
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAADET YOLU 
 

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’a şükürler olsun, Allah bizi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlut’ünü 
sevmeye, saymaya bizi muvaffak etti inşallah. Zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâzim 
Allah’ın emridir, farzdır, Müslüman olana farzdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevsin, 
O’nun yolundan gitsin, o yol Allah’ın yoludur, kurtuluş yoludur, saadet yoludur. 

İnsanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet edip O’nu severse dünyada da 
saadetle yaşar, ahirette de saadetle yaşar. Her şeyde salavat getirmek faydalıdır. Çünkü sen 
salavat getirince Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bildiriliyor, O da sana cevap veriyor. Ne 
güzel! Bazı insanlar rüyada görelim diyor. İnşallah görürüz de görmesek de gene bu büyük 
bir nimettir. “Her salavat getirdiğiniz vakit bana yetişir, ben de size karşılığını veririm.” 
diyor. Bundan daha güzel ne olur? Yani rüya değil de doğrudan Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e ulaşırsın.  

Tabi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmek büyük bir saadettir, rüyaların en 
güzelidir. Herkese kısmet olmuyor, kısmet olana da ne mutlu. Allah hepimize kısmet etsin, 
ahirette de inşallah nuru cemalini görüp, havzı Kevser’den içelim. O güzel sudan Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in elinden inşallah içeriz. O’na tâbi olanlar, O’nu sevenler muhakkak o 
şeyden içer ama hürmet etmeyenler, imansız olanlar başka. Müslümanım deyip de 
Peygamber Efendimiz için; “O da bizim gibi insandır.” diyen bazı acayip insanlar var. Onlar 
da tehlikede olur o vakit. Son nefeste nasıl çıkarlar belli olmaz.  

Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbeti olan, sevgisi olan muhakkak 
O’nunla beraber olur, Havz-ı Kevser’den içer. Bu muhabbet şarttır, en büyük, en kolay 
şeydir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmek zor bir şey değil ama şeytan sevmediği için 
insanları kandırır. Şeytan olan insanlar sevmez. Şeytan olan insanlarla beraber olmayalım 
inşallah. Onların akıbeti zordur, onların hesapları zor olur. Burada attın tuttun, edepsizlik 
yaptın, hepsi yazılıyor, hiçbir şey boşta değil. İyilik yaparsan Allah Azze ve Celle onun 
karşılığını sana çok iyi verecek. Kötülük yaparsan da senin yaptığın kötülüğe cevap verilecek. 

Allah muhafaza etsin, Mevlüt günümüz mübarek olsun. İnşallah seneye daha güzel, 
sahiple olalım inşallah, bütün dünya Müslüman olarak olsun inşallah. Temennimiz odur.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Allah hepimize sağlık, afiyet versin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hürmetine dualarımız 
makbul olsun. İnşallah bu fitnelerden, hastalıklardan, bütün kötülüklerden muhafazalı 
olalım inşallah. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine hastalara şifa olsun, dertlere deva 
olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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