
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’I ANMAK 
 

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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“Elleżîne âmenû vetatme-innu kulûbuhum biżikri(A)llâh(i)(k) elâ biżikri(A)llâhi 
tatme-innu-lkulûb” (Ra’d Suresi – 28) “Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura 
kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Allah Azze ve Celle 
buyuruyor: “İnsanlar huzur isterlerse, ne isterlerse Allah’ın zikrini yapsınlar. Allah’ın zikrini 
yapan huzur bulur, ferahlık bulur.” Huzur, tamamıyla güzellik Allah’ın zikrindedir, Allah’ı 
hatırlamakla olur. Başka bir şeyde boşuna aramayın çünkü yaratan O’dur. Bize huzur 
verecek şeyin ne olduğunu, yaratan, Allah Azze ve Celle bilir, yaratılmış olan bilmez.  

Yaratılmış olan; “Bunu yap, şunu yap, e bunu yaptık olmadı, şimdi başka türlü 
yapalım, bunu da deneyelim, tecrübe edelim, bu da olmadı…” diye ahkâm keser. Bir, iki, 
beş, yüz, beş yüz, beş milyon, on milyon deneme yaparlar ama havada kalır çünkü kendileri 
de mahlûktur. O sırrı Allah Azze ve Celle bilir, insan bilmez, oradan oraya savrulup giderler, 
milleti de perişan ederler ama hakikati kabul etmezler. Hakikat gözlerin önündedir, hakikati 
bulan zaten başka şey aramaz. 

Onun için hem sırdır hem hakikattir. Ancak Allah Azze ve Celle insanların önüne 
bunu koymuştur. İnsanların çoğu hakikati istemiyor, hakikatten uzak duruyor, hakikatten 
kaçıyorlar. Hakikat, Allah’la beraber olmaktır, huzur ondadır, güzellik ondandır. Bunu kabul 
eden mesut olur, hem dünyada hem ahirette saadete erişmiş olur. Allah zikrini kalbimizden 
almasın inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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