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HAYATINIZI BOŞA HARCAMAYIN 

 
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. 
 
 Bu dünya geçici. İnsanlar zanneder ki hiç ölmeyecekler. Çoğu insan günlerini 

boşuna geçirir, bazen de pişman olur. Şu kadar sene ömrümüzü boşa geçirdik diye pişman 

olurlar. Şu kadar sene bu adamın peşinden gittik. Bu kadar sene bizim hayatımızı boşa 

harcadı.  

Boşuna harcanan hayatlar Allah yolunda olmayanlardır. Bir adamın peşine 

dünya için düşersen; bakarsın hayatın geçmiş, bitmişsin. O vakit zarardasın. Ama bir 

şeyhe, mürşide intisap edip de 20-25 sene farketmeden geçse bile o hayat boşa 

geçmemiştir. Allah’ı hatırlamışsın, Allah’ı zikretmişsin, Allah’ın istediği gibi yaşamışsın. 

Böyle bir hayatın olduğu için Allah’a şükretmen lazım.  

Eskiden resimler yoktu. Şimdi bir resme bakıyorsun; “Allah Allah bu resim 20 sene 

önce çekilmiş, aslında sana dün gibi.” diyorsun. Ama sen kötü yolda değilsin, güzel 

yoldasın, şükretmen lazım. Bu güzel yolda saçını sakalını ağartmışsın. Allah’a şükürler 

olsun, biz pişman olacak bir yolda değildik diyeceksin. Bu kadar zamandır bu yoldaydık. 

Bu yol güzel yoldur. Allah bu yoldan ayırmasın diyeceksin. 

Allah akıbetimizi hayır etsin. Şeytan her an insanı kandırabilir bahusus bağlı 

olmayan insanları. Bir şeyhe veya mürşide bağlı olmayan bir insan namazında 

niyazındayken, bakıyorsun her şeyi bırakıyor, değişik bir şey oluyor. Şeyhle beraber olunca, 

Allah’a şükür emniyette olur. Daha fazla emniyette olur. Ama yine de şeytan insanı 

kandırabilir. Şeytan kandırsa bile şeyhi Allah’ın izniyle onu bırakmaz. Son nefesinde bile 

olsa ona yetişir. Ama tabi şeytana uymuş olan insanlar pişman olur.  

Onun bunun peşinde, hele dünya için birisinin yanında olursan hiçbir zaman sonun 

güzel olmaz. Sonun istediğin gibi olmaz, pişman olursun. Allah bize bu yolda devam 

etmemizi nasip etsin. İnşallah herkes de bu yollarda olsun. Bu herkesin bildiği, gördüğü bir 

şey, elle tutulan bir şey ki hayat birden geçiyor. Yirmi sene önceki bir fotoğrafa 

bakıyorsun, zannediyorsun ki daha dün gibi. Allah muhafaza.  
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Yaşlandık, şu oldu bu oldu diye fazla hayıflanma. Doğru yoldaysan Allah’a şükret. 

Sen kendi nefsinden biliyorsun. Ömrünü, gittiğin yolu boş olarak görürsen kabahat 

sendedir. Kendine bak, başkasında kabahat arama. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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