
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HİDAYET YOLU 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Żâlike huda(A)llâhi yehdî bihi men yeşâu min ‘ibâdih(i)(c) velev eşrakû lehabita 
‘anhum mâ kânû ya’melûn” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. (En’am - 88) 
“Hidayet yolu bu yoldur, Allah’ın yoludur. Ona giden hidayete erişmiş, onun dışına çıkanın 
yaptıklarının hiçbir faydası yok.” Faydası olmayan nedir? Yani ahirette, yaptığı bütün işler 
boş olmuş olur, ona hiçbir faydası dokunmaz. İstediği kadar dünya onun olsun, Allah’ı 
tanımadığı için ilmin bir faydası olmaz.  

Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiş, onlar hidayete vesile oluyor. Bütün 
peygamberler, “Sizden, insanlardan bir şey istemiyoruz.” diyorlar. Ücret, para, bir şey 
istemiyorlar. Onlara hidayeti ulaştırıyoruz diye bir de para verin demiyorlar. 
Peygamberlerden sonra gelen sahabeler, evliyalar, hakiki âlimlerin hiçbiri de insanlara 
hidayete vesile olduk diye ücret, para istemediler. Allah rızası için Peygamber 
Aleyhisselam’ın yolundan gidiyorlar. Onların parayla, pulla işleri olmaz. Ecirlerini Allah 
Azze ve Celle’den isterler. O kadar eziyet çekip de bu işleri kim yapar? Onlardan başka 
kimse yapmaz.  

İnsan bir şey yapacaksa onun karşılığını ister. Hem eziyet çekip hem yorulup, bazen 
de şehit edilen çok vardı peygamberlerden. Havarileri onlara eziyet verdi, en sonunda 
öldürdüler de. Onlar Allah rızası için bu yolda gitmişler, seve seve Allah’ın yolunu 
göstermişler. Başlarına gelen şeylerden hiç çekinmemişler, Allah’ın emridir diye kendilerini 
feda etmişler. Onlar güzel insanlardır, o yoldan gitmek lazım. İnsanım diyen o yoldan gider, 
insanlıktan çıkmış olan onların yolundan gitmez, onların gösterdikleri şeyi yapmaz.  

Allah inşallah bizi hidayete erenlerden eylesin, insanlara hidayet olsun. Hidayette 
sabitkadem olmamız için Allah’a şükretmek lazım, dua etmemiz lazım. Bu yol, zor yol değil,  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
kötü yol zordur. Eziyet bile gözükse güzel yoldur, sonu güzel olan şey için eziyet çekmeye 
değer. Sonu kötü oldu mu ne kadar güzel gözükse de iyi olmaz. Allah muhafaza etsin, Allah 
hepimize bu yolda sebat versin inşallah. Duayla kabul olur çünkü “Kalpler Allah’ın 
elindedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Duayla şükürle daim olur, Allah daim etsin 
inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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