
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EVİ 
 

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. 

Mescitler Allah’ın evleri, insanların sığınacakları yerlerdir. Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“Ve enne-lmesâcide li(A)llâhi felâ ted’û me’a(A)llâhi ehadâ” (Cin Suresi – 18) 
“Mescidler şüphesiz Allah'ındır, öyleyse oralarda Allah'a yalvarırken başkasını katmayın.” 
Mescitler Allah’ındır, Allah’a yakın olmak isteyenler mescitlere gider. Mescitte kılınan namaz 
tek başına evde kılınanlardan yirmi yedi defa daha faziletli, daha sevaptır. Mescide gidilen 
her adımda bire on sevap yazılıyor, dereceler yükseliyor. Onun için mescitten zarar gelmez.  

Şimdi bu hastalık varken bazı yerlerde ilk başta camileri, mescitleri kapattılar. 
Hastalık zaten Allah’ın izni olmazsa olmaz. Yanlış yaptılar, bazı yerlerde o yanlışa devam 
ediyorlar. Akılları kesmiyor, akılsızlar, imansızlardır bu şeyi yapanlar. Onun cezasını Allah 
Azze ve Celle dünyada, ahiretten önce verir. Sen şeytanla beraber olup da Allah’a karşı 
olursan Allah’ın düşmanısın demek. Mescidi kapatan, camileri kapatan Allah’ın düşmanıdır. 
Bilmeyerek yapanlar varsa tövbe istiğfar etmeli, tövbe kapısı açıktır. Bu hastalığı fırsat olarak 
görüp de “Bunu kapatalım, bunlar girmesin.” demek Allah’a karşı gelmektir. Başka 
taraflarda her türlü haltı yaparlar, yapılmayacak yerde Allah’a karşı gelirler.  

Allah’a karşı gelinmez. Allah Azze ve Celle’nin askerleri çok, bir tanesi biter, ötekisi 
gelir. Hastalıkla başa çıkmak için mescitlerde Allah’a yalvarmak lazım, o mescitler 
kapanmaz. Daha yeni Lübnan’da da kapatmışlar, biraz akılları başlarına gelmiş Cuma 
namazında açacaklarmış. Bir de kendilerini dünyanın en zeki insanları addederler, dünyanın 
en zeki insanları kendileri zannederler. Hâlbuki Allah’a yalvarmadan bu şeyler bitmez. Allah 
Azze ve Celle birini bitirir, ötekisi çıkar. Allah’a sığınmak lazım, başka türlü insanlar bitmiş, 
zarardadır, kendilerine hiçbir şey fayda etmez. 

Bu camiler, mescitler insanlara sığınak yeridir, sıkıntı oldu mu oraya gitsinler, Allah’a 
dua etsinler. Sokaklarda bağırıp, çağıranlar Allah’a değil, şeytana tabi olanlardır. Onun için, 
onlarla olmayın. Nerede böyle bağırıp çağırma varsa onlardan uzak durun, talebinizi  



 
 

 

 

 

 

doğrudan Allah’a yapın, Allah’a yalvarın. O da en yakın mescitlerdir. “Benim evlerimdir, 
Benimdir.” diyor Allah Azze ve Celle. Bismillâhirrahmânirrahim “mesâcide li(A)llâh”, 
“Mescitler Allah’ındır.” diyor Allah Azze ve Celle. Müminlerin, Müslümanların ilk başta 
bunu akıllarına koyması lazım, bunu bilmeleri lazım. Allah inşallah Müslümanlara, 
müminlere akıl versin, güzel düşünce versin, anlayış versin. Recep ayı da geliyor, inşallah 
mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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