
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEFSİN HİLESİ 
 

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. 

 
Allah insanları nefsine uydurmasın. Avam-ı nas yani normal insanlar nefsine uyar. 

Nefsine uymayan azdır. Normal insanın nefsine uyması normaldir çünkü cahildir, nedir 
bilmiyor. İnsan öğrendikçe bazen nefsini terbiye eder ama âlim insanın nefsine hâkim olması 
lazım. Bazı şeyler var, helal olsa da nefsi için olduğundan şüphe olabilir. Hayatımızda en 
büyük mesele nefistir. Nefsine uyup da her şeyi yaparsan, nefsinin hoşuna giden şeyleri 
yaparsan, onun da muhakkak hesabı verilir.  

Onlar kıyamette hesap sorulacağını bilmezler mi? Her şey sorulacak. Nefsin yap 
dediyse, onun hesabını vermeyecek misin zannedersin? İnsanın hakkı var, hayvanın hakkı 
var, cansız şeylerin de hakkı var. Onlar mesuliyettir, nefsine kalırsa hepsinin hakkını yersin, 
hukuka uymazsın ama onun da dediğimiz gibi cezası var. En azından Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den uzak olursun, Sahabelerden uzak olursun, meşayihlerden uzak olursun.  

Dünya lezzeti için, dünya menfaati için nefsine uyma! İnsanlar senin tipine, şekline 
aldanıp, teslim olup, sen de onlara hainlik yaparsan muhakkak cezanı çekersin. Nefsimiz 
kötüdür, Allah muhafaza etsin. Biz yaşlandık, biz şey yaptık diye sakın kanma. Nefsin 
hilesidir, devamlı dikkat etmek lazım. Bu helaldir dersin ama bu helalin nefsini büyütür, 
büyütür, büyütür, en sonunda sana bir şey bırakmaz. Allah muhafaza etsin.  

Yani dünya kandırır, nefis en büyük düşmandır. Nefsimiz şeytandan da daha büyük 
bir düşmandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Senin içindeki nefis en büyük 
düşmanındır.” Ona dikkat etmek lazım. Nefsin ne istiyorsa onun tersini yapacaksın derler. 
Hatta Şeyh Şerafettin Hazretleri (k.s.): “Farz namaz bittikten sonra, nafile namaz nefsin 
hoşuna gidiyorsa, dur Kur’an oku.” dermiş. Bu, büyük meşayihlerin usulüdür, avam-ı nas 
için değil de âlim insanlar içindir. Tarikatta ileri derecede olanlar, yüksek makamlarda olanlar 
en helal olan şeyi bile nefsin hoşuna gidince hemen değiştirir.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tesbih yap, tesbih yaptın, namaz kıl, namaz hoşuna gitti, Kur’an oku. Böylece nefsini 
zora sok. Bu helaldir deyip de milletin hakkına girme sakın, sonun iyi olmaz. Allah muhafaza 
etsin. Herkesin başına gelebilir, en ummadığın insanlar bile nefsine uyarak yaptıkları işleri 
yıkmış olur. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin, Allah korusun.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 20 Haziran 2020/28 Şevval 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


