
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN HAYIRLINIZ 
 

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.) buyuruyor ki: “Sizin en hayırlınız, uzun yaşayıp, 
hayatını salih amellerle geçiren insanlardır.” Allah’a şükür Şeyh Baba, Şeyh Nazım Hazretleri 
(k.s.) uzun yaşadı ama bize göre kısa sayılır. Biz yüzü geçecek diye tahmin ederdik ama 
Allah’ın takdiri, gene Allah’a şükür.  

Büyün hayatı hayır hasenatla, iyiliklerle geçti, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hadisine göre yaşamış oldu. Hayırlı demek, Allah’ın rızasını kazanmış insandır. Öyle olan 
insan kâmil insan sayılır. Allah’ın rızasını kazanmak insanların ulaşacağı en yüksek 
mertebedir. Allah’ın verdiği mertebeler hakiki mertebelerdir, hakiki yüksekliktir. Bu 
insanların verdikleri bir işe yaramaz. İstedikleri kadar “Şu şudur, bu budur…” diye 
söylesinler, Allah’ın rızası olmadıktan sonra bir kıymeti yoktur.  

Allah razı olsun, milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. O’nun bereketiyle, 
O’nun hayrıyla bu hayırlar kıyamete kadar ilelebet devam edecektir inşallah. O mübarek 
Şeyh Babamız (k.s.) için de O’na tabi olanlar için de aynı şekildedir. O’nu takip edip, O’nun 
yaptığı güzelliklere nail olmak büyük bir şereftir. Millete hak yolu gösterip de başka türlü şey 
yapanlar kazanamaz. Kendi nefsini terbiye edip, şeyhine layık olmak isteyenler Allah’ın 
izniyle kazanır, Allah yardım eder, Allah Azze ve Celle niyetine göre verir.  

“Nasıl yapacağız, nefsimizi nasıl terbiye edeceğiz?” diye bazıları sorar, çok aşırı gider, 
“Yapamadık, edemedik.” derler. O kadar zor değil. Sen dürüst ol, kimsenin hakkını 
hukukunu yeme, yaptığın ibadetler sana yeter. Taşıyamayacağın fazla yük yok. Tarikatımız, 
Nakşibendi tarikatı İslam’ın özüdür, İslam’ın ta kendisidir, yüzde yüz Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yaptıklarını yapmaktır inşallah. O da zor değil inşallah. Zor olan, nefse zor oluyor. 
Bazen zor olur ama nefsini terbiye ettin mi Allah’ın izniyle o da kolay olur. Allah 
şeyhimizden razı olsun, makamı ali olsun inşallah. O’nu seviyoruz, ahirette de O’nunla 
beraber oluruz inşallah, ilelebet, bu defa ayrılık olmadan inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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