
NEFSİN SANA TABİ OLSUN 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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 hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Bu imtihan dünyasıdır. Her an 

yoldan çıkarmaya uğraşıyorlar. Şeytan ve nefsin vazifesi insanı yoldan çıkarmaktır. 

Allah her şeyi insanlar için yarattı. Şeytan ve nefsin de vazifeleri odur. İnsan onlara 

teslim olmayıp da ne kadar muhalefet etse, Allah’ın yanında o kadar daha makbul bir insan 

olur. O kadar derecesi yükseliyor. İnsanların mertebesi yükseliyor.  

İnsanı en güzel şekilde yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Ama Allah’ın dediğini 

yapmazsa en kötü mahluk oluyor. Şeytanla beraber oluyor, onunla cehenneme gidiyor. 

Ama Allah’ın dediğini yapıp da doğru yolda devam ederse; en yüksek mertebelere, 

meleklerin de üstüne çıkıyor.  

Çünkü devamlı öğrenerek mücadele yapıyor. Yaptığı kolay değildir. Şeytana karşı, 

nefsine karşı cihad yapıyor. Devamlı cihad mertebesinde. Allah rızası için cihadda 

sayılıyor. Nefse karşı yapılan cihad-ul ekberdir diyor Peygamber Efendimiz (sav). Kolay 

değildir. Her dakika kandırmak için, yoldan çıkarmak için yüz tane hile yapıyor. İnsanı 

kandırmaya uğraşıyor. Onun için, bu cihad-ül ekberdir diyor Peygamber Efendimiz (sav). 

Onu kazanırsa en yüksek mertebelere ulaşıyor.  

Nefsini terbiyeye sokması için küçüklükten beri bir Şeyhe, Mürşide bağlanırsa daha 

da kolay oluyor. Yol gösteren olduktan sonra bu işler daha rahat. Hem himmet oluyor 

hem medet oluyor. Onların medetiyle tek başına kalmıyor, daha rahat ilerliyor. Kişi 

tarikatta da olsa, hiç bir dakika nefsine uymaması lazım. “Doğru yolda mıyım?” 

diye kontrol etmesi lazım. Nefsine tabi olmayan insanlar bunu anlayabilir. Nefsini delil 

değil de kendine hizmetçi yapacaksın. Sen ona tabi olmayacaksın. O sana tabi 

olması lazım ki ilerleyesin.  



Allah hepimize bu yollarda ilerlemeyi nasip etsin. İnsanlara da bunu öğretmek 

lazım. Çünkü şeytanın ve nefsin öğrettikleri, ilk başta nefsini ve arzularını tatmin etmektir. 

Bütün öğrettikleri şey budur. Allah’ın dinine karşı olanlar, sırf kendi nefislerini tatmin 

etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.  

Eskiden çocuklar yedi sekiz yaşında okula giderlerdi. Şimdi iki üç yaşından başlıyor, 

ta ki üniversiteyi bitirene kadar uğraşıyorlar. Nefsine tabi olsun diye uğraşıyorlar. Herkesçe 

bilinen bir şeydir bu.  

Gayrimüslim olanlar ilk başta nefislerini kurtarmak, nefse tabi olmak için 

uğraşıyorlar. İslam olanların ilk başta karşıdakini düşünmesi lazım, fark budur. 

Müslüman olan farklıdır, İslam farklıdır. İslamla küfür arasındaki fark budur. 

İslam, başkasını düşün diyor. İslam dışındakiler de ilk başta nefsini düşün diyor. 

Allah nefsimize bırakmasın.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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