
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HER NEFES BİZİMLE 
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirahmânirrahim  
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“ve ufevvidu emrî ila(A)llâh(i)(c) inna(A)llâhe basîrun bil’ibâd(i)” (Mü’min Suresi – 
44) “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.” Hazreti 
Yakup (a.s.), Hazreti Yusuf (a.s.) öldü denince, Allah bildiriyor ki mübarek yaşıyor ama o 
ayrılık acısından ağlayıp dururdu, gözleri gitti. Oğulları; “Yusuf (a.s.) öldü, sen bilmiyor 
musun?” diyorlardı. O vakit derdi ki: “ve ufevvidu emrî ila(A)llâh(i)(c) inna(A)llâhe basîrun 
bil’ibâd(i)” “Allah’a havale ediyorum, Allah Azze ve Celle kullarını görür, bilir.”  

Onun için, bir mesele olup da her şey senin aleyhine gözükse bile sen Allah’a havale 
et ki Allah her şeyi, iyiyi, doğruyu, hakikati bilir. Ancak O’nun karşısında temiz olduktan 
sonra problem yok. Mühim olan Allah’la aran temiz olsun, iyi olsun. Herkesi kandırabilirsin 
ama Allah’ı kandıramazsın. Onun için, o hakikati bilmek lazım. Allah her saniye, her nefes 
bizimle beraberdir. İyilerle olun, kötülük yapmayın, iyilik yapın ki Allah seninledir. Kimse 
sana zarar veremez inşallah.  

Allah’a havale edelim çünkü insan bu dünyada türlü türlü iftiralara uğrayabiliyor, 
sevdiklerine söyleniyorlar, ediyorlar. Şimdi hele bu ahir zaman tam fitne zamanıdır. Onun 
için Allah’a havale etmek en güzelidir. Allah sana yardım eder, yardım etti mi de başkasına 
ihtiyaç yok. “Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr” Ondan daha iyisi 
yoktur, daha güzeli yoktur ve daha kuvvetlisi yoktur. Bütün dünya aleyhine olsa, Allah 
seninle beraber olduktan sonra hiçbir dert yok, problem yok, endişe yok.  

Allah bizimle beraber olsun inşallah. Kalbimiz temiz olsun. Cenab-ı Allah, O’na itaat 
edenlerden, O’nunla beraber olanlardan eylesin, temiz insanlarla olmamızı nasip etsin 
inşallah.  
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