
	
	

	
	

	

	

 
 

HATA EDEPLE SÖYLENİR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
Çoğu zaman insanlar bir düşünceyle bir şeyler yapmak ister. İnsanlarda kendine 

göre bir hata görmüş olabilir. Karşısındaki insana onu edeple, usulüyle söyler yahut 
yazabilir. Milletin önünde rencide olmasın diye böyle yapar. Bu da güzel bir adaptır. 
Milletin önünde “Sen böyle yaptın, sen şöylesin, sen böylesin…” derse, o vakit edep dışı 
olmuş olur. 

İnsanın nefsi her şeyi güzel gösterebilir, hataları da güzel olarak gösterebilir. 
İyilikler de insan kendine gelince, kendine uyan şeyi iyidir zanneder. O insan o hatayı 
görmüş olabilir, senin bilmediğin, senin iyi zannettiğin şeyi sana söyler. Dediğimiz gibi 
adabıyla söylemesi güzel olur.  

Onu kabul etmek lazım, hata hakikaten hataysa onu düzeltmesi lazım. İnsanın, o 
insana “Beni bir vebalden kurtarmışsın.” diye teşekkür etmesi lazım. “Benim bundan 
haberim yoktu. Ben bunu iyi zannediyordum, meğerse kötü, çirkin bir şeymiş. Bunu sen 
bana gösterdin, bana tembih ettin, buna teşekkür etmemiz lazım.” demek lazım, 
kızmamak lazım. 

 الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ 
 

“Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehu” “Onlar ki sözü dinlerler, sonra 
da en güzelini tatbik ederler.” (Zumer Suresi-18) “İnsan söyleneni dinler, iyi tarafına tâbi 
olur.” Olabilir, karşıdaki insan senin niyetini yahut senin maksadını bilmeden doğruyu bile 
kötü zannedip de sana söylemiş olabilir. Ona da gene teşekkür etmek lazım ki benim 
nefsimi frenledi, ona güvenmememiz için bir vesile oldu. Demek iyiyi bile insanlar kötü 
olarak görebiliyor. Onun için nefis istediğin gibi atlayıp, zıplama; sen insanların önündesin, 
sana herkes müsamaha etmez.  

 



	
	

 

 

 

 

O da yani güzel bir şeydir, dediğimiz gibi hemen nefsini müdafaa etmeye gerek yok. 
Kardeşine teşekkür edersin, “Nefsim için hakikaten az bile söylemişsin.” diyeceksin. Bu 
nefis böyle devamlı kamçılamakla yola gelir. Nefsine taviz verme, vermedikçe sen daha 
yükselirsin. Nefsine taviz verip, nefsinin arkasından gidersen o vakit derecen düşer, 
makamın düşer. Allah bize kuvvet versin ki hakikati kabul edelim, nefsimize tâbi 
olmayalım. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
02 Mayıs 2017/06 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


