
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NİYETLER ALLAH İÇİN OLMALI 
 

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 bizi doğru yolda kılsın, emeklerimiz boşa çıkmasın. Allah iyi insanlarla 
olmamıza muvaffak etsin, inşallah muvaffak olalım. Çünkü insanlar bir şey yaparlar, iyi bir 
şey yaptık zannederler ama sonu faydasız şeylerdir.  

Dünya ehli için desen, bu yüzde yüz geçerlidir çünkü onların zaten niyetleri baştan 
Allah için değil, dünya içindir. Dünyadan zevk alsınlar, keyif alsınlar, isimleri yükselsin, 
kendileri meşhur olsun diye yaşarlar. “Sonunda yaptıkları boştur, bir işe yaramıyor, hiçbir 
faydası yoktur, sonları da kötü olur.” diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar dünya ehli içindir. 

 Müslüman, Allah için yapacak, insanlara eziyet vermeyecek, hainlik yapmayacak. 
İslam ülkelerinde, Müslüman ülkesinde, ismen bile olsa Allah’ın, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yolunda olanlar o yoldadır. Ona hizmet edecek, dua edecek ki daha da iyi olsun. 
Oradaki insanlara zarar veren veya zarar veren birine tâbi olanın tövbe edip, o yoldan 
dönmesi lazım çünkü bütün yaptığı emekler boştur, faydasızdır, zararlıdır. 

“Müslüman Müslümanın kardeşidir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Müslüman Müslümana zulmetmez. “Ben şu cemaattenim, Müslümanlar bana hizmet 
etmesi lazım, bana yardım etmesi lazım, bana tâbi olması lazım.” dersen olmaz. 
Müslümanlar, herkes istediği yoldan gidebilir ama sonunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
tâbi olması lazım, O’nun dediklerini yapması lazım. Yoksa hayatı boyu çalışır, bir şey 
yaptım zanneder, hâlbuki yaptığı faydasızdır, çoğu zaman da zararlı olur.  

Yapılacak işin vaktinde, zamanında, ona göre yapılması lazım. Bizim buradaki akıllı 
ihvanlarımız gibi; burada bir tane meşhur sobamız var, sıcak günlerde yakarlar, çok güzel 
terletirler, soğuk olduğu vakit yakmazlar. Bunu misal olarak söyledik, bunların işleri de 
öyledir. Lüzumsuz vakitte boş boş işler yaparlar, lazım olduğu vakitte hiçbir şey 
yapmazlar, sesleri çıkmaz, kimseye itiraz etmezler.  

Müslümanlar senelerce zulüm altında yaşadı, bir şey söylemediler; şimdi Allah’a 
şükür Müslümanlar istediği gibi dolaşıyor, şimdi bütün güçleriyle arslan kesildiler. Daha da  



	
	

 

 

 

 

onlara kanan insanlar var. Bu yoldan dönsünler diyoruz, Müslümanlarla beraber olsunlar. 
“Müslüman Müslümanla sağlam duvar gibidir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Kâfirle olmayın! Kâfirle olursanız sonunuz kötü olur! 

Allah Müslümanlara da öyle, o yolda olan insanlara da akıl fikir versin. Gözleri 
açılsın artık çünkü bunun başka bir te’vili yok, belli artık. Bütün dünya Müslümanlara karşı 
olmuş, Müslümanın da Müslümanla beraber olması lazım. Allah muhafaza etsin, Allah 
hepimize akıl fikir versin inşallah.   

Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  31 Aralık 2017/13 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbeti 
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