
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İSTİKRAR 
 

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. 

“Ecellu’l keramat devamu’t tevfik” diyor. Kerametlerin en büyüğü, tevfik dediği, iyi 
yaptığınız şeylerin devam etmesidir. Biraz yapıp, sonra bırakmak değil de devamlı olması. 
Bu her bakımdan insanın hayatı için mühim bir meseledir.  

Dünya işlerinde uğraşan insan da aynı şekildedir, ahiret işlerinde çalışan insan da 
aynı şekildedir. Çünkü ahiret için insan bazen ben çok yapacağım diye yapamayacağı 
ibadetlere girer. Zanneder ki ben bir ayda evliya olurum, bakar yorulur, azaltmaz, sonra 
doğrudan bırakır, onun için bir iş olmaz. Az yap ama hayat boyunca yap, o sana yeter. 
Allah’ın sevgili kulu olursun, Allah’ın evliyası olursun.  

Dünya meselesi biraz daha değişik. Allah insana bir hüner verir, onu yapınca fazla 
şey yapalım diye tamah eder. Allah’ın hikmeti, bu meseleler bizim Müslüman ülkelerde 
daha fazladır çünkü şeytan, kâfir ve imansız insanlarla fazla uğraşmıyor, zaten onların 
işlerini bitirmiş. Adam bir iş yapar, yüz sene önce nasıl yapmışsa şimdi gene aynı şekilde. 
Bizimkiler güzel bir iş yaparlar, daha bir iki sene geçmeden bakarsın millet ona koşturur, 
bu defa hileye başvurur. Daha fazla kazanayım diye, iki kuruş kazanayım derken eldeki 
avuçtaki gider, tepe taklak olur, her şeyi gider.  

Bizim memleketlerde, İslam memleketlerinde böyledir. Sadece Türkiye değil, 
Suriye’de de, nereye bakarsan bütün İslam âleminde aynı şekilde. Yani şeytana mağlup 
olurlar, kaliteyi tutturamazlar. Yemekte, içmekte, elbisede, her şeyde bir iki kuruş 
kazanayım derken, kimse artık yanına yaklaşamaz. Onun için, bu güzel bir sözdür, aynı 
seviyede gideceksin. Kaliteyi kötü yapmışsan kötü git ama iyi yapmışsan kötü gitme. 
Kötünün de müşterisi var, iyinin de müşterisi var. Ona göre, daha kötü yapma, iyi seviye 
varsa onunla git, düşme, daha iyisine bak ama daha kötüsüne bakma. İyisini yapamıyorsan 
öyle devam ettir.  

Bu her bakımdan böyledir. Dediğimiz mesele siyasette de sıhhatte de öyledir. 
Dünya işlerinden ahiret işlerine altın bir kuraldır bu. İnsan ona dikkat ederse ahireti de iyi 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
olur, bütün hayatı da iyi olur. Allah hepimize doğru yolda olmayı nasip etsin. Doğru yolda 
olmak insanlar için en faydalı şeydir. Allah insanlara hidayet versin, akıl fikir versin, kendi 
kendilerine zarar vermesinler.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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