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“İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, 

illâ edep illâ edep..” 
 

Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlâk, hayâ, nezaket, 

zarafet gibi manalara gelir. Arapça’da Edeb olarak 

geçmektedir. Örneğin, terbiyeli çocuk, edepli çocuk 

demektir. Hadis-i şerifte, “Evladınıza ikram edin, edebli, 

terbiyeli yetiştirin!” buyrulmuştur. Edep, nefsini tanıyıp 

haddini bilmektir. Edep, kul olduğunu anlayıp Yüce Mevlâya 

yönelmektir. Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır. Edep, fani 

dünyayı tanıyıp boş davaları bırakmaktır. Edep, Cenab-ı 

Hakkın ve varlıkların haklarını güzel korumaktır. Edep, hayâlı ve vefalı olmaktır. Edep, pişman 

olunacak şeyleri yapmamaktır. Kısaca edep, güzel ahlâktır. Güzel ahlâk ise, içiyle dışıyla doğru 

olmak ve bu doğruluk üzere yaşamaktır. Buna denge ve istikamet denir. Dengeli olmak, devamlı 

aynı güzel hâli korumaktır. Acı tatlı bütün hallerde istikametini bozmayan, dost ve düşmana karşı 

dürüstlükten ayrılmayan kimse dengeli insandır. Denge, insandaki akıl seviyesini gösterir. Edebi 

kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez. Hadis-i şerifte, “Sizin en hayırlınız, ahlâkı en 

güzel olanınızdır” buyruldu.  

HHeerrġġeeyyddee  EEddeepp  
 

Beklerim selamın verecek diye,  

Yüzüme tebessüm edecek diye;  

Vermeyince sordum, bilene niye?  

Dediler ilk önce, ilk önce edep.  
 

Kapıyı çalmakta edep diyorlar,  

Sofraya varmakta edep diyorlar,  

Oturup kalkmakta edep diyorlar,  

Soruyu sormakta edep diyorlar.  
 

Yürüdük yolların türlü halinde,  

Bazen dikeninde, bazen gülünde;  

Baktım bilenlerin daim üstünde,  

Kendini gösterir evvela edep.  

Hal hatır sormanın vardır edebi,  

Sohbetin, gülmenin vardır edebi,  

Kitabı açmanın vardır edebi,  

Ve insan olmanın ġarttır edebi!  
 

Gördüm elbiseler çok ġık duruyor,  

Sahibi vakarla, bir hoġ yürüyor;  

Zengine, fakire aynı gülüyor,  

En güzel elbise giyilmiġ edep.  
 

Zenginin üstünde edep ne güzel,  

Fakirin üstünde dahada güzel;  

Var olan her ġeyde edep ne güzel,  

İnsanın üstünde çok daha güzel.

 

 

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. 

Dünya gecesinin aydınlatacak ġemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. 

İnsanoğlunun göz ve kalp nuru edeptir. 

Efendi bil ki, insanın tenindeki can edeptir.
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EDEPTİR HZ. PEYGAMBERE GÖTÜREN  
 
Şair Nâbî, Sultan 4. Mehmed döneminde hacca gitmek 

üzere bir kısım devlet erkânıyla birlikte yola çıkar. Kafile 

Medine-i Münevvere'ye yaklaşmıştır. Vakit gecedir. 

Resûlullah (sas) Efendimiz'e bir an önce ulaşma özlemiyle 

Nâbî'nin gözüne uyku girmemiştir. Fakat kafiledeki bir paşa, 

hem de ayaklarını kıbleye doğru uzatmış, uyumaktadır. Hz. 

Peygamber'in (sas) beldesinde, edebe aykırı böyle bir gaflet 

hâlini bir türlü hazmedemeyen ve çok üzülen Nâbî, içinden 

gelen bir ilhamla kasidesini bir anda irticalen1 söyleyiverir. 

Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere'ye girmektedir. Ravza-i Mutahhara'nın minarelerinden 

sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin, ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar. Nâbî, 

dikkat eder, okunan kendi şiiridir. Hemen minarenin kapısına koşar. Müezzine, “Allah aşkına, 

okuduğun bu kasideyi nereden öğrendin?” der. Müezzin şöyle cevap verir: “Bu gece rüyamda 

Efendimiz'i (sas) gördüm, bana dedi ki: “Ya müezzin kalk yatma. Benim ümmetimden bana âşık 

bir zât benim kabrimi ziyarete geliyor. Muhabbetinden benim için şu kasideyi söylemiştir. İşte bu 

cümlelerle minareden onu istikbal et.” dedi.  

Ben de hemen kalktım. Abdest aldım. Peygamberimiz'in iltifatına mazhar olan âşık acaba kimdir 

diye düşünerek minareye koştum. Öğretildiği gibi okudum.” Nâbî, 'Ümmetimden mi dedi?' 

diyerek sevincinden oracığa bayılıp düşer. Ve işte o şiir;  

Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ'dır bu 

Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ'dır bu 

Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm'ın sîne-çâkıdır 

Bunun kandili Cevzâ, matla'-i ziyâdır 

Habib-i Kibriyâ'nın hâbgâhıdır fazilette 

Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu. 

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil 

Amâdan açdı mevcûdât düş çeşmin tûtiyâdır bu. 

Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha 

Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu 

 

Yani derki şair Nabi: Burası Allah'ın sevgilisinin beldesidir. Cenâb-ı Hakk'ın nazar buyurduğu, 

Ravza-i Nebî'dir. Bu gökteki yeni ay, Bâbüsselâm kapısının yüreği yanık âşığıdır. Ayın kandili 

Cevzâ yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır. Burası, Allah (cc)'ın sevgilisinin ebedî istirahat 

gâhının, türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenâb-ı Hakk'ın arşının bile 

üstündedir. Bu toprağın ziyâsından, yokluğun karanlıkları ortadan kalktı. Bütün yaratılmışların 

görmeyen gözleri açıldı, çünkü bu toprak, gözlere şifa veren sürmedir. Bu dergâha edep 

ölçülerini gözeterek gir; çünkü burası meleklerin tavaf ettiği ve peygamberlerin tecelli ettiği bir 

yerdir.  

                                                 
1) Düşünmeksizin önceden hazırlanmadan, o anda içinden geldiği gibi 
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EDEP ve GÖRGÜ KURALLARI  
 

Ziyaret Ederken : 

Diyelim ki, birini ziyarete gittik, kapısını çaldık, bize “Kim o?” diye soruldu. 

“Benim” diye cevap vermeyeceğiz. Adımızı söyleyeceğiz. Kapı açıldığı 

zaman evin içini görmemek için sağ veya sol tarafa çekileceğiz. Kapıyı üç 

defa çaldık veya zile bastık da cevap alamadık. Orada daha fazla 

durmayıp gideceğiz.  İçeri kabul edildik veya kendi evimize girmek üzereyiz, önce bismillah 

diyeceğiz. Bu besmele, şeytanın bizimle birlikte içeri girmemesi için bir önlem. Sonra 

karşımızdakine veya ev halkına selâm vereceğiz. 

Kısa bir hikaye: Fatih’te oturan Ali bey, Ahmet bey isimli bir arkadaşa, “Akşam bize gel, sana bir 

şey vereceğiz” der. Ahmet bey, akşam olunca, Ali beyin evinin zilini çalar. İçeriden, buyurun 

diye bir ses gelir. “Ali bey evde mi?” der. Üsküdar’a, Kâmil beylere gittiği söylenir. O da, 

Üsküdar’a gider. Ali bey, Ahmet beyi karşında görünce, “Sen bizim eve gidince, kendini 

tanıtmadın mı” der. O da, hayır der. “Kendini tanıtsaydın sana bir paket vereceklerdi” der. 

Ahmet bey, kapının zilini çalınca, kendini tanıtma edebini bilmediği için, tekrar Fatih’e gitmek 

zorunda kalır.. 

Sofrada iken: 

Sofraya oturduğumuzda; besmele ile yemeğe başlayıp, yemeğimizi sağ 

elle yiyeceğiz. Su içerken bardağı sağ elimize alacağız. Şeytanın hep sol 

elle yiyip içtiğini hatırımızdan çıkarmayacağız. Mecbur kalmadıkça suyu 

oturarak, iki veya üç nefeste içeceğiz. Yemeği asla tıka basa 

yemeyeceğiz. Midemizin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayıracak, 

üçte birini de nefes almak için boş bırakacağız. Peygamber Efendimiz’in tabiriyle “Müminin bir 

bağırsağını, inkârcının ise yedi bağırsağını dolduracak kadar yeyip içtiğini” unutmayacağız. 

Konuġurken: 

Konuşmak üzere ağzımızı açtığımızda ya faydalı şeyler söyleyeceğiz veya 

susacağız. Ama asla kimseye hakaret ve lânet etmeyeceğiz; kimseyi 

incitmeyeceğiz, arkasından çekiştirmeyeceğiz; kimseyle alay 

etmeyeceğiz; kimsenin taklidini yapmayacağız. Ve yine diyelim ki, bir 

yerde üç kişi oturuyoruz. Üçüncü arkadaşı dışlayıp kendi aramızda konuşmayacağız. Böyle 

yaparsak onun alınacağını ve üzüleceğini. İnsanlarla güler yüzle görüşüp, tatlı sözle konuşacağız. 

Cana yakın, iyi geçimli, yumuşak başlı olacağız. İnsanlara tebessüm etmenin ve tatlı söz 

söylemenin başlı başına bir sevap olduğunu bileceğiz. 

Alıġ Veriġ Yaparken: 

Bir şey alırken, satarken, borcumuzu öderken anlayışlı ve kolaylık yanlısı 

olacağız. Kendisine borçlu olduğumuz kimse uygun olmayan bir tarzda 

alacağını istese bile ona anlayış göstereceğiz. Peygamber Efendimiz’in 

anlattığı şu kıssayı ibretle hatırlayacağız: Vaktiyle adamın biri ölünce 

melekler ona “Hiç iyilik yaptın mı?” diye sordular. “Hayır, yapmadım” 

dedi. “Hele bir düşün!” dediler. Adam düşündü, “Evet” dedi. “İsteyene borç verirdim. 
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Adamlarıma da, zor durumda olanlara kolaylık göstermelerini, zenginlere anlayışlı 

davranmalarını tembih ederdim.” Bunun üzerine Allah Teâlâ meleklere onu affetmelerini emretti.  

Selâm ve Nezâket: 

Yolda bir Müslüman kardeşimizle karşılaştığımızda selâm vereceğiz. Selâm 

vermekten hiç bıkmayacağız. Küçüğün büyüğe, sayıca az olanın çok 

olana, binitli olanın yürüyene, yürüyenin oturana selâm vermesi gerektiğini 

bileceğiz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde onları incitmemeye dikkat 

edeceğiz. Söz gelişi biri kulağımıza eğilip bir şey söylemek istedi. O başını 

uzaklaştırmadan başımızı çekmeyeceğiz. Elimizi tuttu, tokalaşmak istedi; elimizi elinden hemen 

çekmeyeceğiz. Ondan kaçtığımızı sanmaması için yüzümüzü çabucak başka tarafa 

çevirmeyeceğiz. Bir kardeşimiz bizi yemeğe davet ederse kabul edeceğiz. Bize ihtiyacı olursa 

yardımına koşacağız. Biri Müslüman kardeşimize haksızlık ederse, kardeşimizi savunacağız. 

Yanımızda aksırıp da “Elhamdülillah” derse, ona “Allah sana merhamet etsin” anlamında 

“Yerhamükellah” diyeceğiz. Hastalanırsa ziyaretine gideceğiz. Ölürse cenaze namazını kılıp 

defnedeceğiz. Yolda giderken insanları incitip zarar verecek bir taşı, bir dikeni, bir başka şeyi 

görünce alıp bir kenara atacağız. İyi Müslümanın, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri 

yapmayacağını asla ve asla unutmayacağız. Bize iyilik edene biz de iyilik edeceğiz. Ona iyilik 

etmeye gücümüz yetmiyorsa dua ve teşekkür edeceğiz. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyenin 

Allah’a da şükretmemiş sayılacağını aklımızdan çıkarmayacağız. 

Düġmanca Duygular: 

Bir kardeşimize darılsak bile, üç günden fazla küs durmayacağız. Hele 

yolda karşılaşınca birimiz bir yana, diğerimiz öte yana başımızı 

çevirmeyeceğiz. İlk önce selâm verenin en hayırlımız olduğunu bileceğiz. 

Dargınlıklar asla düşmanca duygulara dönüşmeyecek. Pazartesi ve 

Perşembe günleri yaptığımız işlerin Cenâb-ı Hakk’a arzedildiğini, Allah'tan 

başkasını ilah yerine koymayan herkesin o gün bağışlandığını, yalnız din 

kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunanların “Birbiriyle barışıncaya kadar onları bir yana 

bırakın!” diyerek bağışlanmayacağını hiç mi hiç unutmayacağız. Müslümana özel bu ilâhî affı 

asla kaçırmamak için hiçbir Müslümana düşmanlık beslemeyeceğiz. 

İslâm Edebinin Güzelliği: 

Biz bunların tamamını, “Benim Sevgili Peygamberim böyle yapardı. Benim de böyle yapmamı 

isterdi. Ben onun izinden gitmek istiyorum” diye yapmalıyız. Çocuklarımızı da aynı düşünceyle 

yetiştirmeye çalışmalıyız. Onlar dünyayı tanımaya başladıkları günden itibaren yakın 

çevrelerinde bu güzellikleri görerek yetişirlerse, İslâm edebini kolayca benimsemiş olurlar. 

İnsanlar dost ve arkadaşlarının hayat tarzından etkilenir. İşte bunun için Peygamber Efendimiz 

sadece mü’minle dost ve arkadaş olmayı, yemeğini de sadece Allah'a karşı gelmekten sakınan 

kimselere yedirmeyi tavsiye etmiştir.  

Ne güzel de söylemiş Hz. Mevlana; 

“Eğer âdemoğlunun edepten nasibi yoksa âdem değildir. 

Çünkü insanla hayvan arasındaki fark, edeptir. 

Gözünü aç da bak cümle KELAMULLÂH'a 
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Ayet ayet bütün mânay-ı Kur’an, edepten ibarettir.” 

 

EDEP BAĠTA BİR TAÇ İMİĠ 
 

Bir gün İslâm âlimlerinden Ali Dekkak hazretlerine sordular:  

- Namazda iken, sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? 

- Allahü Teâlânın huzurundaki edep, Ayaz adındaki bir Türkün, 

Sultan Mahmud-i Gaznevi´nin yanındakinden az olmamalıdır. 

Şöyle anlatırlar: 

"Ayaz isminde bir genç, bir gün Sultan Mahmud-i Gaznevi´nin resmi 

hizmetinde bulunurken, aniden ayakkabısının burnunu salladı. Sultan, Ayaz´ın bu haline şaştı. O 

zamana kadar kendisinden hiçbir zaman edepsizlik görmemişti. Sultan firasetle, Ayaz´ın bir özrü 

olduğunu anladı. Memurlarından birisine Ayaz´ı takip edip, durumu incelemesini emretti. Sultanın 

adamı, Ayaz´ı takip etti. Ayaz bir köşeye çekilip, ayakkabısını çıkardı. İçinden bir akrep düştü. 

Ayaz, ayakkabısıyla akrebi ezerek,  

- “Bugün, bana Sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. Bugüne kadar sultanın huzurunda bir 

edepsizliğim görülmemiştir” diyordu. Memur, durumu Sultan’a arz etti. Ayaz geri dönünce 

Sultan:  

- “Ey Ayaz! Bugün niçin edepsizlik yaptın, ayağını hareket ettirdin durdun” dedi.  

Ayaz özür diler bir eda ile cevap verdi:  

- “Kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işindendir. Affetmek ise, sultanların şânındandır”.  

- Akrep hikayeniz bize ulaştı, deyince:  

- Mademki, haberiniz oldu anlatayım:  

Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep yedi defa ayağımı soktu, dayandım. Ayağımı 

oynatmadım. Sekizincisinde takatim kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırdım. 

 

DOĞUĠTAN KÖR 
 

Bir bahar günü, kör bir adam dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibine bir tabela koymuş ve 

tabelada “Doğuştan Kör” yazıyormuş. Herkes dilencinin önünden geçip gidiyor, yardım 

etmiyormuş. 

Bir reklamcı bunu görmüş. Tabelayı almış arkasına bir şeyler yazmış, olduğu yere tekrar bırakmış. 

Ne olduysa olmuş… Gelip geçen ve bu tabeladaki yeni yazıyı okuyan herkes, başlamış 

dilencinin önündeki şapkaya, para atmaya… 

Bir cümle yetmiş, onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede ağzına kadar 

parayla dolup taşmasına… Tabelada şunlar yazıyormuş: 

“GÜZEL BİR BAHAR GÜNÜ… AMA BEN BAHARI GÖRMÜYORUM…” 

Gerçeği bir bakıma da bir başka türde süslemek hayal ettirmektir.  
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Karakterli, Hayırlı Nesiller İçin… 
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