
 
 

 

 

 

 

 
NEFSİNİN PEŞİNE GİTME, NASİHAT DİNLE! 

 
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. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki:  

َك نَْفُسَك الَّتٍي بَْيَن َجْنبَْيك  اَْعدَى َعدُوُّ
 

“İnsanın en büyük düşmanı nefsidir.” Çünkü nefis, şımarık çocuk gibi her şeyi 

ister. Bir zorluk istemez ama zorluk olmadan da bir fayda hasıl olmaz. 

İlaç acıdır, hastalığı geçirsin diye alınır. Eski zamanın ilaçları da şimdiki gibi değildi, 

doğrudan ağzına koyunca zehir gibi acı olurdu. Şimdi bir şeyler yaptılar, biraz üstünü 

kapattılar mapattılar, eski acılığı kalmadı. Ama normalde, gene de ilaç güzel değildir. Ancak 

ilaç olmadan da insanın hastalığı geçmiyor. 

Yahut baştan, hastalık olmasın diye insanın nefsine hakim olması lazım. Her şeyi 

yedin mi midende sorun olur. Mide hastalığın evidir, ondan hastalık olur. Bunu misal 

olarak gösteriyoruz ama esas olan nefsin her kötülüğü istemesidir. Onu zapt etmek lazım. 

Her önüne geleni yapması sonradan kişiye eziyet olur. Hem zahiri olarak eziyet var hem 

ahiret için.  

Dünya için yaşarsan, ahiretin harap olur. Dünya için yaşamayacaksın. Allah (c.c.), 

dünyayı vasıta olarak, onu kullanmak için yarattı. Verilen nimetlerdi, imtihanlardı, ne varsa; 

ahireti düşünüp, Allah Azze ve Celle’den, Hz. Peygamber Aleyhisselam’dan geldiğini 

düşünerek ona göre hareket edersen, hareketin makbul olur, faydası olur. Yok, onu kabul 

etmeyip de aklından geçirmezsen, çektiğin eziyet yanına kâr kalır, başka bir şey olmaz.  

Yani bunun iki tarafı var. Allah Azze ve Celle insanlara; “Boşuna yaşamasın, 

boşuna eziyet çekmesin.” diyor. Allah’ı düşünürsen hiç biri boşa gitmez. Hepsi Allah 

indinde yazılır, mükafatını alırsın. Yok, hiç aklına getirmeyip de nefsin peşinden 

koşturursan, nefis neyi istiyorsa onu yaparsan vay haline. Nefis her türlü şeyi ister, istedi 

diye onun peşine gitme, nasihat dinle! 



 
 

 

 

 

 

Her türlü şeyi yani aklına ne gelirse nefis ister. Allah helali de vermiş haramı da 

vermiş. Siz helale bakın. Yani her şeyin, dediğimiz gibi iki şıkkı var; bir helal, bir haram. 

Haramın peşinde koşarsan doymazsın. Allah’ın izniyle helal doyurur, sevabını da kazanmış 

olursun. Allah bizi nefsimize uydurmasın, Allah helalini versin.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

24 Aralık 2016/24 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


