
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İŞİN ERBABI 
 

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. 

İsa Aleyhisselam buyurmuş ki: “Allah’ın hakkını Allah’a ver, Sezar’ın hakkını 
Sezar’a ver.” Bu herkesin yapacağı şeydir. Şimdiki zamanda herkes her şeyi biliyoruz diyor. 
“Demokrasi var, biz her şeyi yapabiliriz.” Yapamazsın! Her şeyin bir erbabı var, Allah 
insanları ona göre yaratmış. Bir şey yapayım derken öteki tarafı karıştırırsın, kolay değil bu 
işler.  

İnsanlar neye meyilliyse, neye kabiliyeti varsa ona bakması lazım. Her şeyi kendi 
kafasına göre düşünüp; “Bunu iyi yapmadılar, bunu güzel yapmadılar, ben olsaydım böyle 
yapardım…” derken bütün hayatı hiçbir şey yapmadan, sırf üzüntüyle, kederle geçer. Sen 
kendi yapacağını yap, başkası da kendisinin yapacağını yapar. O da kabiliyeti neyse onu 
yapar. Öteki türlü, dediğimiz gibi şimdi millet her şeye karışıyor. “Bu böyle yapılacaktı, 
böyle edilecekti…” Onun için işler karma karışık oluyor, hiçbir iş kimsenin hoşuna 
gitmiyor, huzursuz oluyorlar, rahatsız oluyorlar.  

İşte İsa Aleyhisselam’ın sözü, “Sezar” dediği dünya işleridir. Herkesin kendine göre 
bir işi var. Herkes Allah’ın hakkını vermesi lazım, mecburdur. Ama kimse ona bakmıyor, 
lüzumsuz şeylere, kendi yapamayacakları şeylere hücum ediyorlar, işleri de hiç 
beceremiyorlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir iş yaptınız mı onu itkan edin” 
İtkan dediği yani erbab olun. “Ben bu işi biliyorum.” deyip, ona konsantre olup, en güzel 
şekilde yapması lazım. Herkes yaparsa dünya gül gibi olur ama şimdi hiçbir işi doğru 
dürüst yapmıyorlar, oradan oraya, oradan oraya gidip geliyorlar, burada daha iyi yapabiliriz 
diye uğraşıyorlar. Yapsan zaten kendi memleketinde de yapabilirsin. Her tarafta Allah’ın 
nimeti var, Allah’ın bereketi var, mühim olan Allah’la beraber olmak, verdiği kısmete kâni 
olmak, kanaat sahibi olmak.  

Allah hepimizi kanaat sahibi kılsın. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Kanaat 
olmadıktan sonra, bütün dünya senin olmuş, gene de daha var mı diye sorar insan. Allah 
hepimizi kendine kul yapsın. Kendimizi Allah’ımıza kul olarak kabul edelim ki öteki türlü 
işimiz zordur.  
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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