
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EVLERİ 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim; 
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 “Ve enne-lmesâcide li(A)llâhi felâ ted’û me’a(A)llâhi ehadâ” (Cin Suresi – 18) 
“Mescitler, camiler Allah’ın evidir.” diyor. Orada Allah’ın hükmü geçer. Allah Azze ve Celle, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vasıtasıyla bize bildirmiştir. Mescitlerden zarar gelmez, 
Allah’ın evlerinden zarar gelmez, Allah’ın evlerinden fayda gelir. Bir sıkıntı varsa Allah’ın 
evlerini kapatarak değil, açarak o sıkıntı gider.  

Bunu insanlar bir türlü anlayamıyor, tam tersini yapıyorlar. Sıkıntı olduğu vakit ilk 
Allah’ın evlerine musallat oluyorlar, “Bunu kapatın!” diyorlar. Orada ne var? Orada mikrop 
mu var, şey mi var? İnsanlar oraya temizlenip giriyor. İnsanlar Allah’ın huzuruna kötülük 
yapmak için değil, iyilik yapmak için gidiyor, Allah’a yalvarmak için gidiyor. Mescitte kılınan 
namaz, cemaatle kılınan namaz normal namazdan yirmi yedi kat üstündür. Yüzde yüz değil, 
yüzde iki bin yedi yüz sayılır.  

Bu kolay bir şey değil ama insanlarda iman kalmamış. İslam var da iman kalmamış. 
Herkes lafta Müslümanız der, hakikate gelince yok, imtihandan geçemiyorlar, sınıfta 
kalıyorlar. En büyüğünden başlayın, en küçüğüne kadar hepimiz sınıfta kalıyoruz. Profesör 
olmuşuz, bilmem ne olmuşuz, imana gelince okuyorlar ama tatbikata gelince bir şey 
yapamıyorlar, sınıfta kalıyorlar. Bütün dünyada bu sıkıntı var, bu sıkıntı Allah’a yalvararak, 
Allah’a tövbe ederek, mağfiret dileyerek geçer. Allah Azze ve Celle insanoğlunun acizliğini 
gösteriyor. “Şunu yapıyorum ters tepiyor, şunu yapıyorum ters oluyor…” Ancak Allah’a 
güvenerek, Allah’tan yardım isteyerek bu sıkıntı atlatılır, başka türlü devam eder.  

Yani icraat micraat demek bahane, şeytan bahane bulduruyor ki camileri kapatsın. 
Camileri kapatmaktan kim faydalanır? Şeytan faydalanır, başka faydası yok onun, hiçbir 
faydası yok. Camiyi kapattık da fayda ettik, istifade ettik diyen varsa çıksın. Allah’a karşı 
gelir, Allah’ın ona nasıl muamele edeceğini görür. Allah muhafaza etsin. Bu dünya dualarla, 
bazı zatların dualarıyla yürüyor. “O zatların duası olmasa ne yağmur yağar ne rızıklanırsın.” 



 
 

 

 

 

 

diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O mübareklerin yüzü suyu hürmetine rızıklarınız verilir, 
Allah Azze ve Celle yağmur yağdırır. Onların bereketiyle bu sıkıntılar gider. 

Bu yapılan şeylere bazı insanlar kolay, ehemmiyetsiz diye geçip gidiyor. “Cami 
kapandı. E kapansın, nasıl olsa biz evde kılarız.” derler. Evde kılarsın başka da onun manası 
büyük. Allah muhafaza etsin, Allah’a asilik yapıyorsun, Allah’a karşı geliyorsun. Senin evinde 
kötülük var, hastalık var, mikrop var manasına gelir. Haşa! Şifa Allah’tandır, her iyilik 
Allah’tandır. Yani bu kadar edepsizlik olamaz. Allah muhafaza etsin, tövbe istiğfar ediyoruz, 
estağfirullah. İnsanlar bunu bilmeden yapıyor. Allah akıl fikir versin, Allah hepimize iman 
versin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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