
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İBRET ALMAK 
 

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 Azze ve Celle imhal eder, ihmal etmez. 

لِهْم"ا
(

 اًدْ/َوُر ْمُه
 

 “emhilhum ruveydâ” diyor. (Tarık Suresi – 17) Allah Azze ve Celle dünyada fırsat 
verir, unutmaz, insanlara yollarını değiştirsinler diye vakit verir, fırsat verir, insanoğlu da 
“Bir şey yok” deyip yolunda devam eder, ters istikamette, ters yolda gider. Yolunu 
değiştirmezse sonu tehlikeli olur; değiştirirse o vakit Allah’ın mağfiretine, rahmetine 
kavuşmuş olur, sonu iyi olur.  

Başta bütün işlerin iyi gider, ondan sonra ne kadar şey gelirse ters gider. “Bir iş 
yapıyoruz, başı iyi, sonrası şey yapmıyor.” derler. Dünya işi öyle olduğuna göre ahiret işi 
daha mühimdir. Sonumuz hayır olsun diye yolu kötü olan insanın yolunu değiştirmesi lazım 
ki sonu hayır olsun. Sonu hayır olmadıktan sonra, işin başı istediği kadar nefsinin hoşuna 
gittiği gibi olsun, onun bir faydası olmaz.  

Nefis iyiyi sevmez, nefis insanı sonunda helak eder. Nefsine hükmetmeyip de yolunu 
değiştirmeyip, doğru yola gelmeyen insanın sonu kötüdür. Allah muhafaza etsin. Bu dünya 
insanı kandırır, dünya insanı aldatır. Dünyaya inanıp da kendini bir şey zanneden insanların 
sonları hüsran olmuştur. “İnsanoğlu ibret alsın” diyor Allah Azze ve Celle. Her şeyden bir 
ibret alacaksın ki senin faydana olsun. Yok, mal gibi bakarsan hiçbir faydası olmaz. Mal 
dediği inektir, öküzdür, onlar gibi bakıp gider. Onlar bir şeye bakıyor zannedersin, hâlbuki 
onlar öylesine bakıyor, bir şey fark etmiyor. 

Onlar gibi olmamak lazım, her şeye ibret alarak bakmak lazım, fayda eden şeyi almak 
lazım, faydasız şeylerden uzak durmak lazım. İyiyi, kötüyü fark etmemiz için Allah 
yardımcımız olsun. İyi olanı, insandan, eşyadan, hayvandan iyiyi seçmek güzel olur. Kötüyle 
beraber olmak iyi olmaz. Allah yardımcımız olsun.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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