
 
 
 
 

KISMETİNİZE KÂNİ OLUN 
 

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. 

 
Bu hayatta en mühim şey helal lokma yiyip, şükretmektir. Allah Azze ve 

Celle herkese kısmeti olanı vermiş. Ama kısmetine kâni olmayıp, her çeşit şeye tamah edip, 
kendisinin olmayan şeylere talip olup, helâle harama bakmadan yerse, kendine zarar 
vermiş olur.  

Allah’ın emri “helallül tayyibe” dir. Yani helal tatlıdır, güzeldir, bereketlidir. 
Kendisinin olmayan şeylere tamah eden insan ahmaktır. Helal kazanmazsan, o işte 
bereket olmaz. Kendine de ailesine de zarardan başka bir şey değildir. Hayat insanlar için 
kısa bir zamandır. Ne kadar uzun olsa da gene de kısa sayılır. Hesap gününde her şey 
sorulacak. Allah’ın hikmetidir ki hesap gününden önce helal olmayan şeyleri yapan 
insanlara dünyada da bir fayda olmuyor. Nefislerine uyuyorlar, kendi kendilerini 
kandırıyorlar. Bir bereketi olmadıktan sonra, vücuda zehir oluyor. Manevi olarak zehir 
olduğu gibi, maddi olarak da insanın vücuduna zehir oluyor. Ama helal yemek, manevi 
olarak da gıda oluyor. Helalin peşinden koşmak, helalden yemek içmek hem 
bereket hem de manevi bir kuvvettir.  

Bugün bütün insanlar madde peşinde koşuyorlar, maneviyatı unutuyorlar. Maddiyat 
da maneviyat da her gün insanların önündedir. Kişi nefsine, şeytana uyarsa o günü ters 
gidiyor. Yok, Allah’ın dediğini yaparsa huzur oluyor. Huzur çok mühimdir. Huzur 
haramdan olmaz, helalden olur. Allah hepimize helal lokmayı nasip etsin. Allah haramı 
bizden uzak tutsun.  

Zaten helal belli, haram belli demiş Peygamber Efendimiz(s.a.v). Helalden 
yedikten, kimseyi kandırmadıktan, kimsenin malından almadıktan sonra helaldir Allah’a 
şükür. Helal belli olduğu gibi, haram da bellidir. Allah(c.c) haramı, her haramı bizden uzak 
tutsun. Haram ehlini de bizden uzak tutsun. Allah helalinden versin, bol keseden versin 
inşallah. Allah kimseye muhtaç etmesin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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