
İŞLERİNİZİ İHLAS İLE YAPIN 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

               Allah’a şükür gidip geldik.(Şeyh Hazretleri yaklaşık 1 ay süren Malezya-
Endonezya seferinden döndü.) Yolculuğu Allah rızası için yaptık, Allah da yardım etti. 
Güzel geçti maşallah. Nasıl buradakiler ihvansa; oradakiler de hem ihvan, hem 
kardeş, hem çocuğumuz, hem abimiz… Hepsi Şeyh Efendi’nin terbiyesiyle 
yetişmişler. O kadar uzak yerdeki insanlar da aynı terbiyeyi almış. Hiç yabancılık 
çekmiyorsunuz. Hep muhabbetle, sevgiyle gidip geldik Allah’a şükür.  

Epeyce bir vakit olmuştu gitmeyeli. Zaten en son Şeyh Efendi ile gitmiştik. Çoğu 
tanımıyordu. Şimdi epeyce bir zaman geçtiği halde Şeyh Efendi’nin ektiği tohumlar aynen 
devam ediyor. Bazı yerlerde bakıyorsun, hiç ummadığın yerlerde daha da çoğalmış. Hiç 
haberimizin olmadığı bazı yerler vardı. İnsanların iyi, güzel hizmetleri olmuş. İnşallah 
şimdi daha da ileriye gidecek. İnsan iş yaptığı vakit, yani her işi yapınca ihlasla 
yapması lazım ki sonu hayırlı gelsin. İhlassız yapılan işte hayır olmaz. Allah için 
yapılacak. Dünya menfaati için yapıldı mı istersen yedi başlı profesör ol yine de bir 
işe yaramaz. Binlerce adamın olabilir ama onlara da bir faydası olmaz. Bunu bazı insanlar 
bir türlü anlayamıyor. Karşısındakine sırf menfaat için yaklaşıyor. O da Allah muhafaza 
kötü bir şeydir. Tabi öyle yapan insanın zararı kendisine gelir. Allah nefsimize bırakmasın.  

Yola çıktığınız vakit “Bu işleri Allah rızası için yapıyoruz, Allah yardım eder.” 
derseniz Allah’tan, Peygamber’den medet gelir; her şey güzel olur, oradaki insanlara da 
fayda olur. Bütün dünyada inşallah hizmetimiz Allah içindir, niyetimiz öyledir. Kim 
olsa karşımızda duramaz Allah’ın izniyle. Bir iddiamız yok ama ne derler, Allah şerleri 
hayıra tebdil eder. Allah’a şükür kimse bize “kimsin, nesin, ne yapıyorsun?”  diye sormadı. 
Ama başkaları “Bize şöyle dediler, böyle dediler…” diyor. Umurumuzda değil. Kendi 
nefsine bak, önce kendini düzelt, ondan sonra Allah yardım eder. Allah bu yolda 
gitmemizi kolay getirsin. İhlasımızın olması en mühim şey. Nefsimize düşmeyelim 
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inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ne gibi hayır maksatlarınız varsa hasıl olsun. Allah 
kimseye muhtaç etmesin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

5 Mart 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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