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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. 
 

Tarikatımız nefsi terbiye içindir. İslam’a uygun giyinmek güzeldir. Görüntümüz 

İslam’a yakışır olsun. Bazı insanlar İslam üzerine giyiniyor ama içleri değişmiyor. Mühim 

olan hem için hem dışın değişmesidir. 

Dış görünüşü, kıyafeti İslam’a uygun olup içerisi uymayınca, onlar münafık 

sınıfından oluyorlar. Sen daha içini temizlemeden, giyinip milleti kandırmaya kalkıyorsun. 

Münafık değilsen de o sınıfa girmiş oluyorsun. 

Bir de hakkı kabul etmek lazım. Bir şey söylenince yahut bir arkadaşın bir şey 

tembih edince ona teşekkür etmek lazım. Ama insanlar teşekkür edeceği yerde; “Ben öyle 

değilim, böyle değilim…” diye kızıyorlar, tepki gösteriyorlar. Çağımızın insanlarında bu 

çok var. Nefsine söylenen şeyi kabul etmezler, muhakkak itiraz ederler. 

Sana bir şey dediler mi hemen itiraz etme. Acaba haklılar mı değiller mi diye bir 

düşün taşın, ondan sonra cevap verirsin. Daha insan ağzını açmadan doğru olmayan 

şeylerle cevap veriyorlar. Aslında yalan ama bu işleri yapan insanlar kendisini haklı 

görüyor. Ben iyiyim deyip nefsini temize çıkarıyor. Hâlbuki nefis terbiye olacak bir şeydir.  

Şeyhe teslim olunca, ilk başta nasihati kabul etmek insana farzdır. Çünkü “Ed dini 

nasiha.” diyor. “Din nasihatten ibarettir.” Sen daha nasihati duyar duymaz ya adamla 

kavga ediyorsun ya mazeretler gösteriyorsun. Kendini haklı çıkarmaya uğraşıyorsun, 

nasihati hiç kabul etmiyorsun. O da nefsinin terbiyesine ters düşüyor. Nefsin terbiye 

olmuyor, bilakis azdıkça azıyor.  

Onun için nasihati kabul edelim. En mühim şey budur. Bir şey söylendi mi hemen 

itiraz etmeyin. Bu, hayat boyu yapmamız gereken bir şeydir. İki gün dinleyip de ondan 

sonra gene eskisi gibi olmak olmaz. Nefis yavaş yavaş terbiye olur; ondan sonra güzel bir 

insan, güzel bir Müslüman çıkar. İlk başta kendisine faydası olur, ondan sonra da ümmete 

faydası olur. Allah yardımcımız olur inşallah. 

 Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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