
EDEP 

Edep terimi erken dönemlerden iti
baren dini literatürde de geniş bir kul
lanım alanı bulmuştur. Buhari'nin el -Cc'i
mtu·s-şahfJı ' inin bir bölümü "Kitabü'l
Edeb" başlığını taşır. Yine onun, özellik
le geniş anlamda ahlaka dair derlediği 
hadis ve haberleri ihtiva eden eserinin 
adı el-Edebü'l-müfred'dir. Ahmed b. 
Hüseyin ei-Beyhaki'nin el-Adô.b adlı 
eseri de ahlak ve muaşeret konularına 
dair hadislerden oluşur . Diğer birçok ha
dis mecmuasında da edep bölümleri bu
lunmaktadır. Hz. Peygamber'in sünne
tinde müekked ve zevaid sünnet dışın
da kalan davranışlar fıkıh literatüründe 
genel olarak edep terimiyle ifade edil
miş olup fıkıh kaynaklarında ait olduğu 
konunun farz, vacip ve sünnetlerinden 
sonra "adab" başlığı altında ele alınmış
tır (bk. ADAB). 

Dini- ahlaki mahiyetieki edep kitapla
rının en dikkate değer olanlarından bi
ri, Edebü'l-vezir (el·Vizare, Kahire 1976) 

ve et-Tuhfetü'l-mülilkiyye fi'l-ô.dô.bi's
siyô.siyye (İskenderiye 1978) başlıklı iki 
eser daha yazmış olan Ebü' 1- Hasan ei
Maverdi'nin Edebü'd-dünyô. ve'd-din 
adlı eseridir. Giriş mahiyetindeki bir bö
lümle "Edebü'l-ilm", "Edebü'd-din", "Ede
bü'd-dünya" ve "Edebü'n-nefs" bölüm
lerinden oluşan eser, dini ve din dışı ko
nulardaki edep kültürünün en olgun 
ürünlerinden biridir. Ancak. gerek ilmi 
ve fikri bakımdan gerekse sistematik 
yönden bu alanın en değerli örneği Gaz
za!I'nin İhyô.,ü 'ulilmi'd-din'idir. Eser
de öğrenci- öğretmen münasebetleri, iba
detler, dua ve Kur'an okuma gibi dini 
faaliyetlerin manevi ve ahlaki cephesi, 
yeme- içme, evlenme ve aile hayatı , iş 

hayatı, uzlaşma (ülfet), kardeşlik, mua
şeret ve arkadaşlık gibi sosyal ilişkiler; 

uzlet, sema ve vecd gibi tasawufl hal ve 
hareketler "Adab" ana başlığı altında 

incelenmiş ve bu suretle edep terimine 
dini. dünyevi, tasawufl. ahlaki ve sosyal 
uygulamaları sistematize eden ilke ve 
kuralları içine alacak şekilde kapsam 
zenginliğ i kazandırılmıştır. 

Edep terimi "gelenek. görenek. ahlak" 
gibi ilk anlamları yanında İslam kültürü
nün tarihi gelişimi içinde çeşitli mevki
ler. meslek ve sanatlar; eğitim ve öğre

tim ; tasawuf ve tarikat ; ilmi araştırma 
ve tartışmalar ; ibadet, dua ve Kur'an 
okuma gibi dini faaliyetler; yeme içme. 
giyim kuşam. temizlik vb. günlük meş
guliyetler; her türlü sosyal ilişki ve ha
yatın diğer bütün alanlarına dair bilgi
ler ve en uygun davranış tarzları için kul-
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lanılan son derece geniş kapsamlı bir 
terim haline gelmiştir. Şüphesiz bütün 
bu konularda en ideal örnek Hz. Muham
med kabul edildiği için İslam ahlak ve 
edep literatürüne giren eserlerin çoğun

da "Adabü'n-nebi" veya benzer başlıklar 
altında Hz. Peygamber'in ahlaki kişiliği 
ilk örnek olarak sunulmuştur. 

Edep kavramı baştan beri ahlaki-dini 
kurallar. gelenek ve görenek. muaşeret 
kuralları gibi anlamları yanında aydın 

olabilmek için gerekli bilgileri ve genel 
kültürü ifade eden bir terim olarak da 
kullanılmış, bu şekilde özellikle Arap-İs
lam kültüründe edebin Türkçe'deki "ede
biyat", Batı dillerindeki "litterature" an
lamında kullanımı giderek yaygınlık ka
zanmıştır. Nitekim bugün Arapça'da ede
biyat için sadece edep kelimesi kullanıl
maktadır. 

Edep kavramı zaman içerisinde kazan
dığı çeşitli anlamlarıyla Türk- İslam kül
tür tarihine de girmiş, ayrıca Batı dille
rindeki "litterature"ün karşılığı olarak 
XIX. yüzyıla kadar edep, ilmü'l-edeb ve
ya ulum-i edebiyye tabirleri görülürken 
bu yüzyılın sonlarından itibaren edebi
yat kelimesi kullanılmaya başlanmıştır 

(bk. EDEBiYAT). 
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li! MusTAFA ÇAöRıcı 

D TASAVVUF. "Esas, kural, ayin, hü
küm, şart, ahlak, saygı, terbiye ve neza
ket" gibi anlamlara gelen edep terimi 
üzerinde tasawufun doğuş döneminden 
itibaren önemle durulmuş , tanımları, yo-

rumları ve tasnifleri yapılmıştır. İlk sü
fllerden İbn Ata edebi "hep güzel şey
lerle birlikte olma", Abdullah b. Müba
rek "kendini tanıma" şeklinde tarif et
mişlerdir (KuşeyrT, s. 559, 562). Ebü Hafs 
el -Haddad tasawufu tanımlarken onun 
edepten ibaret olduğunu söyler. SOfiler 
edebin tanımından çok gayesi, faydası 
ve çeşitleri üzerinde durmuşlardır. Ebü 
Ali ed-Dekkak'a göre insan ibadetiyle 
cennete girer, ibadetteki edebiyle de Al
lah'a erer. ZünnOn ei-MısrT. edep gözet
meyen bir müridin bu yolda mesafe al
sa bile başlangıç noktasına döneceği gö
rüşündedir. Sehl b. Abdullah da Allah'a 
ihlasla ibadet etmek için nefsin edeple 
kahredilmesi gerektiğini belirtir (a.e., s. 
559, 562, 563) 

SOfiler tasawufun genel esaslarına 

uygun olarak edebi zahiri ve batını ol
mak üzere ikiye ayırmışlardır. Zahiri edep 
beden ve şeriatla, batıni edep ise kalp 
ve Hak'la ilgilidir. Her ikisine de önem 
verilmekle birlikte esas olan batıni edep
tir. Zira edebin bu şekli mutlaka bedene 
de yansır. Bundan dolayı Cüneyd-i Bağ
dacti, hacca giderken Bağdat'a uğrayan 
müridierinin son derece saygılı ve nazik 
davrandıklarını görünce EbQ Hafs'a, "Mü
ridlerini saray mensupları gibi edeplen
dirmişsin " demiş, Ebü Hafs da, "Hayır. 
onların batınlarındaki edep zahirierine 
yansımıştır" diye cevap vererek mürid
lerinin gösterişçi bir davranış içinde ol
madıklarını anlatmak istemiştir. Nitekim 
bir hadiste, "Kalbi huşO içinde olanın be
deni de öyle olur" denilmiştir (SülemT, s. 
122) . 

Ebü Nasr es-Serrac dünya ehline, din
ctariara ve ariflere mahsus olmak üzere 
üç türlü edepten bahseder. Güzel konuş

ma, şiir ezberleme, bilgi zenginliği, siya
set kültürü dünya ehlinin; nefis terbiye
si, ruhun bedene hakim kılınması, had
dini bilme ve bayağı arzulardan kurtul
ma dindarların; gönül temizliği, ruhu 
koruma. ahde vefa. manevi hallere dik
kat etme gibi hususlar da ariflerin ede
bidir (el· Lüma', s. 195). 

Çeşitli kesimlere mensup insanların 

kendilerine has edepleri bulunduğunu 
düşünen mutasawıflara göre genellikle 
edep şeriat, hizmet, Hak ve hakikat ede
bi olarak dörde ayrılır. Şeriat edebi Al
lah tarafından vahiy ve ilhamla öğretilir. 
Allah Peygamber'ini, Peygamber de üm
metin! bu edeple terbiye etmiştir. Al
lah'ın Peygamber'ine öğrettiğine "ilahi 
edep", Peygamber'in ümmeti ne öğretli
ğine "Muhammedi edep" denir. Bu iki-



sini içeren şeriat edebi şer'I hükümlerin 
titizlikle uygulanmasından ibarettir. Hiz
met edebi padişahların ve devlet adam
larının huzurunda gözetilen edeptir. SQ
filere göre hakiki hükümdar Allah'tır. Hü
kümdarlara karşı gösterilen edebin ha
kikati Hakk'a gösterilen edeptir. Hizmet 
edebi şeriat edebinin özel bir kısmını teş
kil eder. Hizmet edebinde edepten mad
di bir fayda umulursa kişi aslında ken
dine hizmet etmiş olur. Hakk'a karşı 

edep nerede. ne zaman ve kimde zahir 
olursa olsun Hakk'ı kabul edip O'na bo
yun eğmek. O'ndan geleni asla reddet
mernek ve her vakit O'ndan razı olmak
tır. Hakikat edebi. insanın Hak'ta fani 
olup kendini ve edebi görüp gözetme
mesidir. Burada edepten söz etmek da
hi edebe uymaz. SQfilere göre belli hal 
ve makamlarda edep gereği olarak edep 
terkedilir. Edep daha çok resmiyetin ol
duğu yerlerde söz konusudur. Samimi
yet. dostluk ve sevginin bulunduğu yer
de edep gözetmek edebe uymaz. Bunun 
için Cüneyd. "Sevgi tam. dostluk mükem
mel olursa edebe riayet etmek gerek
mez": İbn Ata da. "Edepliler arasında 
edebi terketmek edeptir" ( KuşeyrT. s. 563) 
demişlerdir. Ayrıca emirlere uymak edep
ten üstün görüldüğü için emrin gereğini 
yapmak edebin gereğine göre davran
maktan daha faziletli kabul edilmiştir. 

Birçok hayır ve faziletin kaynağı olan 
edebe uygun davranış tasawufi hayat
ta çok geniş bir uygulama alanı bulmuş
tur. İlk sQfiler. camiye girmenin edebin
den helaya girmenin edebine kadar bü
tün davranışlarını belirli kurallar çerçe
vesinde düzenlemişlerdir. Daha sonra ta
rikatlar döneminde bu kurallar "adab", 
"adab ve usul", "adab ve erkan" tabirle
riyle ifade edilmiştir. Tasawuf ve tari
kat terbiyesinin amacı da saliki Hakk'a 
ve halka karşı hem zahir hem de batın 
itibariyle edepli hale getirmektir. SOfT-

. ler. zarafet ve nezaketin kaynağı olan 
1 bu anlayışı çok sık kullandıkları "Edeb 
yahu!" sözüyle ifade etmişlerdir. 

Tasawuf ve tarikat ehli arasında üze
rinde önemle durulan edep şekillerinin 
başlıcaları müridierin şeyhe. şeyhin mü
ridlere karşı göstermesi gereken ed ep: 
müridierin kendi aralarında uymaları ge
reken ed ep ; sohbet. sefer. sofra. evlen
me, fakirlik ve zenginlik ada bı : tarikata 
girme, hırka giyme. tekke. sema. devran 
ve zikir adabı: inziva ve çile ada bı: uyku 
ada bı: ka bir ve türbe ziyaretinin ada
bı şeklinde sıralanabilir. Tarikat men
suplarının edep kurallarına verdikleri bu 

önem bazı hallerde özden uzaklaşma ve 
ruhi değerlere yabancılaşma gibi bir so
nuç doğurmuş, bu da şekilden çok öze. 
bedenden fazla ruha, dıştan ziyade içe 
ehemmiyet vermesi gereken tasawufun 
merasimcilik ve gelenekçilik haline dö
nüşmesine sebep olmuştur. Bu anlayış 

ve uygulamaya karşı ilk ciddi tenkitler 
MelamTier'den gelmiştir. MelamTier. ta
sawufun ruhunu ve özünü kuwetli bir 
şekilde vurgulamak için tarikat adab ve 
erkanını reddederek şekilci ve merasim
ci olmayan sade bir sOfiliği savunmuşlar
dır. Ancak zaman zaman kalenderiler. 
abdallar gibi çeşitli zümreler Melamfli
ğin bu anlayışını istismar ederek zahi
ri edebe riayetsizliği hiçbir kural tanı
mamaya ve İbahfliğe kadar götürmüş
lerdiL 
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EDHEM BEY CAMii 

Arnavutluk'un başşehri Tiran'da 
XVIII. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Şehrin merkezindeki meydanda, belli 
başlı bütün Osmanlı şehir ve kasabala
rında görülen saat kulesinin yanında bu
lunmaktadır. Kitabesine göre 1208 ·de 
(1793-94) tek kubbenin örttüğü kare bir 

Edhem Bey 
Camii· 
Tiran 1 

Arnavut luk 

EDHEM BEY CAMii 

mekandan ibaret olarak inşa edilmiştir. 
Revaklar ise tesbit edildiğine göre 1238'
de (1822-23) caminin iki dış cephesine 
bitişik şekilde yapılmıştır. Kitabesinde 
yapının banisi olarak Molla Bey gösteril
mektedir: "Cenab-ı mir-i a'zam sahibü'l
hayrat Molla Bey 1 Edip tarh-ı esasıyla 
ibadetgah-ı can-bahşa 1 ... Şeref-yab ol
du itmamıyla işbu kubbenin lakin 1 Mu
vaffak olmadı itmamına minarenin am
ma". Ekrem Hakkı Ayverdi ise bir vakıf 
kaydına dayanarak caminin banisinin 
Şaban oğlu olduğunu yazar. Molla Bey 
1808'de ölmüş, oğlu Hacı Edhem Bey ca
miyi 1238'de (1822-23) tamamlatmış
tır. Caminin yapım tarihçesini anlatan 
ve tamamlanması hususunda bilgi veren 
manzum ikinci kitabesi şair SOzi Çelebi 
tarafından yazılmıştır. Edhem Bey Ca
mii. Arnavutluk'ta Enver Hoca ' nın Maa'
nun sert komünist rejimini uygulamaya 
başladığı yıllarda ibadete kapatılmışsa 
da ( 1966} ülkenin başka yerlerinde oldu
ğu gibi tahrip edilmemiştir. 1968 yılı 

Martında güçlükle ziyaret izni alınarak 
görülen mabed daha sonra müze ola
rak kullanıldığı için korunmuştur. Arna
vutluğun demokrasiye geçtiği 1990'1ı yıl
larda ise tekrar cami olarak ibadete açıl
mıştır. 

Edhem Bey Camii'nin kubbesi iç i ndekı ka lem isi süslemeler 
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