
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÜNYA İÇİN ENDİŞELENMEK 
 

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. 

Bu dünyanın vaziyeti, insanlar şaşkınlık içindedir. Şimdi bütün insanları bir kalıp içine 
sokmuşlar. Müslümanı, Müslüman olmayanı hepsi aynı düşünce, aynı fikir üzerine. Fikir 
nedir? Allah’ı unutturmak. Bu dünyaya gelmişiz, gideceğiz, hiçbir şey yok diye, insanlar bu 
fikir üzerine. Böyle olunca her şey insanlara korku salar. “Daha sonra ne olacak? Nasıl 
yaşayacağız? Rızkımız nasıl olacak?” diye endişe ederler. Onlar rızık demez de nasıl 
geçineceğiz derler. Hâlbuki bizim dinimiz İslam dini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
buyuruyor: “Müslümanların haline çok şaşarım, taaccüp ederim, her şeyleri hayırdır.” Şer 
diye bir şey yok, ne olursa Müslümanın hayrına olur.  

Bir hastalık olsa onun derecesi yükselir, günahları affolur. Fakirlik olsa, ona da 
sabrederse onun da ecrini alır. Yani her türlü sıkıntı Müslüman için hayırdır. Bu zamanda 
bunu unutturmuşlar. Bütün dünya yüz seneden beri bu keferenin elindedir. Okuya okuya, 
okuta okuta kafa başka şey düşünmüyor. Bu zamanın insanlarının hepsi aynı; “Efendim, 
hastalık çıktı ne olacak?” Ne olacak, bir şey olursa öleceğiz, Allah’a gideceğiz. Yok, 
yaşayacaksak yaşayacağız. Rızkımız ne kadarsa o kadar olacak. Onun için fazla telaşa, 
endişeye gerek yok. Allah nasıl takdir ettiyse öyle olacak.  

İnsanın sonsuz yaşayacak, ilelebet yaşayacak hali yok. İlelebet yaşam ahirette, bu 
hayattan sonra olacak. Şimdiki hayatımız, bazen hiçbir şey olmadan rahat geçer, rahat 
geçinince insanlar Allah’ı unutur. Ondan sonra bir şey olunca ne oldu diye şaşırırlar. “Bu 
musibettir, bu beladır, nasıl yaparım?” diye düşünürler. O da Allah’ı düşünmeyen için, 
Allah’a inanmayan için felakettir. Dünyada da felaket olsa da esas felaket ahirettedir. Bu şeyi 
görünce pişman olur ama pişmanlık fayda etmez. 

Onun için Müslümanlar, tarikatta olan, tarikatta olmayan insanlar, Allah’a inanın, 
Allah’a dönün, bu dünya için fazla endişe etmeyin. Tabi tedbir de almak lazım ama esas olan 
senin Allah’a inanman. En büyük tedbir, yapacağın en büyük şey, senin hayrın için olan, 
Allah’a inanman, Allah’a güvenmendir. Ondan sonra ilacını alırsın. İlaçta bir fayda yok, 
Allah’ın fayda koyduğu şeyde fayda olur. İlacı Allah’ın izniyle “Bismillâhirrahmânirrahim” 
deyip, şifa olsun diye yutacağız.  

 



 
 

 

 

 

 

Başka şeyler yaptın mı gene aynı şekilde. Evden çıkarken Besmeleyle çık, selamet 
gidip gelirsin. Yani her şeyde, her dakika Allah’ı hatırlaman için büyük bir faydadır bu. Başka 
türlü, insan hatırlamıyor. İmansız olanlar; “Yok, hükümet şöyle yaptı, hükümet böyle 
yaptı…” diye kabahati başkasına atar. Hükümet seni burada kurtarsa bile, sen Allah’a 
inanmadıktan sonra ahirette seni kimse kurtaramaz. Onun için bu milletin morali bozulmuş, 
psikolojileri bozuluyor. 

Bozulmaya gerek yok, Müslümanın hiç bozulmaması lazım, her şeyin Allah’tan 
olduğunu bilmesi lazım. “Bizim vakit böyle oldu, bunun bize faydası büyüktür.” diye 
düşünüp, idare edip, geçinip gideceğiz, inşallah sonu hayırdır. Şeyh Babamızın (k.s.) sözü, 
güzel bir sözü vardı son zamanlarda: “Bize hayır, onlara şer.” Bize dediği, mü’minlere hayır, 
iman edenlere, Allah’a inananlara hayır, Allah’a inanmayanlara şerdir. Allah muhafaza etsin, 
Allah imanımıza kuvvet versin, sabitkadem kılsın inşallah.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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