
 

 
 
 
 
 
 

KULLANMA KILAVUZU 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 Şükürler olsun ki Allah (c.c.) bizi âdemoğlu olarak, insan olarak yarattı. Bu büyük 
bir nimettir çünkü her şeyi bize musahhar etti. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki her şeyi 
insanoğlu faydalansın diye yarattı. İnsanların şükretmesi lâzım, hamd etmesi, hamd-ü sena 
etmesi lâzım. İnsanların şikâyet etmemesi lâzım. Allah (c.c.), ne var ne yok hepsini “Kullu 
şey’in bi mizan”, teraziyle yarattı. 
 
 İnsanoğlu aklına göre bazı şeyleri yok etti, bazı mahlûkatı tüketti. Kendi kafasına 
göre bir şeyler yapınca bu terazi bozuldu. Allah her şeyi güzel, her şeyi yerinde yaratmış. 
Allah (c.c.) her şeyi, insanoğlu israf etmeden kullansın diye yaratmış ama insanoğlu kıymet 
bilmemiştir. Öyle olunca kabahat insanoğlundadır; hata, kusur ondadır.  
 

Bir alet satılınca, içinde nasıl kullanılacağı yazılıdır. Allah Azze ve Celle bu dünyanın 
kullanılışını insanoğluna söylemiş. Bu dünyayı nasıl kullanacak, nasıl muhafaza edecek diye 
Allah (c.c.) insanoğluna belirtmiş. Ama insanoğlu ona hiç bakmamış bile. Bazıları yırtıp 
atmış, bazıları bakmış ama çoğu bakmadan mahvetmişler. Kendi bindikleri dalı kesmişler,  
kabahati de başkasında bulmuşlar.  
 

Kabahati hiç başkasında bulmayın. Allah en güzelini yaratmış, en mükemmelini 
yaratmış. Siz nefsinize uydunuz, şeytana uydunuz; bu güzel şeyi, Allah’ın en güzel yarattığı 
şeyi mahvettiniz. 

 
Onun için her hareketimize dikkat etmek lazım. Dünya devamlı değildir ama 

gelecek nesillere, senden sonra gelecek insanlara da iyi bir şey bırakmak lazımdır. Tabi 
daha mühim olan, Allah (c.c.) insana ahiretini mamur et diyor.  

 
Dünyayı mahvettin, ahiretini de mahvetme. Allah (c.c.) emirleri yapılmadığı zaman 

durumun ne kadar kötü olduğunu örnek olarak gösteriyor. Dünya geçip gider ama insan 
ahiretini kaybetmesin, ahiretini mamur etsin. Bari dünyayı mahvettiler ama ahireti mamur 
etsinler. Mühim olan budur. Ama dünya için iyi olmayan bir şey yaptığın vakit ahiretine 
yansıyacak, ahirette ondan sorulacaksın. 



 
  
 
 
 
 
 
 
“Ne için böyle yaptın? Ne için bu zulmü yaptın? Ne için harap ettin? Kendinden sonra 
gelecek insanlara neden kötü şeyler bıraktın?” diye sorulacaksın.  

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Yolda duran taşı bile kenara çekmek 

sadakadır.” “Temiz suya abdest bozmak yahut kirletmek günahtır.” Bu ikisi bizim için 
yeter. Bu mevzu ne kadar da mühimdir. Hem dünya hem ahiret birbiriyle bağlantılıdır. 
Yanlış yapmış insanlar tövbe etsin, bundan sonra daha dikkatli olsunlar.  

 
Bu dünyaya israf et, vur kır, istediğini yap diye gönderilmedin. Bu emanettir, 

senden sonrakiler de istifade etsin. Sadakayı cariye var, güzel bir şey yaparsan kıyamete 
kadar sana hayır hasenatı gelir. Allah insanlara hayır yapmaya kolaylaştırsın, kolay değil. 
Allah doğru yoldan ayırmasın.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 

 
El Fatiha  
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