
 

 
 
 
 
 
 

OLANA SABREDİN 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
  Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  

ُ لَنَا  قُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب اّلله
 

“Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ”(Tevbe Suresi-51) İnsanoğlu 

hayattayken her şey olabiliyor. Allah’ın dediği oluyor. Bir şey olduğu vakit artık olmuştur, 

bunu Allah yazmıştır. Ona sabretmek, Allah’ın kaderine rıza göstermek demektir. Ona 

sabretmek büyük bir ecre nail olmanıza sebep olur. 

 Her olan şeyde Allah’a hamd etmek lazım ki daha zoru, daha kötüsü de olabilirdi. 

Her şeyin daha kötüsü olabilir. Ama mü’minlerin bir mertebeye yükselip, sevap kazanması 

için de bir vesiledir.  

Allah’ın emrine boyun eğmek insanlara, Müslümanlara, kabul edenlere büyük bir 

fazilet ve nimete sebep olur. “Onu ne için yaptık, nasıl oldu?” demeye gerek yok. Allah’ın 

takdiriyle oldu, geçen zaman değişmez.  

İnsan düşünürse, boyun eğip, Allah’a hamd edip oturması hem kendisine rahatlık 

vesilesi olur hem dediğimiz gibi sevabı artar. Sinek bile ısırsa, o insana muhakkak bir ecri 

vardır diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ona göre insanın üstüne ne kadar fazla bir hal 

geldiyse, Allah o kadar daha fazla ecrini ve sevabını o insana verir.  

Onun için Allah muhafaza etsin. Bir insanın başına bir şey geldi mi inşallah sabırlı 

ve metanetli olur. Daha beterinden Allah muhafaza etsin. Tabi beterin çok daha beterleri 

var. Her gün görüyoruz dünyada neler oluyor, neler kalıyor. Gene de halimize hamd-ü 

şükürler olsun diyeceğiz.  

  

 



 

 

 

 

 

Allah muhafaza etsin, imtihan etmesin. İmtihan olduktan sonra inşallah isyan 

olmaz, rıza olur. Allah muhafaza etsin hepimizi inşallah. Hayırlı günler olsun, hayırlı yaşlar, 

seneler, mevlitler olsun inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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