
HĠÇ UMMADIĞIN YERDEN 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Allah Azze ve Celle insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Onlara hiç 

ihtiyacı yoktur, onlardan hiç bir talebi yoktur. Allah (c.c.) insanoğluna muhtaç değildir. 

İnsanoğlunu Allah (c.c.) kendisi yarattı. Onun için Allah’a ibadetten geri kalmayın. 

 “Allah sizden ne yemek ister ne başka şey ister.” diyor Allah Azze ve Celle. Rezzak 

olan Allah’ın kendisidir. Herkesin rızkını veren Allah’tır. Rızkından şüpheye düşenin imanı 

azdır. İmanlı insanlar en kötü zamanda bile Allah’a güvenir, Allah rızıklarını verir. Allah 

Azze ve Celle her şeye kadirdir, kimseye ihtiyacı yoktur. Allah ile beraber olun, Allah 

yardım eder. 

 Bu ahir zamandır. Tabi bu zamanda sıkıntı var, imtihan zamanıdır. O da Allah’ın 

elindedir. Allah her şeye muktedirdir, hiç ummadığın yerden kapılar açılır. Hazreti Ali 

Efendimiz’in (k.v.) hikâyesi gibi. Hazreti Ali (k.v.) iyice sıkışmıştır. Fakirlikten çok sıkıntı 

çekerdi. “Fakirlik adam olsa öldürürdüm!” demiş Hazreti Ali.  

Bir gün, işte Allah’ın hikmeti, Hz. Ali Efendimiz bir şey alayım diye pazara gidiyor. 

Orada birisi deve satıyor, bunu sana vereyim diye pazarlık yapıyormuş. “Benim param 

yok.” demiş. “Sen al bunu, satınca bana parasını ver.” demiş satıcı. Hazreti Ali deveyi 

almış. Az ileri gitmiş, karşısına başka bir adam çıkmış. “Bunu şu kadar paraya satar mısın? 

” demiş adam. “Satarım” demiş o da. Bu ticaret epeyce bir kârlı olmuş. Sonra öteki adama 

parayı vermek için geliyor, satıcı diyor ki: “Ben Cibril’im (Aleyhisselam). Size bu Allah 

Teala’dan ikramdır.” 

Bu küçük bir misaldir. Allah Azze ve Celle büyük kapılar açar. Allah’a tevekkül 

ettikten sonra,  

يَْحتَِسبُ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل   
 
“Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib”(Talak-3) “Hiç hesap etmediğin, hiç 

ummadığın taraftan rızık gelir.” Allah’a şükür imanımız Allah’adır, dayanacak 
kapımız sağlamdır. İmansız olan insanlar düşünsün, onlar kaygılansın. İmanlı olan 
insanlara Allah’a şükür bir kapı açılır. Allah hepimize hayır kapıları açsın, kimseye muhtaç 
etmesin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin  
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