
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SON NEFESTE 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Ve-iżâ en’amnâ ‘alâ-l-insâni a’rada veneâ bicânibih(i)(s) ve-iżâ messehu-şşerru kâne 
yeûsâ” Sadakallahulazim. (İsra Suresi – 83) Allah Azze ve Celle buyuruyor: “İnsana nimet 
verdik mi benden zannediyor, azıyor, ondan sonra kendisine bir şer gönderdik mi ümitsiz 
oluyor, perişan oluyor, ne yapacağını bilmiyor.”  

Şimdi ne için bunu söylüyoruz? Bir sene oldu, bu hastalık çıkalı bir seneyi de geçti 
galiba. İnsanlar dünyanın ilelebet gideceğini zannedip, kendilerinin de hiç ölmeyeceğini 
zannedip azdılar, iyice azdılar. Her şey Allah’ın emriyle oluyor, nereden geldi, nereye gitti, 
Allah’tan bir vesile oldu, insanlara bu hastalık gönderildi. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdılar 
o vakit çünkü azdılar. Tarihin en azgın vakitlerinde bile bu kadar azmamışlardı. Gene bir 
şeye inanışları vardı. Şimdikiler her şeyi kendileri yapıyor diye insanlarda da iman diye bir 
şey bırakmamışlar.  

Allah da işte bu musibeti gönderdi, bu gelince biraz Allah’a yalvarmaya başladılar, 
bir şeyler oldular, ondan birkaç ay sonra Allah’ı gene unuttular, gene biz yaparız, biz ederiz 
diye uğraşıp duruyorlar. Olabilir, bir şeyler yapılır ama bu musibetten, bu şeylerden insanlık 
ne ders aldı ne tövbe etti, gene azgınlığa devam ediyor. Hatta daha da azıyorlar, daha fazla 
azıyorlar. Hadi kâfirleri anladık ama Müslümanlar da aynı şekilde, aşıya güveniyorlar, 
bilmem maskeye güveniyorlar, yok mesafeye güveniyoruz diyorlar. Hiçbirinin faydası olmaz, 
Allah’ın emrinin geldiği yerde Allah’ın emri vaki olur. Ömrün bir dakika fazla, bir dakika az 
olmaz.  

Onun için maskeden, mesafeden, şundan bundan fazla bizim Allah’a dönmemiz 
lazım, Allah’ın rahmetine, Allah’ın mağfiretine sığınmamız lazım ki kurtulalım. Hastalıktan 
mı kurtulacağız? Hastalıktan kurtulsak da kurtulmasak da mühim değil, mühim olan son 
nefeste kurtulalım. Kurtuluş odur, başka şey mühim değil. Hastalıktan kurtuldum diye  



 
 

 

 

 

 

sevinme, hastalıktan kurtulursun başka yerden ecelin geldi mi gene gidersin. Kâfirin oyunu 
olma, kâfir şu kadar adam öldü, şu kadar adam telef oldu diye her gün bar bar bar bağırıyor. 
Zaten onların ömürleri bitmiş, ecelleri gelmiş, gidiyorlar. Sen istediğin kadar bağır ona akıllı 
insan bakmaz, akıllı insan kendini kurtarır. Bu hastalıktan kurtarmak değil de cehennemden 
kurtarmak lazım, odur mühim olan. 

Yoksa bu dünya imtihan yeridir, musibet yeridir, kimse kalmayacak. İnsanların biraz 
uyanması lazım, Allah’a dönmeleri lazım ama maalesef Allah’ı, kitabı, Peygamberi, dini, 
hepsi unutmuş, azgınlıklarına devam ediyorlar. Allah muhafaza etsin, ilk başta 
Müslümanlara akıl fikir versin. Hadi kâfiri anladık da sen kâfire uyma! Kâfir, kâfirdir. O 
zaten bedbahttır, şanssızdır ki kâfir olmuş. Sen ona uyma! Dünya kimseye kalmaz. Allah 
hepimizi muhafaza etsin. Allah’a yalvarırız ki sonumuz hayırlı olsun, kötülükten muhafaza 
olalım. Allah’tan korkalım, hastalıktan, başka şeyden korkmayalım inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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