
 

 
 
 
 
 
 

AHİRET ZENGİNLİĞİ 
 

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. 

 

 يا عمر َكفَى بِاْلَمْوِت َواِعًظا

 
 “Kefâ bil-mevti vâizan yâ Omar!” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Ömer’e (r.a.) 
“Ölümden ibret almak sana yeter ey Ömer!” demiş. Dün de oldu.(Mustafa Koç’un vefatı.) 
Her gün zaten ölüm oluyor da bazı kişiler daha değişik oluyor zannediyorlar.  
 

Herkesin bir eceli var. Ecel vakti geldi mi para da fayda etmiyor, mal da fayda 
etmiyor, çoluk çocuk da fayda etmiyor. Allah (c.c.) o zaman emanetini alacak, Azrail 
ruhunu kabzedecek. O insanın zengin veya fakir olmasına bakmıyor.  
 
 Zengin olan insanın ahiretini zengin etmesi lazım, ahireti düşünmesi lazım 
ki orayı mamur etsin. Allah (c.c.) çok fırsatlar verdi, dünyadaki gibi ahiretini de aynı 
şekilde mamur edeceksin.   
 

Allah (c.c.) bu nimetleri verdi. Eğer onları kullanmazsan, nimet değil de sana hesap 
sorulacak şeyler olur. Ama Allah’ın emirlerini yerine getirirsen; zekâtını, sadakanı verirsen 
rahatsın. Ama onu vermezsen, ahirette keşke fakir olsaydım diyeceksin. İşte o da kul ile 
Allah arasındadır.  

 
Hiç kimseye bir şey diyemeyiz. Çünkü bazı insanlar var, göstermeden, kimseye 

sezdirmeden hayrını yapar. Kimse bu adamın hayır yaptığını tahmin etmez. O da kulla 
Allah arasındadır, o daha makbuldür.  

 
Öyle yapan insan ahiretini kazanmış olur. Bu mal mülk de ona Allah’ın nimeti olur, 

ahirette de zenginlik getirir. Ama Allah’ı hatırlamazsa, dünyaya dalıp da sırf dünyayı 
düşünürse, ecel geldiği vakit “keşke” demesi artık bir fayda etmez.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Allah Azze ve Celle inşallah hepimizi nimet bilen, takdir eden, şükredenlerden 

etsin. Allah versin, çok versin ama onun kıymetini bilenlerden etsin inşallah. Çünkü 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Kuvvetli mü’min, zayıf mü’minden daha 
hayırlıdır.”  
 

Kuvvet de işte Allah’ın verdiği şeylerdir. Onun için Allah versin ama Allah 
şaşırtmasın inşallah. Dediğimiz gibi Allah’la kul arasındadır. Ne oldu, ne kaldı biz de 
bilmiyoruz. Bu ibrettir ama bütün insanlara ibrettir. Dünyada zenginlik, ahirette de 
zenginlik getirebilir yahut ahirette fakirlik de getirebilir. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri 
ahiret zenginlerinden etsin. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
 

El Fatiha  
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