
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİDAYET ALLAH’INDIR  
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

 قُْل إِنَّ اْلھَُدى ھَُدى ّهللاِ 
 

“Kul innel hudâ hudallâh” (Ali İmran Suresi-73) “Hidayet, Allah’ın hidayetidir.” 
diyor Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de. Allah istediğine hidayeti verir. Hidayete 
ulaşan insan kazanmıştır, gayesine ulaşmıştır. Bundan daha iyisi yoktur. Dünya için değil, 
Allah için yaratılmışız. Milyonlarca değil, milyarlarca insan var, çoğu da hidayetle alakası 
olmayan insanlar. Dünyanın çoğu küfür âlemidir. İslam’a tabi olanlar azdır, ya dörtte bir ya 
üçte bir. Onların da çoğu dünyaya dalmış, İslam’dır ama hidayette değil.  

Hidayette olan, Allah’ın yolunda olan insandır. Onlar kazançlıdır. Hidayet için 
Allah vasıta kılıyor, bazı insanları hidayete vesile ediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki: “Bir 
insanı hidayete eriştirmen, bu dünyadan daha hayırlıdır, daha kıymetlidir.” Bu mahalleden, 
bir evden yahut bir şehirden, bir memleketten değil, bütün dünyadan daha hayırlıdır.  

“Adamın şu kadar parası var, dünyanın en zengin adamı.” diyorlar. O insan hidayet 
ettirmediyse hiçbir faydası yok. Bir insanın hiçbir şeyi yok, beş kuruşu yok ama birinin 
hidayetine vesile olmuşsa, bütün dünya kendisinin olsa bile, bir insanı hidayet ettirmesi 
ondan daha hayırlıdır. Bunu herkesin bilmesi lazım.  

Şeytan, insanların elinden onu da almak ister. “Ben bu insanları hidayet ettirdim!” 
dersen, ben dedin mi orada duracaksın. Allah etmesin, senin yaptığın boşa gider. Bazen bu 
akıllı “Sana dergâh yaptım, sana şey yaptım…” der. Biz istemeyiz, bizim için bir şey lazım 
değil. Allah için yapacağız, herkes Allah için yapsın. Mal, mülk için, şöhret için değil, 
insanları Allah yoluna getirmek için uğraşmak lazım. Benim ismim yükselsin, cismim 
yükselsin diye olursa boşa gider. Allah için yapacağız. Kendimiz için yapacağımız hayır, 
kendimizi zikretmemek, Allah’ı anmak, Allah’ı hatırlamaktır.  

 



	
	

 

 

 

 

Her şey Allah içindir. Odur mühim olan. Çoğu insan birkaç kişi yanına toplandı mı 
“Ben neymişim.” diyor. Şeytan, insanlara gurur yaptırıyor, insanlar da yoldan çıkıyor, 
bütün yaptıkları da zayi oluyor. Ama Allah için yapan insanın, hidayete erdirdiği her insan 
için Allah katında büyük bir ecri oluyor. Bütün dünyayı vermiş gibi oluyor.  

Onun için, insanlar şeytana kanmasın, “Ben böyle yaptım, şöyle yaptım…” 
demesin. Allah sana yardım etti, vesile kıldı ki bu kadar sevap kazandın, bu kadar insanı 
hidayete eriştirdin. Onlar devamlı Allah rızası için yapılır. Bahusus tarikat ehlinin daha 
fazla dikkat etmesi lazım. Tarikatta gurur, kibir yoktur. Gurur ve kibir tarikatta olmayan 
insanlarda, tarikata bağlı olmayan hocalarda olur.  

Kibirleri çok meşhurdur hocaların. Büyük âlimlerde bu nefis hastalıkları var. Onun 
için alim olduğu vakit muhakkak tarikattan da edep alması lazım ki faydası olsun. 
Kendisine de faydası olsun, başkasına da faydası olsun. Kibirle, gururla olmaz, terbiye 
olması lazım. O vakit çok güzel olur. Allah’ın indinde, peygamberler mertebesinde olur o 
alim. Yok, kibirle olursa, o vakit de şeytan gibi olur.  

Allah muhafaza etsin. Allah hepimize hidayeti nasip etsin, hidayette olmamızı daim 
etsin inşallah. Son nefeste hidayetle çıkalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Kasım 2017/23 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 
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