
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 İSLAM’IN BAŞI 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  

لا 0نَع ُعِفاَدُ( َ'&ا َّنِا
2

 :اوُنَم6ا َني۪ذ
 

“İnna(A)llâhe yudâfi’u ‘ani-lleżîne âmenû” (Hac Suresi – 38) “Allah müminleri 
kayırır, onları muhafaza eder” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. Müminler 
iyilikten başka şey düşünmedikleri için bazen hataya düşüyorlar ama Allah Azze ve Celle 
onları muhafaza ediyor.  

Şeytan ve avanesi daima mü’minlere hücum eder, onları, imanlarını yok etmek ister, 
kendilerini yok etmek ister. Türlü hile hurdayla bazen doğrudan savaş olarak yapar, savaş 
olmadığı vakit fitneler yapar, fitneler olmadığı vakit başka şeyler yapar. İnsanlara iyilik 
gibisinden gösterip İslam’ı yıkmaya uğraşır ama şeytan bilir de onun arkasından gidenler 
bilmez ki Allah’a karşı kimsenin bir zafer kazanmaya şansı yok. İşte burası Müslümanların 
başı derdi Şeyh Nazım Hazretleri, Şeyh Babamız (k.s.). Bütün İslam âlemi buraya bakıyor, 
onun için bütün hücumları buraya. Burayı bitirirsek ondan sonrasında bir şey kalmaz diye 
düşünürler ama bilmezler ki bütün dünya gelse gene Allah’a karşı bir şey yapamazlar. 
Bismillâhirrahmânirrahim;  
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 “veleyensuranna(A)llâhu men yensuruh” (Hac Suresi – 40) “Kim Allah’a yardım 
ederse Allah ona yardım edecek, nusret, zafer onundur.” Sonunda zafer Allah’ın izniyle 
İslam’ındır. Bu yaptıkları şeyler bir işe yaramaz, hileler, hurdalar hepsi çöpe gider. Müslüman 
insanlar, Müslümanlar Allah’a tevekkül etmişler. Biz safız, anlaşmadır, manlaşmadır 
bilmeyiz, onlar da hileleri karıştırıp, İslam’a zarar vermek isterler. İstedikleri kadar 
kuvvetliyiz, şuyuz, buyuz, bütün ilimleri biliyoruz, okutuyoruz, yapıyoruz desinler ama hepsi 
esasen Allah’ın izniyle oluyor. O sır veriliyor, ona göre bu kapı açılıyor, Allah istemedikten 
sonra hiçbir şey yerinden kımıldamaz. 



 
 

 

 

 

 

Onun için, Allah’a şükretmek lazım. Kötülükler, bilmediğimiz kötülükler bizden 
uzak dursun. Mü’minlerin haberi olmadan neler yapmaya uğraşıyorlar, Allah Azze ve Celle 
onları bertaraf ediyor, sevdiği kullarına kuvvet veriyor, onları dinlemeden Allah’ın izniyle 
kötülük bertaraf oluyor. Allah kuvvet versin, Allah muhafaza etsin, tez zamanda sahibi 
göndersin ki bütün dünya temizlensin. Çünkü insanlar başka türlü kurtulmuyor.  

Zaten ahir zaman olmuş, vakit yaklaştı inşallah. Allah sahibi, sahibul zamanı 
kavuştursun. O bereketli, güzel günlere yetişelim. Bütün dünya Müslüman olarak, Allah’ın 
vaadidir, inşallah olacaktır, muhakkak olacaktır.   

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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