
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YAPABİLDİĞİMİZ KADAR 
 

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: “Ahir zamanda dinini tutan elinde bir kor, 
yanmış bir kömür tutmuş gibi oluyor.” Yani dini tutmak zor, tutarsan elin yanar, bırakırsan 
din gider. Bu zaman zor bir zamandır, ne kadar yapabilirsek yapıp, bırakmamak lazım. Her 
sünneti, vacibi, farzı yapabilirsek, yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. “Zordur, 
yapamıyoruz.” diye bırakmak olmaz.  

İnsan çok daha zor işler yapar ama ibadete gelince “Yapamıyorum” der. İbadetin kaç 
mislini yapar, hem de lüzumsuz yere. Maişeti için, para, rızık kazanmak için değil, gezmek, 
tozmak, kendi nefsini eğlendirmek için yaptığı işler, yaptığı şeyler çoktur. Bunlar ibadetten 
daha zor ama ibadete gelince bırakıyorlar. Zordur diye bırakıyorlar yahut vaktimiz yok 
diyorlar, her şeye vakit oluyor, ibadete gelince olmuyor.  

İnsanlar için tutmaları lazım olan en mühim şey budur, hayatta en mühim iş budur. 
Allah Azze ve Celle bizi ibadet etmek için yaratmıştır, başka şeyler için değil; “Müdür oldum, 
başkan oldum, şu oldum, bu oldum…” diye değil. Allah bize; “Sen ne için başkan olmadın?” 
diye sormayacak, “Ne diye ibadet etmedin?” diye soracak.  
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“Vemâ ḣalaktu-lcinne vel-inse illâ liya’budûn” (Zariyat Suresi – 56) Allah Azze ve 
Celle buyuruyor: “İnsanların ve cinlerin vazifeleri ancak ibadet etmektir.” Allah’la beraber 
olduktan sonra rızkını kazanmak da ibadettir, helalinden evlenmek de ibadettir, çocuklara 
bakmak da ibadettir, onları iyi yetiştirmek de ibadettir. Allah rızası için olduktan sonra hepsi 
ibadettir. Ama “Yok, bıraktım, zordur…” deyince hiçbiri ibadet sayılmaz, ancak nefsine 
sayılır. 

Zor ama zor oldukça insanın yaptığı ibadetler daha kıymetli, daha muteber olur. Bu 
zamanın ibadetleri eski zamandan daha kıymetlidir. Ne kadar zor olursa, sevabı, mükâfatı o 
kadar çoktur. Allah Azze ve Celle insanlar için büyük bir fırsat vermiş, zorlukta daha fazla 
kazanç var. Allah ibadetimizi daim etsin. Tarikat ehlinin daha fazla dikkat etmesi lazım.   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onlar şeriatı fazla bilmiyorlar yahut bilseler de ehemmiyet vermiyorlar. Elimizden geldiği 
kadar dikkat etmek lazım, ona çok dikkat etmek lazım. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, 
bu yola, ibadete muhabbet versin, inşallah hepimize ibadet aşkı versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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