
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’LA BERABER OLAN 
 

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 olan kaybetmez, Allah’la beraber olan daima kazançlıdır. Bazen 
imtihan gibi gözükür ama niyetiniz sağlam olsun, Allah’ın izniyle korku yok. Allah’a inanan, 
Allah’a güvenen insan daima huzurludur, daima ferahlıdır çünkü başka kimseye güven 
olmuyor. Bir gün seninle oluyor, başka zaman senin aleyhine oluyor. Bütün dünya karşında 
olsa, sen Allah’la beraber olduktan sonra bir üzüntü, sıkıntı olmaz.  

Allah’la beraber ol, niyetin halis olsun, Allah’ın emirlerini yerine getir. Nefsine uyma, 
nefsine uyup da yoldan çıkma! Yoldan çıktıktan sonra, o vakit kabahat sendedir, o vakit 
mesuliyet altındasın. Sende Allah’ın verdiği güven kalmaz. Allah halis insanlarla beraberdir. 
“Bize böyle ne oluyor, ne kalıyor?” deyince, o vakit demek ki noksanlık sendedir. Noksanlığı 
ara, eğer noksanlık varsa o vakit şikâyet etme. Şikâyet edince Allah’a karşı şikâyet etmiş 
olursun. Allah’ın yolunda olduktan sonra sana bir korku yok.  

Bilerek ya da bilmeyerek bir hata yaptıysan onun cezasını dünyada da çeker, ahirette 
de çeker. Mümin olan dünyada tövbe istiğfar eder, ondan kurtulur ama mümin olmayan, 
kâfir olanlar, Allah’a karşı olanlar hem dünyada eziyet çeker hem ahirette eziyet çeker. 
Ondan sonra terbiyesizce, edepsizce Allah’a karşı gelirler. Allah sana doğru ol diyor. 
Bismillahirrahmanirrahim;  

ف
َ

+ ْمِقَتْسا
,

 َتْرِم0ا آَم
 

“Festakim kemâ umirte” (Hud Suresi – 112) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” 
Dosdoğru ol, doğru olduktan sonra Allah seninle beraberdir. Yamuk olursan Allah seninle 
beraber olmaz, yoldan çıkmış olursun. Allah’ın yolu düzdür, sıratı müstakimdir, onun dışına 
çıkarsan kabahat senindir. Allah’ta kabahat arama, tövbe istiğfar et, hatalarından dön.  

Allah nefsin şerrinden muhafaza etsin. Nefsimiz kuvvetlidir, onun istediğini verirsek 
kurtulmayız. Bazı akılsızlar nefsimizi köreltelim der, daha beter olur. Nefis hiç doymaz, 
insanın nefsi verdikçe daha fazlasını ister. Sen o kadar uğraşırsın, nefis doysun ondan sonra 
Allah’a dönelim dersin ama olmaz. Nefis daha fazla ister, daha fazla ister, verdikçe de ister. 
Onun için, onu terbiye etmek lazım ki doğru yolda olasın, Allah’la beraber olasın.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allah hepimize yardım etsin, nefsimizin eline bırakmasın. Başkalarını ayıplayıp, bizde 

de aynı nefis var, o nefsi ayıplamak değil de düştükleri vaziyetten ibret almak lazım, ders 
almak lazım ki hiçbir saat, bir dakika, bir saniye bile nefsin istediğini vermemek lazım, onu 
terbiye etmek lazım. Allah yardımcımız olsun.  
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