
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RİCALULLAH 
 

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’a şükürler olsun Allah bizi İslam dininde yarattı. Allah bizi İslam olarak yaşattı, 
inşallah İslam olarak haşroluruz. Bu mühim bir şeydir çünkü Allah’ın yanında olmak büyük 
bir nimettir. Allah istediğini yapıyor, O’nun karşısında olmak büyük bir bahtsızlıktır, 
kötülüktür, sonu kötüdür. Allah’la beraber olan peygamberlerdir, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), evliyalardır, müminlerdir. O’na karşı olanlar şeytandır ve ona tâbi olanlardır.  

Tabi iyi olan az olsa da çoktan çok daha iyidir. “Bu insanlar çoktur, biz bunlara inanıp 
da bunlar gibi olalım.” diyen çok insan var. Gözleri hakikatleri görmeyen, kör olan insanlar 
çoktur. Güneşi, güneş değildir diye iddia edenler çok. Onlara mı tâbi olacaksın? Yok, 
Allah’la beraber olacaksın. Allah’la beraber olan kurtulur. İyi günlerde de kötü günde de 
Allah’la beraber olacaksın. Sırf kötü günlerde Allah’ı hatırlamak değil de iyide de Allah’ı 
hatırlaman lazım. Allah’la beraber olursan Allah seni korur. Neyden korur? Günahlardan 
korur. Günahlardan korunan insan Allah’ın rahmetine ulaşmış olur. O’nun rahmeti her şeyi 
alır.  
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“verahmetî vesi’at kulle şey-/(in)” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. 
(A’raf Suresi – 156) “Rahmetim her şeyi alır.” Yani fazla oldu diye bir şey yok, her şeyi 
alabilir. Allah’ın rahmetini isteyene Allah rahmetini verir, istemeyen de kendi bilir. Allah’ın 
Ricalullah’ı, Peygamberlerin varisleri olarak, rahmet olarak ümmetin arasına konulmuş. 
124.000 Ricalullah var. Allah’ın evliyaları her daim dünyadadır. Onları çağırana yardıma 
gelirler. Onun için ricalul gayb diyor yani görünmezler. Normal insan gibi insanlar 
arasındadır ama onların vasıtasıyla Allah Azze ve Celle insanlara mağfiret eder, rahmet eyler.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Onların vasıtasıyla rızkınız verilir, size 
yağmur verilir, sizi zafere ulaştırırlar.” Onun için bu zâtlara daima müracat etmek lazım. 
Yaşayanları var. Zaten biri gidince, vefat edince onun yerine muhakkak yaşayan birisi olması 
lazım. 124.000 evliyanın himmetiyle inşallah ümmet selamete çıkar, küfür mağlup olur, 
İslam zahir olur inşallah. 

İslam’la beraber olun, Allah’la beraber olun ki yaptığınız işler boşuna gitmesin. İyi 
yaptım zannedip de sonunda hüsran olmuş olarak gitmeyelim inşallah. Allah muhafaza etsin,  



 
 

 

 

 

 

imanımıza kuvvet etsin, imanımızı muhafaza etsin inşallah. Bu imtihanı da kolay getirsin 
inşallah. Bunun inşallah sonu hayırdır, korkmayın.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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