
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FELAHA ULAŞMAK 
 

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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,

ل CDَا اوُقَّتاَو اوُطِ<اَرَو اوُرِباَصَو او78ُِْصا اوُنَم0ا َني۪ذ
'

لَع
,

G
H

 َنوُحِلْفُت ْم
 

“Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-sbirû vesâbirû verâbitû vettekû(A)llâhe le’allekum 
tuflihûn” (Ali İmran Suresi – 200) “Ey İnananlar! Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı 
olun, cihada hazır bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz.” Allah 
müminlere; “Sabrı tavsiye edin, sabredin, insanlara da sabrı öğretin, sebat edin.” diyor. Sebat 
eden felaha ulaşır ki felah dediği her şeyin en iyisidir. Allah’ın katında en iyi şey felahtır. 
Onun için “Hayyalel salah hayyalel felah” diyor, ezanda da onu söylüyor.  

İyide en yüksek mertebeye ulaşırsınız. Sabretmeyen onlara ulaşamaz, o fazilete nail 
olamaz. İşte bu günler sabır günleridir. Sabretmek ve Allah’ın verdiği nimetlere hamd etmek 
lazım. Bu, nimetlerin kıymetini bilmeye vesile olur. İnsanoğlu hiçbir kıymet bilmedi, daha 
da bilmiyor. Ama Allah Azze ve Celle Rahimdir, merhametlidir. Onun için insan kıymet 
bilmiyor. Zoru görünce kıymet bilir ama kymeti zor görmeden önce bilmek lazım. Her 
nefese, her adıma, her dakikaya, her saniyeye şükredip hamdetmek lazım ki Allah’ın verdiği 
nimetler faydalı olsun. Nasıl faydalı olacak? İmanla, İslam’la faydalı olur, başka türlü sabır 
mabır bir işe yaramaz. İman, İslam olmadıktan sonra, Allah’a inanmadıktan sonra onların 
faydası yok. 

Onlar imanla beraber olacak ki felaha ulaşasınız, en makbul yere ulaşasınız, 
mertebeniz yükselsin. Mertebe yükselince her şey insanın nazarında güzel olur, Allah katında 
güzel olur. Senin yanında güzel olmuş, Allah’ın yanında güzel olmamış bir faydası olmaz, 
ikisi beraber olacak. Zaten Allah’ın yanında makbul olmayınca sen dışarıdan memnun gibi 
gözükürsün ama içinden hiçbir zaman mutmain, memnun olamazsın. Onun için, Allah bize 
ikisini birden versin, o güzelliği görelim, Allah’ın rızasına nail olalım inşallah.  
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