
	
	

	

	

	

	

 
NASİHAT KABUL ETMEK GÜZELDİR 

 
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. 
 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

 الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ 
 
“Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehu” “Onlar ki sözü dinlerler, sonra 

da en güzelini tatbik ederler.” (Zümer Suresi - 18) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de 
duasıdır, “Bizi nasihat kabul edenlerden eyle.” diyor. “Allahumme icalne minellezina 
yestemiunel kavle ve yettebiuna ahseneh”  
	

	اللھم اجعلنا من الذین یستمعون القول ویتبعون أحسنھ
	

Nasihatin de bir hayli çeşidi var. Nasihat iyi şeyi göstermektir. Kötü şeyi göstermek 
nasihat değil, kötülük yapmaktır. İnsanlar dinleyecek; iyi şeyi, emredilen şeyi, nasihati 
kabul edecek. Kabul ederse kendi faydası için, kabul etmezse o vakit kendi bilir.  

İnsanoğlu hayrını, şerrini yani kendine hayır olanı veya kötü olanı bilmesi lazım. 
Bunu bilmezse zarardadır. Nasihat mühimdir, nasihati kabul etmek de güzel şeydir. Ama 
bu zamanın insanları nasihat de istemiyor, bir şey de istemiyor. Ancak kendi nefislerinin 
hoşuna giden şeyi yapmaya tevessül ediyorlar. 

Nefsine uymazsa, “Bu nasihat değildir.” diyor. Hâlbuki nasihat, nefsine değil de 
insanın ruhuna iyi olur. Nefis kötülükten başka şey istemez. Nefsine tâbi olursan devamlı 
hüsrandasın, devamlı zarardasın. Nefis hiçbir iyiliğe götürmez. Onun için nasihati dinleyin, 
nefsinize ağır gelse bile, nefsinize uymasa bile ona kulak verin. Sonunda karlı siz çıkarsınız.  

 



	
	

 

 

 

 

Yok, insan nefsinin arkasında giderse devamlı zararda olur, bir faydası olmaz. Allah 
Azze ve Celle bu hayatı verirken, insanın kendisine de bir irade vermiş. İnsan nefsini zapt 
etsin diye, nefsine hükmetsin diye irade var. İstenirse yapılır, nefsinin ipini salıverme, 
nefsine hâkim ol. Allah herkese o kuvveti versin ki kimse nefsinden zarar görmesin, amin.  

Velhamdülillahi Rabbil âlemin.  
 
El Fatiha      

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


