
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’IN LÜTUF HAZİNESİ 

 
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 bizi lütfundan mahrum etmesin. Allah Azze ve Celle‟nin 

bitmeyen hazinesi var, “İstediğiniz kadar alın” diyor. O kadar sevaplar veriyor ki bitmez. 

İnsanın aklı durur, “Bu kadar çok sevabı ne yapalım?” diye düşünür. Hiç yok demeyin, 

dünya ticaret yeridir, alabildiğiniz kadar alın.  

Öyle şeyler var ki, “Müezzin ezan okuduğu vakit, kim ezana gelirse onun sevabı 

müezzine yazılır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sahabeler dediler ki: “Hepimiz 

ezan okuyamıyoruz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de dedi ki: “Müezzini dinleyip de siz 

de aynı şeyi tekrarlarsanız; o „Allahuekber‟ deyince, siz de „Allahuekber‟, „Eşhedü en la 

ilahe illallah‟ deyince aynı, „Eşhedü enne Muhammeden Resulullah‟ deyince aynısını 

söylerseniz, ondan sonra „Hayyalessela‟da „la havle‟ çekip müezzinle beraber 

tamamlarsanız siz de aynı sevabı kazanırsınız.” 

Yani Allah Azze ve Celle sırf bir kişiye verip de ötekilere vermeyecek diye bir şey 

yok. Yahut hazinesi tükenecek diye korku yok. Bazen dünyada bazı insanların ne kadar 

zenginlikleri var diye duyarsın, aklın durur. Ama o bile verse biter. Allah Azze ve Celle‟nin 

ise bitmeyen hazineleri var, “Alın” diyor. Allah (c.c.) cömerttir, insanlar gibi değil. İnsanlar 

ne kadar zengin olsa bile yahut cömert olsa bile gene bir hududa kadardır, hudutsuz 

veremez. 

Allah Azze ve Celle; “Bunu yap, sana yüz binlerce sevap, bunu yap, sana 

milyonlarca sevap.” diyor. Müezzin Kâbe‟de ezan okuyor, sen arkasından tekrarlıyorsun; 

100.000 kişi mi var orada, 500.000 kişi mi var, müezzin onların sevabını alıyor, sana da 

aynı şey oluyor.  

Ama bizim insanlar, oraya giden bile gafildir. Müezzin ezan okurken adam 

arkadaşıyla memleket meselelerini konuşuyor yahut dalmış gitmiş. Hâlbuki o kadar şey var,  

 



 
 

 

 

 

 

senin fırsatın var, milyarlarca sevap kazanacaksın. O kadar sevaplar kazanmayı Allah sana 

nasip etmiş, sen de farkında değilsin. Hatta bazıları onu bırak, Kâbe‟ye bile gitmezler, 

“Otel daha rahattır!” diye otelde kılarlar, sonra da “Umreye gittik.” derler.  

Bu şeyler yapılırken ne kadar yapabilirsen yap. Zaten bir hafta, on gün gidiyorsun, 

onu kendine alıştır. Hayır hasenat almaya, sevap kazanmaya kendini alıştır. Daima öyle 

düşünmek lazım, dünyadan daha fazla ahireti düşünmek lazım. Nerede ahiret için bir 

fayda var, onu yapmak lazım. Allah hepimize nasip kısmet eylesin inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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