
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN KAPISI 
 

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 bizimledir, Allah’a şükürler olsun. İnsan imtihanda da olunca, 
genişlikte de olunca hep Allah’ı hatırlaması lazım. Bu günler bütün dünya için acayip 
günlerdir. İnsanlar Allah’a şükür bizim buralarda gene daha rahattır. Yani ne için rahat? 
Çünkü camiler açık, ezanlar duyuluyor, cemaatle Cuma kılınıyor. Başka yerlerde onlar da 
yok.  

Camileri kapatınca daha iyi olacak zannettiler ama daha beter oldu çünkü Allah’ın 
evleridir orası, bir şey oldu diye nasıl kapatırsın? Orada Allah’a yalvaracaksın, Allah’tan şifa 
isteyeceksin. İstediğini Allah’ın evine gidip istersin. Her taraftan istersin de ama camilerin 
kapanması kabul olmaz. Ne kadar zor olsa da onun açık olması lazım, kapalı olmaması 
lazım. Her şey O’nun elindedir, sen O’nun evini kapatırsan, Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“Ve enne-lmesâcide li(A)llâhi” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. “Oraya 
gidin, orada toplanın, bütün işlerinizi orada yapın.” diyor. Kapatırsan nasıl olacak? İşte 
kapatılan yerlerin nasıl daha beter olduğunu görüyoruz. 

Onun için bir sıkıntı falan olduğu vakit insanlar camide olacak, her tarafta da olacak 
ama mühim olan orasının açık olmasıdır. Hükümetin kapısına yahut bir şeyin kapısına gitsen 
kapalı olursa işin olur mu? Olmaz. En büyük kapı Allah’ın kapısıdır, açık olsun demiş Allah 
Azze ve Celle. Açık olunca inşallah o kapı kimseyi boş çevirmez, başka şeylere benzemez, 
başka hiçbir yere benzemez. Çoğu yerde kapı duvar derler, gider, boş gelir ama Allah’ın 
kapısından hiçbir zaman boş çevrilmez. Onun için her zaman Allah’a yalvarmak lazım. 
Sıkıntı olduğu vakit de Allah’ın seninle olduğunu bil, korkma! Olacak Allah’ın izniyle olur,  
Allah istemedikten sonra olmaz. 

 Sıkıntılı olduğunuz vakit her gün muhakkak yüz tane “La havle vela kuvvete illa 
billlahil aliyyil azim” çekin, yüz tane de “Hasbinallahu ve nimel vekil” çekin. Onlar senin 
sıkıntılarını giderir, derecelerini yükseltir, sevaplarını artırır, Allah’ın indindedir, ne kadar  



 
 

 

 

 

 

vereceğini Allah kendi bilir. Hiç üzülmeye, korkmaya neden yok, olan Allah’ın izniyle 
oluyor, Allah’ın bilgisiyle oluyor. Hiçbir şey O’nun bilgisi haricinde olmaz, bir zerre bile 
kımıldayamaz. Allah insanlara hidayet versin çünkü bu vakit bile sapıtanlar, yoldan çıkanlar 
ne ibret alıyorlar ne bir şey anlıyorlar. Allah hidayet versin, Allah akıl fikir versin, Allah 
imanımıza kuvvet versin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
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