
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK HEDİYE 
 

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. 

 Hadis-i Şerif’te; “Âhir zaman fitneleri karanlık geceler gibi olur.” diyor. İnsanı şaşkın 
bırakır, hayret ettirir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hak sözü, her zaman tecelli eder ama 
şimdi bu zaman daha açık olarak görülüyor.  

Âhir zamanda yaşayan insanın ecri daha büyüktür, daha faziletlidir, meşakkate göre 
Allah ecir verir. Allah bizi bu zamanda yarattı, bize bunu nasip etti. Allah’a şükürler olsun 
ki haktayız, bize iman verdi. Kendi iradesiyle Allah’ın güzel bir hediyesidir. Herkese nasip 
olmaz. Onun için imana şükretmek lazım, halimize hamd etmek lazım. Allah Azze ve Celle 
hepimize gösteriyor ki elden bir şey gelmez, her şey Allah’ın takdiridir, Allah’ın iradesidir.  

İnsanlar “Ne olacak?” diye soruyor. İmanlı insana hayır olur. “Mümine her şey 
hayırdır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ne olursa olsun, iman olduktan sonra korku 
yoktur. İman olmayınca o vakit korkar. İmansızlar da kendilerini bir şey zanneder, oraya 
koşturur, buraya koşturur, en sonunda Allah’ın dediği olur. Allah imanımıza kuvvet versin 
diyoruz. Bu mühimdir. İman güzel şeydir, en büyük hediyedir, her yerde, her zaman en güzel 
şeydir. Allah imanımıza kuvvet versin, insanlara imanı tattırsın, onun güzelliğini göstersin.  

Allah yardımcımız olsun, bu sıkıntılar kolay gelsin inşallah. İnşallah sabırla geçer. 
Hiçbir şey daim değil. İlelebet derler, o da büyük yanlış. “İlelebet şu herifin peşinden 
gideceğiz.” derler. İlelebet peşinden gideceğimiz peygamberlerdir. Ebediyet zamanında olur. 
Bu dünyada şuydu buydu filan, ebed yok, kıyamete kadar yahut bir müddete kadar olur. Bu 
dünyada olan her şey bitecek, sonu var. Sonsuz olan peygamberlerdir. Allah’ın hükmüyle 
sonsuza kadar gider, ebediyete kadar gider. İmanımız onlarla olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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