
 
 

 

 

 

 

 
YARATANI BİLMEK 

 
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. 
 

Mübarek olsun, yine gecemiz inşallah hayırla geçti. Bize bu güzel gecede Allah 

hayırlar yazmıştır inşallah. Onun bereketi bugün de devam ediyor inşallah, oruç var bugün.  

Allah ile beraber olmak, Allah’ı hatırlamak insanoğlu için en büyük nimettir. 

Bundan daha büyük nimet olamaz. Hayvanlar da Allah’ı, Yaratanı bilir ama imanı olmayan 

kimse zavallı bir insandır. Kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş demektir. Dünyalar kendisinin 

olsun bir fayda etmez.  

Hem ayet var, hem kaç tane hadis var, diyor ki: “Değil o elindeki ufacık şeyi, bütün 

dünyayı keşke verseydim.” Ama artık fayda etmez, fayda dünyadadır. İmanlı insan 

dünyadayken büyük bir nimetle yaşıyor, Allah’ı hatırlıyor yoksa öteki türlü maazallah 

bomboş. Niye geldi niye gitti haberi yok. Dünyaya yiyip içip de hayvanlar gibi yaşamak için 

gelmedi. Hayvanlar geldi ama onlar gene Allah’ı tanırlar, tesbih ederler. Onlar gene isyan 

etmezler, kötülük etmezler.  

İsyan da kötülük de Allah’a hiç zarar vermez. Zarar bu işi yapan insana, zarar 

onadır. Onun için Allah’a şükredelim ki Allah’ı tanıyan olarak yarattı bizi. Ondan sonra, 

O’nu hatırlayıp, nimetlerinden faydalandırılanlardan olduk.  

Allah’a şükür, bu gece inşallah bereketli oldu hepimize çünkü Allah Azze ve Celle 

“Dua edin, duanızı kabul edeyim.” dedi. İnşallah bu gecenin hürmetine dualarımız makbul 

oldu, mükâfatlandırıldık. Cismimizden ziyade ruhaniyetimiz çok büyük feyizler aldı.  

Allah bu şeyleri bilmeyen insanlara da hidayet versin, bilmeyen insanlar için de iyilik 

düşünmek lazım, iyilikle dua etmek lazım ki inşallah onlara da kısmet olur. İsyan etmek 

güzel değil, Allah’a isyan edenlerle beraber olmak da güzel değil. Onun için hepimiz 

inşallah hidayete varırız. Allah razı olsun. 
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