
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUA ZIRHI 
 

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.  

 
Ahir zamanda yaşadığımız muhakkaktır. Bu zaman zor bir zamandır, onun için 

daha dikkatli olmak lazım. Kendimizi korumak için en mühim olan şey sadakadır. 
Sadakayı unutmamak gerekir. Her sabah kendiniz ve ailenizin korunması için sadaka 
vermeniz ya da bir yere ayırmanız gerekir. Ondan sonra, evden çıkarken Besmeleyle 
çıkmak gerekir. Evden sağ ayakla Euzu Besmeleyle, duayla çıkmak lazım. Her gün 
muhakkak Ayetel Kürsi, üç İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup öyle işe gitsin, öyle dışarı 
çıksın herkes.  

Çocuklara da öğretin. En azından Besmeleyi öğretmek lazım ki bunlar zırh gibi 
korumadır. Öteki türlü, istediğin kadar koruma içinde olsan bile sana gene bir şey olur. Ama 
bu ayetlerle Allah’ın himayesinde olursunuz. Allah’ın koruması, Allah’ın himayesi hepsinden 
iyidir. En zor zamanlarda bile Allah Azze ve Celle kudretiyle insanı korur. Onun için bu zor 
zamanlarda bu şeyler ihmal etmeye gelmez. Bunları yapmak lazım çünkü kötü insanlar çok, 
cinler çok, şeytanlar çok. Bu ahir zamanda her türlü kötülük var. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği zamandır. Fitne kara bir gece gibi her tarafta. Yani ışık görünmüyor. Işık, 
koruma, her şey Allah’ın elindedir. Bize yol gösterilmiş, bunları okuyun, koruma altında 
olun.  

Bunlar ihmal etmeye gelmez, muhakkak yapılsın. Çok insan gelir; “Şöyle oldu, böyle 
oldu…” derler ama en mühim olan bunlardır. Bir de namaza dikkat etmek lazım, namazı 
ihmal etmemek lazım. Her şeyi yaparlar, hiçbir şeyi ihmal etmezler, namazı ihmal ederler. 
“Biz dua ediyoruz.” derler. Namaz kılmazsan duanın da faydası olmaz. Onun için insan 
elinden geldiği kadar namazını kılsın. Hiç yapmayan yavaş yavaş başlasın, alışır, onun 
faydasını da Allah’ın izniyle görür. Cenabı Allah bizi koruması altında etsin. Allah bizi 
muhafaza etsin. Görünür görünmez afattan, dünya belasından, ahiret azabından Cenabı 
Allah bizi korusun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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