
	
	

	
	

	

	

 
HERKES YAPTIĞINDAN MESULDÜR 

 
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. 
 
Allah Azze ve Celle bize iyiliği emrediyor. Her iyilik Allah’ın emrindedir. Allah 

iyiliği emreder, nefis de tam tersini, bize kötülüğü emreder. İnsan nefsine uydu mu en 
alçak derecelere iner. Nefsine uymadı mı, Allah’ın emrine uydu mu derecesi yükselir, 
makamı yükselir. İnsanlar arasında da Allah katında da aynı şekilde.  

Allah (c.c.) bu dünyayı imtihan yeri olarak gösteriyor. Nefsi de koydu, şeytanı da 
koydu, hevayı da koydu. “Ben dayanamadım yaptım.” dersen, sen kendine zarar vermiş 
olursun. Çünkü bu yaptığını başkası çekecek değil, sen mesulsün. Herkes kendi 
yaptığından mesuldür, mesuliyeti onadır. 

“Ben yaptım da bu adam bana yardım eder.” diyerek, öyle tövbe etmeden olmaz. 
Yaptığını Allah affeder ama öteki türlü bütün kötülüğü yapacaksın, Allah’a karşı 
geleceksin, o vakit affolmazsın. Kimse de sana yardım etmez çünkü her şeyin bir usulü 
var. Bu yaptığına karşılık tövbe edersen yahut birinden yardım istersen yardım ederler, 
doğru yolu da gösterirler, yapacağın işlere de mani olabilirler. Ama kendi kafana göre 
yapıp da ne af dilersin, ne tövbe edersin, o vakit onun cezasını çekersin. 

İslam tevazu dinidir, nasihat dinidir, iyilik dinidir. Ona tâbi olun, ona boyun eğin. 
Kötülüğe, şeytana boyun eğmeyin, nefsinize uymayın. Nefis, dediğimiz gibi iyiyi kötü 
gösterir, kötüyü de iyi gösterir. Nasıl bileceğiz bunu? Bilinir. Mürşitler var, iyi insanlar var. 
Senin yaptığın kötüyü herkes bilir, sen de kendinde bilirsin ama insan kendi kendini 
kandırır. 

Nasihat kabul etmek lazım, nasihate kulak asmak lazım. Şimdiki insanlar nasihati 
hiç sevmezler, nasihatten nefret ederler. Kendilerine kötüyü göster, hemen arkasından 
giderler, iyi olanı terk ederler. Allah bizi nefisimize bırakmasın inşallah.  

 



	
	

 

 

 

 

Dikkat etmek lazım, nasihati kabul etmek lazım. Nasihate kulak asın, en azından 
karşı gelmeyin, yapmazsanız bile bir duyun onu. Kalbinizde, aklınızda kalır, ileride “Acaba 
doğru mudur?” diye düşünürsünüz. Ondan bile size bir kazanç olur, kurtuluş olabilir. 
Allah (c.c.) hepimizin kalbini imanla doldursun inşallah. Allah (c.c.) bizleri nasihati kabul 
edenlerden eylesin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Mart 2017/14 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


