
 
 

BAŞARININ SIRRI 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 
EsselatuVesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbet velhayru fi cemiyya. 

 
Şeyh Efendi Kıbrıs’tayken, bundan 25- 30 sene önce Şam’dan bir talebe vardı, 

okuyordu. “Şu şöyle kazanıyor, bu böyle kazanıyor, ben ne yapayım, başarının sırrı 
nedir?” diye sordu. Şeyh Efendi bir kelimeyle özetledi : “İstikrar, devamlılık” dedi.  

Yani bir işe girdin mi, bir şey yaptın mı; onu yarım bırakma, devam et, üstünde 
dur. Muhakkak başarıya ulaşırsın. Bu dünya işinde de aynı şekilde, ahiret işinde de aynı 
şekildedir. Ahiret için bir gün bir rekât namaz kılıp ikinci gün hiç kılmamak değil de, 
günde normal namazlarını kılıp devam ettirmek hepsinden iyidir. Devamlılık mühimdir. 
Her şeyde Allah’ın hikmeti olarak işin sırrı budur. Bir yapıp bir yapmamak değil de 
yaptığın vazifeleri, yaptığın işleri az da olsa devam ettirmektir. Hem dünyevi, hem ahirevi 
sonunda kazançlı siz çıkarsınız. Çünkü başka yapılacak bir şey yok bu dünyada.  Allah seni 
ahiret için yaratmış. Dünya içinde var; o da verirse Allah verir, vermezse kendi bilir. Ama 
herkesin rızkı var.  Allah yazmış rızkını, onun için üzülmeye gerek yok ama dediğimiz gibi 
tembel oturup da bir şey yapmadan da olmaz. Muhakkak bir işe devam etmek lazım, sebat 
etmek lazım. İlla aynı iş olmasa da yine gayrete devam et ki Allah sana hayırlı bir iş 
göstersin.  

Ahiret işi de dediğimiz gibi az da olsa yapabileceğin kadar yap. Fazla, 
yapamayacağın şeyi yüklenme. Sana fazla sorumluluk vermemişAllah. Yapacağın ibadetler 
belli, rahat rahat herkes yapabilir. Çoğu insan yapamıyoruz diyor. O ibadetin on mislini 
orada burada koşturarak, zayıflamak için, spor yapmak için harcıyor ama ibadete gelince 
onu yapmıyor. İnsanın içinde olması lazım. Yavaş yavaş, ufaktan ufağa, az az, yapa yapa 
insan çoğaltır. Çoğaltmasa da gene makbuldür. Devamlı iş makbuldür. Peygamberimizin 
emridir, nasihatidir. Evliyaların nasihatidir hep bunlar, Şeyh Efendimiz’in nasihatidir. 

Ve minAllahu Tevfik, el Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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