
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MÜSLÜMANA YAKIŞAN 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İnsanda, daha fazla Müslümanlarda, Müslümana yakışan kendini kontrol etmesidir, 
her şeye hikmetle yaklaşmasıdır. Her yerde vakarlı olmalı. Müslümana yakışan vakardır 
derler. Vakar dediği ağırbaşlılıktır, ani hareket etmemek demektir. Vakarsız olan insan her 
şeye ani bir hareket yapar, ondan sonra yaptığı işe pişman olur. Onda sabır yok demektir. 
Sabır olmayınca bir hareket eder, pişman olur yahut bir söz söyler, pişman olur. 
Karşısındaki insana fırsat vermiş olur ki o da bunun heybetini, vakarını gidermiş olur.  

Herkesle muhatap olmak iyi değil, herkesin bir seviyesi var, bir yeri var, kadın sana 
bir şey dedi mi, sen kalkıp da ona cevap verirsen kadın gibi olmuş olursun, vakarın 
kalmaz. Hâlbuki o söyler sen dinlemezsin yahut cevap vermezsin olur biter, kendi utanır. 
Senin seviyende olmayan insanlar, avam-ı nas dediği normal insanlar, aniden bir yolda 
giderken, bir şey yaptın yahut yanlışlık oldu, sana muhatap olur, söz söyler. Sen ya susup 
geçersin yahut gülersin, o da rahat olur, sen de rahat olursun. Yok, sen ona cevap vermeye 
kalkarsan, sonu daha kötü olabilir. Seni orada ya hırpalar yahut sana söver, sen de 
söversen o vakit hiçbir kıymetin kalmaz.  

İşte nefsi kontrol etmek, kendini kontrol etmek mühim şeydir. Kuvvetli insan 
odur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadisi Şerifi var: “Kuvvetli olan, herkesi yenen 
değil yahut herkesi döven değil, nefsini tutabilen, sabredebilen insandır.” diyor. Hakikaten 
de onu yapmak hem güzeldir hem zordur hem faydalıdır. Sonu hayır olur, herkesin 
karşısında senin heybetin olur. Bu hafif insan demezler, bu insanın vakarı var, heybeti var 
derler. Sabredersin, biraz kendini kontrol edersin, onun neticesini görürsün.  

Şimdiki insanların yüzde doksan dokuzu o şeyden mahrumdur. “Bu adam böyle 
söyledi.” diye “Sen böyle söylemiştin.” diye, bir gün sonra gidip ona sövüp sayar. Yahu 
zaten geçmiş mesele, onu yeniden alevlendirmeye gerek yok. Allah hepimize nefsimizi 
kontrol edecek kuvvet versin. Bu büyük kuvvet ister, bu da yavaş yavaş nefsi terbiye 
edince olur, o da olur. 	
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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