
 
 

 

 

 

 

 
SAFER AYI VE SADAKANIN ÖNEMİ 

 
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. 
 

Bu ay bildiğimiz gibi Safer ayıdır. Safer ayı öteki aylara benzemez, daha ağırdır. 

Başında yoktuk ama gene de millet Safer ayını biliyor. Safer ayında yapılacak vazifeler: 3 

kelime-i şehadet, 300 estağfirullah. Bunları unutmamak lazım. Bir de sadakayı muhakkak 

unutmayın. 

“Sadaka belayı önler, ömrü uzatır” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O’nun 

vasiyetiyle, O’nun gösterdiği bu yolu takip etmek bize faydalıdır. Kendinize faydalıdır 

çünkü sadaka vermek insanın nefsine ağır gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) der ki: 

“Hevan mutteba şuhhan muta'a.” “Şuhh” dediği pintiliktir; pintiliğe kulak veren, onu 

dinleyen, onun emrinden çıkmayan.  

Pintilik olunca “Sakın verme!” diyor. “Bu sana kalsın, fazla verdin, bir lira verdin, 

çok fazla oldu!” diyor. Bazen insanlar o bir lirayı bile veremiyor. Halbuki lüzumsuz bir 

şeye, havaya yakmak için günde on lira da verir. Ama fakire sadaka olunca “sakın verme” 

der. Aslında kendisine faydası olan şey odur. Zararlı şeylere, kötü şeylere gözünü 

kırpmadan verir, çoluk çocuğunun rızkını verir, ona hiç umuru olmaz ama hayır için, 

sadaka için, kendi faydası için verilen şeye “Sakın verme!” der.  

Bu sadaka meselesi mühimdir. Şimdi insanlar zekâtlarını bile vermiyorlar, sadakayı 

mı verecekler? Ama kendileri bilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği, tarif ettiği, 

kazadan, beladan kurtulman için sadaka mühimdir. Bir lira vermezsin, başına bin lira zarar 

gelir, daha fazla da gelebilir. Yani “Az sadaka çok belayı defeder.” derler.  

Sadakaya dikkat edin, hususan bu Safer ayında. Başka aylarda da devamlı vermek 

lazım ama Safer ayı mühimdir. “Fakiri nerede bulacağım?” diyorlar. Kenara koy, sadakanı 

ayrı koy, fakir bulduğun vakit verirsin. Fakir çok, ihtiyacı olan insan çok. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allah nefsimize uydurmasın, bu pintiliği dinlemeyelim inşallah. İnsanlarda pintilik 

çok var, büyük bir hastalıktır, Allah muhafaza etsin.   

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Kasım 2016/18 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


