
 
 

 

 

 

 

 
İSLAM ALLAH’IN LÜTFUDUR 

 
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. 
 

Allah’a şükürde daim olmamız lazım. Allah (c.c.) şükredene nimetlerini çoğaltır. En 

büyük nimet de İslam nimetidir, doğru yolda olmaktır. Bu yollara girmemiz, bu yollarda 

olmamız büyük bir nimettir. Allah’ın lütfudur, Allah’ın rahmetidir bize.  

Başka insanlara bakıp da gurur yapmak, kibir yapmak iyi değil. Biz bu iyi yoldayız, 

onlar kötü yolda deyip de kendi nefsinden bilmek iyi değil. Allah’ın takdiri, Allah böyle 

takdir etmiş. Bu lütfu sana vermiş, ona şükretmen lazım.  

Daima bu nimetin kadrini bilip, bunu kendi nefsinden bilmemen lazım. Çünkü 

Allah etmesin, insanoğlu her an yoldan çıkabilir. Allah insanı öyle imtihan eder ki insan o 

imtihanı kaldıramaz, doğrudan yoldan çıkıp o ayıpladığı insanlar gibi olabilir. Onun için bu 

nimetin kadrini bilip, daimen çoğalsın diye Allah’a şükredeceksiniz. “İmanımız 

kuvvetlensin, bu yolda olmamızdan dolayı Allah’a şükürler olsun.” diyeceksiniz. 

Yok, şükür etmeyip de kendinden bilirsen, o vakit tehlike büyüktür. Allah’a 

yalvarıp, “Bizi bu yoldan saptırma!” dersen, Allah muhakkak sana yardım eder, dualarını 

kabul eder. Duaları kabul eden Allah’tır, bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şeytan, 

insanları yoldan çıkarmaya uğraşır. Hatta ibadet yaparken bile sana gurur yaptırır, o 

ibadetinin faydası kalmaz, tehlikeye düşersin. 

Muhakkak tevazu sahibi ol, daima Allah’tan kork. İnsanlardan kendini üstün 

görme. Yoldan çıkmış olanlara bile acımak lazım. Çünkü onlar “Biz kazançlıyız” 

zannediyorlar. Doğru yolda olanlara gülerler, alay ederler. Onlara, alay edenlere acımak 

lazım çünkü kötü yolda oldukları halde haberleri yok. Allah onları o yolda bırakmış, onlara 

lütuf olmamış.  

 



 
 

 

 

 

 

Bizim en çok sevineceğimiz şey bu dünyada doğru yolda olmak. Çünkü bu dünya 

ticaret yeridir, insanın ticareti ne kadar fazla olursa, ahirette mertebesi o kadar yüksek olur, 

o kadar huzurlu olur, dünyada da huzurlu olur. Zannetme ki günahlarla huzur bulunur. 

Günahla, zulümle huzur bulunmaz. Ancak huzur Allah’ın yolunda olur. Allah hepimizi bu 

yolda sabitkadem kılsın, Allah şaşırtmasın.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

14 Ocak 2017/16 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


