
	
	

 
 
 
 
 
 
 

YORULDUM DEME 
 

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  

 َوقُِل اْعَملُوْا فََسیََرى ّهللاُ َعَملَُكمْ 
 

“Ve kuli’melû fe se yerâllâhu amelekum” (Tevbe Suresi-105) Cenab-ı Allah; 
“Çalışın. Yaptığınız işleri Allah görecek.” diyor. Allah Azze ve Celle oturun demiyor, 
istirahat edin demiyor, çalışın diyor. Çünkü ancak çalışmakla insanın makamı yükselir, hem 
maddi hem manevi olarak. Tembellikle olmuyor, yoruldum diye bir şey yok. Yorulmak 
yok, çalışmak var diyor Allah Azze ve Celle.  

Çalışmayan demir paslanır derler, insanoğlu da aynı şekilde. İnsanın içinde demir 
de var, her türlü maden de var. Onun için, çalıştı mı onlar fayda verir. Çalışmadığı vakit 
her tarafı körelir, iş yapamaz hale gelir. Yani çalışmak lazım, yorulmamak lazım. Yoruldum 
deme! Yoruldum deyince vücudun hareketsizliğe başlar, hastalığa başlar, o vakit her türlü 
zarara uğrarsın. Allah Azze ve Celle insanı, her şeyi yaratmış.  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
 

“ve kullu şey’in indehu bi mıkdâr” “Her şey O’nun katında bir ölçü iledir.” (Ra’d 
Suresi-8) Cenab-ı Allah, her şeyin nasıl yapılacağını insana öğretmiş. İnsan kendini 
bırakınca yavaş yavaş her türlü hastalığa, tembelliğe, sıkıntıya düşüyor. Onun için tarikatta 
durmak yok, yorulmak yok. Tarikat, maddi-manevi hayatımızın en mühim şeyidir. Tarikat, 
İslam’ın özüdür. Onun özü de durmak yok, yorulmak yok, usanmak yok. İnsanlar 
sıkılıyorum diyorlar. Yok öyle bir şey, bunlar tarikatta esas şeylerdir. Tarikat da şeriatın özü 
olduğu için bunlara dikkat etmek lazım.  

Yoruldum deme hiç, sıkıldım deme, durayım deme. Devam, bu yolda devam. 
Ancak kabirde durabilirsin, istirahat edebilirsin. Orada kıyamete kadar istediğin kadar yat. 
Allah hepimize kuvvet versin, yardım etsin inşallah.  
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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