
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MAKAMLAR EDEBE GÖRE VERİLİR 
 

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 edeptir, edep de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatıdır. Allah Azze ve 
Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i en güzel edep üzerine yarattı.  

َم َصالَِح ْاألَْخالَقِ   إِنََّما بُِعْثُت أُتَمِّ
 

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” dedi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında o vaktin insanlarının edebi çok eksikti. 
Sahabelerin vahşi sıfatları vardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hepsini en yüksek 
mertebelere yükseltti. O da nasıl oldu? Edeple. Edep insanı yükseltir. İlk başta Allah’a 
karşı edepli olacaksın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e edepli olacaksın, ondan sonra 
müminlere ve insanlara karşı edepli olacaksın.  

Bazı insanlar karıştırır, “Allah hepimizi aynı yarattı.” derler. Tamam, aynı yarattı 
ama senin o insanlara da hürmetin yok, edebin yok. Öyle olunca senin merteben daha 
düşük olur. Allah insanlara mertebelerine göre, edeplerine göre verir. En yüksek 
mertebede olan ve en edepli olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Ondan sonra diğer 
peygamberler, sahabeler, âlimler, evliyalar gelir. Hepsi edep üzerinedir.  

Bazı insanlar var, bakarsın âlimim diye geçinir ama edep olmayınca onların hükmü 
yoktur, Allah Azze ve Celle’nin elinden de kuvveti yoktur. Edep mühimdir. 
“Mekarimu'l ahlak.” En güzel huy edeptir. İnsanlara iyilikle muamele etmek, ailesine 
muamelesini edeple yapmak lazım. Edepli insan merhametlidir. “Ben şuyum, ben buyum, 
ben size yemek getiriyorum…” diye başlarına kakmak edepten değildir. “Ben namaz 
kılıyorum, istediğimi yaparım.” demek de olmaz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatlarına, yaptıklarının derecesine bakarsanız; 
hiçbir zaman ailesine ne sövdü ne dövdü. Darıldığı vakit sesini çıkarmadan yanlarından 
ayrılırdı. O zaman bilirlerdi ki bir şey var. Şimdiki insan tarikat sahibiyim diyor, kadına 
eziyet veriyor, dövüyor, sövüyor, ondan sonra tarikat ehliyim diyor.  



	
	

 

 

 

 

Tarikat öyle olmaz, edeple olacak. Dediğimiz gibi, ilk başta kendi ailene, ondan 
sonra komşulara, ondan sonra muhite; öyle yayılır edep, güzellik öyle yayılır. Allah 
hepimize Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahlakını nasip etsin. En güzel, en yüksek 
mertebelere öyle ulaşırız.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Kasım 2017/28 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 
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