
KEŞKE DEMEMEK 

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. 

 

Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde insanların nasıl rahat edeceklerini, nasıl 
selamet bulacaklarını işaret eder. Bizlere öğretir, yol gösterir. Müslüman olsun olmasın 
bütün insanların rahat edeceği şey, bir şey olduğu zaman keşke dememek. “Ben 
şöyle yapsaydım böyle olacaktı, şunu alsaydım bu kadar kazanacaktım, şuradan 5 dakika 
önce geçseydim başıma bir şey gelmeyecekti…” Zaten geçmiş, bir şey yapamazsın artık. 
Öyle demenin bir manası yok. O Allah’ın takdiri. Tabi bu konu imanla alakalı.   

Ona inanırsan, geçmiş artık geçmiştir. Geleceğe bakacaksın. Allah’ın takdiriydi, o 
oldu. Olana sabredip, yeni vaziyete göre işleyeceksin. Hayatına devam edeceksin. “Şu vakit 
şöyle oldu.” diyerek, ağlayıp pişman olmayacaksın. Pişman olacağın şeyler var. O da 
günah işlemişsen, ona pişman olmak iyidir. Gözyaşı dökmen iyidir, sevaptır, 
güzeldir. Buna mükâfat var. Ama dünya için bir şey olmuşsa; ona pişman olmak 
iyi değil, akıl işi değil. Çünkü bunun bir mükâfatı, bir sevabı yok.  

Mevlana Hazretleri: “Dün dündür, bugün bugündür.” demiş. Dün artık geçmiştir. 
Yarın, Allah bilir gelir mi gelmez mi o da belli değil. Bugüne bak. Anın hayır için olsun. 
Mühim olan budur. İnsanlar iyi düşünürse, bunu uygularlarsa rahat ederler. Tabii bu da 
daha çok iman meselesi. Bütün insanlara nasihattir ama bunu herkes yapamaz. 
Müslümanların da çok azı bu nasihati yapıyor. Nasihate uyan rahat eder, uymayan pişman 
olur. Allah hepimizin kalbine Peygamber Efendimiz’ in bu güzel öğüdünü koysun ki rahat 
edelim. En büyük rahatlık budur.  

Ve min Allahu Tevfik 

El-Fatiha 
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