
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOŞ DURMA 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Fe-iżâ feraġte fensab. Ve-ilâ rabbike ferġab” (İnşirah Suresi 7-8) “Öyleyse, bir işi 
bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.” Allah Azze ve Celle; “Boş durma. 
Bir iş bitti mi ötekisine geç.” buyuruyor. Boş durmak iyi değil, vakti de boşuna harcamak iyi 
değil. Daima bir hayır yapmakta ol, bir güzel iş yapmakta ol yahut Allah’ı Azze ve Celle’yi 
tefekkür et!  

Boş duran, şeytana hizmet etmiş olur, avare insan yaramaz. Onun için, şimdiki 
insanlar iş yapmadıkları için vakti nasıl geçireceklerini şaşırıyor. Şeytan da onlara bir hayli 
aletler edevatlar çıkarmış, vakitlerini onunla geçirip, vakti öldürüyorlar. İbadete vakit 
bulamıyorlar yahut bulsalar bile tembellikten, daha sonra yaparız deyip, onu da bırakıyorlar. 
Onun için nefsine vakit bırakma. “Fe-iżâ feraġte fensab” diyor. Boş oldun mu hemen başka 
işe geç, ondan sonra Allah Azze ve Celle’ye yönel, Rabbine yönel. Rabbin ne istiyorsa onu 
yap, bir şey yapmıyorsan kalbinden zikir yap. Yürürken, otururken, her daim Allah’la 
beraber olun, boş durmayın. 

Nakşibendi tarikatında kalp zikri var. Bütün vaktini o zikirle geçiren insan ne vaktini 
ne hayatını boş geçirmemiş olur. İnsanlar konuşup konuşup durur; “Hayat şöyle geçti, vakit 
böyle geçti…” diye anlatıp dururlar. Hakikaten vaktini öldürdün mü yaşattın mı? Vaktini 
yaşatmak için uğraş, Allah zikriyle, Allah muhabbetiyle kalbin yaşasın. Dünyayla meşgul 
olursa ölmüş olur, vaktini de öldürmüş olursun, kalbini de öldürmüş olursun. Allah yardım 
etsin, hayatımız, vaktimiz daim boşa gitmesin inşallah. Niyetimiz daim Allah’la beraber 
olmak, insanlara, Müslümanlara hizmet vermek olsun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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