
	
	

	
	

	

	

 
 

MÜ’MİNİN HER İŞİ ALLAH İÇİNDİR 
 

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. 

 
Bismillâhirrahmânirrahim  
 

 اْلُمْؤِمنُونَ  فَْلیَتََوكَّلِ َوَعلَى ّهللاِ 
 
“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn” (Ali İmran Suresi-122) “Mü’minler Allah’a 

tevekkül etsinler, Allah’a güvensinler” diyor Allah Azze ve Celle. Allah (c.c.) mü’minlerle 
beraberdir. Mü’min olan insan, her yaptığı işi Allah için yapması lazım. Bu dünyada 
varlığımız Allah içindir. Bu düşünce olduktan sonra bütün yapılan işlerin Allah katında 
ecri, sevabı vardır. 

Bu dünya kuruldu kurulalı, adı üstünde, dünya demek aşağılık demektir. Dünya için 
değil de Allah için, Mevla için çalışmamız lazım. Allah rızasını kazanmak için çalışmak 
lazım. Tabi dünya da güllük gülistanlık değil; devamlı bir mücadeleyle, uğraşla devam 
ediyor.  

Bu arada çoğu insan Allah’ı unutur, sırf dünya için yaratıldı zanneder. Onlar bu 
düşünceyle dünyadan çıkarlarsa her şeyi kaybetmiş olurlar. Her gün, her vakit kaybetmiş 
olurlar. “Kazandık mı kaybettik mi?” diye her defa böyle bir münasebet olmaz. Mühim 
değil; dünya meselesinde, dünyada kazanmak, kaybetmek mühim değil. Birisi kazanır, 
birisi kaybeder ama mühim olan ahireti kaybetmemektir, herkes onu düşünsün.  

Ahiretimizi kazanalım, dünya mühim değildir. Dünya öyle böyle gider ama dikkat 
etmek gereken şey ahirettir. Ahireti düşününce, o vakit dünyada kimseyle bir problemin 
kalmaz. Problem dünya ehlindedir. Dünya için yaşayanlar, dünya için kahrolurlar, ahireti 
de kaybetmiş olurlar. Esas kayıp ahirettedir. Dünya dediğimiz gibi, bir gün sana, bir gün 
ona geçip gidiyor. Onu değerlendirmektir mühim olan. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamak 
lazım.  



	
	

 

 

 

 

	أَْذُكْرُكمْ فَاْذُكُرونِي 
 

Zikir diyor; “Feżkurûnî eżkurkum” “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi 
anayım.” (Bakara Suresi - 152) Zikir olarak “Allah Allah” demek, çekmek de zikirdir, 
hatırlamaktır ama zikir, Allah’ın daima aklımızda olmasıdır. “Tezekkür”, onu hatırlamak 
demektir.  

Allah hepimizi bu dünyadan muhafaza etsin. Dünyaya kapılıp da üzülmeye gerek 
yok, mühim olan ahiretimizi kazanmaktır. Dünya imtihan yeridir. Onun için Allah 
hayırlısını versin inşallah, amin. Allah herkese yardım etsin, bu memleketi de emn-u 
emânda yaşatsın. İnsanlar dinlerine bağlı bir şekilde, sıhhat ve afiyetle, bolluk bereket 
içinde yaşasınlar inşallah. 

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Nisan 2017/20 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


