
	
	

	
	

	

	

 
 

BESMELEYLE YİYİN, ALLAH’I UNUTMAYIN 
 

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. 

 
 ْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُوُكلُو

 
“Kulû veşrebû ve lâ tusrifû” diyor Allah Azze ve Celle. “Yiyin için fakat israf 

etmeyin.” (A'raf Suresi - 31) İsraf haramdır. İstediğiniz kadar yiyip için, Allah rızası için 
olduktan sonra yiyebilirsiniz. Yani Besmeleyle yiyin, inşallah vücuda fayda olur, kalbe iman 
olur. Allah’ın adını anıp da yedikten sonra faydası olur ama Allah’ın adını anmadan yenen 
şeyler vücuda zarar olur. 

Eskiden tarlalarda hayvan sürerlerdi; at, öküz, manda sürerlerdi. Sabanı koyup da 
çiftçi arkasından giderdi, Besmeleyle sürüp ekerdi. O vakit ondan fayda vardı, bu kadar 
hastalıklar olmazdı. Ama şimdi israf çok, ekiyor, bol bol ekiyor, insan alıyor, yarısını 
kullanıyor, yarısını israf ediyor. Ondandır ki vücutta bu kadar hastalık oluyor; ruhani ve 
nefsani hastalıklar da çoğalıyor. 

İşte dediğimiz gibi; “Bunu Allah Azze ve Celle yeşertecek, bunu istediği gibi 
kıvama getirecek.” diye düşünmek ekerken akıllarına gelmiyor. Zannediyorlar ki: 
“Basıyoruz ilacı, kimyevi gübreyi, ondan sonra çıkar, olur biter!” Başka bir şey 
düşünmüyor. Hâlbuki o şeyleri Allah Azze ve Celle çıkarıyor. Besmeleyle, Allah’ın zikriyle 
olunca insanlara fayda oluyor. Öteki türlü çok çıkarabiliyorlar ama her türlü şeytanlığı 
kullanıyor insanlar. Allah’ı unutuyor, o vakit de herkese zarar oluyor.  

Ama ne yapacaksınız, ahir zaman artık, bir yola girmişiz, bu böyle sürecek. Tâ ki 
inşallah Mehdi Aleyhisselam gelince, o vakit bu gibi şeyler kalmayacak. Başka türlü, 
uğraşıyorlar ama yüzde bir yaparlar, yüzde beş yaparlar, tam yapamazlar. 

Allah’ı unutmayın! Onlar unutuyor, bari yerken Allah’ın ismini anın, Allah’ı 
hatırlayın, Allah’tan şifa dileyin inşallah. Her gün görüyoruz, Allah’ın hikmeti, bakıyorsun,  



	
	

 

 

 

 

ceza olarak bazı insanlar, çoluk çocuk ekmek bile yiyemiyor. Buğday yiyemiyor, domates 
yiyemiyor, başka şeyler yiyemiyor. Allah’ın adını anmadın mı kötülük yapmış oluyorsun, o 
da insana zarar veriyor. Allah muhafaza etsin, inşallah yerken, çoluk çocuğa yedirirken 
besmeleyle yedirin, şifa olsun, israf olmasın inşallah.  

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      
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