
	
	

 
 
 
 
 
 
 

TARİKAT NEFİS TERBİYESİ İÇİNDİR 
 

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. 

 

Tarikat nefis terbiyesi içindir. Nefsimizi yükseltmek için değil, nefsini alçaltmak için 
insan tarikata girer. Şimdiki zamandaki bazı insanlar tarikata girdi mi nefsini bilmeden 
yükseltiyor. Tarikata girdik diye nefisleri bitti zannediyorlar. Yok, sana daha fazla hücum 
eder, ne kadar doğru yoldaysan o kadar daha fazla hücum eder.  

Kötü insanın nefsi zaten istediği gibi yapıyor, beraber azıp gidiyorlar. Ona ihtiyaç 
yok, hücum etmesine gerek yok, zaten kendiliğinden gidiyor işler. Nasıl derler? İşler 
yoluna girdi, gidiyor. Bunda da öyle, nefsin işi yoluna girmiş, adamı istediği gibi 
yönlendiriyor, merkep gibi üstüne binmiş, istediği yere götürüyor. Ama sen tarikata girdin 
de kurtulmak için girdin. O da onu biliyor ve o kadar daha fazla saldırıyor, hücum ediyor.  

Nefsin terbiyesi tabi kolay değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nefis terbiyesini 
gösteriyor ve diyor ki: “Sana kötü davranana iyi davran, sana hürmet etmeyene hürmet et, 
sana vermeyene ver, sana zulmedeni affet.” Yani bunların her birisi çok zor şeylerdir ama 
nefis terbiyesi için lazımdır. Şimdiki insanlar, bir şey söyleyince şeyhi bile beğenmiyor, ona 
karşı geliyor, ondan sonra ben tarikattayım diyor. Tamam, “Ben yapamıyorum, Allah 
affetsin.” dersin ama kalkıp da doğrudan karşı gelmek edebe uymaz. Tarikat edeptir, 
tarikatta edep birinci sırada gelir. Edeple nefis terbiye olur, edepsizlikle terbiye olmaz. 
Edebini muhafaza etmen lazım. 

Bu nefis terbiyesi, dediğimiz gibi kolay değil. Yavaş yavaş olur inşallah ama nasihati 
kabul edeceksin. Başta edebine riayet edeceksin, edebini muhafaza edeceksin. Allah 
hepimize nefsimizi terbiye etmeyi muvaffak eylesin. Onu terbiye eden insan, Allah katında 
da makbuldür, insanlar içinde de makbul olan insandır.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha              Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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