
 
 

 

 

 

 

 
NEFİS DOYMAK BİLMEZ 

 
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. 
 

“Ve’n-nefsü ke’t-tıflı in tühmilhü şebbe alâ Hubbi’r-redâi” “Nefsi terbiye edersen, 

nefis terbiye olur.” diyor. “Nefis, çocuk gibi, bebek gibidir. Bebeği anne sütünden kesersen 

kesilir. Yok, biraz daha doysun da sonra keserim dersen, on yaşına kadar, hatta daha fazla 

da emebilir.” diyor. Bu, İmam Bûsayrî Hazretleri’nin Bürde Kasidesi’nde yazıyor.  

Yani nefse ne kadar versen, ne yapsan nefis doymaz. Verdim de doyurdum diye bir 

şey yok. Nefsini ne kadar serbest bırakırsan, kendiliğinden duracağı yoktur. Sen dur 

demezsen, ona hakim olmazsan, hayat boyu sana hakim olur, istediğini yaptırır, istediği 

şeyleri kanun gibi geçirir. 

Bu dünya, şimdiki vaziyet onu gösteriyor. Bundan 20-30 sene önceki şeyler şimdi hiç 

kabul görmüyor. Yahut 20-30 sene önce, dünya böyle olacak deseniz; bu kadar fitne, fesat, 

rezillik olacağına insan inanamaz. Ama yavaş yavaş, nefsine uya uya, şeytana uya uya bu 

zamana kadar geldi insanlar.  

Nefis terbiyesi lazımdır. Nefis terbiyesi olmadıktan sonra bu dünya iyiye gitmez, 

daima kötüye gider. Bu kadar rezillikten sonra, artık normal bir şeyle nefis kurtulup, dünya 

düzelmez. Bu ahir zamandır, bunu düzeltecek olan Mehdi Aleyhisselam’dır. Allah tez 

zamanda göndersin inşallah. Mehdi Aleyhisselam gelince, ancak O düzeltebilir. Çünkü artık 

her nereye baksan, kime baksan, görüyoruz ki yoldan çıkmış.  

Onun için, bize, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmeti olan, evliyalara hürmeti 

olan, insanlara bakmasın, kendi nefsine baksın. Birinci olarak nefsini ıslah etsin, ondan sonra 

başkalarına nasihat versin.  

Hepimizin nefsi kötüdür. Kimse, “Benim nefsim iyidir!” diye söylemesin, büyük 

yanlıştır. Herkesin nefsi vardır ve her an insanı kötü yere sürüklemeye uğraşıyor. Allah 

muhafaza etsin. 

 



 
 

 

 

 

 

Dediğimiz gibi, yavaş yavaş da olsa, az da olsa her gün biraz daha dikkat etmemiz 

lazım, nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Allah kolay getirsin inşallah, onun şerrinden 

muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Ekim 2016/16 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


