
 

 
 
 
 
 

KALBİNİZİ TEMİZ TUTUN 
 

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. 

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde; 
 

  استفت قلبك ولو أفتاك المفتون
 
“İstefti kalbek velev eftakel meftun” diye buyuruyor. Kalbine bak. Sana nasihat 

edecek ne kadar çok insan olsa da en son kendi kalbine bak, kalbin mutmain olursa onu 
yap. Her kafadan bir ses çıkar derler ya, öyle olunca insan ne yapacağını ne edeceğini 
şaşırır.  

 
Kalp mühimdir. İnsan Allah’la beraber olunca, Allah o insana doğruyu ilham 

eder. Çünkü insana yine kendisinden fayda var. Tabi o normal insanlar. Ama şeyhine 
yahut başkasına sorsa o başkadır. Çoğu zaman insan bir nasihat ister, bir şey ister; bir işi 
on kişiye sorsan hepsi değişik değişik bir şey söyler. Onun için kalp mühimdir, İslam’da 
mühimdir. Ondan ilham gelir, yapacak işleri Allah kolaylaştırır. Hayırsa hayır olur. Yok, 
insanın kalbi temiz değilse o başka. O zaman değişik şeyler olur.  

 
Kalbin temizliği de ibadetle olur, taatle olur, Allah’ın korkusuyla olur. Çok 

insan benim kalbim temiz der ama kendisi kalbim temiz diyor. Başkasına baksan öyle 
olmayabilir. Yahut yaptığı işlerden kalbinin hiç de temiz sayılmayacağını görürsün. İnsan 
kendi kendini methetmeyi sever, hiç bir tenkit kabul etmez. Ama seni pohpohlamak 
yerine, nasihat veren insan senin için daha hayırlıdır. Seni övüp de kötü yolda bırakandan 
daha iyidir.  

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadisinde der ki: “Seni öven insanın yüzüne bir avuç 

toprak at!” Çünkü seni şişiriyor, sana iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Kalbinizi temiz 
tuttuktan sonra o vakit iyi şeyler çıkar, Allah iyi şeyler ilham eder. Allah hepimize iman 
dolu kalp versin. Temiz kalp iman dolu kalptir.  
Ve Min Allahu Tevfik 
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