
 

 
 
 
 
 

YAPILANLARIN KARŞILIĞI 
 

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. 

 
Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  
 

ةٍ َخْيًرا يََره   ا يََره  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ٧﴿ فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ  ِمثْقَاَل ذَرَّ
 

“Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah. Ve men ya’mel miskâle zerratin 

şerran yerah”(Zilzal Suresi 7-8) (Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun 

mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını 

görecektir.) Hayır yapan onu muhakkak görür yani hayrı görür. Kendine de hayır olur. Şer 

işleyen yani günah işleyen, kötülük yapan insan da zerre kadar yapsa bile muhakkak onun 

karşılığını Allah Azze ve Celle verir. 

Dünyada da oluyor, ahirette de. Dünyada iyilik yapan insan zengin olmasa, sıhhatli 
olmasa bile o hayırla geçinip gidiyor. Ahirette daha fazla hayır oluyor ama dünyada da 
hayırlı bir hayat yaşamış oluyor. Allah’ın rızasını kazanmış oluyor, ahireti de mamur 
oluyor.  

 
Kötülük yapan insan ne dünyada hayır eder ne ahirette. Kötülüğün cezasını iki 

tarafta da çeker. Yani kötülük yaptım rahat ettim diye bir şey yok. O kötülük kendisine 
ahirette ateştir, dünyada da içine ateştir. Hiçbir şeyden fayda almaz. Yani başarılı, zengin, 
kuvvetli gibi gözükse de o adamın huzuru da yoktur, rahatı da yoktur.  

 
Daha fazla kötülük yapsam daha fazla sevineceğim, huzur bulacağım zanneder ama 

bulamaz. İyilik ancak iyilikle gelir, şer de şerle gelir. Ne kadar kötülük yapsan yükün o 
kadar ağırlaşır, o kadar huzursuz olursun. İyiliğe bakın, iyilik yapın, iyilikle yaşayın. O 
zaman ahirette iyilik bulursunuz, hayır bulursunuz inşallah. Allah nefsimize iyilik yapmak 
hususunda yardım etsin. Nefsimiz şerre daha meyillidir. Ona tabi olmayalım inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha 
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