
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’TAN KORK 
 

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. 

 Bütün vakit hastalıktan dolayı millet sorup duruyor. Bu, Allah’ın bir yaratığıdır. Her 
şey Allah’ın emriyle oluyor. İsterse birisi ben yaptım desin, isterse ötekisi desin ama her şey 
Allah’tandır. Allah’a inananların Allah’tan korkmaları lazım. Allah’tan korktun mu bu 
şeyden korkmazsın. Allah’a dost olan insan, Allah’ın gazabına uğramaz.  

Bunun ne olduğu belli değil, bir oyun da olabilir, bu şeytanların oyunları çoktur. 
Menfaatleri için dünyayı da yakarlar, menfaatleri için, onların sırtından para kazanmak için 
insanları da öldürürler. Onun için bu şeyden korkmak akıl işi değil. Her şey Allah’tandır, 
Allah’tan kork, başka şeyden korkma. Bu korku insanları deli ediyor, ne yapacaklarını 
şaşırıyorlar. Doğru yolda giden insan bile dalgınlıktan ne yaptığını bilmiyor; ya düşüyor ya 
kendisine başka bir şeyler oluyor, vücut da aynı şekildedir. Onun için Allah’a tevekkül edin, 
korkmayın. Allah istemedikten sonra bir şey olmaz.  

Tabi tedbir de almak lazım ama tedbirin yanında en mühim şey tevekküldür; Allah’a 
tevekkül, Allah’a inanç ve imandır. İman kuvvetli oldukça insan daha rahat olur. Şeytanın 
en büyük gayesi imanı zayıflatmaktır. İnsanın imanını zayıflattıktan sonra ona her şeyi 
yaptırabilir. İmanı kuvvetli olan insan sağlam durur, her şey Allah’tandır diye rahat olur. 
Onun için insanlara en büyük tavsiye imanlarını kuvvetlendirsinler, namaz kılsınlar, dua 
etsinler, sadakalarını versinler. Ondan sonra Allah’a tevekkül edip, Allah’ın izniyle sağlam 
olur, ona korku yoktur.  

Korkacaksan sadece Allah’tan kork, başka şeyden korkma. Allah’tan korktuktan 
sonra her şey sana iyi olur, korkmadıktan sonra her şey sana kötüdür. Allah muhafaza etsin, 
Allah imanımızı kuvvetlendirsin. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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