
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HALLERİ DEĞİŞEN DÜNYA 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Nimetler daim olmuyor, zorluğa da alışın.” diyor. 
Her vakit kolaylık olmaz, onun için kolay, güzel vakitte bile zorluk için, zor vakitler için 
kendinizi alıştırın. O vakit rahat olur. Ama kendini doğrudan bu kolaylığa kaptıran insanın 
en ufak bir şeyde bile çok üzüntüsü olur, morali çok bozulur, sıhhati çok bozulur, her şeyi 
bozulur.  

Dünya için yaratılmadık, ahiret için yaratıldık. Dünya bazen iyi olur, bazen kötü olur, 
bazen güzel olur, bazen çirkin olur. Halleri değişen yerdir dünya. Değişmemek için, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi kendinizi zora alıştırın. Hep kolay olacak diye 
bir şey yok, öyle olunca insan üzülmez, ne kaybettim diye şey yapmaz. Her şey bize 
bildirilmiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Nasıl yaşayacağız? Bu dünyada bu günleri nasıl 
geçireceğiz?” diye bize rehberdir. Bizi selamete çıkarsın diye hadisler, nasihatler, talimatlar 
taa kıyamete kadar vermiş Sallallahu Aleyhi ve Sellem.  

O’na tabi olan üzülmez, ahirette de saadete kavuşmuş olur. Dünyada da saadetle 
yaşar, ahirette de saadetle yaşar. Mühim olan ahirettir. Dünyada saadetle yaşıyor, mutlulukla 
yaşıyor diye insanlar yalan söylüyorlar, huzur yok, bir şeyleri yok. Allah’a inanan en fakir 
insan bile, imanlı olduktan sonra dünyada da kaygısı olmaz, ahirette de saadete kavuşur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de bütün peygamberlerin öğrettikleri bunlardır. İnsanlara 
iyiliği öğretiyorlar, kötülükten men ediyorlar, insanoğlu da onları dinlemiyor, şeytanın 
peşinde koşuyor, onu üzecek, ona faydası olmayan, zarar verecek şeylerin peşinde 
koşturuyorlar. Ondan sonra, biz bu dünyaya hâkim olduk diyorlar ama hâkim değiller.  

Her şey Allah’ındır. Allah Azze ve Celle imanımıza kuvvet versin, Allah 
Müslümanlara yardım etsin. Allah zoru kolay yapar, budur. Allah Azze ve Celle’nin 
karşısında zor hiçbir şey yok, hiçbir şey zor değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasıdır: 
“Zoru kolay yaptır bize.” diyor. Allah hepimize yardım etsin, Allah sahip göndersin inşallah. 
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