TARİKAT EDEBİ ÖĞRETİR
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.
Ebu Eyub El Ensari, Medet
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Evliyalara karşı edepli olmak, âlimlere karşı edepli olmak, anneye babaya karşı
edepli, düzgün olmak hep tarikatın öğrettiği şeylerdir. “Et-Tarikatu kulluha adap” diyor.
Tarikat edepten ibarettir.
Tarikat olmayınca edep kalmadı. Müslümanların arasında edep iyi ve güzel bir vasıf
olarak kalktı, çoğu zaman da ayıp sayıldı. Anneye babaya muti olmak, edepli olmak
güzeldir. Yeni nesilde tarikat yok, bir şey yok, edep de hiç yok. Tarikatlar kalmayınca,
edebi güzel bir vasıftan, gülünç ve komik bir şeye çevirdiler.
Bizim burada tabi tarikatlar yasaklandı, böyle oldu. Osmanlı gittikten sonra başka
memleketlerde başka şeytanlar çıktı. Bazı Müslüman ülkelerinde tarikat yasaktır. Bazı
yerlerde de tarikatı men etmeseler bile ona kötü gözle bakılıyor.
Edep gösterip, hürmet edince sen günah işledin diyorlar. Yani bu kadar ileriye
gidiyorlar, bu kadar şeytana tabi oluyorlar. Bunlar kendini Müslüman zanneden, namaz
kılan, oruç tutan insanlar. Tarikat ehline, edep gösteren insanlara bu töhmeti layık
görüyorlar. Ondan sonra ne oluyor? İşte gördüğümüz vaziyet oluyor.
Edep öğrenmek çok mühimdir. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) edebi, Allah Azze
ve Celle öğretti. O’da (s.a.v.) bize öğretti, insanlara öğretti, sahabelere öğretti. Sahabeler
âlimlere, âlimler evliyalara, şeyhlere, dervişlere böyle sırayla geliyor.
Bu güzel bir şeydir. Yüz seneden beri görüyoruz ki edep kalmadıktan sonra her
şeyde çirkinlik oldu. Her hususta kabalık, çirkinlik, bencillik oldu. Kendisini düşünmesinin
dışında kimseyi düşünmeyen insanlarla doldu her taraf. Etrafınıza bakın, Osmanlı
zamanındaki evler nasıldı, bir de şimdikiler nasıl?

Yeme içme de aynı şekilde. İnsanlar her şeyi edep dışında yapıyor. Tabi onların
kabahati yok. Çünkü tarikatlar, tekkeler, dergâhlar, zaviyeler kapanınca öğrenecek şeyh
veya âlim insanlar kalmadı. Ortada kim kaldı? İşte sarhoşlar, benciller, menfaatçiler, onlar
kaldı; başka şey kalmadı ortada.
İnsanlar da bunlara tabi oldu. “Bunlar demek ki biliyor, biz de onlar gibi yapalım!”
derken memleketi kötü vaziyete getirdiler. Ama Allah’a şükür gene evliyaların,
mübareklerin hürmetine çoğu insanlar durumu kurtardı.
Allah’a şükür bizim Anadolu doludur; evliya dolu, sahabe dolu. Burada kaç tane
mübarek var? Eyyub El Ensari Hazretleri’nden tutun, yer altı camisindekilerle kaç tane
sahabe var burada. Evliya dersen hakeza Merkez Efendi, Sümbül Efendi, Yahya Efendi,
Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri, Mustafa Devati Hazretleri, Cemalettin Gumuki
Hazretleri. İstanbul’da doludur.
İstanbul dışında desen Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli, oraya giderken Hayrettin
Tokadi hazretleri, Ashabı Kehf var, Veysel Karani var, Fakirullah sağınızda solunuzda.
Ondan sonra Konya’da, en büyük, Mevlana Hazretleri, Şems-i Tebrizi hazretleri, deniz
bunlar. Onların ilimleri, kerametleri hala akıyor. Onların ilminden binlerce kişi her gün
Müslüman oluyor.
Mevlana Hazretleri bizim memlekete ve bütün insanlığa en büyük nimet. Sırf bizim
memlekete değil, insanlığa çok büyük bir nimettir. Mübareğin kitaplarını, Mesnevi-i Şerif’i
ilk defa birinci halvette okuduk, birinci cildi idi. İkincisini de okuduk. Allah makamını âli
etsin, daha da yükseltsin, Mesnevi’yi küçükken görürdüm, Şeyh Efendi’den duyardım.
Yanında olurdu ama nedir, ne değildir hiç anlamazdık Halvete girince bir açtık, maşallah
deniz derya.
Bu, Avrupalıların ilgi duyduğu kadar var. Fazla bile var çünkü onların en büyük
psikolog, sosyolog bilmem ne dedikleri insanların söylediklerini en ince noktasına kadar
Mevlana Hazretleri Mesnevi’de anlatıyor. Çok müteessir olduk, çok etkilendik derler ya,
etkilendik Allah’a şükür. Ama ondan sonra da okumaya fırsat olmadı.
İkinci halvette Mesnevi’nin gene bir cildini okuduk. Galiba altı cilttir, ikisini ancak
okuyabildik. Ama fırsat olsa gece gündüz bırakmadan okunacak mübarek bir eserdir.
Hepsi de İslam’a, şeriata, tarikata ve İslam’ın en güzel hallerine uyan müthiş bir eserdir.
Ondan sonra gelen çok eserler oldu ama Allah’ın hikmeti bu kadar kuvvetli bir eser
görmedik. 700-800 sene önce yazılan bir eserdir. Maşallah. Ondan etkilenip çoğu insan

hidayete gelmiş. Ama arada maalesef menfaatçiler de var. Mevlana’nın demediği şeyleri
deyip, Mevlana Hazretleri’ne iftira atmak isterler. Bir söz var Türkçede, güneş balçıkla
sıvanmaz derler. Allah’a şükür ki kim konuşursa konuşsun kıymeti yok çünkü cevherdir,
güneştir, parlıyor.
Hiçbir şey Mevlana Hazretleri’ne etki edemez çünkü Mevlana Hazretleri’nin kendi
zamanında da çoğu insan onu anlamadı. Şimdiye kadar anlayanlar da var, anlamayanlar da
var. Bir de menfaat için, ben Mevlana’ya tabiyim diyorlar. Namaz yok, niyaz yok, her türlü
acayiplik var, İslam’a uygun olmayan şeyler var, ondan sonra ben Mevlana’ya tabiyim!
Benim bildiğim, Mevlana hiç öyle bir şey kabul etmez. Onların anladıkları yanlış, yanlış
anlamışlar.
Mevlana Hazretleri en güzel açıklamayı yapmış, en güzel misalleri vermiş, hikâyeler
anlatmış. Onu okuyunca, dinleyince hiç anlamayan insan bile anlar. Tabi onu okuyup,
açıklamasını yapmak için eğilen âlimler de var.
Şeyh Efendi’nin dedesi, onun da adı Nazım’dı, Kıbrıs’ın son Mevlevi şeyhiydi.
Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi. Son Şeyh oydu o vakit. Burada bir şey oldu mu ne
derler, biri hapşırırsa oradakiler nezle olur. Burada zaviyeler kapanır kapanmaz, onlar
kendilerine işgüzarlık yaptılar, zaviyeleri de kapattılar, harfleri de değiştirdiler. Hâlbuki
orası buraya tabi değildi, İngiliz idaresindeydi.
Mevlana’dan bahsettik, Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’nin soyu oradan
geliyordu. Mevlevi deyince aklımıza dönen dervişler geliyor. İnsanlar onu bir okusunlar. O
tavsiye edilen bir eserdir. 700-800 sene önce yazılmış ama anlıyorsun, bütün anlattıklarını
anlıyorsun. Şimdi yeni çıkan bazı kitaplar var anlamıyorsun, okunuyor ama hiç bir şey
anlaşıldığı yok.
Onun yerine Kur’an oku. Madem anlamıyorsan, niye boşu boşuna okuyorsun? Her
gün aynı şeyi okumaya mecbur değilsin. Kur’an oku, Delailül Hayrat oku, tespih yap. Allah
onlara karşılık sana sevap yazar. Anlamadan okuduğun şeyin bir faydası yok. Bir defa
okudun hadi anladık. Ama aynı şeyi tekrar tekrar okuyorsun, hiçbir şeyden de anladığın
yok. O da vakti ziyan etmektir.
Mevlevilik de tarikattır. Dediğimiz gibi tarikatlar, edebi, her güzelliği
öğreten şeylerdir. Onların sayesinde İslam güneşi her tarafı aydınlatıyor. Artık
İslam bitti, her şeyi bitirdik, bir şey bırakmadık dediler. Osmanlı bittikten sonra insanların
kendi isteğiyle değil de onları mecbur ettiler. Yani bizim buradaki insanlar bütün
bahsedilen şeyleri kendi keyiflerine göre yapmadı. Yapılan şeyler yüzde yüz İslam’a karşı.
Milletimizin âdetlerine, örfüne karşı ne varsa hepsi yapıldı.

O da mecburen yapıldı. Baktılar ki bu kadar yaptık, bu kadar eziyet çektik, her şey
bitti dedik; yeni baştan bunlar, bu kül ansızın alev aldı. Şimdi de bunu söndürelim diye
dünyanın her tarafından saldırıyorlar. Bu defa büsbütün söndürmek için uğraşıyorlar.
Allah bizimle, Allah yardımcımız olur inşallah. Onların arkalarındaki şeytandır.
Şeytandan insana, zarar ziyandan başka şey gelmez. İnsan şeytanlarıyla beraber olan
insanların sonu da hüsran olur.
Biz gene İslam âlemine söylüyoruz ki tarikatlardan uzak durmayın, hakiki Şeyhleri,
hakiki mürşitleri bulun. Onları bulsunlar ki insanlar doğru yola gelsin, edep öğrensinler.
Dediğimiz gibi tarikatlar Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bağlıdır. Başka topluluk, cemaat,
memaat falan hiç bir bağlılıkları yok onların. Onların bağlılıkları dünyayadır.
Tarikat, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bağlıdır, başkaları dünyaya bağlı. Dünyaya bağlı
olunca da menfaat nereden gelirse oraya giderler. Allah muhafaza etsin. Allah yâr ve
yardımcımız olsun. Şimdi fitne zamanıdır. İnşallah İslam’ın başı buradadır, Osmanlı
buradadır. Allah’a şükür Osmanlı ölmedi.
Osmanlı deyince dünya titriyor, Müslümanlar seviniyor, Müslümanların aleyhine
olanlar titriyor. Üç defa Osmanlı de, adamın kalbi durur. Öyle bir heybet var, Allah
Osmanlı’ya bunu vermiş. Osmanlı’da tarikatın edebi var, tarikat sevgisi var.
Allah yardımcımız olsun, Allah Müslümanlara baş getirsin inşallah. Hep onu
bekliyoruz, Mehdi Aleyhisselam’ı. Mehdi Aleyhisselam bütün bu dağınık, perişan haldeki
Müslümanları toplar Allah’ın izniyle.
O vakte kadar da Allah (c.c.) inşallah bu memleketi, bu yerleri muhafaza eder.
Buraya, İslam’a kem gözle bakanların şerleri kendilerine dönsün. Ne tuzakları varsa Allah
onlara çevirsin. Allah her şeye kâdirdir. Allah muhafaza etsin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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