
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YAPABİLDİĞİN KADAR 
 

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 kişiye ancak 
gücünün yeteceği kadar yükler.” Allah Azze ve Celle rahimdir, merhametlidir, size 
taşıyamayacağınız yük vermemiştir. Ne gibi şeyler yapılacaksa, Allah’ın emirleri herkesin 
kendine göre, kendi kaldıracağı kadardır. Allah ona müsaade vermiştir, insan yapabildiği 
kadar yapsın, yapamadığını Allah Azze ve Celle affeder.  

Mühim olan bir işe başlamak ve onu devam ettirmektir, bu güzel bir şeydir. 
Yapabildiği kadar yapsın. Namazdı, oruçtu filan, onları tabi yapmak lazım. Ondan sonra 
Kur’an öğrenmek lazım. Tabi Kur’an’ı herkes ezberleyemez, ezberleyenin de onu tutması 
lazım. Öteki türlü onun da mesuliyeti var. Ezberlenen az da olsa, onu devam ettirmek lazım. 

Tabi Arap olmayanlar, Arapça bilmeyenler dilleri döndüğü kadar okuyacaklar. Bazı 
insanlar; “Biz yapamıyoruz, dilimiz dönmüyor, yanlış okuyoruz.” diyor. Hususi melekler 
var, o melekler Kur’an-ı Azimüşşan’ı yanlış okunanı muhakkak düzeltip Allah Azze ve 
Celle’nin huzuruna alırlar. Bazen insanlar; “Yanlış okuyoruz, günaha girmeyeyim diye 
okumuyorum.” diyor. Allah’ın izniyle girmezsin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
müjdesidir, okuduğunuz şeyler yanlış bile olsa onları muhakkak melaikeler düzeltip, Allah 
Azze ve Celle’in katına takdim ediyorlar.  

Tabi melekler, melaikeler bizim gibi değil, Allah Azze ve Celle öyle yaratmış ki 
yorulmazlar. Onların hususiyeti odur, vazifelerini tam yaparlar. İnsanoğlu yarı buçuk yapsa 
da onlar muhakkak tamamlar, tam olarak gönderir. “Ben çok yanlış okuyorum, doğru 
okuduğum bir kelime bile yok.” derler. Bir şey değil, onu Allah Azze ve Celle o meleklere 
yaptırır. Onlara zahmet değil, eziyet değil. Allah Azze ve Celle’nin mahlûkatı sayılmaz, o 
kadar çoktur. Allah’ın ilmine akıl ermez. Onun için insanoğlu Allah’ın yolunda olduktan 
sonra her şey ona musahhardır, melekler bile onun hizmetinde, yaptığı hataları düzeltirler.  



 
 

 

 

 

 

Sağdaki, soldaki iyiyi kötüyü yazan melekler de aynı şekildedir. İyiyi hemen yazarlar, 
günah olunca beklerler ki düzeltsin. Sekiz saat kadar beklerler, ondan sonra yazarlar. Yani 
günahları hemen yazmıyorlar. Allah’ın lütfu, keremi, merhameti sonsuzdur. Allah bize 
O’nun güzel yolundan ayrılmamayı nasip etsin çünkü hiç yorulmadan, isyan yapmadıktan 
sonra insan rahat rahat hayatını geçirir, imanla, İslam’la yaşar, dünyada da saadette olur, 
ahirette de saadette olur. Allah hepimize o imanı nasip etsin, sabitkadem kılsın inşallah. Bu 
mühim bir şeydir, devamlı dua etmek lazım çünkü ayağımız kaymasın, bu güzel, kolay yolda 
başkalarına imrenip bu yolu bırakmamak lazım.  

O yolda olmayanlar uçmuşlar, yoldan uçmuşlar, uçuruma gitmişler, onların 
meymeneti yok, nur yok, hiçbir vasıf yok. Onlara imrenecek, onları örnek alacak insan 
akıldan noksandır. Onlar, dışarıdan resimlerde, şurada burada biraz güzel görünse bile 
yanına gidince iyi olmaz. Çünkü nefsine tabi olmuş, nefsinin kölesi olmuş, ondan hiçbir 
hayır gelmez, hiçbir iyilik gelmez. Onlardan uzak durmak lazım. Allah’tan uzak olan 
insanlardan uzak durup onlara acımak lazım, başka türlü değil. Allah muhafaza etsin, 
hepimizi sabitkadem kılsın inşallah. Allah o insanlara da hidayet versin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 31 Mayıs 2021/19 Şevval 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


