
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUGÜNÜN İŞİ 
 

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 ki: “Yapacağım deyip de yapmayanlar helak 
olmuştur.” Bir iş var; “Şimdi değil sonra yaparım, şimdi bu işi yapmayı canım çekmiyor.” 
demek alışkanlık olunca diğer şeylerde de işler yapılmaz. Daha sonra yaparım derken, o vakit 
yapmadığın bir işi daha sonra nasıl yapacaksın ki? Bu biriktirdiğin işler daha sonra daha çok 
olacak, yapamazsın. Onun için bir şeyi yapacaksan, ne gibi bir şey olursa olsun sonraya 
bırakma, hemen yap. 

Dünya işi olsun, ahiret işi olsun böyledir. Ahiret işi daha mühimdir. Namazımı sonra 
kılarım, şimdi bırakayım, daha sonra kılarım, orucu sonra tutarım, zekatı sonra veririm 
dersen hiç yapamazsın. Daha sonra daha çok olur, daha ağır olur. Dünya işleri hadi aksar 
gider, o bir şey değil ama ahiret işini daha sonraya bırakırsan, kazaya bırakırsan, Allah bilir 
bakalım yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Bir dakika sonrası için garantimiz yok, 
yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız diye garantimiz yok. Onun için hemen yapmak lazım. 
Daha sonra, bıraktığımız namazdı, oruçtu filan, hem kıymetinden, sevabından düşmüş olur 
hem Allah bilir yaparsın, belki yapamazsın.  

Hayattaysan olabilir, daha sonra kaza yaparsın ama değilsen, o vakit bu şeyi 
yapmamış olup da günaha girmiş olursun, Allah katında bunun hesabını verirsin. Onun için, 
yapacağın şeyi yarına bırakma, yarına bırakırsan bayatlar, güzel olmaz. Nasıl bayat ekmek, 
bayat yemek güzel olmadığı gibi, bu şeyler de öyledir. Onları gene de yiyebilirsin ama bunlar 
daha zor olur. Onun için bütün işlerimizi tembellik yapmadan, vakit varken hemen ifa etmek 
lazım, yapmak lazım. Allah yardım etsin, kolay olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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