
YAPABİLECEĞİN KADAR 

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. 

 
Euzubilahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها  الَ يَُكلهُِّف اّلله
 

“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” (BAKARA Suresi-286) Allah Azze ve Celle 

insanoğluna kaldırabileceği kadar yük vermiş. Onu yapsın ama kaldıramayacağı kadar işin 

altına girmesin. Bu her bakımdan, her şeyde geçerlidir.  

Allah (c.c.) zaten ibadetleri söylemiş. Onlar da yapabileceğin kadardır. Bunu 

yapamıyorum deme! Allah seni yarattığına göre, muhakkak ne kadar yapacağını da takdir 

etmiş, göstermiştir. O kadarını rahatlıkla yapabilirsin. Daha az yapmak veya 

yapamıyorum demek yalancılık olur. Daha fazla da yapamayacağın kadar yapma. 

Devamlı yapabileceğin kadar ibadet yap, daim olsun. Birden çok yapıp da fazla gelmesin. 

Allah’ın hikmeti, insanlar bir şeye heveslendi mi birden evliya olayım diye hücum 

ederler. Bakarsın bir ay, iki ay, üç ay derken birden hepsini bırakmış olur. Çok ağır diye bir 

zaman sonra hepsini bırakırlar. Öyle de olmasın. Yapabildiğin kadar yap. Allah sana 

yapabileceğin kadarını göstermiş, emretmiş. 

Başka şeylerde de öyledir. Bir işe girdin mi yapabileceğin işe gir. Çoğu insanlar 

tamah ediyor; yaparım diyor, şöyle hesap ediyor, böyle hesap ediyor, işe giriyor. Ondan 

sonra elinde avucundaki de gidiyor, pişman oluyor. O da Allah’ın gösterdiği gibidir, 

yapamayacağın işin altına girme. Onun bunun parasıyla işe girme, rezil olursun, insanlara 

da zararın olur. 

Çocuklara da yapabilecekleri kadarını emredin. Onun için çocukları namaza yedi 

yaşında yavaş yavaş başlatın diyor. Daha sonra başlarlarsa alışmamış olurlar, zor olur. 

Yavaş yavaş, alışa alışa giderler. Bunun daimi bir şey olması lazım. Yani bir defa yapıp da 

sonra bırakmak olmaz. Sürekli yapabilmeleri için öğrete öğrete, alıştıra alıştıra gidilir. 

Ama en mühim şey, insanlar kaldıramayacağı yükün altına girmesin. Allah 

merhametlidir, ya Erhamerrahimin. Allah Azze ve Celle merhametlilerin en 

merhametlisidir. Bize lütfuyla, keremiyle, merhametiyle yapabileceğimizi söylemiş; onları 

yapalım inşallah. Yok kılamıyorum, yok yapamıyorum diye mazeret göstermeyin. 



Hiç kılmayan insan, o da çocuk gibi başlasın. Günde iki rekâttan sonra ikişer ikişer 

çoğaltsın, bir senede normal insan haline gelmiş olur. Ama birden hepsini yapayım derse 

zor olur tabi. Hevesliyse yavaş yavaş yapabilir inşallah. 

 Namazsız, ibadetsiz gün geçmesin ki insan olduğunu bilesin. İnsan ancak 

ibadetle, Allah’ın emriyle insan olur. Onu yapmadıktan sonra, namaz kılmadıktan 

sonra istediği kadar okumuş olsun, bilmiş olsun, dünyanın en bilge adamı olsun, hiçbir 

faydası yok. Bazı insanlar da dua yapıyorum, çok dua yapıyorum, okuyorum ama namaz 

kılamıyorum diyor. O da olmaz. Sen Kur’an okumadıktan, namaz kılmadıktan sonra hiçbir 

faydası yok. Allah hepimize hidayet versin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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