
	
	

	
	

	

	

 
HER İŞTE HAYIR VARDIR 

 
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. 
 
İnşallah 1-2 dakika sohbet olsun ki tarikatımızın rüknu yerine gelsin. Bize de fayda 

olur, size de fayda olur inşallah. Allah Azze ve Celle Kur’an’da buyuruyor: “Bazı şeyler 
olursa üzülürsünüz hâlbuki o şeyler sizin hayrınızadır. Bazı şeyleri ise seversiniz ama o da 
size şer olur, hayır olmaz.” Bu bütün hayatımız boyunca aynı şekildedir.  

Allah’ın istediği güzeldir, olan şey de inşallah hayırdır. Bir şeye üzülmememiz için 
bunu bize Allah Azze ve Celle güzelce söylemiş ama insan bunun farkında olmuyor, 
farkına varmıyor, devamlı üzüntüde, kaygılı oluyor. Halbuki her şeyi Allah Azze ve Celle 
yapmış, O’nun emrine boynumuz kıldan ince olması lazım. Kabul etmek lazım, kabul 
edersek rahat ederiz.  

“Bunda da bir hayır var.” derler. Atalarımız onu söyler: “Bu işte de bir hayır var.” 
derler. Şimdiki insanlar da “Böyle olmaz efendim! Ne bu? Ne biçim şey!” diye hemen 
itiraz ederler. İlk başta etrafına itiraz eder, sonra işi ilerletip Allah’a da karşı gelebilir. Allah 
muhafaza! Onun için, bu dünyanın hallerine üzülmemek lazım. “Bu olan şeylerde bir hayır 
vardır.” diyeceksiniz ki o zaman ne kadar kötü bile olsa Allah (c.c.) onu hayra tebdil eder.  

“Hayıra yorumlayın, hayır bulursunuz.” dedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ne gibi 
sıkıntılar, üzüntüler varsa hayır olur inşallah. Yani fert olarak, şahıs olarak yahut toplum 
olarak da aynı şekildedir, hepsi Allah’ın emridir. İnşallah bundan sonra Allah (c.c.) İslam’a 
yardım edecek.  

Allah (c.c.) her daim yardım eder de tabi bazı devreler var. Müslümanlar ezilir ama 
muhakkak sonunda Allah’ın yardımı İslam’la beraber, Müslümanlarla beraber olacak. 
Bütün dünya İslam’a karşı gelse bile, Allah’a karşı gelemezler. Galip Allah’tır, Allah’la 
beraber olanlardır. Allah’a karşı olan, istediği kadar kendini kuvvetli zannetsin, daimen 
mutsuzdur.  

Onun için Allah’ın izniyle bu olanlarda hayır vardır. Allah hepimize hayrı nasip  



	
	

 

 

 

 

etsin, hayır bizimle olsun; şer, Allah’a inanmayanlara olsun. 
 
Velhamdülillahi Rabbil Alemin 
 

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Mart 2017/15 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


