
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GİZLİ SALDIRI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

  İnsanın ehemmiyet vermediği bir şey bile insanlara fayda olur, onları 
cehennemden kurtarabilir. Biri yardım isteyip de ona yardım edersen, Allah o insanlara 
hidayet nasip edebilir. O senden yardım istediğinde, “Ne yapacağım, ne edeceğim?” diye 
sorarsa; manevi şeyler de istiyorlar, onları tersleyip, dinden soğutan insan çok oluyor. 
Onun mesuliyeti ona da olabiliyor. Dün Hadis-i Şerifte okuduk, Allah’ı bir defa zikreden 
bile sonunda cehennemden kurtulur. 

Yok, dikine dikine gidip, bazen insanlar öyle oluyor ki inadına Allah’a inanmaz, 
Allah’a küfreder. Öyle de var yani hikmetsiz insanlar çok. Bilmediği konularda 
münakaşalara girip, bilmeden çoğu insana zarar veriyorlar. Zarar, ebedi zarar oluyor o 
vakit, bu insan cehennemi hak ediyor. Bir de ebedi var, ebedi cehennem var. Allah’a 
inanan, Allah’ı bir defa zikreden bile sonunda oradan çıkıp cennete girebiliyor.  

Onun için, bu meseleler yardım ister, aklı başında olan insanların izah etmesi lazım. 
Şimdi bir hayli abuk subuk modalar çıkmış ki çoluk çocuğu dinden uzaklaştırmak için 
uğraşıyorlar. Duyuyoruz, üzülüyoruz. Allah aklı başında insanlar yetiştirmeyi nasip etsin 
inşallah. Çok var, okullar var, imana yardım etsin diye yapılmış ama maalesef onlar imanı 
yok etsin diye vazife yapıyorlar şimdi. Onlara dikkat etmek lazım. Orada çalışacak insan 
ehil değilse, başka bir hayli okul var, oralara gidip başka şeylerle uğraşsın.  

Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin inşallah. Çünkü görüyoruz, bütün küfür 
âlemi burada İslam’ı yok etsin diye uğraşıyor. Hem gizliden hem aşikâr. Gizlisi daha 
tehlikelidir, aşikâr olan, o mühim değil. Allah’a şükür, Allah yardım ediyor. Allah dediğimiz 
için zafer devamlı bizdedir ama gizli olan tehlikeli. O da maalesef, en güvenilir gibi 
görünen insanlar imanı almaya uğraşıyorlar, insanları şaşırtıyorlar, insanların imanlarını 
zayıflatıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin, Allah yardım etsin inşallah, imanımız 
kuvvetli olsun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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