
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EFENDİMİZ (S.A.V.)’E TAZİM ETMEK ZOR DEĞİLDİR 
 

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. 

 

Tarikatımız devamlı edep öğretir. En yüksek edep Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’dedir. Bu kadar yüksek olduğu halde gene tevazu gösterir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) buyuruyor: “Ben âdemoğlunun seyyidiyim ama iftihar etmiyorum.” “Ben Allah’ın 
Resulüyüm ve son peygamberim, gene iftihar etmiyorum.” diyor. “Arapların en iyisiyim, 
gene iftihar etmiyorum.” diyor. Bunu sırf bize talim için söylüyor.  

Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iftihar edeceği çok şeyler var ama kibir ve 
iftihar Allah’a mahsustur. O edebi bize gösteriyor. Şimdiki insanlar en ufak bir şeyde 
kendilerini nasıl yükselteceklerini, ne kadar kibir yapacaklarını şaşırırlar. En ufak bir şeyde 
insanın nefsi kabarır. Bir mertebeye yükselirse, hemen kendini bir şey sanar, “Küçük 
dağları ben yarattım.” gibisinden şişer ve gülünç duruma düşer. İnsan ne kadar kibir 
yaparsa, kendini o kadar alçaltmış olur.  

Tevazu sahibi olan yükselir, kibir sahibi olan alçalır. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hadislerinin manası budur. Arapçasını okumadığımız için Türkçesinden 
söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim etmek emirdir, farzdır. Allah Azze ve 
Celle bize O’nu tazim etmeyi, O’nu sevmeyi, O’nun yolunda gitmeyi farz kılmış. Bu güzel 
günler O’nun doğum ayıdır, Mevlit ayıdır. O’nu ne kadar tazim etsek Allah indinde o 
kadar makbul kullar oluruz. Allah sizi sevdi mi her işinizi kolay yapar, içinize huzur verir. 
İnsanlar huzur arıyor; huzur, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmekle, O’na hürmet 
etmekle, O’nu tazim etmekle olur.  

Sahabeler o mertebelere nasıl yükseldirler? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i severek, 
O’na itaat ederek, O’na yardım ederek, O’nun yolundan giderek hepsi birer yıldız gibi 
oldu, parladı. “Hangisine tabi olsanız, hidayete varırsınız.” dedi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Kendi kafalarına göre olsalardı, onlara tabi olunmazdı. Onların sevdikleri 
Peygamber (s.a.v.)’dir, yolundan gittikleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazim etmek güzeldir ve zor değildir. En 
ufak bir iyilik yapmak insanın nefsine zor gelir, hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
sırtında taş taşı demiyor, Peygamber (s.a.v.)’i sev diyor. Şeytan da bütün gücüyle ona mani 
olmaya uğraşıyor. Allah hepimize sevgisini daha da çoğaltsın ki Allah indinde daha makbul 
kullar olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
23 Kasım 2017/05 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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