
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 İŞİN SONU 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “İnsan hayatı boyunca cennet ehlinin işini 
yapar, amelini yapar, hayır hasenat yapar, sonunda ondan vazgeçip, cehennem ehlinin 
işlerini yapar, cehennemlik olur. Bir de tam tersi, hayatında hep cehennem ehlinin yaptığı 
işleri yapar, sonunda tövbe eder cennetlik olur.”  

İşin sonu mühimdir, sebat mühimdir. Bu dünyada insanoğlunu ben yaptım, bir şey 
olmadı deyip şeytan kandırabilir. Hak yolda olan insan daha fazla şeytanın düşmanıdır, 
şeytan onu yoldan çıkarmaya uğraşır. Bütün vakit dikkatli olmak lazım, ihlaslı olmak lazım, 
yaptığınız ibadetler, işler Allah için olması lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor 
ki: “Şirk-i hafiden korkarım.” Nedir o? “Gizli şirkten korkarım” diyor. Namaz kılıyorsun, 
işte benim rızkım açılmadı, oruç tutarsın, olmadı. Sen demek Allah için değil, para pul için 
namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun. Tabi öyle olunca da en sonunda bir yer gelir, patlar, 
vazgeçersin. “Bu işe yaramıyor, nasıl olacak diye başka yola bakalım.” dersin, ondan sonra 
da ecel gelir. Allah etmesin, akıbetin kötü olarak, cehennemlik olarak dünyadan çıkarsın.  

Bu, şimdiki insanların çoğunda var. İki gün önce, tabi nefsimize de söyleriz, 
başkasına söyleriz da ama açıkça gelip de; “Namaz kılıyoruz, ediyoruz, rızkımız açılmıyor, 
hikmeti nedir?” diye sordu birisi. Namazı kılarsın, Allah rızık verdi mi verir. Allah rızkımızı 
açsın, işlerimiz rast gitsin diye dua da edersin, ona bir mani yok ama yaptım da olmadı 
dersen, o vakit sen tehlike altındasın. En büyük tehlike akıbetimizin kötü olmasıdır, onun 
için ona dikkat etmek lazım. 

Tarikat, nefsi terbiye etmek için, hatayı söylemek içindir, hatayı düzeltmek içindir. 
Hatayı düzeltirsen Allah’ın izniyle sonun iyi gelir. Yok, kendi kafana göre din yapacaksan o 
başka. Tarikatın, İslam’ın öğrettiklerini öğrenememişsin demek ki. Onun için dikkat etmek 
lazım. Dünya imtihan yeridir, Allah bizi kaldırmayacağımız yüklerin altına imtihana 
sokmasın inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah’a halis ibadet edelim, Allah’a kul 
olalım inşallah. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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