
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EDEPLİ OLAN HÜRMET GÖRÜR 
 

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. 

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki:  

	ربي فأحسن تأدیبيأدبني 
“Eddebeni Rabbi ve Ahsene Tedibi” “Allah bana edep öğretti, en güzel edeple 

edeplendim” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Edep güzel şeydir. Görgü kuralları 
derler şimdi. Onların da en güzeli Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de vardı. O bize örnektir, 
O’nun yolundan gitmek lazım. Edepli insan insanlar arasında da hürmet görür, sevgi 
görür. Sevgi görmese bile edepli insana hürmet ederler.  

İslam’ın, Müslümanın vakarı vardır. Vakar dediği; her mecliste nasıl oturulacak, 
nasıl kalkılacak, nasıl konuşulacak diye güzel bir yol göstermiş Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). O yola tabi olanlar dediğimiz gibi insanlar arasında makbul olurlar, sözlerine, 
kendilerine güvenilir. Öteki türlü, herkesin yaptığı gibi yapmaya kalksa, o vakit o insanı 
hafif görürler.  

Her şeyin vakti var. Bazen şakanın da vakti olur, o da yapılır. Ciddi olmak gerektiği 
vakit de ciddi olunur. Büyükle nasıl konuşulur, küçükle nasıl konuşulur, hepsi bu 
dediğimiz terbiyeyle olur. Şimdi ahir zaman, insanlar düşünmeden konuşuyor, ani feveran 
ediyor. Ondan sonra hatalı olsalar bile hatasını kabul etmeden, özür dilemeden, kendini 
haklı çıkarıyorlar. Öyle olunca, onlar vakardan uzak olan insanlardır, edepten uzak olan 
insanlardır. Onların şerrinden yahut onlardan uzak durmak ister. Öyle insanlar sevilmez.  

Ağırbaşlılık demek, vakar demek, bir şey olduğu vakit insan düşünür, eder, ondan 
sonra konuşur yahut ne edeceğine, ne yapacağına karar verir. Çünkü söz ağızdan çıktıktan 
sonra geri gelmez. Bu, dikkat etmek lazım olan şeylerdendir. Çok dikkatli yaşamak lazım. 
Tabi bu birden olmuyor, insan yavaş yavaş öğrenir. Bir defa, iki defa derken; “Ne yaptım, 
ne ettim?” diye kendisini hesaba çeker, yavaş yavaş insan daha terbiyeli olur, daha edepli 
olur.  

 
 



	
	

 
 
 
 
 

 
Dediğimiz gibi, bu edepler İslam’ın esasındandır. Hakiki Müslüman, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’e benzeyen insandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öyle öfkelenmezdi. 
Öfkelendiği vakit de Allah için öfkelenir, kendi nefsi için öfkelenmezdi. Çoğu zaman 
halim selimdi Mübarek (sallallahu aleyhi ve sellem). O’na benzemek lazım, O’nu örnek 
almamız lazım inşallah. Allah hepimize bu güzel huyları, güzel edebi öğretsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  02 Nisan 2018 /15 Recep 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


