
SİZİN HAYIRLINIZ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Allah bir insana uzun ömür verir, o kişinin de ameli hayırlı olursa, ömrü de hayırlı 

olur. Hadisi Şerifte:  َُخْیُر النَّاِس َمْن َطاَل ُعُمُرهُ َوَحُسَن َعَملُھ “Hayrun nasi men teâle umruhu ve hasune 
amelühü.” “İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır.” diyor. 
Hayırlı olanınız, uzun ömür yaşayıp iyi işler yapandır. Allah’ın dediklerini yapan ve hayırlı 
işlerle uğraşandan başkası değildir. Dün Yahya Efendi dergâhının eski imamı geldi. 
Maşallah yüz beş yaşında. Çok güzel nasihatler verdi. Hoca efendi maşallah çok güzel de 
konuşuyor. Böyle insanlar Allah’ın sevdiği kullarıdır. 
 

Hayırsız insan ne kadar erken ölürse, kendisine de başkasına da o kadar 
hayır olur. Çünkü gittikçe günahları çoğalıyor. Tövbe etmek niyetinde de değilse, o 
vakit hiç yaşamasın daha iyidir. Lakin yaşayıp da hakiki tövbe ederse, Allah da onun 
günahlarını sevaplara tebdil eder. O kişiye de büyük bir fayda olur. Günahlarımızdan 
her gün tövbe istiğfar etmek lazım. 

Allah Azze ve Celle Hazretleri günahları hasenata, sevaplara tebdil eder. 
Cömertlerin en cömertidir. Allah insanlara sırf bir vesile yapıyor ki onlara ikram etsin. 
Allah sonu tükenmez hazinelerinden veriyor. Allah’ın hazinesi tükenmez. Allah verince 
verir, hiç korkmaz. İnsanoğlu ne kadar zengin olsa, yine de düşünerek veriyor. Allah Azze 
ve Celle Hazretleri öyle değil. Bütün dünya Allah Azze ve Celle Hazretleri’nin yanında 
hiçtir. İnsanlar hayır yapsın, Allah’ı tanısınlar diye Allah’ın ikramları daimdir. Sonsuzdur, 
tükenmez. Allah hepimizi o hazinelerinden ikramlandırdığı, nasiplendirdiği insanlardan 
eylesin inşallah. Doğru yoldan ayrılmayalım. 

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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