
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İNSANOĞLU KARŞILIKSIZ İŞ YAPMAZ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Bu dünyada insanlar birbirinden menfaat beklerler. Sana bir iyilik yapmaya kalkarsa, 
onun karşılığını muhakkak ister. Onun karşılığını bir çeşit ister. “Ben sana iyilik yaptım, 
senin de yapman lazım.” yahut “Bana yardım etmen lazım, bana destek vermen lazım.” 
diye karşılık beklerler. Yani birinden bir şey isteyeceksen, ona göre hazırlıklı olman lazım, 
senin ona da yardım etmen lazım yahut ne istiyorsa vermen lazım. 

Bu dünya için bu geçerlidir. İnsanlar alıp da vermemek ister, alıp da yardım 
etmemek ister, insanın da tabiatı böyle. Onun için Allah Azze ve Celle insanları birbiriyle 
uğraştırıyor. Akıllı insan başkasının minnetini istemesin. Ondan bundan istemez, Allah’tan 
ister, akıllı insan böyledir.  

Eski zamanda yaşamış antika bir filozof var. Birisi gelmiş, durmuş karşısına; “Ne 
istersin? Yardım edeyim, senin için bir şey yapayım.” demiş. Akıllı olduğu için demiş ki: 
“Güneşimden çekil. Gölge etme başka ihsan istemez.” Sen öyleysen, kimseden ihtiyacın 
olmazsa iyi. Çünkü isteğinin karşılığında sen onun fikrine tabi olacaksın, onun istediği gibi 
konuşacaksın yahut onun yapmak istediği şeylere yardım edeceksin.  

Çoğu zaman da insanın istediği, insanın huyuna uymayan yahut Allah’ın istemediği 
şeylerdir. Onun için insanoğlu Allah’a tevekkül etsin, daha fazla Allah’tan istesin, kimseye 
minnet etmesin, ettirmesin. Bu insanlar için, bu zamanın insanları için daha da fazla lazım 
olan bir şeydir. Çünkü herkes devlet adamlarına koşturuyor, “Yaptı, yapmadı…” diye 
kızıyorlar. İnsanoğlu yapmak istese bile yapamaz. 

 ال یرضي العباد إال رب العباد
 

“La yardi'l ibad illa Rabbi'l ibad.” demişler. Ancak Allah Azze ve Celle insanları razı 
edebilir, O’ndan başka kimse razı edemez. İsterse yedi düvelin başı olsun, gene de 
insanları razı edemez.  

 



	
	

 

 

 

 

Onun için Allah’a tevekkül edin, Allah’a dönün, Allah’ı aklınızdan çıkarmayın. 
Böyle yaparsanız rahat edersiniz. Yoksa oraya buraya, onun bunun peşinden 
koşturacaksın, hem de ne koşturma. Allah Azze ve Celle’ye o kadar koşturursan, Allah 
sana bin defa verir, daha da fazla verir. Allah hepimize bu nasihati tutmayı muvaffak 
eylesin inşallah. 

 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Ekim 2017/17 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
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