
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH (C.C.) CÖMERTTİR, CÖMERTLERİ SEVER 
 

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. 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Cuma günü annesinin, babasının 
kabrine gidip Yasin-i Şerif okuyanın ecrini Allah Azze ve Celle kendi verecek.” Mübarek 
Cuma günü her bakımdan Müslümanlara büyük bir hediyedir, Allah’ın bir nimetidir. 
Bayramdır, Müslümanların her hafta bayramıdır.  

Zahiri olarak insanlar fark etmiyor ama ona hürmet edene, ona tazim edene çok 
büyük bir feyiz oluyor. O babda da Cuma günü annenin, babanın kabirlerini ziyaret etmek 
ve Yasin okumak çok büyük sevaptır. Bu yakın olanlar içindir. Yakın olmayanlar artık 
oldukları yerden Yasin-i Şerif’i okuyup onlara hediye edebilir. Tabi onlarla birlikte 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, âli ve ashabına, hepsine beraber olur. İstediğin, sevdiğin 
insanlar varsa onlara da olur. Onları da bu dualara, Kur’an okumalarına katarsan bir 
eksiklik olmaz. Senden hiçbir eksilme olmadan Allah Azze ve Celle hepsine verir, hepsine 
vasıl olur. Bu, bizim söylememiz değil, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisidir. Hadise 
muhalif olan kendi bilir.  

Muhalif olanlar çok var şimdi. Burada da çıkıyorlar, sanki kendi ceplerinden 
veriyorlarmış gibi konuşuyorlar. Zaten Allah cimriyi sevmez, cömerti sever. Allah Azze ve 
Celle cömerttir, cömertlerin en cömertidir. O, “Veriyorum” diyor, siz okuyun. “Siz bir 
söyleseniz, Ben on yazıyorum.” diyor Allah Azze ve Celle. 10’ndan, 1000’e kadar, 10.000’e 
kadar sevabı var. Bunun hesabı Allah’ın indindedir. Hesabı kendi yanındadır, istediği kadar 
verir. Sen pintiysen, cimriysen sen bilirsin. Ona Kıbrıs’ta “Gatsot” derler. Allah senin gibi 
değil. Allah bu insanları sevmez. Allah (c.c.) sevgili kullarından eylesin, cömertlerden 
eylesin.  

Bırak parayı, maddiyatı, manevi olarak da insanlar vermek istemiyorlar. Ama Allah 
Azze ve Celle onları dinlemez, Allah O’nun yolunda olanları sever. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sözlerine itibar eden, sözüne inananları sever. Bunlar Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hadisleridir, hepsi hadis kitaplarında yazılmış. Âlimler, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den şimdiye kadar bunları söylerler. Son zamanda çıkan pinti insanların laflarını  

 



	
	

 

 

 

 

dinlemeyin. Hele bu ay daha da mübarektir. Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e hürmeten kat kat daha fazla verir.  

Onun için yapabildiğimiz kadar hayır, hasenat, tazim, salavat, ne gibi şeyler varsa 
daha fazla yapalım inşallah. Cuma günleri de daha fazla makbuldür. Bu Cumamız da 
mübarek olsun. Yahudilerin İslam’da en çok kıskandıkları şey, Cuma Namazı ve 
Fatiha’dan sonra âmin demek. Çünkü onlarda yoktur, onları kıskanırlar.  

Kıskanmaya gerek yok. Din, hak dindir. Onların da bu dine tabi olmaları lazım. Bu 
din bütün insanlara açıktır. Rahmeten lil Âlemin’dir Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 
Ne mutlu bize ki O’nun ümmetindeniz. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. O’nun 
yolundan ayrılmayalım, cennette de civarında iskân olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
24 Kasım 2017/06 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


