
 
 

 

 

 

 

 
MÜSLÜMAN EDEPLİ OLUR 

 
EsselamuAleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim. 
VesselatuVesselamu 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 sohbevelhayru fi cemiyya. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İnsanın 360 azası vardır, onlar için 
her gün bir sadaka vermek lazım.” Sahabeler de “Bizim paramız yok, nasıl olacak?” diye 
sormuşlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş ki: “Bir iyilik yapmak da sadakadır, bir 
sünneti yapmak da sadakadır.” 

Sünnetten kasıt iyilik yapmak, insanlara yardım etmek. Yoldan bir taşı bile 
kaldırsan, o da sadakadır. Dikeni kaldırsan, sadakadır. Onlar sadakadır, bu azaların 
sadakasıdır, Allah’a şükürdür, onların sağlıklı kalmalarına vesile olur. Onu bırakalım, 
ihvanların bahusus tarikat ehli olan insanın onu yapması lazım. Bir de insanlara eziyet 
vermemesi lazım. Nereye gelirse, her tarafta, etraftaki insanlara rahatsızlık vermemesi 
lazım, yoldan geçen insanlara yardımcı olması lazım. 

Bir de görüyoruz, dün de oldu, dergâhlarımızın yahut camilerin önüne arabalarını 
bırakıp giderler. İnsanlar nasıl geçecek, ne yapacak kimsenin umurunda değil. Ondan 
sonra bir adam orada kötü söz söyleyecek yahut sövecek, o adamı da günaha sokacak. 
Bunun müsebbibi kim? O insandır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “İnsanlara eziyet olmasın diye yoldan taşı bile 
kaldırın.” diyor. Sen kalkıp da insanlara eziyet ediyorsun, bir de tarikat ehliyim diye 
geçinip, onu oraya koyuyorsun. Caminin önünde ya da arabayı koyduğu yerde millet bar 
bar bağırır, sövüp sayar ondan sonra. Bu defa hem rahatsızlık oluyor hem huzursuzluk 
oluyor. Bir de üstüne adama günah işletmiş oluyorsunuz. Onun sebebi olan insana da o 
günah gider.  

Bir şey yaptığında, onu düzgün yapmadıysan, bir insan sövdü mü ikiniz de o 
günaha girmiş olursunuz. Onun için Müslüman, tarik ehli insanlar daha edepli olmaları 
lazım, daha dikkatli olmaları lazım, daha ince düşünmeleri lazım. Bundan bir kötülük 
olmaz, sende bir şey eksilmez. Senin bir şeyin eksilmez bilakis düzgün yaparsan makamın 
yükselir, insanların katında da daha muteber olursun. Onun için bu şeylere dikkat etmek 
lazım.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

“Biz Müslümanız, her şeyi yapabiliriz.” diye düşünmeyin. Müslümansan, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrini tutacaksın, O’na tâbi olacaksın. Allah hepimize 
güzel ahlak, güzel muamele nasip etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

23 Aralık 2016/23 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


