
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAKIF MALI 
 

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 insanoğlunu tamahkâr yaratmış. İnsanın, yaramayan huylarını terbiye edip, 
doğru olan güzel huylara çevirmesi lazım. İnsanın küçüklüğünden beri, aileden, 
mektepten, okuldan öğrenmesi lazım gelen şeylerdir. Eski zaman insanları bunlara daha 
fazla bakıyordu, şimdiki insanlar helali haramı fazla umursamadan ne kazandığına bakıyor.  

Haram yersen, sana fayda değil zarardır. İnsanlar kazanç zannediyor, yanıma kâr 
kalacak zannediyor ama o zarardır. Bahusus bu vakıf malları; vakıf mallarına Osmanlı’dan 
sonra dikkat etmediler, çarçur ettiler, sattılar. Hâlbuki onların vakfiyesi var, vakfiyeler var. 
Satabilirsin, onun yerine başka şey alır koyarsın ama bazılarını da kıyamete kadar 
satmaman lazım, aynı kalması lazım. İnsanlar da nasıl olsa soran yok, eden yok diye onlara 
meyledip, nefislerine uyup o mallardan alıyor. Onları alan hayır etmez. Sana kiraya verilir, 
istifadeye verilir ama onun karşılığı neyse vermek lazım.  

Allah’a şükür vakıf idaresi var. Onlar koyduğu ücretti, kiraydı, onlara göre kabul 
eder yahut pazarlık da olabilir. O mühim değil ama hakkını vermesi lazım. Anlaşmanın 
dışına çıkan, kazanç değil zarardır ona. O bereketini götürür, bereketinden maada üstüne 
bela, musibet de iner. Şimdi insanlar onu hiç düşünmüyor, sonra bir şey oluyor, 
kurtulamıyor. Maazallah çok tehlikeli şeylerdir bunlar. Yakana bir uğursuzluk yapıştı mı 
kurtulamazsın. 

Onun için bu meselelerden dolayı çok dikkat etmek lazım, hakkı vermek lazım. Sen 
verdikçe Allah sana hakkını verir, ona inanman lazım. Yok, bunlar vakıftır, kimse sormaz, 
etmez diye alırsan sonra pişman olursun. Ama pişmanlık da fayda etmez. Allah bu 
insanlara akıl fikir versin ki zararı kendileri çekiyor. Fayda, kazanç diye aldıkları şey onlara 
hem zarar hem ateştir. Cehennemde o şeyin karşılığını vereceksin. Onun için Allah 
muhafaza etsin, zerresini ağzımıza koydurtmasın inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  25 Kasım 2019 /28 Rebiülevvel 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


