
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN DOSTLARI 
 

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. 

İnşallah Allah’ın izniyle gene ziyarete gidiyoruz. Evliyalar Allah’ın izniyle Hayy’dır. 
Ziyarete gelenleri de bilirler, başka yerlere de giderler ama kendi makamlarına gitmek 
onlara daha fazla hürmet etmek demektir. Onun için her adıma Allah sevap yazar, 
merteben yükselir, günah da affolur.  

Evliyalar Allah’ın sevgili kulları demektir. Onlara muhabbet eden Allah’a muhabbet 
etmiş olur. Onlara tazim etmek, Allah’a tazim etmektir. Şeytan, insanlara yollarını 
şaşırtmak için onun tam tersini vesvese eder. Evliyaullahı tazim etmek, sevmek şirktir diye 
vesvese verir. Hâlbuki evliyalar Allah için seviliyor, başka şey için sevilmiyor. Evliyaullah 
Allah’ın dostudur diye sevilir, bu yüzden onlara hürmet edilir, onlara muhabbet edilir.  

Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öğrettiği şeydir. Onların öğrettikleri ise 
şeytanın öğrettiğidir. Himmet istemek büyük bir lütuftur. Onların himmetiyle, onların 
muhabbetiyle imanımız kuvvetlenir. Öteki türlü iman diye bir şey yok onlarda, zayıftır. 
Müslümandır ama iman yok. İman demek Allah’a inanmak, Allah’a güvenmektir. Onlarda 
o şey hiç yok. Kitapta okuduğunu bile bilmez. Bunun hak olduğu bütün kitaplarda yazar. 
Ötekinin hak olmadığı yazdığı halde kitabı okur ama anlamaz. Kitaba bakacaksın diyor. 
Kitaplarda da azalta azalta bir şey bırakmadılar. 

Onun için, evliyaları ziyaret etmek bize Allah’tan bir nimettir. Hem sevaptır hem 
üzerimizdeki yükleri alır, maneviyatımızı kuvvetlendirir. Allah himmetlerini hazır etsin. 
Onlar her tarafa gelebilirler, ruhaniyetleri maşrıktan mağribe gezer. Himmet istedin vakit 
gelir ama ona gidip, ziyaret etmek daha büyük bir hürmet olur, onun sevabını Allah Azze 
ve Celle verir. Allah himmetlerinden mahrum etmesin. Onlarla dünyada olduğu gibi 
inşallah cennette de beraber oluruz. Âmin. 
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