
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AHİRET YOLCULUĞU 
 

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. 

İnşallah bugün sefer var, yolculuk var, selametle gideriz inşallah. Şeyh Efendimize 
(k.s.), makama kaç ay sonra ziyarete vasıl oluyoruz. Bu sefer uzun oldu, uzun bir ara oldu. 
Zahiri olarak ayrılık var ama manada daim huzurdayız, ruhaniyetleri bizimledir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de her dakika, O da (s.a.v.) bizimledir. Çünkü salavat getirdiğimiz vakit 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) salavata cevap veriyor.  

O’nun (s.a.v.) nuru, bereketi üzerimizedir. Bütün dünyada hiçbir dakika, hiçbir saniye 
yok ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salavat getirilmesin. Salavat getirilince Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) gene aynı şekilde size cevabını verir. Hiçbir saniye yok ki Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) hazır olmasın. “Ölüden ne istersiniz?” derler. Ölü diyen, kendisidir ölü. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diridir, diri oluşu haktır. “Peygamber sizin aranızda.” Yani bu 
müjdeler insanoğlu için yeter ama anlayan yok.  

İnşallah yolculuk yapacağız. Dünyada da yolcuyuz, hepimiz ahirete gidecek 
yolcularız, varacağımız yer orasıdır. Dünyada da arada sırada insan yolculuk yapıyor, ondan 
ibret almak lazım. Giderken üzüntü oluyor, karşı taraf seviniyor. Ahirette de aynı şekilde, 
buradan giderken iyiysen üzülenler olur, karşı tarafta karşılayanlar oluyor, onlar seviniyor. 
Öteki taraftan bu tarafa gelirken bu taraftakiler seviniyor. İşte dünya hali budur. En sonunda 
ahiret yolculuğu mühimdir, onu kazanana ne mutlu. 

Allah’a şükür, Allah bize bu yollarda olmamızı nasip etti. Bu Allah’ın insanlara bir 
lütfudur. Allah herkese bir şey vermiş. Allah’a şükür bizi hak yolda koymuş, o yolda sabit 
olalım inşallah. Ahirete kadar, son nefesimize kadar bu güzel yolda olalım inşallah. Dünya 
mühim değil. “Bugün şöyle oldu, bugün böyle oldu…” Dünya yaratıldı yaratılalı, Âdem 
Aleyhisselam’dan beri aynı şekildedir, muhakkak bir şey olacak. Dünya cennet değildir, 
cennet ahirettedir. Ahireti mamur olan için dünya da cennettir.  

Mümin hiçbir şeyinden rahatsız olmaz. Allah bizi böyle yarattı, bu güzel yolda olduk, 
Allah’a şükür, en büyük nimet, en büyük güzellik odur. Ne olursa olsun, hakiki mümin 
dünyanın eziyetini güzel görür, Allah’tan geldi diye düşünür. “Senden gelen güzeldir.” diyor 

 



 
 

 

 

 

 

âşıklar. Senden gelen iyisi de güzel, zoru da güzel, her türlü şey güzeldir. Güzel olan şey 
cennettir. Ne kadar eziyet olsa da bu yolda, hak yolda olduğumuz için o cennettir. Bu âhir 
zamanda yaşıyoruz, her gün daha zor oluyor. Ama mümin için, imanda sabit olan için 
cennettir Allah’ın izniyle.  

İmanlı olan insan hem dünyada cennettedir hem ahirette cennette olur. Allah bizi 
sabitkadem kılsın, imanımıza kuvvet versin ki kalbimiz sabit olsun, oynamasın. “Ne olacak 
acaba? Ne yapacağız acaba?” diye telaşa düşmeyin. Telaşa düşen imanından zayıftır. Allah 
muhafaza etsin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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