
 
 

TEVAZU 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Esselatu Vesselamu ala Resulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet ya Resulallah. Medet Ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  
Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya. 
 

Sohbet nasihattir. Bu Şeyh Efendi’nin emridir, dinimizin emridir tabi. Nasihat vermek 
dindir. “Ed dini nasiha.” Nasihat demek, insanlara iyi şeyleri göstermek, kötülük yapmasınlar diye 
tembih etmek ve onları kötülüklerden sakındırmaktır. Nasihat iki kelime bile olsa olur. Bazı 
insanlar saatlerce konuşur ama Allah’ın hikmeti kimse dönüp bakmaz bile, dinleyen olmaz onları. 
İnsanın iki kelime olsun aklında kalması daha iyidir. 

İnsan tevazu ile güzel olur. Koskoca Peygamber Efendimiz; dünyanın, değil dünyanın, 
kâinatın en yüksek mertebesinde olan O’dur. O mertebede iken bile ondaki tevazu kimsede yoktu. 
Efendimiz’ in zamanında iki kuruş etmeyen insanların bile kibrinden geçilmiyordu. Kibir onların 
toplumunda normal bir şeydi. Ne kadar fazla kibirlenirlerse o kadar daha makbul sayarlardı 
kendilerini. Kişinin kendine bir kıymet vermesi mühim değildir. Mühim olan Allah’ın verdiği 
kıymettir. Allah(c.c.) Peygamber Efendimiz’e kıymet vermiştir ve Peygamber Efendimiz tevazu ile 
emrolunmuştur. O, güzel ahlakı devam ettirmiştir. Onun için ne kadar âlimsen o kadar fazla 
kibirleneceksin diye bir kaide yok, bir usul yok.  Ne kadar tevazu sahibi olursan hem insanlar seni o 
kadar sever, hem de Allah katında sevilmiş olursun. Ne kadar kibirlenirsen, ne kadar ters olursan, 
kendini görürsen insanlar o kadar senden uzaklaşır. İşte güzel Peygamberimiz bizlere bunu 
öğretiyor.  

Çok hadis-i şerifler, rivayetler, siyer kitapları var. Ancak baktığınızda onun kadar tevazu 
sahibi olan bir insan yoktur. Efendimiz kendi işini kendisi yapardı. Sahabeler ayağa kalkınca oturun 
derdi, yapacağı işi onlara bırakmazdı. Binlerce misal var, öğrettikleri var.  

Onun için âlimim diyen insan başta onun yaptıklarını uygulayacak. Tevazu zor bir şey 
değil ama kibirli insanın nefsine çok zor gelir. İşte Kureyş’in kâfirleri İslam dinine bu sebeple 
girmediler. Kibirlerinden dolayı girmediler ki onlar da helak oldular, cehenneme gittiler. Ama 
tevazu sahibi insan Allah’ın yanında da makbuldür, insanların yanında da sevilen birisidir. Allah bu 
nasihati hepimize öğretsin, daim olsun üstümüze, unutmayalım inşallah. 

Ve minAllahu tevfik. El Fatiha 
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