
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN NİMETLERİNE ŞÜKREDİN 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Allah’ın nimetlerini takdir etmek lazım, onlara değer verip, Allah’a şükretmek 
lazım. Allah nimet vermiş ama şimdi çoğu insan ona ehemmiyet vermiyor, küçük bir şey, 
kıymetsiz bir şey olarak bakıyor. Bu vücuttaki nimetlerden maada dış nimetler de var. Bazı 
insanlar, memleketinde dedeleri, ataları bir bağ, bahçe yapmış, ondan gelen bir şeyi 
küçümsüyor. “Bu nedir efendim? Bu kadar fiyata olur mu? Bu değmez.” derler.  

Dün de işte bir arkadaş var burada. “Senelerdir maaş alıyorum, alamıyorum…” 
diyor. Fakirlikten bir deri bir kemik kalmış. Memleketinde Allah’a şükür dededen kalma, 
babadan kalma bir kısım fındık var. Efendim neymiş? Hükümet bu kadar para vermiş de 
azmış. “Kaç kilo var senin, kaç ton?” dedik. “3 ton.” diyor. Yok hükümet 8 lira vermiş de 
bu daha fazlaymış. 3 ton dediği, 24.000 lira. Buna şükretmiyor, bırakmış dökülsün gitsin. 
Ondan sonra da burada fakirlikten otobüse binemiyor, yürüyerek gidip geliyor. Allah bu 
insana bereket mi verir?  

Madem gidip toplayamıyorsun, fakir fukara dolu orada, “Yarısı sana yarısı bana 
olsun.” de, o fakirler de kazansın. Hadi yarısını değil de üçte birini al, gene 8.000 lira eder. 
Ondan sonra da “Yok, hükümet böyle para verdi.” Hükümet sana ne yapsın? Allah vermiş 
ama sen Allah’ın verdiği kıymeti bilmedikten sonra sana bir fayda yok. Sana bereket de 
olmaz, merhamet de caiz değil. Çünkü hem Allah’ın verdiği nimeti ziyan ediyorsun, hem 
fakirlerin rızkını kesmiş oluyorsun, hem de israf etmiş oluyorsun.  

Allah (c.c.) damla damla doldurur, baraj da dolar, kap da dolar, her şey de dolar 
yani. Kıymet bilin, kabahati kendinizde arayın. Kabahat ne hükümettedir, ne devlettedir, 
ne başka bir şey. Sebep tembelliktedir, kadir kıymet bilmemektedir, israftadır. Allah 
etmesin, kıymet bilmeyenin nimetini Allah elinden alır, ondan sonra ona muhtaç olur. 
İnsanlar kabahati hiç kendilerinde aramıyorlar artık.  

Ne derler? Devlete de yardım olur bu. Sen her şeyin kıymetini bilip de onu 
değerlendirirsen, dediğimiz gibi damla damla birikir, devletin de kuvveti olur, senin de. 
Sana da muhtaçlara da baksın diye devlete muhtaç olmazsın. Şimdi bütün millet “Devlet  



	
	

 

 

 

 

ne yaptı, ne etti?” diyor. Devlet ne yapsın? Devletin işi seni korumak. Kalkıp da senin 
bahçene, bağına bakacak hali yok, ticaret yapacak hali yok. Gene Allah razı olsun, onu bile 
yapıyorlar, bakıyorlar.  

Millet artık acayip olmuş. Eski insanlar taneyi bile değerlendirirdi. Şimdiki 
insanlarda öyle bir şey yok. Devamlı Allah akıl fikir versin diyoruz. Bundan sonraki 
duamız da Allah bu millete, bu insanlara akıl fikir versin. Akıllı olan insan Allah’ı da bilir, 
Allah’ın söylediğini, emrettiğini de tutar, Allah’ın nimetine de şükreder, Allah’ın nimetini 
de takdir eder.  

Bunu sırf fındık için demiyoruz, her şey için diyoruz. Bu olay dün akşam oldu da 
onun için bunu bir misal olarak verdik. Ama sırf o değil, her şeyde de öyle. Allah 
muhafaza etsin, Allah bizi affetsin. Çünkü Allah affetmezse halimiz zor. O nimeti de alırsa 
artık gör halimizi. Allah muhafaza. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Eylül 2017/01 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


