
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O NE GÜZEL VEKİLDİR 
 

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’la beraber olun ki rahat edesiniz. Allah Azze ve Celle müminlere merhamet, 
rahmet eyler, âlemler rahmet eder. Kendine zulmeden insandır, Allah zulmetmez. Allah 
insana ilim vermiş. Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem” (Alak Suresi – 5) “İnsana bilmediklerini öğreten O’dur.” 
O ilimle Hakk’ı bulur, hakikati bulur, rahat eder. Öteki türlü, Allah’ı tanımayan, Allah’ı 
bilmeyen ilim değildir.  

Allah Azze ve Celle her sıkıntının giderilmesi için şeyler vermiş. Tesbihat var, zikirler 
var, dualar var. Allah’a şükürler olsun, müminin dayanacağı yer var. Müminler boş değil, 
boşlukta değil. Boşlukta olan imansızlardır. İmansız olunca ne yapacağını şaşırır, sağa vurur, 
sola vurur, hiçbir şey fayda etmez, her yere saldırır. Hâlbuki mümin Allah’a güvenir, Allah’a 
dayanır, Allah’tan ister, Allah da ferahlık verir, kolaylık verir. Bu tesbihatlar var, onları 
yapmakta mümine fayda var. En güzelini de Şeyh Baba (k.s.) söylerdi. Şeyh Efendi, Şeyh 
Nazım Hazretleri; “Hasbünallahu ve nimel vekil”’i devamlı söyleyin derdi. Yüz defa, üç yüz 
defa, beş yüz defa, ne kadar yapabilirseniz yapın ki biz Allah’a dayanıyoruz, Allah’tan 
istiyoruz, Allah bize yeter.  

“nimel mevla ve nimen nasir” O’ndan daha güzel sahibimiz olamaz. O bize yardım 
eden en güzelidir. “Hasbunallah ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir” Bundan daha 
kuvvetli bir şey gerekmez. Tabi başka tesbihat da yapabilirsiniz. Tesbihat çoktur ama bu 
sıkıntılar için, ne gibi haller varsa onu kaldırması için Allah Azze ve Celle bu tesbihatı 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e öğretmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bize nakletmiş. 
Onu yapmakta fayda var, muhafaza olur, ferahlık olur, sıkıntılar zâil olur, müşkül durumlar 
kalkmış olur.  

Onun için bunu bol bol çekiniz, tavsiye ediniz. Başkalarına da söyleyin ki onlar da 
ferah etsin çünkü insanlar boşluktadır. Boşlukta olana şeytan biner. Şeytan binmesin diye, 
bu kadar şey boşuna gitmesin diye tesbihat çekin. Bu ay da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
ayıdır, bol bol salavat getirin. Salavat da duaların kabul olmasına vesile olur. Allah kuvvet 
versin, imanımıza kuvvet versin inşallah.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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