
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEFİS TERBİYESİ 
 

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. 

  Tarikatımız edep üzerine kâimdir. Edeple kalkıp edeple oturacağız, kendimizi 
terbiye edeceğiz ki iyi olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahlakına benzetelim. O niyetle 
devam edelim, niyetimiz o olsun. Kendi nefsimizi beslemeyelim, nefsimize istediğini 
vermeyelim ki rahat edelim. Nefsin peşinden giden, pisliğin peşinden gider, başka bir şey 
değil. Devamlı rezil olur, Allah katında da makbul olmaz. Sonu da Allah bilir, nefsinin 
peşinden gidenin akıbeti hayır olmaz. 

İnsanlar yüzde yüz nefislerinin peşinden gidiyorlar, ikram verilince nefislerine daha 
fazla tâbi oluyorlar. Hâlbuki nefislerini düzeltsinler, iyi olsunlar diye Allah fırsat vermiş. 
Öyle olunca da zararı kendileri görüyorlar, hem dünyada görüyorlar hem ahirette. Nefsine 
tâbi olan insana kimse itibar etmez, kimse muhabbet etmez. Tabi yüzde yüz nefsini terbiye 
eden ancak peygamberlerdir ve onların peşinden gelen halifeleridir. Biz de %10 bile olsa, 
gene günden güne biraz uğraşalım. %20 olur, %50 olur ama %100 bu kötü nefsin peşine 
düşen insanın her çektiği müstahaktır.  

Kendine yapmıştır, ona da acımaya gerek yok. Kendisi madem ikramları bilmemiş, 
iyiliği bilmemiş, o cezayı gördüğü vakit meğerse ona müstahakmış. Ceza da kendi elinden 
gelmiştir, başka şeye gerek yok, başkasının kendisine ceza vermesine gerek yok. Cezasını 
kendi eliyle veriyor ki bu kötü nefsin elinden kötülükten başka şey alamaz. Onun için, her 
defa nefis meselesini anlatıyoruz, daha da bitmez çünkü nefse fırsat verdikçe hemen kötü 
haline döner. Onun için devamlı hatırlatmak lazım.  
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“Hatırlat ki hatırlatmak müminlere fayda eder, faydası olur.” (Zâriyât Suresi 55. 
Ayet) Allah kötü nefsimizden muhafaza etsin, onun kötülüklerinden korusun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                    Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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