
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİDAYET EN GÜZEL NİMETTİR 
 

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. 

 

Allah Azze ve Celle bizi doğru yoldan ayırmasın, imandan ayırmasın. En mühim 
mesele budur. Dün gördüğümüz gibi dünya kaynıyor. Her taraf berbat, insanlar birbirlerini 
yemeye uğraşıyor. Bunlar problem değil, bunlar hiçbir şey değil. Mühim olan insanın 
imanıdır, mümin olarak, Allah’a inanarak yaşamasıdır. Ondan kalanı hiçbir şeydir. İman en 
mühim şeydir. İman olduktan sonra her şey kolaydır. Allah hepimize iman versin inşallah.  

İnsanlar unutmuş, zannediyorlar ki: “Bu dünya ilelebet sürecek, biz burada ilelebet 
yaşayacağız.” Hâlbuki her gün görüyorlar; yaşlı, genç dinlemeden herkes ölüyor. Mühim 
olan, dediğimiz gibi, insanın imanla gitmesidir. İmanla giden kazanmış oluyor. İmanı 
olmayana Allah iman versin. Hiç kimseye de “Ben daha iyiyim.” diye bakmamak lazım. Bu 
imanı Allah vermişse ne mutlu bize; onu muhafaza edip, şükretmek lazım. Hidayet 
Allah’tandır. Allah insanı hidayete eriştirirse ne mutlu ona.  

Görüyoruz, dün sabah dergâha gittiğimiz vakit bir çocuk vardı; on altı, on yedi 
yaşlarında Alman bir çocuk. Yani Almancı değil de doğrudan Alman olan bir çocuk. Allah 
ona o yaşta hidayet nasip etmiş. Hâlbuki memleketinde İslam dedin mi üç defa desen 
adamlar orada bayılıp kalır. O kadar korkutmuşlar, o kadar içlerine işlemiş. Ama Allah 
istedikten sonra insan kimseyi dinlemeden İslam oluyor, imana geliyor.  

Dediğimiz gibi, bu, Allah’ın bir lütfudur, Allah’ın bir nimetidir. Allah bize bu lütfu 
ihsan etmiş, kıymetini bilmek lazım. Buradaki insanlar İslam’ın, imanın kıymetini 
bilmiyorlar, dediğimiz gibi sırf dünyayı düşünüyorlar, şikâyet de ediyorlar. Şikâyet olmaz! 
Allah sana bu nuru vermiş, bu lütfu vermiş, ona şükretmen lazım. Açlıktan ölsen bile, 
Allah bize en büyük nimeti vermiş diye gene şükretmen lazım. Bu büyük bir nimettir, 
kıymetini bilmek lazım.  

Allah’a şükürler olsun. Nimetler şükrettikçe çoğalır diyor; nimetler, her türlü nimet. 
Maddi olarak da çoğalır, manevi olarak da. En mühim nimet manevi nimettir, iman nimeti, 
İslam nimetidir. Ona şükürler olsun, Allah ziyade etsin. Gün geçtikçe imanımız daha da  

 



	
	

 

 

 

 

kuvvetlensin inşallah. Bu İslam memleketlerinin de imanları kuvvetlensin çünkü iman 
olmayınca birbirlerine musallat oluyorlar, Allah kelamını dinlemezler, kötülük yaparlar, 
Allah muhafaza etsin. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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