
KİBİRDEN KURTULMAK 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

 “ Ed dini Nasiha.” Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: “Din 
nasihattir.” Nasihatten gücenmeyin. Kimden gelirse kabul edin, kibir yapmayın. 
Kibir sıfatların en kötüsüdür.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hazreti Sahabelerin hepsini kibir sıfatından 
kurtarmıştı. Onların hiç biri kibirli değildi. Kibir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
sevmediği bir vasıf olduğu için hiçbiri kibirli olmayı istemezdi. “Hepimiz aynıyız, 
birbirimizden daha yüksek değiliz.” derlerdi. Öyle de davranırlardı. Sahabeler Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v) daha çok hürmet ettiği, daha çok sevdiği kimseler olduğu halde; yine 
de hep tevazu gösterirlerdi. Aralarında “Ben şuyum, ben buyum” diye kibirlenmezlerdi.  

 Günün birinde, Hazreti Ömer (r.a) zamanında bir mecliste oturuyorlar. Hazreti Ali 
(r.a) de orada. Şeytan bazen rahat durmaz, bazı insanların içine girip kötü bir şeyler 
yapmak ister. Halbuki o vakit Asr-ı Saadet zamanıydı. Efendimiz’den (s.a.v) sonra, dört 
halifenin zamanı da Asr-ı Saadet zamanıdır. Hazreti Ebu Bekir (r.a) zamanında fitne oldu 
ama Hazreti Ebu Bekir (r.a) onu bastırdı. Hazreti Ömer (r.a) zamanında kimse başını 
kaldıramadı ama yine de uğraştılar.  

Bahsettiğimiz meclisteyken adamın biri gelmiş, “Bana haksızlık ettin.” deyip 
Hazreti Ali’ye (r.a) sataşmış. Hazreti Ömer (r.a) hemen orada: “Kalk ya Ebul Hasan. Otur 
karşısına, birbirinizin delillerinizi çürütün. Bakalım ne olacak?” demiş. Tabi Hazreti Ali 
(r.a) Efendimiz haklı. Hemen orada haklılığı belli olmuş. Hz. Ali‘nin (r.a) incinmiş bir hali 
varmış. Hazreti Ömer (r.a) de Hazreti Ali Efendimiz’in (r.a) bozulduğunu anlamış ve : 
“Niye böyle incindin? Ne oldu ki?” diye sormuş. Hazreti Ali’nin Allah sırrını takdis etsin, 
bereketi üzerimize olsun inşallah. O da: “Ya Ömer! Bana ne için orada Ebul Hasan deyip 
de Ya Ali demedin? Ebul Hasan diyerek beni yükselttin. Orada beni kayırmış gibi oldun, 
ondan canım sıkıldı.” demiş. Halbuki biz orada olsak, “Benim gibi bir adamı nasıl bu 
herifle yan yana oturtuyorsun?” diye şikayet ederiz. Ondan canımız sıkılır ve inciniriz. Hz. 
Ali Efendimiz’in de hiç umurunda değil, sen beni yükselttin diye ona üzülüyor.  
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Böyleydi sahabeler. Haktan korkarlardı. Haksa hak; hak değilse, değil diye 
söylerlerdi. Kimsenin de hakkını yemezlerdi. Tevazu ve güzel ahlak onlardaydı. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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