
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HER ŞEY ALLAH İÇİN 
 

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 Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: 
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İbrahim Aleyhisselam ile ilgili Kur’an’da şu ayet var. Bismillahirrahmanirrahim; “Kul 
inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike leh, ve bi zalike 
umirtu ve ene evvelul muslimin.” diyor. “De ki: ‘Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm kesinlikle hep o alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. 
Ben, bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.’” (En’am Suresi 162-163) 
“Namazım, her şeyim Allah için. Hayatım, ölümüm Allah içindir.” Bu, insanlara derstir yani 
Allah’ın emri budur. Bu emre itaat ederseniz rahat edersiniz. Yoksa “Ne işim var burada” 
deyip yoldan çıkar, ne yapacağını bilmez.  

Her şey Allah içindir. Bu dünyada yaşadıkça, Allah’la beraber olduktan sonra kalan 
şeyler mühim değil. Her şey aynı gidecek diye bir kaide yok, garanti yok. Garanti olan şey, 
ne yapacaksan Allah için yapacaksın, her şey Allah içindir. Namazım, niyazım, orucum, 
sadakam, zekâtım her şey Allah yolundadır, Allah içindir. Allah’ın emridir diye, Allah’ı 
sevdiği için insan bunu yaparsa Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi hakiki Müslüman olur. 
Allah kendisine yardım eder, ateşe düşse bile bir şey olmadan kurtulur. 

Dünya hali çok kötü, bütün dünya ne yapacağını bilmiyor, şaşırıp kalmış. Allah’la 
beraber olanın hiç umurunda olmaz. Bu, Allah’ın emridir, olacağı varsa Allah istedikten 
sonra karşısında duramazsın. Allah etmesin, bir şey olursa Allah’la beraber olduktan sonra 
mühim değil. Hiçbir insan bu hayatta, bu dünyada ilelebet yaşayacak diye bir şey yok. Ancak 
ölümden sonra ebediyet var, o vakit hakiki yaşam var. Şimdi on sene, yirmi sene, yüz sene, 
hadi yüz elli sene yaşa, gene gideceksin, duracak değilsin. Onun için, Allah’la beraber olan 
rahat eder, imanı kuvvetli olanın hiçbir şey umurunda değildir.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
İmanın kuvvetli olması için hak yolda olması lazım, mürşitle beraber olması lazım ki 

imanı kuvvetlensin, yoksa okulda, mektepte değil. Eksik verirler o vakit, eksik olunca da 
sonunda bir işe yaramaz, daha beter olur. Okula gitmeyen daha akıllı olur, daha şanslı olur. 
Mürşit olmadıktan sonra öyle okullar imanını daha beter bitiriyor, Allah muhafaza etsin. 
Çok zor günlerde yaşıyoruz, imansız insanlar çok arttı. Allah muhafaza etsin, Allah 
imanımıza kuvvet versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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