
BUGÜNÜN İŞİ 

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. 

 
Bugünün işini yarına bırakmayın diyor. Bu başarının sırrıdır. Şimdi insanlar yarın 

yaparız diye her şeyi sonraya bırakıyorlar. Bugünün olduğu kadar yarının da vazifeleri var. 
Yarınki vazifeyi de öteki günlere aktarıyorlar. Hep daha sonra yaparız diye erteliyorlar. 
Derken ufak bir iş dağ gibi oluyor. Ondan sonra hiç yapamıyorlar, ortada kalıyor. Sonra da 
“Şöyle yapamadık, böyle edemedik” diye şikâyet ediyorlar.  

 
Bu, insanın tembelliğinden oluyor. İşler aksıyor, ondan sonra şikâyet ediyorlar. 

Hâlbuki Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermemiş. Herkes yapabilsin diye her günün 
bir vazifesi var.  

 
Allah Azze ve Celle seni yatmak için yaratmadı. O vazifeni yap, ikinci güne 

bırakma, borç oluyor. Borçlu kalmak güzel değil. Bazı insanlar borçlu kalmayı seviyor, 

umuru olmuyor. Ama o, yük hissetmese de gene üstüne biniyor, o insanı eziyor. Onun 

için, ne zaman yapacak bir şey varsa hemen onu yapıp bitirmesi insanı rahatlatır. Bu 

herkes için geçerlidir. Ufak çocuklara da aynı şekilde, büyüklere de aynı şekilde. 

 Bunu insanlara küçüklükten öğretmek lazım. Eve geldin mi gündüz hoca ne 

öğrettiyse; vazifeler, ödevler ne varsa onları yapıp rahat etmek en iyisi. Yok, sonra 

yaparım, sonra yaparım derken alışır insan. Hayatının sonuna kadar öyle gider, hiçbir şey 

yapmadan dolaşıp durur. En sonunda da Allah’a inanıyorsa, Allah gene affeder ama hayatı 

boyunca kendi sıkıntı çekmiş olur. Öteki türlü, hayatını rahat rahat geçirmiş olur. Her 

yaptığı işi bitirdikten sonra insan bir ferahlık, rahatlık hisseder.  

Şimdi çoluk çocuk hepsi okula başladı. Ailelerin bu mevzuya dikkat etmesi lazım. 

Çünkü ağaç yaşken eğilir derler. Çocukları güzel alıştırırlarsa hayat boyu güzel gider. 

Kendileri yaptıkları gibi de yaparlarsa, onlar da aynı şekilde devam ederler.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

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