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Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
 Peygamber Efendimiz (s.a.v) : “Yapılacak işleri sonraya bırakmayın, yarına 

bırakmayın!” diyor. Çünkü her günün vazifesi ayrıdır. Zaten birini yapmayıp yarına 

bıraksan, yarınınkini nasıl yapacaksın? Bir tanesini yapamamışken, iki tanesini nasıl 

yapacaksın? Onun için bir iş varsa, vazife varsa hemen o gün yapın. Kendinizi borçlu 

etmeyin, borçlu olmak güzel değil.  

Şimdi dünyadaki insanların tabiatı borç almak yahut kendilerine zarar verecek 

şeyleri daha fazla sevmek üzerine. Borç almak güzel bir şey değil, yüktür. Hem 

manevi olarak hem zahiri olarak zararlı bir şeydir. Yapılacak işiniz varsa, yarına 

bırakmayın. Kendinizi borçlu bırakmayın, bahusus Allah katında. Çünkü dünya işlerinde 

insan uğraşır, durumlar değişebilir. Ama ahiret için, şeytan bir defa yakaladı mı bırakmaz. 

“Yarın yaparsın, nasıl olsa gençsin. Daha çok günler var. Allah’ın günü bitmez.” diye 

vesvese verir. Yarın yaparsın, edersin derken; bir borç, yarın iki borç olur. Daha sonra 

yaparım dersin; üç tane olur, beş tane olur. Derken hiç yapmadan, bakarsın hayat bitmiş. 

Ne varsa anında yapman lazım. İmkan olduktan sonra, Allah kuvvet verdikten sonra 

o işleri hiç ertelemeyin. Ertelemek şeytandandır.  

Hayır işlerinde acele etmek makbuldür. Acele etmek şeytandandır derler ama 

şeytan hayır işlerini istemez. Şeytan hayır işlerini oyalar, acele ettirmez. Ama başka kötü bir 

şey varsa hemen yaptırır. Acele yap der, ondan sonra pişman olursun. Hayır işlerinde 

pişman olunmaz. Hayrı yapın, sonraya bırakmayın. Sonra tutarız, sonra veririz demeyin. 

İmkan varsa hemen yapın. Tembellik, insanın daha kolay alışacağı bir şeydir. 

Nefsinizi rahat bırakmayın, devamlı muhalefet edin. Doğrudan terbiye olsun.  
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Her vakti vaktinde ödersen kendini alıştırmış olursun. Vakit geldi mi namaz vakti 

geldi mi kılayım da bu borcu eda edeyim dersin. Başka yapılacak hayır hasenat olarak ne 

varsa, onları da vakti geldi mi yapmak lazım. Zamanla, vakit gelmeden önce bile insan 

gelecek vakti düşünmeye başlar. Nefis, dediğimiz gibi terbiye olur. Nasıl alışırsa öyle gider. 

Onun için kendinizi tembelliğe, ertelemeye alıştırmayın. En büyük hastalık odur. Yarın 

yaparım derken günler geçer. Sabah namazı için biraz sonra kalkarım derken; bakıyorsun 

güneş başının üstüne çıkmış, namazı da kaçırmışsın. Sonra pişman olursun ama iş işten 

geçmiş oluyor. Allah hepimize bu kuvveti versin. Çoğu insan namaza kalkmak için dua 

ister. İnşallah Allah(c.c) hepimize namazları niyazları ertelemeden, o kuvveti versin 

inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

20 Mayıs 2015 tarihli Sohbeti 
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