
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÜYÜK MİKROPLAR 
 

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 her şeye kadir. Dün gene bu hastalık çoğalıyor dediler, onun için 
bugün gene dışarı çıkmayı yasak yaptılar, vakalar çoğalıyor diyorlar. Allah’ın emriyle, 
hikmetiyle bu şeyler oluyor. İnsanoğlu acizliğini görsün diye Allah Azze ve Celle bu imtihanı 
dünyaya vermiş, bu mikrop dünyayı alt üst etmiş.  

Bir mahlûktur, tehlikeli diyorlar. Tehlikeli olan, ondan çok daha kötü olan mikroplar 
var, onlar görünmüyor, onlar insanları, insanlığı mahvediyor. Allah’a isyan olarak, Allah’a 
karşı gelme olarak, insanın tabiatına karşı geliyorlar. O mikroplar ki onlar gözükmüyor. Hadi 
bunun bir tesiri var, onun vücut olarak bir tesiri yok ama insanlığı kırıp geçiyor, ne ahlak 
kalmış ne emanet kalmış ne hayâ kalmış. İyi ne varsa bu mikroplar, bu şeyler onlara musallat 
olmuş. Bunlardan nasıl kurtaracağız, bunlardan nasıl korunacağız diye ne hükümet bakıyor 
ne dünya sağlık örgütü ne dünya bilmem ne örgütü, hiçbir şey bakmıyor. Bilakis onu daha 
fazla yapsınlar diye uğraşıyorlar, ellerinden geldiğince değil de var güçleriyle o mikropları, o 
pislikleri çoğaltmaya uğraşıyorlar.  

Bu dediğimiz korona morona onların yanında hiçbir şey kalır. Hasta olan insanlara 
Allah şifa versin, şifasını bulan çoktur, bulmayan da imanla çıktı mı selamete kavuşuyor. 
Ama öteki mikroplar seni doğrudan cehenneme götürüyor, başka bir yere değil. Onun da 
başında kim var? Şeytan. Ahir zaman olduğu için şeytanın askerleri bütün dünyayı sarmış. 
İyiliği kötü gösteriyorlar, kötülüğü iyi gösteriyorlar. Şimdiki olan deccalın bir provasıdır. 
Cenneti cehennem gösterirler, cehennemi cennet gösterirler, aynı deccalın yapacağı gibi. 
Bunlar onun yerini tutuyorlar ama o da gelecek.  

O gelince Mehdi Aleyhisselam da gelecek, bu mikropları, bu pislikleri temizleyecek, 
dünya selamete ulaşacak. Allah o güzel günlere yetiştirsin. Yaklaştı inşallah. Gece ne kadar 
karanlık olursa şafak o kadar yakındır, gündüz o kadar yakın olur derler. Şimdi tam karanlık, 
zulmet içinde yaşıyoruz, insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar, Allah’a döneceklerine şeytana 
dönüyorlar. Onlar da hesaplarını ona göre verecekler. Allah muhafaza etsin, hasta olanlara 
Allah şifa versin. Allah imanımıza kuvvet versin inşallah, en mühim şey budur. Allah 
vücudumuza da kuvvet versin ki ibadet yapalım inşallah.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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