
SEBAT 

Esselamu Aleyküm 
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. 

 
 Şeyh Efendi’ye, bir üniversite talebesi bir gün: “Ne yapayım da hayatta iyi işlere 
muvaffak olayım ve işlerim yolunda gitsin?” diye sordu. Şeyh Efendi: “Sebat et.” diye 
cevap verdi. Yani bir işte oldun mu sabit olacaksın. Ordan oraya atlama. Başladığın işi, 
hemen olmadı diye birinci günden bırakma. İşin arkasına düşersen muhakkak başarıya 
ulaşırsın.  

Bu her şeyde böyle. Hem dünya işlerinde böyledir hem daha mühim olan ahiret 
işlerinde. Yapabileceğin kadar yap. Mesela bazı ihvanlar tarikata girdi mi her şeyi birden 
yapmak istiyor. O kadar gerekmez. Mühim olan, yapabileceğini yap. Devamlılık 
mühimdir, sabit olman mühimdir. Öyle o hızlı tempoda birkaç gün, birkaç hafta, 
birkaç ay devam edebilir. Daha sonra yapamaz, yorulur, hepsini birden bırakır. Azar azar, 
yapabildiği kadar yapsa daha sonra çoğaltır. Onun için Şeyh Efendi’nin namaz 
kılmayanlara, “En azından günde iki rekat kılın.” demesinin hikmeti budur. İki rekatla 
başlar; sabit olursa çoğalır, çoğaltır. Kendisi yavaş yavaş çoğaltmaya başlar.  

Mühim olan oraya bir tohum ekmek. O tohum yeşerir, büyür. Hepsini birden yap 
dersin; yapamam der, çıkıp gider. Ama bunda mazereti yok. Hepsinin tutacağı beş 
dakikadır. İki rekat namaz, abdestle beraber beş dakikadır. Nefsine ağır gelse de artık onu 
utanarak yapar. Sabit olduktan sonra Allah yardım eder.  

 یُثَّبِتُ  اّ�ُ  الَِّذینَ  آَمنُواْ  بِاْلقَْولِ  الثَّابِتِ  فِي اْلَحیَاةِ  الدُّْنیَا َوفِي َرةِ اآلخِ 

 “Yusebbitullâhullezîne âmenû bil kavlis sâbiti fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhırati” 
14/İBRÂHÎM-27  

“Allah müminleri hem dünya işlerinde hem ahiret işlerinde sabit kadem kılar.” Allah 
hepimizi sabit kademlerden kılsın inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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