
 
 

 

 

 

 

 
SADAKANIN GİZLİSİ DAHA EFDALDİR 

 
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 bize “İyilik yapın” diyor.  

 َواْفعَِل اْلَخْير
“Vef'alil hayr” “İyilik yapın” diye emrediyor. İyilik ilk başta insanın kendisine 

faydası olur. İyiliklerin başında da sadaka vermek gelir. Sadaka verin.  

Eskiden sağ elin verdiğini sol elin fark etmesin diye uğraşırlardı. Sadaka gizli olarak 

verilirdi. Gösteriş olmasın diye, halis olarak, Allah rızası için verilirdi. Ben veriyorum ama 

kimse bilmesin. Allah bildikten sonra hakiki iman odur. Allah bildikten sonra kimsenin 

bilmesine gerek yok. Herkese gösteriş olsun diye sadaka veren insanlar da var.  

Gene de aleni yahut gizli verilen sadaka Allah Azze ve Celle’nin katında makbuldür. 

Tabi aleni verince, bazı faydalı tarafları da var. Böylece sadakayı başkasına da öğretmiş 

oluyor. Sadaka verilmesi lazım. Bazen de insanın nefsini kabartıyor, ona da dikkat etmek 

lazım. Aleni verirken de gene de fazla göstermeden vermek daha iyi. 

Ama efdal olan gizli olarak vermektir. Ecdadımız onu güzel yapardı. Herkes bilir, 

sadaka taşları vardı. İnsanlar sadakasını oraya koyar, ihtiyacı olan gelip oradan alır, kimse 

de bilmezdi. Çoğu ihtiyaç sahipleri var, ihtiyacı var ama Kur’an’da da bu hususta diyor ki: 

 يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاء ِمَن التَّعَفُّفِ 
 “Yahsebuhumul câhilu agniyâe minet teaffuf” “İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri 

için), bilmeyen onları zengin sanır.” (Bakara Suresi-273) Utanmalarından ötürü kimseye 

söyleyemiyorlar.  

Onun gibi insanlar için, eskiden, ecdadımız zamanında sadaka taşları vardı. 

Geceleyin kimse görmeden gelip koyar, ihtiyacı olan da kimse görmeden gelip, alıp, 

ihtiyacını görürdü. Başkası gelip yani ihtiyacı olmayan da alır mıydı? Öyle olmazdı. 

Eskiden insanlar daha dikkatliydi, Allah’tan korkarlardı. 



 
 

 

 

 

 

Binde bir tabi öyle olan insan da çıkar ama esas bütün halk meşayıhlardan, 

hocalardan terbiye alır, imanlarını muhafaza etsinler diye Allah’ın emirlerini tutarlardı. 

Şimdiki vaziyette, isteyen insan aleni de verir, gizli de verir, hiçbir manisi yok ama biz daha 

efdal olanından bahsediyoruz. 

Gizli olarak verilen sadaka, nefsini kabartmasın diye, kişinin kendisi için de daha 

efdaldir. Allah hepimize bu İslam ahlakını öğrenmeyi nasip etsin. O güzel ahlak hepimizde 

olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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