
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞÜKÜR KAVUŞTURANA 
 

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. 

Şükür Allah’a, kavuşturana. Bizim rahmetli bir hoca vardı, Allah rahmet etsin. 
Rahmete vesile oluyor, hatıralar, güzel şeyler olunca, o insana da rahmete vesile oluyor. Ne 
için bunu söylüyoruz? Çünkü dergâha her gittiğim gün kapıda olurdu, kapıyı açıp; “Şükür 
kavuşturana.” derdi. Daha dün akşam beraberdik, sabah şükür kavuşturana deyince biraz 
tuhafımıza giderdi, biraz latife gibi gelirdi ama hakikaten her dakika için Allah’a şükretmek 
lazım.  

Bir dakika sonra ne olacak, bir saat sonra ne olacak, ikinci güne kavuşur muyuz, 
kavuşmayız mıyız diye bir hikmet var. Onun için, şükür kavuşturana dediği; Allah’a şükür, 
Allah bizi birbirimize kavuşturdu, gene buluşturdu, şükürler olsun, verdiği nimetlere 
şükürler olsun manasındadır. Her dakika, her saniye Allah’ı unutmamak lazım. Allah’a 
hamd-u senalar, şükürler olsun. Sonsuz şükürler Allah Azze ve Celle’ye olsun. Bu günler 
tabi güzel günlerdir, mübarek Ramazan günleri, güzel günlerdir. Allah bize her şeyde ikram 
ediyor. Hastalıkta da sağlıkta da nimetlerinde de ikramlar sonsuzdur. Onun için Allah’a 
şükretmek bize iyiliktir, güzelliktir, farzdır. Çünkü Allah Azze ve Celle şükredene nimetlerini 
arttırır. En başta İslam, iman nimetine şükrederiz. O artsın inşallah, en çok o artsın, o 
arttıktan sonra hepsi artar, hiçbir şey eksik kalmaz.  

Allah bize hakiki iman versin ki bu dünya zorlukları gözükmesin. Nasıl Ramazan 
ikram edildiği için öteki şeylerden ne gibi sıkıntılar varsa sezmiyorsun, iman olunca da aynı 
şekildedir, hiçbir sıkıntıyı dert etmezsin, tasa etmezsin. Bizim gayemiz Allah’ın rızası olsun, 
Allah’ın muhabbeti, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti, evliyaların muhabbeti 
olsun. O kalbe dolarsa orada başka bir şeye yer kalmaz. Yer alırsa, o vakit her şey bozulur. 
Kalp sırf Allah Azze ve Celle’nin yeridir, başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Kalbin dışında, 
elinde, ayağında, nerede ne olursa olsun, orada olabilir de kalbin Allah Azze ve Celle’ye 
kalsın. Allah’ın muhabbeti, Peygamber (s.a.v.)’in muhabbeti Allah’ın sevdiklerinin yeridir. 
İnşallah Allah kuvvet versin, Allah yardımcımız olsun.  
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