
 

 
 
 
 
 
 

EN İYİ PATRON 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 İnsanoğlu hayat için, yaşamak için çalışır. Aradığı şey iyi bir iş, iyi bir patrondur ki 
parasını yemesin, sağlam olsun. Bazı yerlerde, çalışan adamın hakkını yemeye uğraşan çok 
olur. Bahusus böyle kaçak maçak olursa, onun hakkını yemesi daha kolay olur.  
 

Adam çalışır, 5-10 ay çalışır; sonra verir, sonra verir derken en sonunda hakkını 
vermezler. Nasıl olsa şikâyet edeceği yer yok. Şikâyet etse memleketten atarlar, öyle sıkıntı 
olur. Onun için çalışacağın vakit patronun sağlam olsun, iyi patron olsun.  

 
En iyi patron kimdir? Allah’tır. Allah için çalışın. Allah için çalıştınız mı bire 

on veriyor, bire yüz veriyor, bire yedi yüz kadar veriyor, daha da fazla veriyor Allah Azze 
ve Celle. Bütün işlerimiz Allah için olsun. Hakkımızı kat kat verir. 

 
Eğer daha fazla alacağım diye kaçak çalışacaksan seni kandıran çok olur. O patron 

da şeytandır. Seni çalıştırır, hakkını vermez. Çalıştırır çalıştırır, en sonunda seni hüsrana 
uğratır, beş kuruş da alamazsın. Bütün emeğin de heba olur, hiçbir işe yaramaz. Bilakis 
sana ahirette zararı olacak.  
 
 Onun için bizim dikkat edeceğimiz şey her şeyin Allah için olmasıdır. Allah nasıl 
istiyorsa, O’nun dediği gibi emrinde gideceğiz ki hayatımız da ahiretimiz de mamur olsun.  
 

Vicdansız insanlar çok, nefsine uyan insanlar çok. Onlar şeytanın çalışanlarıdır, 
şeytana köle olmuşlar. Biz Allah’a köle olacağız, Allah’a kul olacağız. O’na tabi olan daima 
kazançlıdır.  

 
Allah (c.c.) inşallah bu yolda devam etmemizi nasip etsin. Böyle sahtekârlarla, 

sahtekâr patronlarla uğraşmayalım. En hakiki, en sağlam Allah Azze ve Celle’dir. O’ndan 
başka güvenilecek yok. Kalkıp da hiçbir itibarı olmayan patronlara güvenmeyin.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Allah hepimize hidayet versin. Doğru yoldan ayrılmayalım inşallah.   
 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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