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ÇALIŞ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Tarikatımız sohbetle kaimdir inşallah. Hayırlı cemiyetler olsun inşallah. Şeytan 

hayra toplanılmasını istemez. Onun için hayra toplanmak bir tane olsa; şer için yüz tane, 

bin tane oluyor. Biz Allah’ın güzel yolunda, gösterdiği güzel yolda olmak için toplanıyoruz. 

Allah rızası için toplanıyoruz. Yaratılışın sebebi Allah’a itaat etmek, O’nun emrine 

girmektir. Kur’an’da “İnsi, cinni ibadet etmek için yarattım.” diyor. 

İbadet etmek ne demek? Allah’ı tanımak, Allah’ın yolunda olmak, Allah’ı 

unutmamaktır. Nerede olursan ol, Allah’ı hatırladıktan sonra ibadettesin.  

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ 
 

“Fezkurûnî ezkurkum” (Bakara Suresi-152) Beni unutmayın diyor. Allah’ı 

hatırlamak zikirdir. 

İnsanlar ibadet deyince bütün gün, bütün gece ibadet etmek zannederler. Namaz 

niyaz olacak, tabi o ibadettir de Allah’ı unutmamak da ibadettir. Bir vakitten bir vakte 

namazı beklemek, o da ibadettir. O insanlara da Allah Azze ve Celle rahmet nazarıyla 

bakıyor.  

Allah’ı insanlara hatırlatmak lazım. Çoğu insan ne için yaratıldığını bilmiyor. 

Bilenler de çoğu zaman Allah’ı hatırlamıyor. İşe güce dalıyorlar, Allah’ı unutuyorlar. Çalış, 

tembellik güzel değildir. Tembel insan makbul bir insan değildir. Boş durmak iyi değil. 

Çalışırken de Allah rızası için, helal lokma kazanayım diye çalışırsan, o da ibadettir. İlla 

memur olacağım diye çalışmak değil mesele. Her türlü boş durmamak, çalışmak gerek. 

Şeyh Efendi Hazretleri hiç kimsenin görmediği şeyleri görürdü. Biz idare edip 

geçerdik, O ise en mükemmelini isterdi. Bunu ne için böyle yaptınız diye sorardı. Bir 

bahçeye teftişe çıkarsa yüz tane şey söylerdi. Biz hâlbuki günde on defa geçiyoruz 

yanından, hiç umurumuz değil. Hiç tembellik olmasın diye hep mükemmeli isterdi.  

Tembellik şeytandandır. Şimdiki insanların en büyük tembelliği ibadet yapmakta, 

namazlarını kılmakta. En büyük tembelliği onda yaparlar. Günde 12 saat koşturabilir ama 

beş dakika namaz için ayırmak kendisine ondan daha ağır gelir. En ufak tembellik vücuda 

da yaramaz, insanın ruhuna da yaramaz.  
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“Eluvel himme minel iman” derler. Yani tembel olmayan, çalışkan olan insan 

himmet sahibidir demek. Himmet sahibi olmak da imandandır. Tembellik imandan 

dememişler. İnsanın himmeti dağları ortadan kaldırır demişler. Devamlı methedilmiş 

şeylerdir onlar. Hiçbir zaman duyulmamıştır ki bir Peygamber tembel olsun. Tembel evliya 

veya tembel âlim de olmaz. Hepsinin himmetleri vardır, hepsi nefislerini yenerlerdi. 

Tembellik nefsin bir hastalığıdır.  

İslam nurdur, İslam rahmettir, İslam bütün iyiliklerin bir arada olmasıdır. 

İslam’da kötü hiçbir şey yoktur. Bu da şeytanın işine yaramıyor. Şeytan tam tersini 

göstermek istiyor. İnsanları İslam’dan nefret ettirecek ne varsa yaptırıyor. Hâlbuki 

İslam’da o yapılan şeyler, nefret uyandıran o kötü şeyler hiçbir zaman emrolunmamıştır.  

İslam merhamet dinidir, rahmet dinidir. Yapılan kötülükler İslam dini dışında 

yapılmıştır. Kim yapmışsa, İslam’ın emirlerini değil de şeytanın emirlerini yerine 

getirmiştir. Onun için bizim bir korkumuz yok. Çünkü biz hesabı Allah’a veririz, kimseden 

korkmayız. Allah’ın dini merhamet dinidir, güzellik dinidir. Yapılan başka şeyler dediğimiz 

gibi şeytanın ve onun askerlerinin işleridir. 

Bu ahir zamandır, fitneler doludur. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in dediği gibi 

karanlık, her taraf karanlık. O kadar fitne var ki ortalık kapkaranlık olmuş. Ama doğru 

yolda olan için Allah’ın izniyle bir korku yok. Allah ile beraber olun, korkmayın. Allah 

bizimle beraberdir, Allah’a şükür. 

Allah’ı tanımayan, Allah’ı hatırlamayan insanın vay hâline! Çünkü o insanın 

tutunacak bir dalı yok. O insan korkuyla, bunalımla, zulmetle yaşar. Tutunacak bir şeyi 

yok. Şeytana tutunsa, şeytan onu daha beter yerlere götürüyor. Onun için Allah’a şükür ki 

Müslümanız, mü’miniz.  

Müslüman olan Allah’ı hatırlasın. Bu meclisler de Allah’ı hatırlatan meclislerdir. 

Buraya gelen insan Allah’ı hatırlamak için geliyor. Allah’ı zikretmek için geliyor, bereket 

için geliyor, imanı kuvvetlensin diye geliyor. Allah gönüllerine göre versin. Allah hayırlı, 

uzun ömürler versin de Mehdi Aleyhisselam’a çıkalım, yetişelim inşallah. Çünkü artık 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) vasfettiği zamana geldik. Bu zaman fitneler zamanıdır.  

Allah’a şükür bu insanlar imanlı insanlardır. Eskiden Avrupa’da emniyet vardı, 

bilmem nerede emniyet vardı, umurları değildi. Şimdi tir tir titrerler adamlar çünkü iman 

yok, hiçbir tutunacak dalları yok. Bütün dünya fitne içindedir, zor durumdadır. Çünkü 

zaman bitti artık. İnşallah Mehdi Aleyhisselam’ın zuhuru yaklaştı. Ancak O kurtarır.  

Şeyh Efendi seneler önce söylerdi, bir yerde bir şey olunca bunu ancak Mehdi 

Aleyhisselam temizler derdi. O dediği meseleler olalı 20-30 sene oldu ama daha bitmedi, 

hala sürüyor. Üstüne daha yenileri geliyor ve muhakkak ki ancak Mehdi Aleyhisselam 

temizler. 
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İnsanlar, şeytan insanlar öyle bir yaptılar ki kör düğüm oldu her taraf. Çözülecek 

gibi de değil. Ancak Mehdi Aleyhisselam gelince, insanları İslam’a davet edip ortalığı 

adaletle, iyilikle, İslam’la doldurunca; ancak o vakit bütün bu problemler kalkar. Yoksa bu 

zamanın bütün politikacılarının yapabileceği iş değil. Bir şey yapalım diyorlar, bir taraftan 

yapıyorlar, daha arkalarını dönmeden bozulmuş oluyor. Yeni baştan yapalım derken başka 

bir problem çıkıyor ki daha beter düğümleniyor.  

Allah öyle bir vaziyet yaptı ki bütün millet artık bir kurtarıcı bekleyip, kurtarıcı 

gelsin de kurtulalım diye dua etsin. O vaziyete geldi tüm dünya. İnşallah tez zamanda gelir 

de insanlar daha fazla eziyet çekmesin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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