
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAYIRDA YARIŞMAK 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Velikullin vichetun huve muvellîhâ(s) festebiku-lḣayrât” “Herkesin yöneldiği bir 
yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın!” (Bakara Suresi – 148) Allah insanlara, 
yarattıklarına cüzi irade vermiş. Onun için hayra yönelin diyor. Hayra acele edin, hayretmek 
için yarış edin. Nefsine bakıp da sonra yaparım yahut zordur filan demeyin. Hayra, Allah’ın 
yoluna, Allah’ın muhabbetine koşun, yarış edin diyor Allah Azze ve Celle.  

Siz yaparsanız Allah yardım eder. Yok, Allah beni böyle yarattı deyip de tembellik 
yaparsan fazla bir şey alamazsın. Tam ters tarafa gidersen o vakit de zarar olur, bütün hayatın 
bitmiş olur. Bu dünya hayatı değil, ahiret hayatı da bitmiş olur, bir şey kazanamazsın, zararda 
olursun. Onun için, her daim hayra yarışacaksın, ona doğru gideceksin. Hayır yapmak 
ibadettir, Allah’ın emrettiği, farz ettiği şeylerdir.  

Namaz, oruç, zekât, hac onlar farzdır. Yapacak olanlara farzlar var, yapamayacak 
olanlara farzlar var. Namazdır, oruçtur, onu muhakkak yapın. Zekâtı, Allah versin ki onu da 
ihmal etmeyin. Haccı da niyet etmek lazım çünkü hacılığın karşısına bir hayli mani 
koyuyorlar. Normal vakitte kolay gidilemiyordu, şimdi daha zor. Ama niyet olduktan sonra 
onun da sevabını almış olursunuz. Elinden geldiği kadar insanlara, Müslümanlara yardım 
etmek, her türlü hayır yapmak, iyilik yapmak sevaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor 
ki: “Taşı bile yoldan çeksen, çöpü çeksen, ona da sadaka olarak Allah sana sevap verir.”  

Yani iyilik, insanlığa iyiliktir, Allah’ın emirleri, Allah’ın dini insanlığa hem dünyada 
hem ahirette faydadır. İsraf etmemek, bozmamak, kirletmemek de emirlerdir. Bundan daha 
güzel bir şey olamaz. İnsanlar Allah’ın emirlerini yerine getirse dünyada da rahat eder 
ahirette zaten kazanmış olurlar. Allah bu güzelliği içimizde daim etsin, imanımızı daha da 
kuvvetlendirsin inşallah.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 22 Aralık 2020/07 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


