
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GİZLİ EVLİYALAR 
 

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’ın sevgili kulları var, onlar sırf Allah’ın rızasını talep ederler. Dünyada da bir 
şey talep etmezler, ahirette de gene Allah’ın rızasını isterler, cenneti de istemezler. “Bizi 
cehenneme koyup da cehennemi dolduralım, kapatalım, kimse girmesin” derler. Allah’ın 
öyle sevgili kulları var. Sırf Allah rızasını isterler, Allah’ın cemalini görmek isterler.  

Onları anlayan az olur ama onlar hakiki Allah dostlarıdır. Her şeyden, dünyadan da 
ahiretten de zühd etmişler, onları bırakmışlar. Tabi Allah’ın onlara mükâfatı büyüktür. O 
şeyi herkes yapamaz, çok nadir olarak görünen bir şeydir. Onlar dünyada gizlidir, kimseyle 
muhatap olmazlar, sırf Allah’a ibadet edip, Allah’a yönelirler. Bu dünyanın zorlukları onlar 
için hiçbir şeydir. Zorluklar, eziyetler, onlara hediye gibi gelir. Ne kadar daha zor olsa onlar 
o kadar memnun olurlar. Bunlardan insanların duydukları, meydana çıkanlar çok azdır. 
Meydana çıkmayan da var ama gene de yok gibi çünkü bu makamı kaldıracak insan azdır.  

Onlar insanlık için, insanlar için bir örnektirler ki bu dünya kalınacak bir yer değildir, 
Allah’ın bize geçici olarak verdiği bir yerdir. Ona kıymet vermek akıl işi değil, ona yönelmek 
yanlıştır. Allah’a yöneleceksin, her şeyi Allah’a itaat olarak yapmak lazım. Tabi biz onlar gibi 
olamayız, onların binde biri, yüz binde biri olsak bizim için gene büyük bir fazilettir, büyük 
bir güzelliktir. Onlara bu dünya musibetleri, eziyetleri falan gül suyu gibi gelir, yüzlerini bile 
ekşitmezler. Ama şimdi insanlar en ufak bir şeyde hemen birbirlerine kızarlar, kavga ederler, 
onlar için bu olmaz.  

İşte onun için onlar Allah’ın sevdiği insanlardır. Onların yüzü suyu hürmetine 
rızıklanırız diyor. Onların yüzü suyu hürmetine Allah ümmete rahmet eder. Allah 
makamlarını ali etsin inşallah. Onların imanlarından bir zerre bile olsa bize yeter de artar 
bile. Allah onların imanlarından bize kuvvet versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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