
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK 
 

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. 

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  

 تُْفلُِحونَ 	لََعلَُّكمْ 	اْلَخْیرَ 	َواْفَعلُوا	َربَُّكمْ 	َواْعبُُدوا	َواْسُجُدوا	اْرَكُعوا	آَمنُوا	الَِّذینَ 	أَیُّھَا	یَا
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûrkeû vescudû va’budû rabbekum vef’alûl hayra leallekum 
tuflihûn(tuflihûne). (Hacc Suresi – 77) (Secde Âyeti)” “İyilik yapın, hayır yapın, sizin 
hayrınıza olur.” İyilik, tembellik yapmayıp da elinden geldiği kadar hayır yapmak, bir 
insana yardım etmek, ailesine bakmak, onların rızkını getirmek, daha sonra mahallesinin 
ihtiyaçları varsa onlara yardım etmek, Müslümanlara, konu komşuya yardım etmektir.  

Beş kuruş parası olmasa bile bazı insanlar Allah’ın yardımıyla hayır yapabiliyor. 
Ama bazı insanlar var, milyarları var da bir hayır yapamıyor, “Yapamıyorum.” diyor. 
Bazen öyle insanlar var ki kendileri de farkında oluyor, “Ben bir şey yapamıyorum. Hayır 
yapmaya elim varmıyor, elimden gelmiyor. Başka işlere veriyorum, nefsimin istediği 
şeylere, nefsime cömert oluyorum.” diyor ama hayra gelince cimri, pinti oluyor. Onun için 
insanlar hayır yapmaya kendisini alıştırması lazım ki zor olmasın.  

Nefis iyilik yapmayı sevmez, cömertliği sevmez. Bir hayır yapmaya kalkarsan senin 
önüne durur, dediğimiz gibi nefsine ne gibi hoş şeyler gelirse onu gözünü kırpmadan verir. 
Hayır yapan insanın şükretmesi lazım. Hayır yapacak insanın Allah’tan yardım istemesi 
lazım, o zaman Allah yardım eder. Bakıyorsun, beş kuruşu olmayan insanlar bazen 
camiler, tekkeler, Allah rızası için büyük şeyler yapıyor. Bakarsın, o insanın beş kuruş 
parası yok ama Allah istedikten sonra, himmet ettikten sonra, gayret ettikten sonra olur.  

Allah bu himmeti hepimize versin. Tembellik güzel değil, hayat da uzun değil, göz 
açıp kapayana kadar gidiyor, kalmıyor. Şairin söylediği gibi, arkasından hoş seda kalıyor, o 
da yaptığı hayır hasenatla insanların gönlünde kalıyor. Allah hepimize hayır yapmaya 
yardım etsin, hayır yapmayı kolay getirsin inşallah. 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  13 Ekim 2018 /04 Safer 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


