
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NİMETE HÜRMET 
 

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. 

Nimete hürmet etmek, gözetmek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emridir, Allah’ın 
emridir. Nimetler her zaman bulunmaz, bulduğunuz vakit muhafaza edin, ona hürmet 
gösterin, dikkat edin. Şimdi israf had safhada, her şeyi alıyorlar, ya kullanıyorlar yahut 
kullanmadan da atabiliyorlar. Yedikleri şeyler desen yarısı çöpe gidiyor.  

Hadi avam-ı nasın dinden imandan haberleri yok ama İslam’da olan, tarikatta olan 
insanların dikkat etmesi lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl yedi, nimete nasıl 
hürmet etti, nimeti nasıl gözetti diye dikkat etmek lazım. Alıyor, dolduruyor tabağı, 
yemiyor, ondan sonra atıyor. Yiyeceğin kadar al, az al, daha sonra doymazsan gene alırsın. 
Ondan da vazgeçtik, alıyorsun, yemediklerini bu defa çöpe atıyorlar. Ama bu ayıptır, 
günahtır, o nimeti yapana kadar kaç bin tane melek çalışmış, Allah yağmur yağdırmış. 
Allah’ın her bir yağmuruyla beraber melekler iner, sonra çıkar, kar olunca o kalır.  

Kendiliğinden bitmiyor bu şeyler yani bunların dediğine, kâfirin dediğine 
inanmayın. Her şeyde Allah bir melek veriyor ki hizmet etsin, nimet meydana çıksın. 
Onlara hürmet etmek lazım, yemediğinizi ayrı koyun. Hadi fazla arsızlık yaptınız, aldınız, 
doldurdunuz tabağı, bir lokma aldınız, kalanı hop çöpe, olmaz! Onu yiyemedin, birine de 
veremedin, kenara koyacaksın, hayvanlara vereceksin. Bir kenara koy, sokakta hayvan çok, 
kedi, köpek epeyce var. Onu çöpe atmak sana fakirlik getirir, ondan sonra, “Ne için 
başımıza böyle şeyler geliyor?” diyor. Hem fakirlik hem kötülük gelir sana.  

Bu da insanların bilmediği şeylerden, sonra bütün vakit şikâyet ederler. “Yok, 
kötüyüm, yok bilmemne…” Muhakkak bir şey yapılmıştır. Hemen cinci hocalar “Sende 
cin var, büyü var…” derler. Bu artık klişe olmuş. Demezler ki “Sen nimete hürmet 
etmedin, nimeti küstürdün, ondan sonra başına böyle şeyler geldi.” Yok, hepsi bir. 
Alıştıkları üçkâğıtçılık, ondan başka söylemezler. Dikkat edin! Nimete hürmet edin, 
Allah’ın nimetlerine şükredin ki çoğalsın. 

  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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