
 
 

FAZİLETLİ İNSANLARA HÜRMET EDİNİZ 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
EsselatuVesselamu ala Resulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet ya Resulallah. Medet Ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbet velhayru fi cemiyya. 

 
Sabah namazından sonra günün hayırlı başlaması için, kısa bir sohbet yapıyoruz, bir 

iki söz söylüyoruz. Hem bizim faydamız için, hem de hazır olanların faydası için. İnşallah 
daim olan Allah bizlere en güzelini öğretir. 

Allah Celle ve Ala Ayeti Celile’de, faziletli insanlara hürmet etmeyi eksik etmeyin 
diyor. İlk başta tabi Peygamber Efendimiz’e, sonra sahabelere, evliyalara, daha sonra da 
tabi mühim olan anne babaya hürmet göstermek gerekir. İnsanlar, aralarında birbirlerine 
hürmet gösterir. Yani yaşına göre, ilmine göre hürmet göstermekte fayda var, iyilik var. 
Sen sensin, ben benim denince güzel olmaz. Bizim toplumumuzda Allah’a şükür yine de 
hürmet var. Başka hiç bir yerde görmedik. Başka memleketlerde kardeş diyorlar. Onlar sırf 
kardeş derler, abi diye bir şey yok. Ne kadar da bizim Türkçe lügat çok az kaldıysa bile; abi 
var, abla var, onlar başka hiç bir lisanda yok. Çünkü öyle bir hürmeti bizim atalarımız 
göstermiş. O da güzel birşeydir.  

Bazen devlet dairelerinde diyorlar ki : “Gelince abi, abla, teyze, amca demeyeceksin; 
beyefendi diyeceksin.” O şeytanın talimidir onlara. Güzel talim, hürmet etmektir. Yaşlıya, 
yaşına göre muamele etmektir. O da edeptendir. İkide bir “Abi, abla, teyze, amca” deme 
diye neden söylediklerini de anlamıyorum. Dayı, amca yahut teyze, abla, kardeş deyince 
arada bir güzellik oluyor. Yok orda onu demeyeceksin, sen resmi adamsın, sen beyefendi, 
hanımefendi diyeceksin . Ne dersen de artık ama sakın o şeyi söyleyip çok fazla samimi 
olma. Bilakis samimi olmak güzel bir şeydir. İnsanlar arasında hürmet edip bir yumuşaklık 
olması, muhabbet olması güzel bir şeydir. İslam’ın güzel ahlakındandır. Hürmet etmekte 
hiç bir mahsur yok. Bilakis hürmet eden insanlara sevap bile vardır.  

Osmanlı’dan sonraki devletlerde, Osmanlı geleneklerini iptal ettiler. Bey, paşa falan 
diyemezsin, efendi bile diyemezsin. İşte seyit diyeceksin. Seyit de herkese söylenmez 
normalde. Onu bile laçka ettiler. Mehmet bey diyeceğine Es Seyyit Mehmet diyeceksin. 
Olmaz ki, herkes seyit olamaz. 

Mühim şeylerdir bunlar. İnsanların birbirine hürmet etmesi, aralarında ülfet olması 
için güzel şeylerdir. Tabi bu güzel şeyler yüzlerce sene önceden, Peygamber Efendimiz’in 
zamanından başlamış. Ondan sonra evliyalarla, tarikatlarla, edeple öğretilerek bütün 
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topluma yayılmış. İkide bir çıkarıyorlar bir genelge; bu hitapları çıkarttık, bundan sonra 
böyle demeyeceksiniz diyorlar. Resmi vazifede olan insanlara, gelene abla, abi 
demeyeceksiniz, fazla laubali olmayacaksınız diyorlar. Laubalilik değildir o, hürmettir, 
güzel şeydir. Güzel ahlak, az bir şey kalmışsa da onu da bitirmek istiyorlar. Allah hepimize 
doğruyu öğretsin inşallah. Allah doğru yoldan ayırmasın, bereketli olsun inşallah. Allah 
toplumuzu muhafaza etsin. 

Velhamdülillahi rabbil alemin  

El fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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