
 

 
 
 
 
 
 

İHTİYAÇ SAHİBİ 
 

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. 

 
 İnsanlara yardım etmek Allah’ın rahmetini çeker, Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) rızası olur, Allah’ın rızası olur. Yardım etmek güzeldir. Yardım alan insanların 
da dikkat etmesi lazım çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “İttaki şerre men 
ahsente ileyh” “Sana iyilik yapana kötülük yapma, iyilik yaptığın insandan korun.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  
 

İnsanın nefsidir bu; kötü nefis iyilik bilmez, teşekkür bilmez, hayır yapacak insanı 
da pişman ettirir. Verenin de verilen yer hayır mıdır, nasıl bir insandır diye bakması lazım. 
İnsan tabi niyetine göre değerlendirilir. Olabilir, bazen insan veriyor ama karşı taraf o 
verdiği nimete müstahak olmayabiliyor. Allah Azze ve Celle insanın niyetine göre gene 
kabul eder ama yardımın müstahak olan yere gitmesi çok daha iyi. Zaten insan da verirken 
öyle veriyor; hayırlı yere gitsin, bunlar hak eden insanlardır diye veriyor. 

 
Şimdi öyle insanlar var ki adama bir hayır yaparsın beğenmez, çöpe de atabilir. 

Hayır yaparsın, adam onla sigarasını alır, bilmem başka şeylerini alır. O artık o insanın 
boynunadır. Yapan insan hayrını yapmıştır. Hayırdan geri kalmayın ama yapabildiğiniz 
kadar hak, müstahak insanlara verin, ihtiyacı olan insanlara verin. Dünya artık öyle ki fakir 
fukara insan çok.  

 
Verdiğiniz vakit de Allah size onun karşılığını on misli, yüz misli verir. Alan insan 

da dikkat edecek çünkü o sana verilmiş. Sen ihtiyaç sahibisin; onu atarsan, kötü yere 
kullanırsan günahı sana olur, Allah seni daha da kötü vaziyete sokar. Şükredeceksin, 
teşekkür edeceksin.  

 
Allah (c.c.) nimetine şükredeni sever.“Vallahu yuhibbul şakirin.” diyor. Çok mühim 

şeydir. Allah şükredenin nimetini artırır, şükretmeyenin elindekini de alır. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bu, nefsinin insana kötülüğüdür. Nefis, şeytan kötülükten başka şey düşünmez. 

Onun için nefsine tabi olma, şeytana tabi olma. Onların şerrinden Allah muhafaza etsin.  
 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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