
	
	

 
 
 
 
 
 
 

YAPTIĞINIZ İŞİ İYİ YAPIN 
 

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. 

	 	

Herkes yaptığı işi iyi yapmak mecburiyetindedir. Bu emirdir; Allah’ın, Peygamber 
(s.a.v.)’in emridir. “Bir işi yaptınız mı onu iyi yapın.” diyor. Bu insanlar; “Biz hizmet ettik 
yahut şunu yaptık, bunu yaptık…” derler. Hâlbuki çalışıyor, çalıştığı yerde maaş alıyor, 
geçimini, rızkını çıkarıyor.  

“Ben hizmet ettim.” demek olmaz. Sen demeyeceksin, insanlar sana iyi iş yaptı 
diyecek. Hizmet başka, iş başka. Sen helalinden rızkını çıkarmak için çalışıyorsun. Güzel iş 
oluyor ama “Ben hizmet ettim, ben şunu yaptım, bunu yaptım…” demeye hakkın yoktur. 
O işi iyi yaptığın için hem insanlar katında, hem Allah katında sana sevap yazılır.  

Yok, “Ben iş yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum…” dersen, insanlar 
yanında da makbul olmazsın, Allah yanında da makbul olmazsın. Sen sırf kendini övmek 
için bu işleri yapmış olursun. Yapacaksan işin iyi olsun. İşi güzel yapan insan makbul olur. 
“Bak, işini iyi, güzel yapıyor. Bu ustadır, yaptığı mallar, yaptığı işler güzeldir.” derler. Para 
alıyor ama kendi methetmiyor. Senin yaptığın iş kendini methetsin.  

Bu, dağ çobanından, çöpçüsünden, çiftçisinden, en yüksek mertebede olan 
insanlara kadar öyledir. “Ben şunu yaptım da bu benim hakkımdır.” deyip, alamazsın. 
Senin hakkın olan belli, hakkın olmayan belli. “Ben buraya hizmet ettim, bu vatana hizmet 
ettim, vatanı bana versinler.” dersen olmaz. Senin gibi bin tane adam var, hepsi vatan için 
çalışıyor, canlarını feda ediyorlar. Onlar da senin gibi. Yoksa memleketi herkese 
vereceksek, bu işin sonu gelmez. Herkes Allah rızası için memleketine hizmet eder, mevkii 
sahibi, onun da işi ayrıdır. O da emir üzerine vazifesi neyse yerine getirir. 

Herkes böyle çalışırsa hem bu memleket ihya olur, zahiren ve batınen de iyi olur. 
Zahiren dediği yani güzellikler olur, zenginlikler olur. Manevi olarak da yükselir. Manevi 
yükseliş daha kuvvetlidir. Kimse o vakit bir şey yapamaz, Allah yardım eder, Allah’la 
beraber olur. Onun için, herkesin vazifesini en mükemmel şekilde yapması Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in emridir. Yapabildiğini yap. Senin vazifen şu saatten, bu saate kadardır, 
o vakit o vazifeni yap. 



	
	

 

 

 

 

Bu senin için de iyi, ailen için de iyi, vatanın için de iyi, Allah için de iyi, Peygamber 
(s.a.v.) için de İslam için de iyi olur. Allah hepimize bu işleri yapmayı nasip etsin. “Yok, 
şuydu, buydu…” diye kaytarıp da şeytana uymayalım. Zarar ilk başta sana gelir, Allah 
muhafaza. 	

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  13 Aralık 2017/25 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


