
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPMAK 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Bir şey yaptığınız vakit onu güzel yapın, tam yapın, 
yapabildiğiniz en güzel şekilde yapın.” diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle “Ahsen-ül-
hâlıkîn”’dir. Allah her şeyi en güzel şekilde yapmış, her şey insanlara en güzel olarak 
verilmiş.  

İnsanların da aynı şekilde yapmaları lazım. Herkes iyisini yaparsa o vakit yaşadıkları 
memleket de iyi olur. “Yok, ben yapmam, başkası yapsın.” dersen, o vakit de çöplüğe 
döner, bir işe yaramaz. Dünya işini de iyi yapmak lazım ki iyi yaparsan ona göre Allah iyi 
yaptı diye sevap yazmış olur, Allah’ın istediğini yapmış olursun; başka insanlara da faydan 
olur, kurda kuşa da fayda olur. “Bu dünya için yapılan iyilik bu dünyalıktır, biz bunu 
yapmayalım, bu gerekmez.” deme. Sana bir fırsat verildi mi bir şey oldu mu onun en 
güzelini yapacaksın. Dünya için olsun, ahiret için olsun, elinden ne geliyorsa onu 
yapacaksın. 

Sınırın ne kadarsa o kadar yapabilirsin. Senden daha iyi yapanlar olabilir ama senin 
vazifen, kendi çapında en iyisini yapmaktır. Böyle olunca hem kendin rahat edersin hem 
başkaları rahat eder, başkalarına muhtaç kalmazsın. Dediğimiz gibi, insanlar şimdi 
tembelliğe alışmış, her şeyi başkası yapacak, her kabahati başkasında bulacak. Öyle bir şey 
yok. Allah Azze ve Celle herkese el vermiş, ayak vermiş, kafa vermiş, düşünsün, yapsın. 
Allah herkese yapabileceği şeyleri de öğretmiş, herkesin ayrı bir hüneri var. Herkes 
yaptığının en iyisini yapsın.  

Allah görüyor. “Allah görüyor, Allah bize yardım etsin.” diye en iyisini yaparsan, 
dediğimiz gibi hem maddi hem manevi faydan oluyor. Allah insanlara bunu nasip etsin 
çünkü tersini yapan şeytanın istediğini yapmış olur. Şeytan insanı sevmez, insanın 
kötülüğünü düşünür. Allah muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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