
 
 

 

 

 

 

 
NEFSE DEĞİL İSLAM’A UYUN 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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. 
 

İslam dinine uymamız lazım. İslam, Allah’ın emrettiği, Allah’ın dinidir. Hoşumuza 

gittiği gibi değil de İslam’ın emrettiğine uymamız lazım. Çoğu insan dini kendi kafasına 

göre, kendine nasıl uyarsa öyle tevil ediyor, insanları da “Doğru yol budur!” diye yanlış 

yönlendiriyor.  

Onun için birçok fırkalar çıkıyor. “73 fırka var, 72’si cehenneme gider, ancak bir 

tanesi kurtulup cennete gider.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “O hangisidir?” diye 

sorulunca, “Çoğunluk” dedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Fırkalar çok çünkü herkes 

kendi kafasına göre, “Benim düşüncem böyledir” deyip, kendine göre bir yol çiziyor. O 

yolla doğru yoldan ayrılmış oluyor, sonunda cehenneme gidiyor. 

Tabi senin hoşuna giden şeyler, İslam’ın hoşuna gitmez. Onun için senin İslam’a, 

dine uyarak kendini ayarlaman lazım. Din ne emrediyorsa, onun hoşumuza gitmesi lazım, 

onu sevmemiz lazım. O da olur, olmaz diye bir şey yok. Sen ters gidersen, o vakit helak 

olursun ama kendini yavaş yavaş, yavaş yavaş alıştırırsan, o zaman uyarsın, bütün hayatın 

Allah’ın emrettiği gibi gider.  

Tabi ilk başta nefis bu şeyleri sevmez ama yapa yapa alışkanlık haline gelmiş olur; 

böylece Allah’ın emirleri normal gelir, zor gelmez. Hiç namaz kılmayan adama, “Gel 

namaz kıl” deyince çok zoruna gider. Ama yavaş yavaş iki rekattan başlayıp da zamanla 

dört rekata çıkar, derken bütün namazları kılar. Ondan sonra “Ne zaman ikinci vakit 

gelecek? Namazımı kılayım da rahat edeyim.” der.  

Namaz kılan insan, namazı kılmadı mı bir ağırlık oluyor, üstüne borç gibi oluyor. 

İşte bu dediğimiz şey de böyledir. Namaz kılmayan insanın bütün gün namaz hiç aklına 

gelmez ama namaz kılan, bu yola uyan insan bütün vakit namaz düşünür. “Ne zaman vakit 

girecek? Ne zaman çıkacak? Ne zaman kılacağım? Zaman oldu mu, olmadı mı?” diye 

düşünüp durur.  

 



 
 

 

 

 

 

Allah hepimizi dini sevmeye, dinin emirlerine uymaya muvaffak kılsın inşallah. 

Allah nefsimizin şerrinden de korusun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
03 Aralık 2016/03 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


