
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EDEP HAKKINDA 
 

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. 

Tarikat, İslam edep üzerine kaimdir. İnsanların edepten haberleri yok. Normal bir 
insan kendi kafasına ne eserse yapmak ister, tarikat da onun nefsini terbiye edip, insanı 
edepli yapmak için vardır. Edep, Allah indinde makbuldür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.);  

 اَدَّبَِني َربِّي فَاَْحَسَن تَاِْدیِبي
 

“Eddebenî Rabbî fe ahsene tedibi” diyor. “Allah beni edeplendirdi.” En güzel olan 
edep Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’indir. Bağırmaz, çağırmaz, kötü söz söylemez, bütün 
güzel huylar ondadır. Edep demek güzel ahlaklı, güzel huyu olan insandır.  

Bazen burada yahut başka yerlerde hanımlar zanneder ki bir konsere gitmişler, 
bağıracak, çağıracak, tezahürat yapacak. Olmaz! Hanımların seslerinin çıkmaması lazım. 
Kendi aralarında konuşurlar ama başka insanlar içinde dikkat etmeleri lazım. O şeyi 
yapınca, o bizim yolumuz değil. Daha önce de bizi çok tenkit ettiler, bir insanın yüzünden 
“Bu adam nasıl böyle?” dediler. E bizim yolumuz belli, bizim yolumuz tarikattır, edeptir.  

Nakşibendî tarikatı en edepli olan tarikattır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yolunda giden, O’na yetişen tarik, yoldur. Edep mühimdir, bunu hatırlatalım. Bu tarikata 
intisap ettim diyen insanlar gittikleri yerlerde edeple oturacak, evi gibi bakacak, orayı temiz 
tutacak, insanlarına iyi muamele edecek. Sana yardımcı olmuşlar, onları yaptıklarına 
pişman etmeyeceksin. Ama maalesef duyuyoruz, yaptıklarına biz de şaşırıp kalıyoruz. 
Başkasına yüzünü karartsın diye bir şeyler yapıyorlar ama bilmiyorlar ki doğrudan tarikata 
geliyor, Şeyhe geliyor.  

Bunlar kötü şeylerdir, dikkat etmek lazım, nefse uymamak lazım, ne kadar şey olsa 
da kötü muamele görsen de gene karşılığını vermemen lazım. Ama bunlar, insanlar ikram 
etmiş, ikram ettikleri halde onlara eziyet veriyorsun, kötülük yapıyorsun. Olmaz! Buna 
dikkat etmek lazım, edeple olmak lazım. 

 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Şeyh Efendi, Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.), babamız, bir kahve hatırına kırk sene 

derler ya, elli sene insanlara hürmet etti. Bunlara ikram oluyor, ikramı bırak, adamlara 
eziyet veriyorlar. Dikkat etmek lazım. Onlar böyle yaparsa makbul insan olamazlar, yoldan 
uzak dururlar, Peygamber (s.a.v.)’den uzak dururlar. Allah hepimize güzel ahlak versin, 
insanlara örnek olalım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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