
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YARATILIŞ GAYESİ 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya´budûn. Mâ urîdu minhum min rızkın ve mâ 

urîdu en yut’imûni.” (Zariyat Suresi – 56, 57) Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri 
ne için yarattığını söylüyor, Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Cinleri, insanları ibadet 
etsinler diye yarattım. Onlardan rızık istemem, yemek istemem, bir şey istemem.” Rezzak 
olan Allah’tır, kuvvetli Allah’tır, Metin Allah’tır. Bu dünya ehline Kur’an’ı Azimüşşan’da her 
şey yazılıdır. Allah’ın kelamıdır, kadimi kelamıdır. Onu okuyan ondan faydalanır, hem zahiri 
olarak hem ruhi olarak yani batını olarak da faydalanır. Her şey o mübarek, mukaddes 
kitabın içinde vardır.  

Şimdiki halimiz, insanlar çalışmıyoruz, etmiyoruz diye üzülüp dururlar. Üzülmeye 
gerek yok, Allah zaten bizi çalışmak için yaratmadı. Maksadımız çalışmak değil de ibadettir, 
çalışmak sonraki şeydir. Onun için, yaşadığımız bu günler insanlara derstir ki akılları 
başlarına gelsin. Allah’ı kabul eden her daim rahattır. Bizim işimiz gücümüz yok, şimdi boş 
oturuyoruz demeyin. Bizim zaten işimiz gücümüz ibadettir, Allah’a taattir, O’na kulluk 
yapmaktır. Öteki işler ikinci plandadır, açılınca insan çalışır. Ama ibadet daimdir, ölene kadar 
ibadet yapacaksın, Allah’a kulluk yapacaksın, bunun emekliliği filan yok. Bir zamana kadar, 
çocukken insan çalışmaz, sonra işe girer, ondan bir müddet sonra emekli olur, çalışmaz. İşte 
onu da insanlara göstermek için Allah Azze ve Celle yapmış. Esas emekli olmadığımız şey 
ibadettir, Allah’a kulluktur, mühim olan odur.  

Şimdi çoğu insan boş oturuyor ama başka zamanlarda da boş oturan insanlar oluyor. 
Onun için, üzülmeye gerek yok. Allah’ın iradesi, yaratılışımızın hikmeti ibadet etmektir. Onu 
devam ettirmek lazım, ona sevinmek lazım ki Allah’ın istediği gibi biz ibadetteyiz. 
Yaratılışımızın sebebi ibadettir, onu yaptıktan sonra ötekiler kolay. Rezzak olan Allah’tır, 
rızkımızı her daim verir. İki gün oturduk diye rızkımız bitecek değil, insanların rızkı bitecek  

 



 
 

 

 

 

 

değil. O gene Rezzak olan Allah’tır, verecek inşallah, biz ibadetimize bakalım, kulluğumuza 
bakalım inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  13 Nisan 2020/20 Şaban 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


