
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İNSANOĞLU DÜNYAYA DOYMUYOR  
 

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. 

 

Şeyh Efendi’nin ihvanlarını gezip, onlarla görüşüp, nasihatler verdik. (Şeyh Efendi, 
Endonezya, Malezya, Singapur ve Sri Lanka ülkelerini kapsayan seyahatinden döndü.) 
Onlar da sevindiler biz de, Allah’a şükür. Onları gördük diye, selam verdik diye sevinçliyiz 
Allah’a şükür. Bu dünyanın halidir. Dünya hali, nereye gidersen insanoğlu aynı 
vaziyettedir. Allah Azze ve Celle hepimizi Âdem Aleyhisselam’dan ve Havva Anamızdan 
çoğalttı. Renkleri, ırkları değişik olsa bile insanlar aynıdır, fark etmiyor, hepsi dünya peşine 
düşmüş. Şimdi ahir zamanda dünyanın peşine daha fazla insan düşmüştür, insanların 
çoğunluğu öyledir. 

İnsanlar dünya peşinde olunca dünyaya doymuyor. Dünyaya doyup da hakiki 
mutluluğa erişmiyorlar. Mutluluk arıyorlar, ferah arıyorlar, bulamıyorlar. Ama hak yolda 
olan insanlar hariç. Allah onların kalplerine o sevinci, mutluluğu veriyor. “Bizi Allah Azze 
ve Celle bu dünya için yaratmadı.” diyorlar. Bizi bu dünya için yaratsaydı o vakit 
üzülecektik, hiçbir şeye de yaramazdı çünkü dünya insanlara hizmet içindir.  

Allah bu dünyayı bize hizmet etsin diye verdi, biz dünyaya hizmet edelim diye değil. 
Bizim vazifemiz Allah’a hizmettir, Allah’a kulluktur. Sen Allah’a kulluk edersen dünya 
sana hizmet eder, kulluk eder. Yok, sen dünyaya hizmet edip de ona kulluk edersen hiçbir 
zaman bir faydası olmaz. Dünyanın öbür ucuna gitsen de insanların tabiatı böyle. İnsanlara 
Allah Azze ve Celle yolu göstermiş ama insanlar onun tam tersine gidiyorlar.  

Bakıyorsun, her tarafta aynı şekilde. “Seçim yapacağız, daha iyisi gelir.” derler. Sen 
zannedersin ki senin reyinle dünya düzelecek, hiç umutlanma. Sen Allah’ın yolunda git, 
dünya düzelmese de dünya senin için düzgün bir yer olur, dünya batsa da umurun olmaz. 
Çünkü sen bu dünyayla beraber değilsin, bu dünyanın yaratıcısıyla, Allah’la berabersin. 
Bütün gezdiğimizin özeti budur.  

Bu yolda olan, Allah yolunda olan insanlar çok azdır. Allah yolundayım diyorlar 
ama çok Müslüman görürsün, Allah yolunu unutmuşlar, dünyaya dalmışlar. Onun için bu 
tarikat yolu insanlara doğru yolu göstermek için olan bir yoldur.  



	
	

 

 

 

 

Dünyanın öbür ucuna da gittiğimiz vakit aynı şekilde terbiye için gidiyoruz, talim 
için gidiyoruz. Başta kendi nefsimize hitap ediyoruz, başkasına değil. Kendini ıslah 
etmeden başkasını nasıl ıslah edeceksin? Hep beraber inşallah Şeyh Efendi’nin, evliyaların, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine ıslah ederiz. Onlar hürmet edince nefis terbiye 
olur, yavaş yavaş. Tabi yüzde yüz kimse olamaz, yüzde bir bile olsa insanlara yeter.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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