
	
	

	

	

	

	

 
YARDIM ALLAH’TAN İSTENİR 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
 

	َوَعلَى ّهللاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 
 

“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn” “Mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül 
etsinler.” (Ali İmran Suresi - 122) Allah Azze ve Celle buyuruyor: “Allah’a tevekkül et” 
diyor, Allah’a güven. Şimdi bu zamanın insanları Allah’ı unutup da bütün işlerine bir 
tanıdık ararlar, mülk sahibi, iş sahibi ararlar. “İşlerimizi yapalım, benim tanıdıklarım var.” 
deyip Allah’a güvenmezler, tanıdıklarına güvenirler. 

İnsan hakikaten yardım edecek olsa bile; bir kişiye yapar, beş kişiye yapar, 50 kişiye 
yapar, 1000 kişiye yapar, daha fazla yapamaz. Bir kişiye 100.000 kişi geliyor, yardım 
olmayınca, bu defa hayal kırıklığına uğruyorlar. Çoğu da nefsini terbiye etmemiş insanlar 
oluyor, bu defa o adama hakaret ederler; tabi önünde yapamazlar da arkasından kendi 
kafalarına göre sövüp sayarlar. 

Adamın bir takati var, yapabileceği şey var; dediğimiz gibi, herkesi razı edecek 
kimse yoktur.  

	َما یَْرَضى اْلِعبَاد إِالَّ َربَّ اْلِعبَاد
“Ma yerdal ibad, illa Rabbel ibad” derler. Herkesi razı edecek ancak Allah Azze ve 

Celle’dir. Allah’a tevekkül edeceksin. Rızkını Allah’tan isteyeceksin, yardımı Allah’tan 
isteyeceksin; ne gibi şey varsa, Allah’a güvenip, Allah’tan talep edeceksin ki Allah sana 
verir, kadirdir.  

İnsanoğlu 100.000 kişiye bile yardım etse, milyon kişiye bile yardım etse, herkese 
yardım edemez, imkân yok. Onun için, insanlar Allah’ı unutmamalı, rızkın Allah’tan 
geldiğini unutmamalı, yardımın Allah’tan talep edileceğini unutmamalı.  



	
	

 

 

 

 

Allah’tan iste, Allah verir, her şeye muktedirdir. İnsan, Allah’tan isteyince, Allah’ın 
izniyle hayal kırıklığına uğramaz. Sıdk ile, hakikaten, hakikatle talep eden insana Allah 
Azze ve Celle verir. Onun istediğini değil de muhakkak daha iyisini de verir. “Ben bunu 
istedim de vermedi!” diye Allah Azze ve Celle’ye kötü zan yapma! Hiç vermese bile, 
burada vermese bile, muhakkak ahirette sana verecek. Dediğimiz gibi, daha iyisi olacak o 
vakit.  

Allah Azze ve Celle’ye, dünyadaki insanlara yaptığın gibi yapma! İsteyip de istediğin 
şeyler kendi kafana göre olmazsa millete kırılıyorsun. Sakın ha Allah Azze ve Celle’ye 
kırılayım deme! Onun kölesiyiz, kuluyuz biz. Bizim haddimiz mi? Öyle yaparsan 
muhakkak sana onun mükâfatını verir; yok, kırılırsan sen bilirsin, daha kötü olur.  

Bu nefis terbiyesidir. İnsanlar şimdi nefislerine muti oldu, nefislerinin kulu oldu. 
Allah’ın kulu değil de nefislerinin kulu olmuşlar, Allah muhafaza. Onun istediği olmazsa 
herkese isyan ediyorlar. İsyan iyi değildir. Allah’ın sevdiği şeyleri takip edeceksin, Allah’ın 
dediği şeyleri yapacaksın ki mutmain olasın; dünyada da huzurla yaşayasın, ahirette de 
kazançlı çıkasın. Allah (c.c.) insanlara, nefislerine uymamaları için yardım etsin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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