
	
	

 
 
 
 
 
 
 

O HAYY’DIR 
 

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. 

Bismillahirrahmanirrahim  

 َرُسوًال 	فِْرَعْونَ 	إِلَى	أَْرَسْلنَا	َكَما	َعلَْیُكمْ 	َشاِھًدا	َرُسوًال 	إِلَْیُكمْ 	أَْرَسْلنَا	إِنَّا
 

“İnnâ erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'avne resûlâ”  
(Muzzemmil-15) Cenab-ı Allah bize; “Peygamberi (s.a.v.) size şahit olarak gönderdim.” 
diyor. “Nasıl Musa’yı (a.s.) Firavuna şahit olarak gönderdiysem, size de Peygamber (s.a.v.) 
şahittir, sizin yaptıklarınızı o tasdik eder, şahitlik eder.”  

Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Hayy” olduğu Allah Azze ve Celle 
tarafından da söyleniyor. Şimdi çok sapık insanlar çıkıyor, “Öldü gitti.” diyorlar. O “Hayy” 
dır, makamında bekler, durur, salâvat getirirseniz, selam getirirseniz, hayır yaparsanız size 
şahitlik yapacak. O yetkiyi Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e vermiştir. 
Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ne kadar salât-u selam getirirseniz, o kadar 
makbul olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salât-u selam getirmek duada da birinci 
edeptendir. Duanın başında ve sonunda salât-u selam getirince o dua kabul olur, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yetişir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kim bana salât-u selam getirirse bana 
yetişir, ben de ona cevabını veririm, şahit olurum.” Ondan daha güzel şahit olamaz. Onun 
için, yaptığımız her işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hatırlayalım, O’na salât-u selam 
getirelim. Böylece işimiz o kadar rast gider, dualarımız kabul olur, yaptığımız şeyler 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in huzurunda olur, kıyamet günü onu buluruz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Muhammed-ül Emin’dir. Bir yapsak on yazılacak, on 
yapsak yüz yazılacak, böyle kolay işlerdir ama insanlara zor geliyor. Bunu hatırlamak lazım, 
unutmamak lazım. O bize şahittir, ne güzel şahittir, O en güzel şahittir. Cenab-ı Allah 
daima O’nunla beraber olmayı nasip etsin, inşallah cennette de beraber oluruz.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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