
 
 

 

 

 

 

 
DÜNYA HAYATI VE İBADET 

 
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. 
 

Allah’a şükür, Allah bizi Müslüman yarattı çünkü başka türlü yaratsaydı vay 

halimize! Müslüman olmak için birkaç kelime yeterlidir. “La ilahe İllallah 

Muhammeden Resulullah” dedin mi Müslüman oldun. Ondan sonra, kendin ne 

yapacaksan, gayret edip, hem dünyan için hem ahiret için çalışacaksın. 

Şimdi bazı insanlar sırf ahiret için çalışma yapmak isterler. O da iyidir de dünyadaki 

işler de ailene bakmak da ibadet sayılır. Helalinden rızık kazanıp da ailene bakıp, onları 

salih insanlar olarak yetiştirmek de büyük bir ibadettir.  

Bunun yanında, Allah Azze ve Celle, bize bir hayli ahiret kapısı açmış, güzel şeyler 

var. İbadet yapmak için fazla zahmet yok aslında. Sabah namazından sonra işrak namazı, 

ondan sonra da kuşluk namazı var. Hepsini kılsan 15 dakika bile tutmaz.  

Tespihler var, onları yapabilirseniz iyi olur. Hepsini ara ara koymuş Allah Azze ve 

Celle. Hem dünya işini yapabilirsin hem ahiretini mamur edersin. İkisi birden olunca 

devamlı ibadet halinde gibi sayılıyorsun. Hayatın boyunca ibadet yapmış olarak yazılırsın. 

Hem dünyanı kazanmış olursun hem ahiretini kazanmış olursun.  

Yani Allah Azze ve Celle, insanın kaldıramayacağı yükü koymamış. Bazı insanlar, 

“Ne için bu kadar namaz kılıyorsunuz?” deyip dururlar. Onların dertleri, yapamadıkları 

için haset ediyorlar. “Bunlar yapıyor, bunlar bizden daha iyidir.” diye düşüyorlar, sonra da 

“Bunlar doğru yapmıyor, biz onlardan daha iyiyiz.” diye düşüyorlar. Onları dinlememek 

lazım. Tembellik yapmayıp da namazlarını, ibadetlerini yapsınlar diye onlara tembih etmek 

lazım.  

İnsanoğlu, şeytanın o kadar hükmü altındadır ki bütün gün oradan oraya koşturur, 

her şeyi yapar ama namaza gelince, “Yapamıyorum!” der. “İki rekattan başla.” dersin, o 

bile zor gelir o insana. Bu tembellik şeytandandır. Tembel olmamak, gayretli insan olmak, 

evliyaların, mü’minlerin sıfatıdır.  



 
 

 

 

 

 

 

Dünyada az bir zaman kalacağımız için, “Ahiret için ne kadar toplarsak o kadar 

kazançlı çıkacağız.” diyedir gayretleri. Nasıl insan bir yere yetişecekse acele eder; onlar da 

öyledir. Bu hayat ne kadar uzun olursa olsun, yüz sene bile olsa gene hiçbir şey sayılır, 

kısadır.  

İmansız insanlar daha yaşları küçükken bıkmış olurlar. “Dünyada ne yapacağız?” 

diye bu inançsız olan insanlar kendilerini telef ederler, intihar ederler, bir şeyler yaparlar. 

İmansızlıktan kaynaklanır o. İmanlı insan ne kadar uzun olsa bile hayatı kısa sayar, gayret 

eder ki hem kendine faydalı olsun hem ümmete faydalı olsun. Allah bizi onlardan eylesin 

inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


