
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OL DEYİNCE 
 

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. 

 Allah Azimüşşan’ın azametine akıl ermez, sır ermez. Her zerreyi Allah Azze ve Celle 
yarattı.  
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“kun fe yekun” deyince (Yasin Suresi-82), iki harfle bütün dünya, kâinat istediği vakit 

oluyor. Onun için Allah’la beraber olmak büyük bir nimettir, en büyük nimettir. Allah’ı 
tanımamak en kötü şeydir. Ondan daha kötü bir şey olamaz. İnsan kendisine bundan daha 
büyük kötülük yapamaz çünkü başka sığınacak, gidecek yer yoktur. Onu da kapatırsan helak 
olursun.  

Dünya tanımamış, etmemiş, onlara bakıp da kanmak akılsızlıktır. Düşünmek lazım; 
“Kötülük yapsam ne olur? Bunun hesabını nasıl vereceğim?” diye düşüneceksin ki Allah’ı 
tanırsın. Bir şey yok diye kendine, nefsine tâbi olursan, o vakit helak olursun. Allah’la 
beraber ol. Allah’la beraber olan daima başarılıdır. Dünyada başarılı gözükmese bile esas 
sonumuz hayır olduktan sonra başka hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bütün dünya senin olup 
da sonu hayır olmadıktan sonra onun da bir faydası yok. İnsanlar bunu düşünmüyor, saati 
saatine istiyor, biraz sonra olacağı da kabul etmiyor. Tabi Allah istedikten sonra oluyor, 
istemedikten sonra olmuyor. Onun için, daim Allah’la beraber imanımız kuvvetli olsun. 

Allah’ın emri Kaf ile Nun arasındadır. Kâinat kün’den (Ol!) geliyor. Allah büyüktür, 
Allah Azimüşşandır. Allahuekber dediğimiz, en büyük Allah’tır. Allah’a tâbi olanlar da 
büyüktür. O’na tâbi olmayanlar istediği kadar büyüklük taslasın, kıymeti yoktur. Allah 
indinde kıymeti olmayan insan, isterse bütün kâinatın yanında kıymetli olsun manası yoktur. 
Cenab-ı Allah O’nun yanında kıymeti olanlardan eylesin inşallah. Allah O’nu tanıyanlardan, 
O’nu bilenlerden eylesin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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