
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH İLE BERABER OLAN KAZANIR 
 

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. 

 

 Bismillâhirrahmânirrahim 

ِ آلِھَةً لََعلَّھُْم یُنَصُرونَ  َواتََّخُذوا ِمن ُدونِ   هللاَّ
 

“Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn” “Belki kendilerine yardım 
edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler.” (Yasin Suresi-74) diyor Allah Azze ve Celle.  

ْحَضُرونَ َال یَْستَِطیُعوَن نَْصَرھُْم َوھُْم لَ   ھُْم ُجنٌد مُّ
 

“Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn” “Onlar, ilâhlar için 
(hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.” (Yasin Suresi-75) 
Allah’la olmayan kazansa da bir işe yaramaz. Sırf kazanmak için başka ilah tutan, ona 
güvenen insan hiçbir zaman kazanmaz, devamlı zarardadır. Allah’ın izniyle, Allah ile 
beraber olanlar kazanır.  

Allah ile beraber olun, korkmayın. Bütün dünya karşınıza gelse, Allah ile beraber 
olduktan sonra hiç endişe etmeye gerek yok. Allah, beraber olanı bırakmaz, onu zafere 
ulaştırır Allah’ın izniyle. Dediğimiz gibi, Allah’ın yolu sırf lafla değil, iyi insanlara yolu 
gösterip, yardım etmekle, adaletle davranmakla olur. O da Allah’ın emirleridir, Allah’la 
beraber olun demektir. Onu yaparsan Allah’la berabersin, Allah sana yardım eder. Allah 
yardım ettikten sonra kimse karşında duramaz Allah’ın izniyle.  

Şeytan bu insanları kandırıyor. “Başka tapınacak bir şey var mı? Acaba bunlarla 
olsak iyi mi olur?” diye düşünüp dururlar. Onlara yardım eder, onlar da hepsi beraber 
zararda olur. Devamlı Allah’la beraber olun. Allah her şeyde size yardım eder, rızkınızı da 
bollaştırır, insanlara sizi sevdirir, yaptığınız işlerin sonu hayır olur, yüzünüze gözünüze 
bulaştırmazsınız. Onun için, Allah’la beraber olun, korkmayın.  

 



	
	

 

 

 

 

Bu, fert için de devlet için de aynı şekildedir, ümmet için de aynı şekildedir. Allah 
doğruyu yüceltmiş, şereflendirmiş. Doğru olmayan, yüz binlerce, milyonlarca Hak’la 
beraber olmayan, esamesi bile okunmayan insanlar var. Hâlbuki Allah’la beraber olanlar, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından taa kıyamete kadar onları insanlar yüceltir. 
Çünkü onları Allah yüceltmiş. İnsanların yücelttiği fayda vermez, Allah’ın yücelttiği fayda 
olur. Hem insanlar ona itibar eder hem Allah Azze ve Celle onu sever, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de sever.  

Allah daima kendisiyle beraber olanlardan eylesin. Kimseye kanmayın, şeytana 
kanmayın, şeytanın yardımcılarına da kanmayalım. İnsan şeytanları var, cin şeytanları var, 
ikisi de birbirinden berbat, ikisi de insanları kandırır. Küçüğü de kandırır, büyüğü de 
kandırır. Allah muhafaza etsin, Allah İslam’a yardım etsin, daim muzaffer olsun inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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