
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EN ÇOK ÇALIŞAN 
 

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. 

Bu dünyada en çok çalışan kimdir? En çok çalışan şeytandır, şeytan ve onun 
avanesi. Gayet rahat çalışırlar, iştahla çalışırlar ki insanları yoldan çıkarsınlar. Hayır işi 
yapmaya kalkarsan tembellik basar, üşengeçlik basar. İbadet yapacaksa; “Ben 
yapamıyorum, zorlanıyorum, dua et.” diyorlar. Bunlar ne için oluyor? Şer olunca hemen 
şeytan arkasında oluyor, mani olmuyor, ama hayır yapmaya kalkınca hayır işlerine mani 
oluyor.  

Şeytan uğraşıyor, bütün amacı milleti yoldan çıkarıp cehenneme götürmektir. Ama 
Allah Azze ve Celle onun yaptığı işleri çoğu zaman boşa çıkarıyor. Mesela şimdi, Allah’a 
şükür bugün senenin son günüdür. Bu son günde tövbe istiğfar edip de bütün sene 
yaptığımız günahlardan, hatalardan Allah’tan af dilersek Allah affeder. Allah affıyla, 
merhametiyle bizi affeder, şeytan da hayıflanır: “Bütün sene bu kadar koşturdum, bu kadar 
emek verdim, bunlar bir günde, bir dakikada bütün emeğimi zayi ettiler” der. 

Bugün senenin son günüdür, inşallah Allah’tan af dileyip, mağfiret dilemek lazım ki 
şeytanın bütün yaptıkları boşa çıksın. Yaptığımız hataları Allah affetsin inşallah. Çünkü 
Allah, insanlar günah işlesin, günahlarına af dilesin, ona göre onları affetsin, mağfiret etsin 
diye yaratmış insanları. Şeytanın da boş işleri, emekleri boşa çıksın inşallah. Tabi gene de 
çoğu insanın haberi yok. Hicri seneden haberleri olmuyor, sessiz sedasız geçiyor. Öteki 
seneye tantanalı giriyorlar, günahla giriyorlar. O vakit af maf bilmiyorlar, bütün rezillikleri 
yapıyorlar. Hususi şeyler yapıyorlar, emek sarf ediyorlar ama o emekler bir işe yaramıyor.  

Makbul olan sene Hicri senedir, bugün de son günüdür. Onu unutmayalım, 
aklımızda kalsın ki şeytanın yaptığı şeyler zayi olsun, emekleri zayi olsun. Onun tâbileri 
çoktur ama o gene de hasedinden, hıncından, kendisinden bir kişi bile kurtulsa gene 
hayıflanır. İnşallah Allah insanlara akıl fikir versin ki o kötü yaratığın peşinden gitmesinler. 
Allah’ın sevgili kulu, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, O’nun peşinden gidelim 
inşallah.  

 	
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  10 Eylül 2018 /30 Zilhicce 1439 Tarihli Sohbeti 
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