İSTİŞARE EDİN
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.
Her şeyde İslam bize yol göstermiş. “Bir şey yapacağınız vakit istişare edin” diyor.

أَ ْﻣ ُﺮھُ ْﻢ ُﺷﻮ َرى ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ ْﻢ
“Emruhum şûrâ beynehum” (Şura Suresi-38) Şura demek istişare demektir. “Sorup
soruşturmak lazım, ondan sonra tevekkül et.” diyor Allah Azze ve Celle

ّ ﺖ ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ
َ ﻓَﺈِ َذا َﻋ َﺰ ْﻣ
ِﷲ
“Fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh” “Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah’a
tevekkül et, (ona dayanıp güven)” (Ali İmran Suresi-159) “Tevekkül edip, işine başla, bütün
vakit tereddütte kalma.” diyor. Tabi insan bir meseleyi tek başına, bir taraftan görebilir.
Başka taraflarını, başka yanlarını da görmesi için başkalarının da fikrini alması iyi olur,
bahusus bu evlilik meselesinde. Başka meseleler yani alış veriş yahut ortaklık gibi hususlarda;
“Bu insanlar nasıldır? Emniyetli midir, değil midir? Bunlarla iş olur mu ev olur mu?” diye
sormak gerekir.
Bir de dediğimiz gibi insan bir tarafını, bir yanını görüyor, öteki tarafını sen
görmüyorsun, başkası görüyor. Onun için sorup, soruşturup, ondan sonra karar verdin mi
tevekkül edeceksin. Alelacele yapıp da ondan sonra yarı buçuk bırakmak olmuyor. Sen de
pişman oluyorsun, o vakit karşıdaki insan da mağdur oluyor. “Müsteşar mü'temendir” diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). İstişare edilen insanın hakikati söylemesi lazım. O vakit gıybet
olmaz, hakikat neyse o. “Bu insanın şöyle bir kusuru var, bunu istersen al. Bu insanın böyle
bir kusuru var, onunla iş yapacaksan sen bilirsin, dikkatli ol!” diyeceksin.
Yok, istişare yapmadan, ondan sonra kalkıp da “Ben pişman oldum.” demek
yakışmaz o vakit. Çünkü bir iş olmuş, ta o iş olana kadar vaktin var. Olduktan sonra artık
kabahat sende, o işi sana önerende değil. O meselede iyice düşünmek lazım. Onun için,
bazen Şeyh Efendi de (k.s.); “Bak bakayım, dikkat et! Bununla iş yapacak mısın, ev yapacak
mısın?” diye sorardı insanlara. Çoğu zaman da bazı insanlar bir şey yapmış olur, bir iş yapmış

olur yahut birinden darbe yemiş olur, gelir Şeyh Efendi’ye, “Böyle oldu.” diye anlatırlardı.
Çoğu zaman “Bana mı sordun? Bunu bana sorsaydın daha değişik olurdu, bu vaziyete
gelmezdin.” derdi mübarek.
Onun için istişare mühimdir, ayıp değildir. Dediğimiz gibi, her şeyin ayıbını,
kusurunu söylemek de gıybet sayılmaz. İnsanlar bazen gıybet yaptıkları vakit, gıybet ettikleri
akıllarına gelmez ama istişare yapılınca, gıybet yapmayalım diye hakikati de kapatıp,
gizleyebilirler. Onun için bu istişare meselesi İslam’da emrolunan şeydir, buna tabi olan
rahat eder.
İnşallah Allah hepimizin kusurlarını affetsin. Gözümüz açık olsun ki kimseye daha
sonra zulüm etmeyelim. Daha sonra kimseyle dargınlık olmasın diye baştan yaparsan, azken
rahat geçer, çok olunca bu defa kin olur, buğz olur, o da güzel olmayan bir şeydir. Allah
hepimize iyi haller versin inşallah.
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