
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KENDİ ELİNDEN 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  
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“İnna enzernakum azaben kariyben yevme yenzurulmer´u ma kaddemet yedahu ve 

yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben” diyor. (Nebe Suresi-40) “Şüphe yok ki Biz, sizi 
yakın bir azap ile korkutmuş olduk. O gün ki herkes iki elinin ne takdim etmiş olduğuna 
bakacaktır. Kâfir de «Ah! Ben keşke, bir toprak olaydım.» diyecektir.” “İnsanoğlu ne 
yapıyorsa, ne çekiyorsa kendi yaptığından.” diyor Allah Azze ve Celle. İnsanoğlu kıyamet 
günü neler yapmışım diye bakar, kendi elleriyle ne yapmış diye bakar, kâfir de “Keşke 
toprak olup gitseydim.” der. Çünkü hayvanlar kıyamet günü toprak olup gidecekler. Bir 
insanoğlu kalır hesabını vermek için.  

Ahiretten önce dünyada da insanoğlu ne çekiyorsa kendi elinden çekiyor, kendi 
yaptıklarından çekiyor. “Allah bana ne için böyle yapıyor?” diye bazı insanlar söylenip 
durur. “Benim ne kabahatim vardı, ne için böyle oldum?” derler. Yaptıklarından işte. 
Allah’ın yolundan gitmeyip, başka yoldan gideceksin, ondan sonra da ne için böyle oluyor 
diye sorarsın. “Allah bana ne için böyle yapıyor?” diyor. Sen kendi elinden çekiyorsun. 
Kendini düzelt, o zaman Allah sana yardım eder. Allah’a kabahat bulma.  

O tip insanlar kendisinden başka herkeste kabahat bulur. Kendisine kimse yardım 
etmez, zorlukları hep başkaları bunlara yapmış, kendisi güya tastamam. Hâlbuki başından 
sonuna kadar bütün yaptığı hata, yanlış. Ne İslam’a uyar ne akla uyar ne insanlığa uyar, 
ondan sonra hasta oluyor, bilmem ne yapıyor. Milletin yüzde doksanı ilaç kullanıyor, ya 
psikolojik olarak yahut öteki normal hastalıktan. Hiçbir şey boşuna gelmiyor, Allah 
muhakkak ceza olarak veriyor. Ona da şükretsinler ki cezalarını burada çeksinler. O 
hastalıktı, bilmem başka şeydi, hiç olmazsa cezamızı dünyada çektik desinler.  

Doğru yolda olan insana bir şey olmaz. Allah’ın dediği yolda olan insan için bir  

 



 
 

 

 

 

 

sıkıntı olmaz, Allah muhakkak yardım eder. Öteki türlü, kabahati kendinde ara, başkasında 
arama, uzağa gitmeye gerek yok. Kabahat nefsindedir, nefsini düzelt, Allah da senin 
vaziyetini düzeltir. Allah hepimize yardım etsin de nefsimize uymayalım, Allah’ın yolunda 
gidelim. Hem dünyada rahat ederiz, saadeti yaşarız hem de ahirette rahat ederiz.  

Bahusus bugünlerde, ileride bir seçim derler, bilmem ne derler, zannederler ki her 
şeyi biz düzelteceğiz. Düzeltemezsiniz! Önce nefsinizi düzeltin, Allah o zaman size yardım 
eder. Öteki türlü, senin seçimin zaten beş para etmez. Ahireti düşünmüyorsunuz. Kendi 
nefsinizden başka şey düşünmediğiniz için hiçbir şey olmaz. Allah yardım etsin de kendi 
nefsimizi düzeltelim, iyi insanlarla olalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  10 Mart 2019 /03 Recep 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


