
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÖNCE İBADET 
 

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. 
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“Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-rke’û vescudû va’budû rabbekum vef’alû-lḣayra 
le’allekum tuflihûn” diyor Allah Azze ve Celle. (Hac Suresi – 77) “Ey iman edenler! Rükû 
edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” Bize emrolan, 
Allah’a ibadet edip iyilik yapmaktır. Bu birinci vazifedir. Onun için güne sabah namazıyla 
başlanıyor, Allah’a ibadetle başlanıyor ki hayra vesile olsun. Hiçbir şey yapmadan kalkan 
insanlar çoktur. Yüzünü yıkar mı yıkamaz mı o da belli değil. Onlar boşuna yaşıyorlar ki 
yaptıkları işlerin kendilerine de hiçbir faydası yok, yaptıkları işlerden insanlara da fayda yok, 
zarardan başka şey değildir. Allah’a itaat etmedikleri için yaptıkları hiçbir şeyin bir faydası, 
neticesi yoktur.  

Allah’ın ibadeti birinci vazifedir. İnsanoğlu için birinci vazife Allah’a ibadet etmektir, 
çalışmaktan da öncedir çünkü onunla beraber olunca bir faydası oluyor, olmadıktan sonra 
hiçbir faydası yok, hayat boşu boşuna geçmiş oluyor. Tarlaya öküzü sürer gibi dünyayı sürüp 
sürüp boşuna geçmiş oluyor. Öküzün sürdüğünün hiç olmazsa bir neticesi var, orada güzel 
nimetler çıkıyor. Çünkü eskiden her yürüyüşte, her adımda eski insanlar Allah’ı zikreder, 
besmele çekerdi, onun faydası vardı, bereketi vardı, insanlara ufacık yer yeterdi. Şimdi 
bereket kalktı, traktörlerle, bilmem nelerle binlerce dönüm sürüyor, sonunda bir faydası 
olmuyor. Boşuna yaşamayın diye her şeyi Allah Azze ve Celle bize gösteriyor, ufak bir şeyle 
yetişirsin, kurtulursun, her şey senin olsa bile gene kurtaramazsın, kurtulamazsın.  

Onun için, herkes için birinci vazife namazdır. Şimdi vakit artık müsaittir. Çoğu insan 
işe gider, işe gitmeden önce sabah namazını rahatça kılabilir, kılmadığı vakit kaza yapması 
lazım. Onu yapmazsa ahirette kaza yaptırırlar. Hem faydasız yaşamış olur hem ahirette İslam 
üzere çıkarsa, orada onun kazasını yaptırırlar, sonra cennete gider, yoksa cezasını çekip daha 
sonra cennete gider. Burada hâlbuki beş dakika, güzelce insan elini yüzünü yıkayıp abdest 
almış olur, o nur yüzüne gelmiş olur, bereket gelmiş olur. Akıllı olan insanın onu yapmış 
olması lazım ama şeytan insanlara tembelliği öğretmiş, her şeyi yaparlar ama ibadete gelince  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
tembelleşirler. Allah insanlara hidayet versin, Allah bizi bu yolda sabitkadem kılsın inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 13 Ocak 2021/29 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


