
LÜKSE ALIŞMAYIN 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Peygamber Efendimiz diyor ki: “Öyle kolay şeylere alışmayın. Zor şeylere de 
alışın ki bazen nimetler devam etmez.” Kişi zengindir, sonradan fakir olabilir. Yahut 
Allah’ın isteği üzerine durumlar devamlı değişebilir. Şükür olmayınca tabi nimetler 
gidiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sertliğe alışın diyor. Sert hayata alışın. Sert 
dediğimiz lükse alışmayın demek.  

Lükse alışmak çok kolaydır. Kişi lükse alıştı mı devamlı onu arıyor. Hâlbuki daha 
zor şeylere alışmak insan için, nefsi için daha hayırlıdır. Sert olan şeyleri gördü mü 
zaten rahat olan şeyleri yapabilir. Ama rahatı görüp de zora düşünce, o vakit insana çok 
zor gelir. Bunalıma girer, kendisinde her türlü rahatsızlık olur.  

Çocuklarda şimdi görüyoruz. Çocuk bunu sevmiyor, şunu yedirelim. Yiyeceği 
faydalı şeyleri tabi istemez. Dışarıda her tarafta değişik yemek yerleri açılmış. Eksiden 
lokantalar, yeni usul yemekler o kadar yoktu. Bunlar nefse hitap ediyor. Zararı faydasından 
çoktur. Çocukları küçükten alıştırmak lazım. Bunu yiyeceksin, şunu yapacaksın ki nefsin 
rahata uymasın. Biraz zoru görsün. Her istediği şeyi hemen vermeyeceksin. Hanımlar 
biraz daha yumuşak oluyorlar. Çocuğun emrinde oluyorlar, istediğini yapıyorlar. 
Büyüyünce de her istediği şeyi bulamayınca insana zor geliyor. Hâlbuki küçüklükten 
başlayıp nefsini zorluğa, zor şartlara alıştırması kendisi için daha hayırlıdır.   

Peygamber Efendimiz’in ağzından söylenen her söz hakikattir. Yüzde milyon 
doğrudur, hiç şüphe yoktur. Onun için, dediğimiz gibi zoru görünce şikâyet etmeyelim. 
Bu nefsimize bir terbiyedir diye kabul edelim. İlerisi için hem dünyada hem ahirette 
bize faydası olur.  

Ve minAllahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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