
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NEFSİMİZE TAVİZ VERMEYELİM 
 

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. 

	 	

Bu cemiyet, toplantı, tarikat için, Allah içindir. Bunlar hayırlı toplantılardır. “Hayırlı 
insanlarla beraber olun.” diyor Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Rabıtayı 
bırakmayın, rabıta demek bağlantı demektir. İyilerle beraber olacaksınız ki ayrı kalınca 
insan muhakkak başka birine gidiyor. Doğru yolda değilsen, şeytan yavaş yavaş seni 
yoluna, öteki tarafa sürükleyebiliyor. Bilerek yahut bilmeyerek oluyor. İnsanın nefsi 
bağlanmayı, doğru yola gitmeyi sevmez.  

Camiye giden insan gene bağlanmış oluyor ama dışarıda tek olunca yavaş yavaş 
başka yollara gidiyor, doğru nedir, yanlış nedir bilmiyor. “Hepsini ben yapıyorum, ben 
biliyorum, benim içim rahat.” diyor. “Benim kalbim temiz.” diyor, o da hiç temiz değil. 
Terbiye almayan insan, din terbiyesi, tarikat terbiyesi almayan insan nefsini en büyük 
mürşit zannediyor, kendi kendine zarar veriyor.  

Çünkü nefsine tabi olan insan sonunda kötü şeyler yapar, muhakkak zararda olur. 
Muhakkak ki insana bir mürşit lazım, bağlanması lazım. Bağlanınca, “Acaba doğru mu 
yapıyorum, yanlış mı yapıyorum?” diye düşünür. Bir şey yapacaksa; “Mürşidim ne der, 
nasıl yapmam lazım?” diye düşünür, utanır, böylece sonu hayırlı olur.  

Bu dünyada biz doğru yolu bulamazsak, ahirette pişman oluruz. Allah affetse bile 
gene pişman olur. “Keşke Allah’ın emrettiği gibi bir mürşit bulup da bağlanıp da Allah’ın 
istediği gibi yaşasaydım.” diye pişman olur, söylenip durur ama artık geçen vakit, geçen 
zaman geri gelmez. Allah Azze ve Celle’nin fazlı, merhameti çoktur; daha sonra da 
bağlansa, yaptığı, tövbe ettiği günahlardan dolayı onları hasenata, sevaba tebdil eder. 
Tövbe etti diye bütün yaptıkları Allah’ın merhametiyle hasenata döner.  

 یبدل السیئات حسنات
“Yubeddel'us seyyiat hasanat” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Günahlar 

sevaplara döner, o vakit kazançlı olur.  

 



	
	

 

 

 

 

Onun için bu dünyada “Ben bu kadar günah işledim, bu kadar şey yaptım, artık 
bana tövbe olmaz.” demeyin. Tövbe kapısı açıktır. Allah’ın lütfu büyüktür; “Benim kulum 
tövbe etti, günahlarından pişman oldu.” der ve onları da sevaba döndürür. O vakit bütün 
hayatı sevap işlemiş gibi olur. 

Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın çünkü bakıyoruz da hakikaten bu günler 
fitne günleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün sözleri güzeldir ama dinine bağlı 
olan, dinini tutan, avucunda ateş tutmuş gibi oluyor. Bu zamanda, bu kadar fesadın içinde 
insanların nefsini zapt etmesi hakikaten çok zordur.  

Onun için diyoruz ki Allah bizi sabitkadem kılsın, nefsimize uydurmasın. 
Nefsimize en ufak bir taviz vermeyelim ki ufak bir şey yaparız derken, bir ayağın kayar 
Allah etmesin, kendini cehennemde bulursun. Allah muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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