
İNANCIN BEREKETİ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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’ın seven, Hz. Peygamber’i (s.a.v) seven insanlar devamlı kazançtadır. Onlar’a 
düşmanlık edenler devamlı zarardadır. Dünyada da ahirette de.   

Düşünüyoruz da maşallah İslam memleketleri ne kadar fakir fukara olsa da Allah’a 
tevekkül ediyor, geçinip gidiyorlar. Türkiye’de 80 milyon, Mısır’da daha fazla 100 milyona 
yakın insan var. Allah’a tevekkül etmişler, geçinip gidiyorlar. Allah hepsinin rızkını veriyor, 
kimseyi aç bırakmıyor. Mısır’da, “Bunlar nasıl geçiniyor, nasıl geçinecek?” diye bir 
araştırma yapmışlar. Yabancı bir heyet gelmiş; şaşırmış kalmış, işin içinden çıkamamış. 
“Bunlar fakir memleket, nasıl geçiniyorlar?” diye hayret etmişler.  

Avrupa desen, bütün zenginlik onlarda. Ama bereket olmadığı için en ufak bir 
şeyde darmadağın oluyorlar, cezalarını buluyorlar. Allah’a isyan var, Allah’ı tanımama var. 
Her şeyi kendi kafalarına göre yapınca, Allah’ın sevgili kuluna saldırınca, Allah o bereketi 
kaldırıyor. En acıyacak taraflarına vuruyor. En acıyan tarafları ve onların taptıkları şey 
maddedir. Materyalisttir onlar. Onlarda hiç ruh diye bir şey yok, inanmıyorlar.  

Ama bu Müslüman memleketlerdeki insanlar Allah’a tevekkül ediyor, sabah işine 
gücüne giderken Besmele ile çıkıyor; böylece bereket oluyor. Fakir de olsa fukara da olsa, 
Allah adamı aç bırakmıyor. Milyonlarca insan, üç beş kişi değil. İki yüz milyon Pakistan, üç 
yüz milyon Endonezya desen; o ondan daha fazla. Her tarafta Müslüman 
memleketlerde fakir fukara dolu ama Allah Azze ve Celle bereket vermiş. Herkes 
kabul ediyor, kanaat ediyor, geçiniyor. Sır değildir bu. Allah sır koymamış, herkese açıktır. 
Bereket; Allah’a inanıp, Peygamberini (s.a.v) sevende olur. Ondan başkasında ne 
bet var ne bereket.  

Allah insanlara akıl fikir versin ki bunu kabul etsinler, hakkı kabul etsinler. 
Uğraşıyorlar, her şeyi deniyorlar ama İslam’a gelince bir hayli yalan dolan atıyorlar. 
Müslüman şöyledir, Müslüman böyledir diye yalan atıyorlar. Müslüman hiç öyle değildir. 
Onların yaptıkları oyundur, başka bir şey değil. Müslümanlar, bu gördüğümüz insanlar 
vahşi değildirler. O vahşi insanlar ancak Gayrimüslimlerin yaptığı bir oyundur. Yahut 
Peygamberimiz’in (s.a.v) yolundan gelen, ehli sünnet vel cemaatin yolu değildir. Ehli 
sünnet vel cemaat olanlar merhametlidir, ötekiler merhametsizdir. Merhametsiz olunca 
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Allah bereket vermez, sonları hüsran olur. Allah onlara da akıl fikir versin ki Hakkı kabul 
etsinler. Kabul etmezlerse cezalarını çekecekler.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 

26 Mart 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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