
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAYIRLI OLAN 
 

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. 

 Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Ve ma utitum min şey'in fe metaul hayatid dunya ve zinetuha ve ma indallahi 
hayrun ve ebka, e fe la ta'kılun.” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da. (Kasas 
Suresi – 60) “(Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. 
Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” 
Dünyada ne verildiyse az bir şeydir. Bu dünya oyalanmak içindir, ahiret hayırlıdır, bakidir. 

Şimdi moda çıktı, obez diyorlar. İki kişilik yesin, iki değil beş kişi yerine yesin, on 
kişi yerine yesin, insanoğlu daha fazla yiyemez. Onun için bir miktar var. Bu dünya baki 
değil diyor Allah Azze ve Celle. Baki olan, hayırlı olan ahirettir. Ahiretin nimetleri bakidir, 
dünyadaki baki değildir, fazla yersen, fazla kullanırsan sana zarar olur. Onun için ahirete 
ehemmiyet vermek lazım, baki olan ahirettir. Allah Azze ve Celle devamlı bunu insanlara 
hatırlatıyor, insanlar da kulakları tıkalı, hiç buna ehemmiyet vermiyorlar. Kendi 
bildiklerine, arsızlıklarına, yüzsüzlüklerine, kötülüklerine devam ediyorlar.  

Hadi imansız olanları, Müslüman olmayanları anladık da Müslümanız deyip de 
ahireti hatırlamayanlar daha akılsızdırlar. Akıllı olan ahirete ehemmiyet verir, yaptıklarına 
dikkat eder, hayırlarla ebedi olarak yaşar. Yok, öteki türlü, ehemmiyet vermeyen, 
dünyadaki işlere makine gibi, motor gibi devam eder, ondan sonra ahirette hiçbir şey 
bulmaz. Allah bu güzel şeyleri hatırımızda tutsun, daim olsun inşallah. Çünkü dediğimiz 
gibi, şimdi konuşuruz, biraz sonra unuturuz. Allah’ın zikri kalbimizde olur, daim Allah’la 
beraber oluruz inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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