
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İKİ DÜNYADA DA 
 

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. 

Bugün mübarek Cuma günü. Allah Azze ve Celle’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
verdiği mübarek bir gündür. Bugün hem dünyada hem ahirette bayramdır. Müslümanlara, 
iman edenlere bayramdır çünkü cennette Allah Azze ve Celle cuma günü insanlara tecelli 
eder. O gün bayram olur. O kadar nimetlerin içinde, o kadar güzelliklerin içinde Allah Azze 
ve Celle’nin tecelli etmesi hepsinden daha güzel bir şeydir.  

Cennettekiler, o tecelliye nail olsun da O’nu görsünler diye o günü beklerler. Cennet 
öyle bir şeydir ki hiç akla hayale gelmeyen şeyler var cennette. Bu bizim hayatımızdan çok 
farklıdır. Bazı ahmaklar var; “Cennette sofiler, Müslümanlar olacak, biz cehenneme gidelim, 
orası daha şeydir.” derler. Güya akıllılar. Orada bütün meşhur insanlar, güzel zannettikleri 
insanlar cehennemdedir diye, “Biz oraya gidelim, cennette ne var? Bir şey yok.” derler. 
Cennette hiç akla hayale gelmeyen güzellikler var. Dünyada ne kadar güzel şey varsa, 
cennetteki nimetlerin yanında sıfırdır, hiçbir şey değildir.  

Gene de cennet ehlinin en büyük istediği, Cuma günü Allah Azze ve Celle’nin 
tecellisini görmek, seyretmektir. O tecelli nasıl olacak? Allah kendi bilir, onlar cennete 
mahsusdur. Cennet için ufak tefek şeyler söylenmiş ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
söylediği, insanın aklına hayaline gelmeyecek güzellikler vardır. Mübarek Cuma günü orada 
da bayramdır. 

Orada günler, aylar nasıl oluyor bilmiyoruz ama cuma günü var. Orada gece olmaz, 
güneş yok ama gene Allah Azze ve Celle’nin kudretiyle, azametiyle, ilmiyle cuma günü var. 
Allah bize o günleri yaşatsın, dünyada da ahirette de bizleri saadete erdirsin inşallah. Allah 
hepimize nasip etsin inşallah. Allah doğru yolda olmayanlara da hidayet versin, onlar da o 
güzelliği görsün inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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