
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZELZELE 
 

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 Azze ve Celle kâinatı yarattı, her şey O’nun kudret elindedir. Allah istediğini 
yapar, ol dediği olur, olma dediği olmaz. Her şeyin bir emri var, her şeyin bir yazısı var, 
olacak. “Kaderin önüne ancak sadakayla geçilir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Sadaka mühimdir, sadakayı ihmal etmeyin.  

Şimdi çok fitneler var, üstüne üstlük deprem meselesi var, zelzele derlerdi eskiden. 
Zilzal Suresi var, zelzeleden muhafaza için bunu okumak lazım. Sadaka muhafaza eder. 
Herkes muhakkak evinde her günün sadakasını versin ki nereden ne geleceği belli olmuyor. 
Deprem, zelzele çok büyük bir musibet oldu ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek 
doğumu olan Mevlüt ayında olduğu için gene hafif atlatıldı sayılır. Yani bu kuvvetli bir 
şeydir, buradaki olandan daha da kuvvetli gibi oldu ama Allah’ın hikmeti, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in merhametiyle gene hafif atlatıldı.  

Allah muhafaza etsin, bütün şehir gidebilirdi. Orada ölenlere de Allah mükâfatlarını 
verir. Böyle depremlerde filan gidenlerin günahları affolur, onlar cennete gider. Artık elden 
bir şey gelmiyor, Allah muhafaza etsin, sadakaya dikkat edin. Osmanlı’da edep vardı, yüksek 
binalar yaptırmazlardı, binalar minarenin üstüne çıkmazdı, en çok üç kat yapılırdı. Şimdiki 
insanlar kocaman, yüksek binalar yapıyor. Allah muhafaza etsin, bir şey oldu mu alttaki insan 
hayatta bile olsa yetişene kadar hayata veda etmiş oluyor.  

İslam her şeyi güzel bir şekilde tanzim eder. Allah Azze ve Celle hem dünyada 
yaşayacağın yaşamını tanzim etmiş, tertip etmiş, hem de ahiret için. Esas ahiret içindir ama 
dünyada da insanlar rahat yaşasınlar diye ne yapacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, nasıl 
edeceklerini Allah Azze ve Celle söylemiş. İnsanlar İslam’ı takip etseler rahat ederler ama 
insanoğlu “Ben yaparım, ben ederim…” deyip yapar, ondan sonra da başına musibetler 
geliyor işte. 

Allah muhafaza etsin, Allah insanlara hidayet versin. İslam’ın talimatını yapsınlar, en 
azından yaşayacakları şekildeki İslam talimatını yapsınlar. İslam talimatı, herkesin oturacağı 
yer nasıldır, nasıl olacak diye tarif eder. İslam’da yüksek binalar sevilmez. İslam’daki, 
dediğimiz gibi üç kat, hadi dört kat olsun, tamam. Ondan yükseği tehlikelidir, Allah 
muhafaza etsin.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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