
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GAM YOK 
 

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. 

Recep ayı Allah’ın iradesinin gösterdiği aydır. Bu ayda değişik haller oluyor. İşte 
geçen sene bu vakitler, bu dünyanın alt üst olması hemen hemen bu ayda başladı. İnsanların 
görmedikleri, akıllarına gelmediği şeyler oldu, oluyor da devam ediyor. Onların yaptıkları, 
biz yaptık zannediyorlar, Allah’ın iradesi oluyor, Allah’ın iradesinin dışında bir şey olmuyor. 
Allah her şeye bir vakit vermiş, her şeyin, dünyanın da insanların da bir vakti, saati var. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahir zaman dediği bu zamandır.  

Bu zamanda insanlar “Her şeyi biz kontrol ediyoruz, bizim emrimizdedir.” deyip, 
daha da azmışlar, kendilerini Allah Azze ve Celle’nin yerine koymuşlar. “Şöyle yapacağız, 
böyle yapacağız…” deyip dururlar ama bakalım ne yapacaklar? Hiçbir şey Allah’ın karşısında 
duramaz. Allah Azze ve Celle programı kendi koyar, kendi değiştirir. Onun için, bu Recep 
ayı mühim aydır. Bakalım nasıl şeyler olacak? İnşallah Şeyh Babamız, Şeyh Nazım 
Hazretleri’nin (k.s.) dediği gibi: “Bize hayırdır, onlara şerdir.” Hayır nasıl? Allah’la beraber 
olan daima hayırdadır, şerde olan daima hüsrandandır, hiçbir şey kazanmaz.  

Şeytanla beraber oldukları için onların çabalarının hiçbir faydası yok, zarardan başka 
şey değildir. İslam’da zarar etmeyin diyor, kimseye zarar vermeyin, size de zarar gelmez 
diyor. Onların bütün vakitleri, düşünceleri, gayretleri, kötülük yapmakta, kötülük 
yaymaktadır. Ama Allah Azze ve Celle’nin bir sınırı var, o sınırı geçemezler. Yaptık yaptık 
diyecekler, her şey bizim elimizde deyip, ondan sonra bakacaklar ki ellerinde hiçbir şey yok. 
Bu olacaktır. Müslümanlar, müminler Allah’ı unuttukları için zordadırlar. Allah var, Allah 
olduktan sonra gam yok derler. Allah bizimledir, onun için müminler üzülmesin, sabretsin. 
Sabrın sonu selamettir inşallah. Allah sahip gönderecek bize inşallah.  

Sahip dünyayı temizleyecek. Neden temizleyecek? Küfürden temizleyecek. Küfür 
nedir? Pisliktir, çirkeftir, kötülüktür. Dünyanın her tarafında görüyoruz, ne kadar pis 
insanlar, pislikler varsa Allah’a savaş açmışlar. İnsanlar bunu daha iyi görsün, Müslümanlar 
bu pisliklere, şeytanın askerlerine, Allah’ın düşmanlarına kanmasın. Ya Allah’ın dostu 
olacaksın ya Allah’ın düşmanı olacaksın, başka ihtimal yok. Allah bizi kendi dostlarından 
yapsın, imanımıza kuvvet versin.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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