
AHİRET TİCARETİ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
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. 

 
Yaşadığımız zaman ahir zamandır. Yani kıyamete çok yaklaştık. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) bu zamanda yaşayan insanlar için ümmetin en hayırlısı diyor. Peygamber 
Efendimiz’i (s.a.v) görmeyip; bu kadar fitnenin içinde Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) 
hürmet eden, inanan insanlara ne mutlu. En hayırlı ümmet onlardır.  

Her gün yeni yeni fitneler çıkıyor. Neredeyse namaz kılmana bile olmaz diyorlar. 
Kılamazsın, edemezsin! Ne için? Çünkü bu farz değil nafiledir, kılınmaz diyorlar. Bunu 
mübalağa olarak söylemiyoruz, yapıyorlar. Bunlar Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) hürmet 
etmeyen insanlardır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) söylediği hayırlı ümmet olmaktan 
mahrum kalıyorlar. Neleri neleri inkar ediyorlar. Namazı bile kılamazsın dediklerine göre 
artık gerisini siz düşünün.  

Bu zaman ticaret zamanıdır, ahiret ticareti. Kötü bir zaman, çok kötü. Bütün 
fitne fesat, her şey ortalıkta. İnsanlar da bunalmış ama Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
müjdesiyle sevinsinler. Bu fitne zamanında doğru yolu, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
yolunu takip edenler bulur. Ne kadar zor bir işse, Allah (c.c) ücretini o kadar fazla verir. 
Allah kendi indinden verir. On misli, yüz misli veya yedi yüz misli sevap veriliyor. Ondan 
sonra da ne kadar sevap yazılacağını Allah bilir, başka kimse bilmez. Ne kadar zor olursa, 
mükafatı o kadar fazla olur. Allah, insanlar gibi değildir. Ufacık bir gayrete bile mükafat 
verir. “Yeter ki kulum gayret etsin. Ona en güzel hediyeleri vereyim.” diyor Allah Azze ve 
Celle. 

 Zaman ticaret zamanı. Bire yedi yüz, bire on bin bile sevap olabilir. Allah hepimize 
bu hediyeleri nasip etsin inşallah. Ne kadar çok gayret edersek, Allah (c.c)o kadar verir. 
Allah sana verdi, bana verdi, ötekisine veremeyecek diye bir şey yok. Allah sana benzemez. 
Allah’ın hazineleri sonsuzdur, herkese yeter. Bütün dünyanın milyon misli olsa yine 
herkese verir de Allah’ın indinde yine hiçbir şey eksilmez. Çünkü en ufak bir zerre kadar 
eksilse biter. Allah Azze ve Celle’nin yanında bitmez. Sonsuzdur, ebedidir; hiç bir şey 
eksilmez. Onun için bu gelmiş bana ortak olacak diye bir dert yok Allah’ın izniyle. Allah 
herkese ıslah hal versin. Müslümanlara ıslah hal versin ki hepsi bu güzel yoldan 
nasiplensinler.  
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Ve min Allahu Tevfik  

El Fatiha  

 

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

16 Nisan 215 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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