
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK TEDBİR 
 

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. 

 “Hayrihi ve şerrihi min Allah” diyor. Hayır da şer de Allah’tandır. Allah bu hali 
vermiş ki dünya üzerinde hiçbir yer yok ki bunu sezmesin, yaşamasın. Millet, “Ne 
yapacağız?” diye soruyor. “Şöyle yapalım, böyle yapalım…” diye tedbirler alınıyor. Tabi 
tedbir almak lazım, onlara dikkat etmek lazım ama en mühim şey, bunu gönderen Allah 
Azze ve Celle’dir. O’na dua etmemiz lazım, en büyük tedbir budur.  

Yaptığımız hatalar varsa hatalardan dönmek lazım, kendimize çeki düzen vermek 
lazım ki Allah Azze ve Celle merhamet etsin, acısın, bu belayı üzerimizden alsın. Müslüman 
geçinen insanlar da Allah’ı unutmuşlar, başka yollara sapmışlar. İnsanoğlu keyfinden, zevk-
i sefasından başka şey düşünmez olmuş. Onun için, insanlar uyansın diye bu Allah’ın bir 
ikazıdır. Şer gözükür ama hayırdır inşallah.  

Müslüman olan bunu Allah’tan bilir, ecrini Allah’tan diler. Allah Azze ve Celle her 
sıkıntıda Müslüman için hayır verir. Bu da bir iptiladır. “Ayağına bir diken bile batsa, 
Müslümana ecirdir, sevaptır, mertebedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu haller 
onun için hayırdır. İnşallah Allah’a inanana, Allah’a itaat edene hayır olur. İtaat etmeyene 
şer olur. Akıllanmayıp gene devam ederse bütün çektikleri eziyetler boşuna gider.  

Allah’a itaat etmek mühimdir, Allah’a güvenmek tedbirden öncedir. İlacı bile aldığın 
vakit şifa ilaçtan değil, Allah’tandır. Allah Azze ve Celle ilaca o sırrı vermiş. O’na itikat etmen 
lazım, O’na inanman lazım. Bütün bu şeye rağmen millet daha uyanmamış. İnsanların 
arasına çıkmadığımız için fark etmiyorduk ama dün epeyce yolculuktan dolayı milleti 
gördük. Millet Allah’ı hatırlamıyor daha, maske takıyor, bilmem eldiven takıyor, bir şeyler 
yapıyor, “Bu korur.” diyor. Allah istedikten sonra hiçbir şey yapmasan da korur.  

İlk yapılacak şey Allah’a tövbe etmek, istiğfar etmektir ki Allah sana yardım etsin, 
seni korusun. En mühim tedbir budur. Bunu tarikatta olsun ya da farklı olsun insanların 
çoğu unutuyor. Korkudan, telaştan ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Hâlbuki bunu yaratan Allah 
Azze ve Celle’ye bu şeyi bize musallat etme diye dua etmen lazım, Allah’tan yardım istemen 
lazım, tövbe istiğfar etmen lazım. Biz günahkârız, bize bu musibet gelmesin diye istiğfar 
etmen lazım. 



 
 

 

 

 

 

Çünkü bu musibetin ilk çıktığı yer zulüm yapılan yerdir, en çok zulüm yapılan 
yerlerde görülmüş. En büyük zulüm insanlara, inananlara zulmetmek, onlara eziyet etmektir. 
Onun için bu mükâfat değil de ceza olarak gönderilmiş bir haldir. Onun için tövbe etmek, 
istiğfar etmek Allah’ın izniyle bunu hafifletir, kaldırır. Allah insanlara hidayet versin, Allah 
Müslümanları muhafaza etsin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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