
OSMANLI DÖNEMİNDE TEKKE VE ZAVİYELER 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

            Tarikat sohbetle, cemiyetle kaimdir. Bütün tarikatlarda hemen hemen aynıdır. Ama 
bizim Nakşibendi Tarikatı’nın sohbetleri mühimdir. Tekke ve zaviyeler Osmanlı 
zamanından sonra kaldırıldı. Baktılar ki Osmanlı kalktı daha bu şeyler duruyor. Bunlar 
kalırsa tehlike olacak. Onun için şeytan kurnaz, işine gelmedi, istemedi onu. Milleti hem 
cahil bıraktı, hem İslam adabından uzak dursun istedi. Onun için bu zaviyeleri, tekkeleri 
kaldırdı. Onlar hâlbuki devlete, İslam Devleti’ne yardımcıydı.  

Osmanlı gitti gideli, insanlar daha iyi olacağına, gittikçe daha çok vahşileşiyorlar. Bir 
yandan da Allah’a şükür Anadolu’da dergâhları kapatsalar da âlimler kaldı, salihler kaldı. 
Onlar gayret sahipleridir. Bulundukları yerde insanlara feyiz verdiler, irşad verdiler, sohbet 
verdiler. Baskı kalkınca maşallah yine eskisi gibi doldu memleket. Görüyoruz ki başka 
yerlerde kapatılmadı hiç bir şey ama orada büyük bir fitne oldu.  

Ne kadar Osmanlı’dan uzaklaştılarsa o kadar vahşileşti insanlar. Demek ki bu 
tarikattı, dergâhtı onlar edep öğretiyordu. İslam’da en mühim şey edeptir. Allah en güzel 
edebi Peygamber Efendimiz’e vermiştir. Efendimiz’in zamanında bağırma, çağırma yoktu. 
Kalkıp da sokaklarda bağıracaklar, çağıracaklar öyle bir şey yok. Savaşta bile olmazdı. 
Sahabenin birisi öyle kabadayı kabadayı hareketler yapıyormuş. Peygamber Efendimiz dedi 
ki: “Bu hareketleri Allah sevmiyor ama kâfirlere karşı yapabilirsin. Müslümanlar’a karşı 
değil de kâfirlere karşı izin var.”  

Ne için Osmanlı bu kadar mübarek bir devletti? Çünkü İslam Devleti idi. Her şeyi 
İslam’a göre yapıyorlardı. İslam’a göre hareket ediyorlardı. İslam’a aykırı, İslam’a mugayir 
en ufak bir şey yoktu. Osmanlı İmparatorluğu 700 seneye yakın hükmetti. O 700 senenin 
son zamanlarını devamlı kötülediler ama esası araştırılınca anlaşılıyor ki daha yüzlerce sene 
onlara yetişemeyiz.  

Akşam bir şey gösteriyorlardı, enteresan dedik bakalım. Osmanlı’da kölelikten 
bahsediyor. Allah Allah, nasıl bir şey bu? Adamın kim olduğunu bilmiyorum, kölelerin 
alınıp satıldığını anlatıyor. Onun usulü var, adab-ı erkânı var. Nasıl yapıldığını anlatıyor. 
Bunlar esir oluyor da esirlikten sonra köle oluyor. Kalkıp da adamı kaçırıp köle 
yapamazsın, seninle savaşacak. Onu da anlatıyor teker teker. Nasıl geldiğini, nasıl gittiğini, 
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nasıl alındığını hepsini gösteriyor. Avrupalılar gibi köy basıp da fakir fukara insanları, 
ailecek, savaş yapmadan götürmek diye bir şey yok. Hepsinin nereden geldi, nereye gitti, 
usulüne uygun mu değil mi diye kayıtları var. En ufak teferruatına göre anlattı. Böyleydi 
yani, hiç zulüm diye bir şey yoktu. Hak yemek diye bir şey yoktu. Onun için bu kadar 
mübarek bir devletti.  

Osmanlı zamanında savaş, gayrimüslimlerle oluyordu. Ama gayrimüslimler 
dediğimiz memleketimizin içindekiler değil. Onlar da aynı haklara sahipti, Osmanlı 
tebaasındandı onlar da. Hepsinden vezir olan var, sadrazam olan var. Anlatırken sadrazam 
köle varmış, ondan bahsetti. Sultan Süleyman’ın kölesi sadrazam olmuş. Olabilir işte. 
Osmanlı’nın adaletine bakın. Hak vardı, hukuk vardı. Onları azat etmek için de teşvikleri 
vardı. Birisi on sene kadar bir köleyi tutarsa ayıplarlarmış. Bu kadar sene kaldı, azat etmesi 
lazım, ayıptır diye millet arasında güzel bir âdet vardı. Bu âdet, kölelerin azat olması için 
insanları teşvik ederdi. Azat olduktan sonra da hayatlarını, maişetlerini sağlasınlar, 
geçinsinler diye onlara yardım edilirdi. Bazen olurmuş köle ölür. Kıyamet günü köle 
olmasın diye onun kabrine ben köleyi azat ettim diye yazı yazarlarmış. Onu yapana ölü 
köleyi azat etti diye çok gülerlermiş. Onun için çoğu insan en çabuk vakitte azat etmek 
isterdi. Bu şeyler Kur’an’da gösterilen ayetlerden dolayı yapılırdı. Güzel şeyler teşvik 
edilirdi ve yapılırdı. İşte bu şeyler dergâhlarda öğrenilirdi, Meşayıhlardan öğrenilirdi. 
İhvanlar, tarikat erbapları hepsi güzel geçinirdi. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmezdi.  

Allah’a şükür Osmanlı’nın bereketiyle bizim memlekette daha epeyce hizmetler 
olacak Allah’ın izniyle. Mehdi Aleyhisselam zuhuruyla buradaki emanetleri teslim alacak 
inşallah. Buradaki ahali O’nun yardımcısı olur inşallah. Halifeyim, malifeyim diyen bu 
sahte insanlardan hiç birinde halifelik yok. Şimdi halife Osmanlı’dadır. Osmanlı halifedir. 
Nasıl Osmanlı Sultanı Sultan Selim’e Abbasi Halifesi kendi rızası ile halifeliği teslim etti. 
Zorla bir şey olmadı. Son işte gelecek. Mehdi Aleyhisselam gelince de Osmanlı Sultanı, 
buradaki kimse, kim hak sahibiyse işte; o teslim edecek Mehdi Aleyhisselam’a, O’na 
yardımcı olacak. Osmanlı’nın tapusundayız hep daha inşallah. Allah bizi bu yoldan 
ayırmasın. Osmanlı’dan şeref duyarız. Osmanlılar, Osmanlı Sultanları kendilerini, canlarını 
başlarını İslam yoluna koymuşlardı. İslam’ın hizmetinde kılıç salladılar. Her şeyi İslam 
yolunda verdiler. Ne mutlu onlara, Allah’a şükür. Ne mutlu Müslüman’ım diyene, Allah’a 
şükür.  

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretlerinin (k.s.) 
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