
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN NİMETLERİ 
 

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’a şükür, Allah Müslümanlara merhamet eder. Allah’ın merhamet ettiği 
kullardan olalım inşallah. Allah’ın verdiği nimetlere şükürler olsun. En büyük nimet tabi 
İslam nimetidir, afiyet nimetidir, sıhhat, afiyet nimetidir. Onları bu günlerde insanlar biraz 
daha iyi anlıyor. Bismillâhirrahmânirrahim 
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“Ve-in te’uddû ni’meta(A)llâhi lâ tuhsûhâ” diyor Ayet-i Kerime. (Nahl Suresi – 18) 

“Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.” diyor. Biz üç beş tane nimet var 
zannediyoruz ama milyonlarca var. Demek ki sayamazsın. O nimetleri Allah Azze ve Celle 
herkese ikram ediyor. Nasibi olan şükreder çünkü hem nimetten faydalanıyor hem sevap 
kazanmış oluyor, mertebesi yükselmiş oluyor. Nasibi olmayana bir faydası olmuyor, nereden 
geldiğini de anlamıyor, bilmek de istemiyor. “Tesadüfen geldim, şu yaptı, bu yaptı…” diyor. 
O insan şanssız insandır, bahtsız insandır ki nimeti takdir etmiyor, gelip geçiyor, kendisine 
bir faydası olmuyor.  

Fayda olan, kıymet bilen, Allah’a şükreden insanadır. Yoksa ötekisi, bütün dünya 
onun olsa gene bir faydası yok. Müslümana en ufak bir şeyde bile büyük faydalar var. Bu 
günler hem mübarek aydır hem biraz zordur. Ama Ramazan’ın bereketine, üç ayların 
bereketine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aylarına Allah Azze ve Celle merhamet etti. 
İnsanlar farkında mıdır bilmiyorum. Bu olan şey Allah’ın mucizesidir, Allah mucize gibi 
gösteriyor insanlara. O yaptı, şu yaptı, o mühim değil. Mühim olan, bu ayların bereketiyle 
inşallah bu sıkıntı kalkacak, kalkıyor da. İşte doktorlar nasıl böyle oldu diye şaşırıyor. “Şöyle 
oldu, böyle oldu, yok tedbir aldık…” Ama dua da var. Dua olmasa bir tedbirle bu kadar şey 
olmaz. Onun için Allah’a şükürler olsun, bu mübarek ayın hürmetine Allah bu sıkıntıları 
yavaş yavaş kaldırıyor.  

İnşallah sonumuz selamet olur, bu insanların çektiği eziyet, Allah’a şükredene, 
Allah’a hamd edene faydası olmuş olur, büyük bir fayda olmuş olur inşallah. Ötekilerine de 
Allah hidayet versin, nankörlük etmesinler. Nankörlük güzel bir şey değil, zararı ilk başta 
kendilerine gelir. Onun için Allah’a şükürler, hamdler olsun. Allah tez zamanda bu sıkıntıları 
kaldırsın, doğru yoldan ayırmasın, imanımıza kuvvet versin inşallah. 
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