
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EMRETTİĞİ 
 

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. 

 
Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Lâ yukellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ” (Bakara Suresi – 286) Allah Azze ve Celle 
buyuruyor: “Kaldıramayacağınız yükü Allah kimseye vermedi.” Yani insanlara teklif edilen 
ibadetlerin, taatlarin hepsini insan yapabilir. Allah Azze ve Celle yapamayacağımız şeyleri 
emretmedi.  

Kendilerini şeyh gören yahut öyle gösteren insanlar var. Allah’ın emretmediği şeyleri 
emrederler. Emrettikleri, söyledikleri şeyi de insanlar yapamaz çünkü kendileri bile bilmiyor. 
“Bunu yapalım.” diye bir şey çıkarıyorlar, sanki onu yaptıktan sonra her şey tamam. Abdest 
var mı? Yok. Namaz var mı? Yok. Oruç var mı? Yok. “Dua yaparız, tesbih çekeriz, bunlar 
bizim ruhumuzu Allah’a yetiştirir.” derler. Bunu misal olarak söylüyoruz. Bu şeylerin insana 
hiçbir faydası yok, boşuna yük olur. Çünkü hem Allah’ın emrettiği ibadetler yahut ne gibi 
emirler varsa yapılmaz, bu insanın kendi menfaati için, milleti çeksin diye yaptığı şeyler 
yapılır. Onları da şeytan kolay gösterir, güzel gösterir, Allah’ın emrini zor yapar.  

İnsan böyle lüzumsuz şeylere kolay uyar, kolay yapar, bir şey yaptım zanneder, 
hayatını da harcar, dünyasını da harcar, ahiretini de harcar, boşu boşuna yaşamış olur. Onun 
için, Allah’ın emrettiklerini yapalım inşallah. Başkaları da buna dikkat etmeleri lazım. “Biz 
Allah’ın emrettiğini ne için yapmıyoruz da bu bilmediğiniz, anlamadığımız şeyi yapıyoruz?” 
diye düşünmeleri lazım. Zaten anlatanın kendi de bir şey anlamıyor, onun peşinden gidenler 
de cehalette, dalalette olurlar.  

Allah bu gibi insanlardan muhafaza etsin, emeklerimiz boşuna zayi olarak gider. 
Kolay olan Allah’ın emrettiğidir, insanın tabiatına uygun olan, insanın yapabileceğidir. İnsan 
rahat rahat yapabilir. Yapamayız diyorlar ama Allah’ın emrettiği şeylerin çoğunu yapıyorlar. 
Yaptıkları lüzumsuzdur. Allah bize boşuna gidecek şeyler yaptırmasın. Her daim, her dakika, 
her lahza onunla beraber olalım ki hayatımız boşa gitmesin. Dünyamız da boşuna gitmesin 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
ahiretimizi de kazanmış olalım inşallah. Bu Cuma’nın mübarek vakti hürmetine inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  19 Haziran 2020/27 Şevval 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


