
 
 

 

 

 

 

 
NEFSİMİZİ TERBİYE EDELİM 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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’a şükür kırk gün halvet yaptık. Bakalım bu halvet kaç gün dayanacak bize? 

Şimdiye kadar idare ediyor. Bakalım, Allah yardım etsin, daim olsun çünkü tahammül için 

yapılmış bir vazifedir bu. İnsanlara, zıtlara tahammül etmek için kırk gün bir yerde kaldık.  

Orada nefisle, şeytanla, her şeyle mücadele ediyorsun. Tam bundan sonra bitti 

diyorsun, çıktık mı artık kimseye kızmayacağız, kimseye darılmayacağız, herkese 

müsamaha yapacağız, herkesin özrü var diyorsun ama maalesef nefis öyle değil. Bir gün, 

iki gün, üç gün, dördüncü gün, yavaş yavaş bağırmaya başlıyor. Bakalım, daha şimdi üç 

gün oldu, haftaya nasıl sövüp sayacağız? 

Nefsimizi mahkûm edelim, nefsimize mahkûm olmayalım. Yani bir halvet yaptın 

mı artık sen her şeyi bitirdin demek değil. Bunun devamıdır mühim olan. Onu 

yapmamaktır, nefse uymamaktır, nefisle mücadeledir. Çocuklar müsabaka yapacakları vakit 

antrenman yaparlar. Bu kırk gün de ona benzer bir şeydir.  

Yani fazla abartılacak, methedilecek, kibirlenecek bir şey değildir çünkü bizim 

nefsimiz rahatlığa alışmış. Kendisi için kabahat, özür her şey var ama kendisinde hiçbir 

kusur kabul etmez. Kabahati kabul etmez, kötülüğü kabul etmez. Benden iyisi yok diyor. 

Bu kırk gün içinde yavaş yavaş biraz yontsan, ondan sonra “ben tamam, bittim” diye 

başlıyor. Hâlbuki daha büyük olmuş oluyor. Onun için bundan sonrasıdır mühim olan.  

Allah hepimizi nefsimizi terbiye etmeye muvaffak etsin. Zor iştir, medet ister. 

Allah’tan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den inşallah himmet gelir, daim olur inşallah, 

bereketli olur, boşuna gitmez bu eziyetler. Allah hepinize sıhhat, afiyet, uzun ömürler 

versin. Hasta olan Hacı Metin Efendi’ye de şifa olsun inşallah. Tez zamanda aramıza 

çıksın. El Fatiha  
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