
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İLLA EDEP İLLA EDEP 
 

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.) buyuruyor ki:  

 َربِّي فَاَْحَسَن تَاِْدیِبياَدَّبَِني 
 

“Eddebenî Rabbî fe ahsene tedibi” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu en güzel 
sözlerinden biridir. Tabi Efendimiz (s.a.v.)’in bütün sözleri güzeldir de edep üzerine diyor 
ki: “Allah beni edepli kıldı, edep öğretti, en güzel edebi bende bulursunuz.”  

Edep ilimden önce gelir. İnsanın ilk başta edep öğrenmesi lazım, ondan sonra ilim. 
Eskiden terbiye talim derlerdi. Önce terbiye, edep, sonra talim yani ilim öğretirlerdi. Şimdi 
onu kaldırdılar, edep diye bir şey bırakmadılar. Ne kendi aralarında ne hocalara karşı edep, 
saygı diye bir şey kalmadı. Bu bütün okullarda böyle. Ama medreselerde edep olması lazım. 
Edep olmayan insanın ilminden bir fayda yok. Onun için, onun hayat boyu edep öğrenmesi 
lazım, ondan sonra ilim öğrenir. 

Tabi nefsine uyup da nefsini beğenen insan, kendini herkesten üstün zanneder; 
“Onlara karşı saygı, hürmet göstermeye gerek yok.” der. Hemen kendisini yüksek görüp; 
“Herkesin bana tabi olması lazım, benim söylediğimi öğrenmesi lazım.” der. Yok, o hiç öyle 
değil. Şeyh Efendimiz son günlerde en çok edep üzerinde duruyordu. Kaç defa söylerdi bu 
şeyi: “İlim en geridedir, illa edep illa edep.” Edep en baştadır. Edep olduktan sonra ilim 
güzel olur. Şeytanın ilmi hepimizden çok, bütün insanlardan daha çok ilmi var ama edep 
olmadıktan sonra şeytan oldu.  

Ona dikkat etmek lazım, tarikat ehlinin daha fazla dikkat etmesi lazım. “İki kelime 
bilirsem ben üstünüm!” Yok, edebine riayet et, edepli ol, ondan sonra bu ilmin faydası olur. 
Dediğimiz gibi, bütün dünyanın ilimlerini bilsen, edebin olmadıktan sonra sen de bir şeytan 
olarak çıkarsın, şeytandan beter edersin insanları. Onun için, edep olmayan insana 
yaklaşmayın, ondan bir şey öğreneyim diye uğraşmayın. 

Edepsizlikten ancak edep öğrenilir çünkü onun hali kötüdür. Bundan dolayı insan 
edebi sever, edepsizi görünce, edep ne güzel şeymiş diye bakar, edepli olur. Yani öğrenecek 
gözle bakan insan ondan bile ibret çıkarır. Allah hepimizi edepli kullarından eylesin inşallah.  
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 30 Ocak 2018/13 Cemaziyelevvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 
	


