
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEVDİĞİYLE BERABER 
 

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. 

Sahabenin biri ağlıyormuş: “Dünyada beraberiz, ahirette nasıl olacağız?” deyince 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “İnsan sevdiğiyle beraber olacak.” diye müjde vermiş, 
sahabelere söylemiş.   

Ahirette yüksek makamda olsa bile gene O’na yakın olur insan. Onun için bu, 
insanlara, Müslümanlara bir müjdedir. Sevdiğin insan iyi insan olsun. Allah’a şükür 
sevdiğimiz evliyalardır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir, Ehl-i Beyyttir, Sahabelerdir, 
meşayihlerdir. Bu sevgiyi de Şeyhimiz, Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.) bize öğretti. Hayatı 
boyunca insanlar birbirlerini sevsin diye, sevgi üzerine sohbetler verdi. Düşmanlık değil 
iyiliği öğretti. Sevgi ve iyiliği öğretti, düşmanlık öğretenler sahtekârdır, sevgi değil, 
münafıklıktır o.  

Hakiki sevgi evliyaların sevdiği, öğrettikleri şeydir. Onların sevgisi bu hayatta 
oldukları vakit de oluyor, olmadıkları, bu hayattan ayrılıp berzah âlemine gittikleri vakit de 
evliyaların tasarrufları var. O muhabbeti insanların kalplerine vermeye kudretleri var Allah’ın 
izniyle. Onun için O’nu görenler, görmeyenler, O’ndan sonra gelenler Allah’ın izniyle 
O’nunla beraber olacak. Bu hayatta, hakiki hayatta beraber olacak, ahiret hayatında da 
beraber olurlar. Onların Allah indindeki kadir kıymetleri büyüktür. Onların hürmetine 
muhakkak onları seven insanın sonu saadet olur, onlarla beraber olur. Bir zerre kadar bile 
olsa muhabbetleri olsa, o muhabbet Allah’ın izniyle kurtarır. 

Şimdiki kadir bilmez insanlar; “Şeyhlere ne gerek var? Evliyalar var mı?” diye 
söyleyip dururlar. Onlar zavallı insanlardır, bu şeyden mahrum olan insanlardır. Ahirette 
sonları biraz zordur. Onun için bu muhabbet bize büyük bir nimettir, büyük bir lütuftur, 
Allah’ın verdiği bir hediyedir, herkese nasip olmaz. Allah’a şükürler olsun diyoruz. Biz 
meşayihlerle beraber, Sultanul Evliya Şeyh Nazım Hazretleri’yle (k.s.) beraber olduk.  

Olmayanlar da O’nun muhabbetiyle onlara da büyük bir lütuf var. Yedi sene önce 
aramızdan ayrıldı ama ondan sonra çok insanlar O’na muhabbet besledi, O’nu andı, O’na 
rahmet okudu. O’na hürmet eden, O’nu sevenler kıyamete kadar O’nunla beraber olur 
inşallah. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le de beraber olur çünkü Peygamber Efendimiz  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
(s.a.v.)’i seven, Allah Azze ve Celle’yi de sever. Bu muhabbet böyle gider. Allah makamını 
ali etsin, muhabbetimizi çoğaltsın, imanımızı çoğaltsın inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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