
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HERKES ÖLECEK 
 

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. 

Dünyada yaşıyoruz ama Allah’ın takdir ettiği yaş, ömür var, herkesin gideceği ahiret 
var. Bazen insan hasta olur, zanneder ki ölecek. Hâlbuki bazen o yaşamaya devam eder, 
sağlam insan gider. Allah’ın takdir ettiği ecel var, ölümle kimseye oh denmez çünkü 
herkesin başına gelecek şeydir. Cenab-ı Allah insanlara imanla ahirete intikal etmeyi nasip 
etsin ki başka kaçacak yer yok. Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor ki: Eûzübillâhimine’ş-
şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim 

تَّ 	أَفَإِن  اْلَخالُِدونَ 	فَھُمُ 	مِّ
 

“e fe in mitte fe humul hâlidûn” (Enbiya Suresi-34) “Sen ölürsen onlar kalacak 
mı?” Herkes ölecek, onun için başkasına şey yapmamak lazım. Yani kimse kendini 
garantiye alıp da ben kalacağım diye düşünmesin. Herkes ölecek, herkes ahirete gidecek, 
ahirete gitmeden önce dünyada ahiretini mamur etsin, kazanç odur. Yok, ben fazla 
yaşadım, o az yaşadı diye bir fayda yok. Az yaşar, senden daha iyi yapmış olur, ahiretini 
kazanmış olur. 

Kâfir yüz sene yaşar, yüz yirmi sene yaşar, birisi iki yüz sene yaşamaya uğraşmış, 
yaşayamadan, ne kadar uğraşsa da vakti geldiğinde geberip gitmiş. Onun için ahiretimizi 
mamur edelim. Başkasının ne kadar yaşayacağıyla meşgul olmamak lazım. İnsan kendi 
haline baksın. Bu fırsattır, en kıymetli fırsat hayatta yaşamanız. Hayatta olduğunuz 
müddetçe ahireti düşünmek lazım. Dünya geçicidir, herkesin elinden kayıp gider.  

Allah hakiki iman versin. Bize, bunu düşünerek yaşamamızı, bütün vakit onu 
gözümüzün önüne alıp, devamlı Allah’ı düşünmemizi nasip etsin. Çünkü başka 
gideceğimiz şey yok. Ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, nerede olursan ol, kalbinizde 
Allah muhabbeti, Peygamber muhabbeti olsun. Onlar kurtarır bizi inşallah. 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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