
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SADAKAYI UNUTMAYIN  
 

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 Azze ve Celle diyor:  

ِه ِمَن هللاِ   تََعالَىَخْیِرِه َو َشرِّ
 

“Hayrihi ve şerrihi minallahi Teâlâ” Hayır da şer de Allah Azze ve Celle’nin 
yanında, Allah’ın yarattığı şeylerdir. Bu insanlar dünyada hayrı da görecek, şerri de görecek. 
Allah onları boşa yaratmadı, imtihan için yarattı. Şimdi Safer ayındayız, Safer-ül hayr 
derler. Onu hayır için hatırlayana, hayır isteyene hayır verir. Allah’a karşı gelenlere daha 
fazla bela gelir. Yarın Safer ayının son çarşambasıdır. Allah’a şükürler olsun. İnşallah 
selametle atlatırız. Çünkü vazifeler var, o vazifeleri yapınca Allah’ın izniyle hayır olur, şer 
olmaz, bela olmaz Allah’ın izniyle.  

Vazifeleri de insanlar unutuyor. 3 Kelime-i Şehadet, 300 Estağfirullah, 7 tane 
Elemtere keyfe, Fil suresi yani, bir de sadaka. Sadaka çok mühimdir. Onu muhakkak 
evden çıkmadan bir kutuya koyun ki sadakanın yeri ayrıdır. Müslümanlarda, müminlerde, 
insanlarda alışkanlık olsun. Hem yanlarında koruma olur hem fakir fukaraya da rızık 
çıkmış olur. Allah’ın sevdiği bir sıfattır. Tasadduk, sadaka vermek demektir. İnsanlar 
dümdüz olsa, şer olmadan sırf hayır olsa, kimse elini cebini atmayacak. İnsanlar elini 
cebine nasıl atıyor? %99’u kendilerine karşı bir şey olacak diye, bu yüzden ellerini cebine 
atıyor, sadaka koyuyor.  

Şimdi sadakayı unutturdular. Sigorta yapalım diyorlar. Günde şu kadar verince 
ölünce şu kadar para verecek sana. O zaman ben ne yapayım parayı? Sen kendi sadakanı 
ver, Allah Azze ve Celle seni korusun, aileni korusun. Muhakkak Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bize güzel yolu gösterdi. “Sadaka belayı önler, ömrü uzatır.” diyor. Haktır, 
doğrudur, onun için güzel bir şeydir. Onu yapmak lazım. Yapmaya kalkınca şeytanlar mani 
olur. İnsan bir sadaka vereceği vakit, bin tane şeytan çıkar karşısına. 

Güzel bir latife, güzel bir hikâye var. Hocanın biri bizim gibi kalkmış, cemaate  

 



	
	

 

 

 

 

sadakanın faydalarını, sadakanın faziletlerini anlatmış. Cemaatten bir adamcağız iştahla eve 
gitmiş, pirinç, ekmek ne varsa yüklenmiş. Tam kapıdan çıkarken karısı görmüş kendisini. 
“Ne bu? İmam kendi versin sadakayı, biz zaten kendi halimizde insanlarız. Sen nasıl böyle 
yaparsın?” demiş. Kadın elindeki her şeyi almış, sonra adam çıkmış dışarı. İmam, 
“Neredesin, hani getirecektin?” diye sormuş. “Normalde bin tane şeytan mani olur ama 
bugün anaları mani oldu bize.” demiş.  

Yani insan sadaka vereceği vakit hakikaten her türlü şeye parayı verir. Lüzumsuz 
işlere para verir ama sadakaya gelince eli titrer. Allah bizi nefsimize bırakmasın, şeytanlara 
bırakmasın, onlara galip getirsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Kasım 2017/25 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 
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