
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİDAYET NİMETİ 
 

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. 

Şimdi dünya ahir zamana geldiği için nereye ziyarete gittiysek insanlar ne 
yapacaklarını şaşırmışlar çünkü dünyada sıkıntı oluyor. Ama Allah Azze ve Celle bize 
güzel müjde vermiş: Bismillahirrahmanirrahîm  

ْھتَُدونَ 	َوھُم	األَْمنُ 	لَھُمُ 	أُْولَئِكَ 	بِظُْلمٍ 	إِیَمانَھُم	یَْلبُِسواْ 	َولَمْ 	آَمنُواْ 	الَِّذینَ   مُّ
 

“Ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmanehum bi zulmin ulâike lehumul emnu ve hum 
muhtedûn” (En’am Suresi – 82) “İman edip kimseye zulmetmeyenler” diyor, “onlara 
emniyet var, huzur var, sıkıntı yok.” 

İman sahibi bu dünyaya ilelebet oturmak için gelmemiş. Dünya imtihan yeridir, 
sıkıntı yeridir, böyle bilerek yaşıyorlar. Ama gene de imanı sağlam olunca, kimseye eziyet 
vermedikten sonra Allah onu bu dünyada da emniyetle yaşatır, hidayetle ölür. Hidayet 
büyük bir nimettir. Allah Azze ve Celle insanlara imtihan veriyor ama çoğu insan imanı 
olmadığı için kaybediyor. Sıkıntıda oluyorlar, kaybetmekten maada bütün hayatı sıkıntı 
içinde geçiyor.  

Şimdi insanlar hangisi bizi idare etse daha iyi diye düşünüp durur. Hâlbuki hakiki 
iman olduktan sonra Allah sana iyi insanlar gönderir, sen de rahat yaşarsın. İnsanlar bunu 
unutmuşlar; iman yok, imanları zayıf, zayıf olan imanlarına şeytan musallat olup, her türlü 
şeyle onu da yok etmeye uğraşıyor. O yok olunca da kendilerine zarar veriyorlar, sonları da 
iyi olmuyor.  

Bir alet filan alınca, onun nasıl çalıştığını fabrika yanında veriyor. Allah Azze Celle 
yarattı, bize de koskoca kitap, Kur’an-ı Azimüşşan’ı verdi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
verdi, ne yapacağımızı A’dan Z’ye kadar hepsini tarif etti. Sen tarife uymadıktan sonra 
kabahat senin, başka kimseye kabahat bulmaya hakkın yok, Allah’a şükretmen lazım. 
Allah’a şükretmek sana fazilet getirir, hayrı çoğaltır, hayatın da rahat olur.  

 



	
	

 

 

 

 

Cenab-ı Allah bize Allah’ın bu güzel yoluna tâbi olmayı nasip etsin, doğru yoldan 
ayrılmayalım inşallah. Allah muhafaza, imanımızı muhafaza etsin, imanımız çoğalsın 
inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
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