
 
 

 

 

 

 

 
EDEP VE HAKİKİ İLİM 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Tarikat dediğimiz gibi adaptır, edeptir. Adap dediği, edebin toplu halidir. Bir insan, 

bir mübarek, bir söz söyledi mi eskiden hiç kimse ses çıkarmazdı, çoğu insan kabul ederdi. 

Kabul etmeyen de sesini çıkarmazdı; “Muhakkak bizim bilmediğimiz bir hikmet var bu 

sözlerde. Bu insanlar boşa konuşmaz.” derlerdi. Tarikatları men ettikten sonra ortalık 

edepsizlik doldu. Her türlü edepsizlik doldu. Bahusus Müslümanım diyen insanlarda, bu 

Vahabi fitnesi çıktıktan sonra daha da çoğaldı.  

Tarikat ehli, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşır, şeyhten şeyhe Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’e kadar ulaşır. Onların söyledikleri sözler hikmetlidir, güzeldir. Sözleri 

insanlara nur olur, kalplerini aydınlatır, içlerini, yüzlerini aydınlatır; insanlara ferah verir, 

sürur verir, huzur verir. Onlara bakıp da insanlar sevinince, şeytan bundan hoşlanmaz.  

Şimdiki millet marka delisi oldu, markadan başka şey giymezler. Onu da fırsattan 

istifade bazı insanlar taklit eder, bir liraya yapar. Zaten orijinal markayı da bir liraya yapar, 

üstüne markayı koydu mu yüz liraya satar. Taklitçiler de on lira, yirmi lira yapar, bu millet 

kapış kapış alır. Şimdi bu şeytanın adamları, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ulaşmayan insanlar, 

ne kadar ilim sahibi olsa da bir faydası yok. İlim, hakikat ile buluşmadı mı faydası olmayan 

bir şeydir. Alıyorlar, ondan sonra bir defada bozulup atıyorlar. 

Bir zaman bizde de öyle bir şey olmuştu. Şeyh Efendi (k.s.) kuyu kazmayı, su 

çıkarmak için çok severdi. İnsanlara hayır olsun diye yapardı bunu. Kıbrıs’ta kuyu kazdık, 

dalgıç motor dedikleri motordan aldık. Bu motor neredeyse bizim boyumuzda, bir buçuk 

metre kadar, paslanmaz çelikten, pırıl pırıl parlıyordu. Şeyh Efendi ile beraber dağa çıktık, 

sarkıttılar kuyunun içine, bir defa çalıştı. “Bak güzel çıktı, ta yukarıya kadar suyu vurdu.” 

dedik.  

Ondan sonra ikinci gün, “Gene çıkalım da bir defa daha deneyelim, bakalım daha 

yukarıya gider mi?” diye gittik. Gene koydular, sarkıttılar kuyunun içine, çalışmıyor. “Ne 

oldu acaba?” dedik. Öyle yap, böyle yap, elektrikçi var, makinist var, bir türlü olmadı. 

Baktılar baktılar, her şey tamam ama hiç kimsenin aklına bozulmuş olabileceği gelmedi.  



 
 

 

 

 

 

Baktık ki bitmiş, bir defalıkmış. Onun sağlam olanı yaklaşık dört misli fiyatına. Bu bir defa 

çalıştı ama hakikisi senelerce gider, durmaz, devamlı su verir, fayda olur.  

İşte anlattığımız, şeytanın şeyhleri yahut şeyh değil; onlar şeyh demez kendine de 

âlim der, hoca der, allame der, profesör der, doktor der… Din üzerine doktor değil de 

keşke normal doktor olsaydı, o zaman bir faydası olurdu. Bu din doktoru denilenlerin 

dinden hiçbir şey anladığı yok ama insanları şaşırtmaya gelince şaşırtırlar. Şeyhlere dil 

uzatırlar, tarikatlara dil uzatırlar ve bir fayda edecek zannederler. 

Allah’ın hikmeti, Allah (c.c.) evliyalarını korur, onlara dil uzatanları zelil eder. 

Diğerlerine ise kimse ne hürmet eder ne de onları sever. Onlara tâbi olan üç beş kişi de 

onlar gibi olan insanlardır. İnsanlara bir şey veremiyorlar. Dediğimiz gibi, elinde bir atımlık 

bir şey var, zannediyorlar ki onunla bütün millet oturup kalkacak, onlara tâbi olacak.  

Allah istedikten sonra kimse mani olamaz. Allah kime yardım ederse, kimse onu 

mağlup edemez, zelil edemez. Allah’ın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Allah kimi zelil 

ettiyse kimse onu yükseltemez, o kimse aziz olamaz. Nefsine tâbi olan insanlar kendi 

kendilerini kandırır. Şeytan onları kandırır, pohpohlar, onlar da o yolda devam ederler. 

Yolları, sonu hüsran olan bir yoldur, ahirette pişman olurlar.  

İnsan bir söz söyledi mi dediğimiz gibi eskiden insanlar dinlerlerdi, bir fayda olursa 

alırlardı. Şimdiki insanlar bir söz duydular mı herkese itiraz ederler. Bu insan nasıl bir 

insan? Kaç senedir bu yolda gidiyor? Kaç yaşındadır? Bu kadar zamandır bu insanlara 

hizmet etti, faydası dokundu. İyi mi söyledi, kötü mü söyledi? Bunlara hiç bakmadan edep 

dışı sözler söylemeye, uygunsuz şekilde o insana hitap etmeye başlarlar.  

Tarikatımız edep üzerinedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’e hürmet edene, hürmet 

edeceğiz. Âli ashabına hürmet edene, hürmet edeceğiz. Sahabelere hürmet edene, hürmet 

edeceğiz. Bizim yolumuz budur.  

Onların dışına çıkıp da abuk sabuk şeyler söyleyenlere o vakit cevap vermeye izin 

var. Ama kalkıp da mübareklere söz edeceksin, meşayihlere söz edeceksin, tarikatlara söz 

edip de konuşacaksın; Allah sana bir tokat vurur, nereden geldiğini bilmezsin! Ondan 

sonra, “Başımıza nasıl böyle bir iş geldi?” diye düşünüp durursun.  

Hadis-i Kutsi diyor ki: “Kim benim evliyama, sevdiğime kötü söz söylerse yahut 

ona düşmanlık yaparsa, Ben ona düşmanlık yaparım.” Bu mühim sözdür. Onun için, 

evliyalar, mübarekler bakmazlar çünkü onların imanları kuvvetli. Ne mahkemeyle ne başka 

şeyle uğraşmazlar, Allah’a havale ederler. Allah (c.c.), “Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr”. En 

iyi Mevla’dır, en iyi koruyan, galip gelen O’dur. O’nun himayesinde olan insanlar bir 

şeyden 



 
 

 

 

 

 

 

korkmazlar, hiçbir şey umurlarında olmaz. İsterse bütün dünya aleyhlerine olsun, Allah 

onlarla beraber olduktan sonra, o iman var ya, onlara yeter. Allah hepimize o imanı versin 

inşallah. Bu insanlara da Allah akıl fikir versin. Güzel ahlak sahibi olmak en mühim şeydir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öğrettiği yoldur.  

َم َصاِلَح اأْلَْخالَقِ   إِنََّما بُِعثُْت أُتَّمِ
 

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” diyor. “İyi huyları, edebi 

öğretmeye gönderildim.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O’nun yolunda gidelim 

inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
25 Kasım 2016/25 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


