
	
	

 
 
 
 
 
 
 

YARATILIŞ GAYESİ İBADETTİR 
 

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. 

 

 Allah (c.c.) bu cemiyeti daim etsin, çoğaltsın inşallah. Bunlar berekettir, hayırdır, 
Allah’ın sevdiği cemiyetlerdir.  

 یَُد هللاِ َمَع اْلَجَماَعة
“Yedullahi meal cemea” Birlikle, Allah yolunda olan bu cemaatle, Allah’ın yed-i 

kudreti yani kudret eli üzerimizedir. O bizimle olduktan sonra saadete erişmişiz Allah’ın 
izniyle.  

İnsanların aradıkları budur ama şeytan başka yolları gösteriyor; doğru yolu 
göstermiyor, zor yolları gösteriyor. Allah insana zorluk vermemiş. Yaşayacağımız bir 
müddettir, ondan sonra göçüp gideceğiz, bunu da Allah’ın istediği gibi yapmak lazım. 
Kendimizin menfaati için, kendimizin faydası için bunu böyle yapmak lazım. Allah da 
insanoğlunu bunun için yaratmış. “Sizi, Bana yedirmeniz, içirmeniz için yaratmadım.” 
diyor Allah Azze ve Celle. “İnsi, cinni, bütün kâinatı Bana ibadet etmeleri için yarattım.” 
diyor Allah Azze ve Celle.  

 َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحْمَدهِ 
 

“Ve in min şey’in illâ yusebbihu bi hamdihî” “Her şey O’nu hamd ile tespih eder.” 
(İsra Suresi – 44) Her şey Allah için tesbih eder, tesbih de ibadettir. İnsanoğlunun başka 
vazifeleri var ama bütün bu kâinatta ne kadar yaratılmış şey varsa; dağ, taş, demir, ateş, su, 
hayvan, böcek ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder, onların ibadetleri öyledir.  

Allah Azze ve Celle insanoğlunu daha mükerrem etti, onu bu şerefle müşerref etti. 
Namaz kılacak, oruç tutacak, hacca gidebilen gidecek, zekâtı olan vermesi lazım. İbadetler 
bunlardır, onları da kolay yaptı ama insanoğluna zor geliyor. İbadet dedin mi zor. Başka 
şeye gelince her şeyi yaparlar, ibadete gelince zor derler. O zor değil, sana zarar olsun diye 
onu şeytan menediyor.  

 



	
	

 

 

 

 

Zarardır tabi, her dakikamız kıymetlidir. Hiçbir dakikamız geri dönmez, geri 
gelmez, gitti mi gelmiyor. Dediğimiz gibi, bizim hayatımız belirli, sınırlıdır, ebedi değil. 
Allah bizim ister otuz yaşında, ister kırk yaşında, ister elli yaşında canımızı alır. Hadi en 
çok yüz yaşına kadar yaşasan bile, insanoğlu gidecek. Yani uzun sayılmaz. Yüz sene 
insanoğlu için biraz uzun gelir ama hayatının sonuna gelen çoğu insan yüz sene yaşasa bile 
gene kendisine az yaşamış gibi gelir. Ama bu Allah’ın emridir, hemen göz açıp kapayıncaya 
kadar gider.  

Onun için bunu Allah (c.c.) her gün ibret olarak insanlara gösteriyor ama ibret alan 
yok. Allah doğru yoldan ayırmasın. Bizim istediğimiz gibi değil, Allah’ın istediği gibi, 
O’nun yolunda olalım, O’nun istediği yolda olalım inşallah. Allah doğru yoldan ayırmasın, 
insanlara da hidayet versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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