
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YOL GÖSTERİCİ 
 

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 buyuruyor ki: Bismillâhirrahmânirrahim;  

الا َقِلُخَو
ْ
ِ,

ْ
 اًف3۪عَض ُناَس

“veḣulika-l-insânu da’îfâ” (Nisa Suresi – 28) “İnsan zayıf yaratıldı.” ama ona akıl 
verildi. Etrafında kuvvet var, kullanabilirse zafiyetini giderir ama kullanmazsa öyle kalır. 
Allah Azze ve Celle O’nun yolunda kuvvetli olsun diye insana her şeyi musahhar etti, her 
şeyi onun emrine verdi. Başka şeylerde kuvvet var ama onlarda akıl yok, irade yok. Allah 
Azze ve Celle insana bu şeyleri ikram olarak verdi, onları kullansın, yardımcı olsun, Allah’ın 
yolunda gitsin, Allah’a itaat etsin diye verdi. Ama insanoğlu onları Allah’a isyan için, Allah’a 
karşı gelmek için kullanıyor. 

Herkeste bir kuvvet var ama onu kullanmak için bir yol lazım, yol gösteren bir insan 
lazım. İnsanların çoğuna şeytan yol gösteriyor, iyilik olacağına kötülük oluyor. Zayıf kalması 
daha iyi oluyor o vakit. İstediği kadar kuvvetli olsun, Allah’ın azameti karşısında gene de 
zayıftır insan. Allah kuvvetlidir, aziz Allah’tır. Allah’la beraber olan kuvvetli olur, Allah’la 
beraber olmayan istediği kadar kuvvetliyim desin onun kuvvetinin faydası yok, lüzumu yok.  

Allah Azze ve Celle; “Kuvvet birliktedir.” diyor. Birlik olun, Allah’ın yolunda kuvvet 
olsun. Maalesef bu günlerde bu yok. Allah’ın hikmetiyle her şey var ama onu yoluna 
koyacak, açacak bir şey lazım, o yok. Ama inşallah yollar da açılır, birlik de olur, hak zahir 
olur inşallah. O günleri beklemek de bir fazilettir, Allah ecir verir, bunu bekliyoruz. Allah 
sahip göndersin ki Müslümanlar, müminler o kuvveti kullanabilsin. Yok, o olmayınca, işte 
birbirimizle uğraşıp, Haktan uzak kalıyoruz. Allah hakkı sevmeyi, hakla beraber olmayı nasip 
etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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