
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEREFLİ YAŞAM 
 

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. 

 “Allah Azze ve Celle bizi ne için yarattı?” diye düşünen oluyor yahut düşünmeyen 
de oluyor. Allah Azze ve Celle bizi mahlûkatın en şereflisi olarak yarattı. O’na itaat edenler 
meleklerden de yüksek olur. O’na itaat etmeyenler hayvandan da alçak olur. Onun için, 
insan kıymetini bilip şerefli yaşayacak.  

Şerefli yaşamak Allah’ın yolunda olmaktır. Öteki türlü lüzumsuz bir hayat olur. 
Lüzumsuzdan maada, sonu iyi olmayan bir hayattır. Ne yaparsa zararınadır, ne ederse 
zarardır. Allah’la beraber olan devamlı kazançtadır. Kazanan taraf Allah ile beraber olandır. 
Kazanmayan, Allah’a asi olan, Allah’a karşı olan taraftır. Onda kazanç diye bir şey yok. 
Zarardan zarara gider, taa ki aklı başına gelip de hidayet olursa, o vakit Allah Azze ve Celle 
bütün zararını kazanca tebdil eder. 

 ٍۜتاَنَسَح ْمِهِتا/.ِّيَس ُ+*ا ُلِّدَ#ُي
 

 “Yubeddilu(A)llâhu seyyi-âtihim hasenât” der Allah Azze ve Celle Kur’an’da. 
(Furkan Suresi – 70) “Allah Azze ve Celle günahlarını sevaba tebdil eder.” Cenab-ı Allah’ın 
Kendi vaadidir. Onun için, insanlara kapı açıktır. “Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım…” 
diye ümitsiz olmasın kimse; “Bütün hayatım boşa gitti.” demesin. Nereden dönerse Allah 
Azze ve Celle ona kaybettiklerini de verir Allah’ın izniyle. Onun için, akıllı insan kazanç 
peşindedir, zarar eden şeyin peşinden gitmez. Zararın peşinden giden akılsız sayılır. Allah 
bize akıl vermiş, onu kullanalım diye vermiş, süs olarak değil.  

Onun için, Allah hidayet versin diyoruz. Zararda olmasınlar, kazançta olsunlar 
inşallah. Bu günlerin hürmetine, eşhuru’l-hurum mübarek aylardır. Her vakit, Allah 
insanlara fırsat vermiş, son nefese kadar tövbe edip, doğru yolda olmak için fırsat var. Allah 
bizi sabitkadem kılsın, Allah insanlara hidayet versin.  
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