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ĐKĐNCĐ BASKININ ÖNSÖZÜ 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlarım! 

Allah'ı zikreden dostlarıma Allah'tan, selam, sevgi 
ve dualarımla sonsuz iyilikler dilerim. 

Sevgili Dostlarım! 

Size hizmet etmenin ne kadar güzel olduğunu idrak 
ettiğim nispette zevkliyim, sevinçliyim. 

Bu eserimizin çok iyi intibalar bıraktığını müşahede 
ettik. Đhvanın memnuniyetini duymak, görmek bizi tekrar 
seve seve hizmet etmeye, yazılar yazıp sohbet etmeye 
teşvik etti. 

Allah sizden razı olsun. Aşkınızı, muhabbetinizi ik-
ram, ihsan eylesin.  

Elbetteki yolumuz Hak Resulün yolu. Ehl-i sünnet 
ve’l-cemaat itikadıyla el birlik gönül birlik olmanıza Allah'-
tan dua ve niyaz ederim. 

Hepinizi Allah'a emanet ederim!  

30. 10. 2005

Hüseyin Sabri SOYYĐĞĐT 
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ÖNSÖZ 
 

Esselamüaleyküm 

Aziz ve Muhterem Dostlarım!  

Sizlere Ulu Mevla’dan huzur, saadet, sevgi, mu-
habbetler dilerim. 

Đsmet Hocamızın gayretleriyle derleyip topladığı 
küçük eserimiz, inşallah Pîr Seyyid’in mensuplarına 
faydalı olacaktır.  

Muhteremler! 

Çok şükür bizler ehl-i sünnet, Muhammedî Melâ-
mileriz. Yolundan, izinden giden, Hakk’ı-batılı fark 
eden.  

Tevhidin nurunu, gelecek neslimize, eksiksiz ta-
şımak,  o nuru gönüllere nakşetmek gayemiz ve dü-
şüncemizdir. 

Yolumuz sevgi yolu, muhabbet yoludur. Ulu Yara-
tanım; iyilikte, tevazuda yarışmayı, fenafillah şuuruyla 
halkın yüzünden Hakk’ı sevmeyi, meratip ve makamat 
zevkiyle kesret vahdet tevhid etmeyi, görerek, bilerek, 
yaşayarak şehadet getirmeyi bütün ihvanımıza ihsan 
ve ikram eylesin.  

Bu küçük eserimizde göreceğiniz eksiklikler nis-
petimizden; göreceğiniz güzellikler, kemalat, irfaniyet 
Allah’tandır.  

“Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır.”1 âyetine 
dayanarak, bu rabıtayla bütün ihvanımın, okuyucula-

                                                   
1 Nisa, 4/79 
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rımın aşkla zevkle Melâmet yolunda yürümelerine dua 
ederim. Her birinin aşık, sadık, arif insan olmalarını  
niyaz ederim.  

Pîr Seyyidimiz Muhammed Nur’un mensuplarına 
selam olsun! Onlar bizim can dostlarımız, sevgili kar-
deşlerimizdir. Hepinizi can u gönülden seviyor, sırat-ı 
müstakîmden yürümenize dua ve niyaz ediyorum. 

Muhteremler! 

Sizi Allah'a emanet eder, selam ve sevgilerimle 
hoşça kalın derim. 

Đnşallah, bu sohbetlerimiz, eserlerimiz devam 
edecektir. 

 23. 06. 2001 

 HACI BABA 

Hüseyin Sabri SOYYĐĞĐT  
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Emre itaat, telkine sadakatle Hak 
yolda yürüyen, kesafetten letafete ge-
çen, sözleri kontrollü olan, adımlarını 
göre göre atan, iyilikte, tevazuda yarı-
şan, Hak mürşidin gönlünde yer tutan, 
Melâmet’i günlük hayatına taşıyıp, ya-
şayan, kesret vahdet tevhid eden zat-ı 
muhteremlere selam olsun 

 

 

 

 

DOSTLARIMA 

 
Aziz Dostlar! 

Bu küçük eserimizde sizi etkileyecek bazı kelime-
ler geçecektir. Lütfen onların açıklanmasını bizden is-
teyin. 

Bu devrede hakikatle şeriatı birbirine zıt gösteren 
bir zihniyetle ve çeşitli olaylarla karşılaştık. 

Şeriatla hakikat bir vücuttur. Bu vücudun bir ka-
nadı hakikat-ı Muhammediyye, bir kanadı da tafsilat-ı 
Muhammediyye’dir.  

 “Habibim beni sevdiğini söyleyenlere de ki: 
Bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve affet-
sin.”2 

 Hakikat-ı Muhammediyye’ye vâsıl olanlar, tabiî 
ki tafsilat-ı Muhammediyye’de huzur bulacaklar, şeria-
tın bütün ahkamına riayet edeceklerdir. 

                                                   
2 Al-i Đmrân, 3/31 
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Muhterem Efendiler! 

Ailenin nizamını, cemiyetin ahengini, insanlar 
arasında eşitliği, kardeşliği, yardımlaşmayı sağlayan 
şeriat –ı Muhammediyye’dir. Hakka-hukuka saygıyı, 
mahrem-nâmahrem ölçülerini, haram-helal kaidelerini 
bize bildiren, şeriat-ı Muhammediyye’dir.  

Bu kutsî ve ulvî kitabımıza ters düşenler, nasıl 
ehl-i tevhid olurlar! Bu mümkün değildir. Ruhsuz vü-
cut, vücutsuz ruh kemal bulmaz, bulamaz.  

Muhammedî oluşumuzdaki sebep; intizamlı, ölçü-
lü ayarlı, her haliyle örnek insan olmakdır.  

Adımını göre göre atan, Kur’an-ı Kerim’in ışığı al-
tında yürüyen, Hakikat-ı Muhammediyye’yi şeriat-ı 
Muhammediyye ile, şeriat-ı Muhammediyye’yi Hakikat-
ı Muhammediyye ile arifane, sadıkane yaşayan zat-ı 
muhteremlere paha olmaz.  

Đşte ehl-i tevhid olan, vuslat-ı yarla halvet eyle-
yen, kadere rıza gösteren, emre itaat eden, al denileni 
alıp at denileni atan bu zat-ı muhteremlere selam ol-
sun!  

Edep onlarda, ahlak onlarda, ahkam-ı şer’iyye, 
ahlak-ı Muhammediyye onlarda. Bu zat-ı muhteremler, 
ölçüyü, ayarı, intizamı Kur'an-ı Kerim’den almışlardır. 
Biz Kur’an’ın sâlikleriyiz. Ehl-i tevhid aşıklarıyız.  

Aramıza bizden olmayan bazı zihniyetler sızmak-
ta. Melâmiliği revaçta gördüler. Melâmilerin tasavvufta 
lider, vahdet-i şuhutta, tefekkürde önder, aşık, sadık, 
arif insanlar olduğunu anladılar. Bunların arasına girip 
de bizden olmadıkları halde bizden görünmeye çalışan-
lar, Melâmet’ e çok zarar verdiler.  

Muhterem Dostlarım! 
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Artık silkelenmenin zamanıdır. Bizden olmayan-
lar, harem-i ismetimize giremezler. Đhvanımız çok dik-
kat edecek, açık vermeyecektir.  

Sakın soyma anı nâmahrem içre 
Yüzü suyu hayâsıdır şeriat. 

Tevhid akidesine Kur'an-ı Kerim’e uygun, Pîr 
Seyyidimizin emanet ettiği meratip ve makamat-ı tev-
hide sadık kalarak hizmet vermek görevimizdir. Aynı 
yoldan, aynı izden yürümek Mevla bütün ihvanımıza 
ihsan eylesin. 

Sevgili Dostlar! 

Tevhidin düşmanları çoktur. Açık verdiğiniz yerde 
tevhide taş attırırsınız. Đmkân dahilinde tevhidin akide-
sine sadık kalarak sırat-ı müstakîmden dosdoğru yürü-
yeceksiniz. Mevla cümlemize meratib-i tevhidi, maka- 
mat-ı tevhidi aşkla zevkle yaşamak ikram eylesin. 

Beş vakit namaz -salât-ı vitr ile altı vakit oluyor- 
meratip ve makamatı gösterir. Teheccüt namazı pey-
gamberimiz (s.a.)’e ait bir ibadettir ki o da Ehadiye- 
tü’l-Ayn’dır.  

Namaz, oruç, hac, zekat... Đslâm’ın şartları zahirî 
ve batınî halleriyle hikmetler hazinesidir. Đnşallah mü-
sait bir zamanda bunları da izah etmeye çalışırız.  

Ehl-i tevhitten istediğimiz, Allah ve Resulü’nü gö-
nülde tevhid etmeleridir. Đhvanımız emre itaat, telkine 
sadakatle gönüller fethetmelidir.  

Allah ihvanımıza ilham versin, feyiz versin. Hane-
leriniz, hane-i saadet, Hz. Muhammed (s.a.)’in evi ol-
sun inşallah! 

Melâmet’in girdiği yerde huzur var, sevgi var, 
muhabbet var, iyiliklerin hepsi var. Melâmet, ilmin, 
tekniğin, fennin, yeniliklerin yanındadır.  
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Đhvanımız taassuba, batıl itikatlara, niçin, niye, 
nedenlere takılmayacaktır. Bilhassa hurafelere haya-
tında hiç yer vermeyecektir.  

Çocuklarınızı zamanınıza göre değil; kendi za-
manlarına göre yetiştirin. Đlim, Allah’ın sıfatıdır. Bilen-
lerle bilmeyenler eşit olur mu? 

Çocuklarının elinden tutan, onları iyi yetiştiren 
sevgili anne-babalara selam olsun.  

Emre itaat, telkine sadakatle Hak yolda yürüyen, 
kesafetten letafete geçen, sözleri kontrollü olan, adım-
larını göre göre atan, iyilikte, tevazuda yarışan, Hak 
mürşidin gönlünde yer tutan, Melâmet’i günlük hayatı-
na taşıyıp, yaşayan, kesret vahdet tevhid eden zat-ı 
muhteremlere selam olsun.  

Mevla bütün ihvanımıza bu yolda aşk versin, sev-
gi versin.  

Bu sonsuz bahr-ı ummandan, nur deryasından 
herkes, sadakati nispetince faydalanacaktır.  

Ulu Mevlam! 

Bizi sadık derviş eyle. Sevip sevip sevilenlerden 
eyle. Đyiliklerini üzerimizden kaldırma.  

Selam Hak dostlara!  

Selam Hak yolda yürüyenlere!  

Selam zahiri halk ile batını Hak şuhuduna erenle-
re!.. 

Cümlenizi Allah’a emanet ediyorum. 

Selamlar... 

 

01. 07. 2001 



 

 9

 

Dikkatinizi çekerek belirteyim ki in-
san vücudu bir muharebe alanıdır, iyilik-
lerle kötülüklerin mücadele ettiği yerdir. 
Bunların hepsi de kalbi istilâ etmeye ça-
lışıyor.  

Eğer nefsî mücadelede zafer kaza-
nırsak, gönül kalemize tevhid bayrağı 
çekilmiş olur. O zaman bizde Allah ve 
Resulü söz sahibi olur. Đnsanların hayır-
lısı olma sırları açılır.  

 

 

 

 

 

EZELDEN EBEDE KOŞTURAN YOLCU! 

 

Allah’ın selamı, rahmet ve merhameti üzerinize 
olsun muhterem kızım Gülsüm Hanım, 

Önüne çıkacak maddî ve nefsânî engelleri aşmak-
ta Allah’a sadakatiniz, mutlak imanınız sizi sahil-i 
ehadiyete inşallah ulaştırsın yavrum. Hiç bir varlık sizi 
perdelemesin.  

Aşkların en güzeli, mutlak olan aşktır. Aşk olma-
dan meşk olmaz. Siz gayrıya değil, Hakk’a aşık olacak-
sınız. O, size sizden yakın. Dilin O’nunla döner yavrum. 
Gözün O’nunla görür. O, Hayy sıfatıyla tecellî etti de 
kainat O’ndan hayat buldu.  
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Eğer masivadan, gafletten nefsî mücadelemizle 
kurtulabilirsek, özümüzde, hal ve harekâtımızda Hak’ 
tan gayrı ne kalır ki! Harbin büyüğü, nefsî mücadeledir. 
Aman yavrum, sakın sözüne, sohbetine nefsânîyet 
girmesin. Çeşitli arzu ve emeller sizi Hak’tan uzaklaş-
tırmasın! 

Dikkatinizi çekerek belirteyim ki insan vücudu bir 
muharebe alanıdır; iyiliklerle kötülüklerin mücadele et-
tiği yerdir. Bunların hepsi de kalbi istilâ etmeye çalışı-
yor. Eğer nefsî mücadelede zafer kazanırsak, gönül ka-
lemize tevhid bayrağı çekilmiş olur.  

O zaman bizde Allah ve Resulü söz sahibi olur. 
Đnsanların hayırlısı olma sırları açılır. O zaman göz, 
hikmetle bakar; eserde müessiri müşahede eder. Dil 
hikmetle konuşur; ölçüsüz ve murakabesiz konuşmaz. 
Kulak, hikmetle Hakk’ın sözünü duyar. Đşte bu insanın 
elinden, dilinden, aza-i cevarihinden kimseye zarar 
gelmez yavrum! 

Ulu Yaratanımdan dua ve niyazımız; siz kızımızın 
da nefsî mücadelede muzaffer, kendisinde Allah ve Re-
sulü’nü söz sahibi etmiş, hikmetler hazinesi haline 
gelmiş, iyiliklerin annesi, sözüyle, sohbetiyle kimseyi 
kırmayan Hak erenler dostu olmanızdır. 

Eğer Hacı Babanın nasîhatine gönül verirseniz, si-
ze bazı hususlarda açıklamalar yapacağım:  

Yavrum, Hak dostlarının sözlerinde hikmetler 
vardır. Onları anlayamazsak, tenkit etmeyelim. Kıy-
metli sözler daima sır ve kapalıdır. Hiç kimseyle inat-
laşmayın. Đnat ve haset gönül alemini tahrip eder. Gu-
rur ve kibir, maneviyatın kanseri gibidir. Ulu Yarata-
nım, sizleri bu yazmış olduğumuz şeylerden korusun. 

Bizim için düşman, nefs-i emmaremizdir. Onu 
kendimizde söz sahibi etmemeğe çalışacağız. Yukarıda 
yazmış olduğum haset ve inat, gurur ve kibir nefsânî 
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hareketlerden kaynaklaşır. Đnşallah biz o hastalıklara 
tutulanlardan olmayacağız. 

Gülsüm Hanım! Gönülden Mevla’ya aşk ilan edi-
niz. Sevginizi, muhabbetinizi isbat ediniz. Allah’ın il-
miyle, iradesiyle, güzel sıfatlarıyla süslediği, ruhundan 
ruh verdiği şu elli altmış kiloluk vücudumuzda hikmet-
ler ve manalar vardır.  

Kendini bilme, Rabbini bilmenin anahtarıdır. Bir 
boy aynası bulacaksın. Boy aynasında bütün eksiklikle-
rini telafi edeceksin yavrum. O aynadan Hz. Muham-
med (s.a.)’i seyredeceksin inşallah! 

Đşte o zaman bulmanın, bilmenin ötesinde olma 
sırları çözülecektir. Cenab-ı Hak, bir hadis-i kutsîsinde, 
“Ben insanın sırrıyım; insan da benim sırrımdır.” buyu-
ruyor. Đnsan nefsine arif olduğu zaman, bu sırlar çözü-
lecektir yavrum. 

Özet olarak belirteyim ki tevhid yolunda, 
Kur’an’ın ışığı altında, güzel ahlakla yürüyeceğiz. Al-
çakgönüllü davranmak, bütün hareketlerimizi kontrol 
altına almak gayemizdir. Mütevazılıkta toprakları bile 
kıskandırmalıyız. Suç örtmekte geceler gibi, şefkat ve 
merhamette güneş gibi, insanlara iyilik etmede hoşgö-
rü sahibi olmalıyız.  

Düşeni kaldırmak, acı doyurmak, imkânımız yok-
sa ona bir bardak su vermek şiarımız olsun. Yolcu ve 
ihtiyarlara şefkatle davranmak, Allah’ın mahlûkatına 
karşı daima iyilikle, merhametle muamele etmek eme-
limiz olsun yavrum! 

Allah ve Resulü’nün rızasını kazananlar için dünya 
ve ukba saadeti vardır. Mevlam bizleri, razı olduğu ve 
sevdiği salihler zümresine dahil eylesin inşallah! 
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Anne ve babana, Hak yolda sana arkadaş olanla-
ra selam ve dualar ederiz. Mektubunuzda aşk nişanele-
ri var. Süleyman Çelebi Hazretleri’nin buyurduğu gibi :  

Kimde kim aşk nişanı vardurur 

Akıbet maşuka anı irdürür. 

Mektubuma verdiğiniz cevaba sevindim. Bekledi-
ğim cevaptan çok daha iyisini aldım.  

Yaratanımız, yaşatanımız, bizleri sıfatlarıyla süs-
leyen Ulu Mevlamız, sizleri razı olduğu yoldan yürütsün 
yavrum. Sevgisine, aşkına, muhabbetine mazhar kıl-
sın.  

Amin Amin Amin! Ve selamün alel murselîn...
  

18. 08. 1981 
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Günlük hayatımızda, hal ve harekâ-
tımızda, bütün muamelâtımızda Kur’an-ı 
Kerîm’den feyiz ve istikamet alacağız.  

O zaman şerre giden yollarımız ka-
panır, manevi kapılar açılır. Đlham-ı Đlâ-
hî tecellî eder. Sözümüzde, sohbetimiz-
de hikmetler zuhûr eder. Allah ve Resu-
lü’ nün rızası üzerine olma sırları açılır. 

 
 
 

 

TEVHĐDĐN ZĐRVESĐNE GĐDENLER 

  

Esselamüaleyküm  

Muhterem Kardeşlerim!  

Zirve-i tevhide giden yolun yolcuları! 

Emre itaat, telkine sadakatle hidayet olunan doğ-
ru yolda Allah ve Resulü’nün rızası üzerine yürümenin, 
kemalimize vesile olacağından şüphemiz yoktur. 
Tevhid şüpheyi, evhamı, izafatı yok eder. Zikrullahın 
ve ilâhî fiillerin tecellî ettiği yerde gayrullah kalmaz. 
Bu, mümkün değildir. 

Muhterem Kardeşlerim! 

Kamillerimiz bizlere abdestli olmayı, şuhud ve te-
fekkürlü olmayı, rabıtamızdan ayrılmamayı telkin etti-
ler. Mana abdestimizi bozmamak için defalarca telkine 
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sadık kalmaya davet ettiler. Rabbim, o mürşitlerin 
himmetini üzerimizden eksik etmesin. 

Sevgili Dostlar! 

Öyle insanlar var ki kelimeler, ağızlarından ölçü-
süz çıkar. Gözleri hikmetsiz bakar. Kulakları hikmetler-
den uzak laflarla dolar taşar. Ayakları istediği gibi yü-
rür; baş da ayakların arkasından gider. Yaratılışındaki 
gayeyi unutmuşlar. Bir meçhule karanlıkta koşan bu 
yolcuların durumunu akl-ı selîminize bırakıyorum.  

Dünyamız üzerinde dönen bir çark var, çok cazip 
ve çekici. Kendilerini buna kaptıran yüz binlerce, mil-
yonlarca insan, kendilerini bu akıştan kurtaramıyorlar.  

Cenab-ı Hak bir âyet-i kerimesinde buyuruyor ki: 
“Kendinizi ve velisi bulunduğunuz yavrularınızı 
ateşten koruyunuz.”3  

Nefse, şehvete, nefsânî arzulara tatlı görünen, 
aslında maneviyatı, güzel ahlakı, inancı ve itikadı yakı-
yor, imha ediyor. Damarına enjekte edilen iğne ve kö-
tü telkin neticesiyle meçhule doğru son sürat koşuyor. 
Murakabe yok, muhakeme yok: “Ben kimim? Nereden 
geldim? Benim görevim ne? Benim görevim neler ol-
malıdır?” bunları düşünemiyor. Cemiyete karşı sorum-
luluğunu, anne-baba ve aileye karşı mes’uliyet duygu-
sunu tamamen kaybetmiş.  

Đşte bu ortamda siz kardeşlerime büyük görevler 
düşmektedir. Önce kendimizi muhasebeye çekeceğiz. 
Bütün hareketlerimiz murakabeli olacaktır. Yaratılışı-
mızdaki gayeyi bilen, zevk eden ve yaşayanlardan ola-
cağız inşallah! Đnsanların hayırlısı olabilmek için insan-
lara şefkatli, merhametli, alçakgönüllü davranmak, her 

                                                   
3 Tahrîm, 66/6 
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halimizle iyilik yapmak başlıca emelimiz olacaktır.  

Çocuklarımızın üzerinde titizlikle duracağız. Yav-
rularımızı ve can dostlarımızı büyük tehlikeye düşür-
memek için onlara gönlümüzü açacağız. Đyiliğin, tatlı 
dil, güler yüzün yaptığını hiç bir silah yapamaz. Silah, 
diktayı meydana getirir, demokrasiyi katleder, insanlı-
ğa ihanet eder. Đyilikse, gönülleri fetheder.  

Bulunduğumuz yerde ve nerde olursa olsun Allah 
ve Resulü’nün emirleri üzerine, Kur’an-ı Kerim’in ışığı 
altında hareket etmek başlıca şiarımızdır.  

Ne mutlu ehl-i tevhid kardeşlerime ki kendilerin-
de Allah ve Resulü’nü söz sahibi etmişler. Zikir, fikir, 
güzel ahlakla, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”4 
emrine itaat prensibiyle nefisten gelen bütün kötülük-
leri mağlup etmişlerdir! 

Bu anlam ve düşünce içerisinde hareket ettiğimiz 
takdirde iyi bilelim ki ihvanımız Peygamberimiz (s.a.)’e 
sadakatlerini ispat etmiş olacaktır. Đhvanımız ihdinas 
sıratel müstakim olan kutsî yolun temsilcisidir. Parıl 
parıl melâmetin güzel ahlakını yaymaktadır. Bu ulvî ve 
kutsî davada telkine sadakatle, emre itaatle, güzel ya-
şantılarıyla tevhide hizmet etmektedir.  

Dostlar! 

Yanınıza kasıt ve gaye ile gelenler, sizde aradık-
larını bulamayacaklardır. Sizler siyasetten uzaksınız. 
Makam, menfaat gözetmeksizin, Allah için insanlara 
elinden geldiği kadar iyilik yapmayı kendinize görev 
edinmişsiniz. Vatan ve millet sevgisiyle dolusunuz. Sö-
zünüzde sadık, özü-sözü haline uygun, at denileni Al-
lah için atmış, al denileni Allah için almış insanlarsınız.  

                                                   
4 Hûd, 11/112 
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Ya Rab! Bu kardeşlerimizle dost olmak, onların 
elini tutmak, onlarla kaynaşmak, sevişmek ne güzel 
şey.  

Muhterem Kardeşlerim! 

Çok ağır bir mesuliyetin hamileriyiz/taşıyıcılarıyız. 
Dağların, deryaların kaldıramadığı kadar ağır bir so-
rumluluk bu. Âyette Mevlamız: “Biz, Kur'an-ı Kerîm’i 
dağlar üzerine indirseydik, elbette Allah korku-
sundan parçalanır, dağılırlardı.”5 buyuruyor. 

Đşte o Kur’an, Allah ve Resulü tarafından bizlere 
emanet edilmiştir. Günlük hayatımızda, hal ve harekâ-
tımızda, bütün muamelatımızda Kur’an-ı Kerîm’den fe-
yiz ve istikamet alacağız.  

O zaman şerre giden yollarımız kapanır, manevî 
kapılar açılır. Đlham-ı Đlâhî tecellî eder. Sözümüzde, 
sohbetimizde hikmetler zuhur eder. Allah ve Resu-
lü’nün rızası üzerine olma sırları açılır. Bu erkan ve 
şartlar altında melâmet zevkine, lezzetine, şuur ve ya-
şantısına girenlerden oluruz inşallah! 

Đmanda kardeşiz. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Sev-
giye mani olan nedenlerden mürşitlerimizin telkini üze-
rine bir an evvel uzaklaşmalıyız.  

Ehl-i tevhid, bulunduğu yerin itimadını kazanan 
kişidir. Đşyerinde itimat edilen, helalinden kazanç sağ-
layan insandır. Hakkı olmayan şeyde hak iddia etme-
yendir. Ahde vefa gösteren, emaneti koruyandır. Sö-
zünün doğruluğunda şahit istenmeyendir. “Halka hiz-
met Hakk’ a hizmet” prensibini şiar edinen, güzel ahla-
kıyla düşmanları kendisine dost edendir.  

                                                   
5 Haşr, 59/21 
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Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi:  

Sevin birbirinizi Allah için Resul için  
Yükselin arşa kadar mamure edin dört yanı  
Đnsan sevgisinde, vatan sevgisinde yek vücut 

olun 
Đcabında dönmeyin ölün birbiriniz için!  

 Bu ifadelerin hikmet manalarını fehmederek ha-
reket etmemiz, insanlığın kemaline yürümekte rehbe-
rimiz olacaktır.  

Tabiî ki bu söylediklerimiz, enfüsünde aşk ve 
tevhidin zikri ile inkılap yapmış, hasedi, inadı, nefisten 
gelen bütün kötülükleri imha etmiş, ehl-i tevhid, ehl-i 
iman, ehl-i kemal içindir. Mevla-ı Zülcelâl cümle insan-
lara hidayet etsin, iyilikler ihsan eylesin. 

Muhterem Efendiler! 

Melâmilik, diğer tarikatler gibi bir tarikat değildir. 
Bütün tarikatlere saygımız, sevgimiz, hürmetimiz tam-
dır. O tarik ki Allah’a giden yol. Bu yolun yolcuları, kö-
tülükle mücadele eder. Allah’a aşk ilan etmiş, gecesini 
gündüzüne katmış. Telkine sadakatle ibadet ve 
taatinde eksiklik etmemek için itina göstermekte.  

Bu kardeşlerimizin hangisine kötü diyebiliriz! Al-
lah korusun! Böyle kardeşler gördünüz mü hürmet ve 
saygıda eksiklik yapmamaya dikkat ediniz.  

Bizler; art düşünce sahibi, menfaatperest, mille-
timiz için zararlı olan, nefsânî davranan, memleket ve 
millet için tehlikeli düşünce taşıyan, sözünün-
sohbetinin içerisinde gizlilikler bulunan zümrelerden 
uzak olacağız. 

Böyle olanları en güzel ifade ile hareketlerinden 
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vazgeçirmeye çalışacağız. Đslâm, barıştırıcı, seviştirici, 
birbirine kaynaştırıcıdır. Vatan sathında, hür sınırları-
mızın içerisinde, garazsız, maksatsız, Allah rızası için 
sevişmek ne güzel! 

Allah imanda, ahlakta, memleket ve millet sevgi-
sinde yek vücut olmak cümlemize nasip eylesin! 

Đnsanların yana yana aradığı şey sizde: Mürşidi-
nizden zikri talim ettiniz. Zikirle, fikirle, telkine sada-
katle, kemal-i edeple gönül kapısı çalınır ve gönüle gi-
rilir. “Gel gönüle gir gönüle!” buyuran sultanlar gibi.  

Dostun harem-i ismetine girmek, onun itimadını 
kazanmakla olur. Yukarıda acizane belirtmeye çalıştı-
ğımız gibi itimat kazandığımız takdirde bu itimadı ko-
ruyabilmek için azami derecede dikkatli olacağız. 
Đmandan sonra hüsrana düşenlerin sayısı pek çoktur. 
Ulu Peygamberimiz (s.a.) tenezzül, tevazu ile mi’racın 
ve vuslatın kapılarını açtı. Aynı yolun yolcusu olma ar-
zusundayız. Öyle ise, önder Peygamber Efendimiz 
(s.a.)’dir. Olduk, bildik, tevhid budur; sakın demeye-
lim.  

Ebel Yetim şöhretiyle Allah’ın rahmetini coşturan 
Hz. Muhammet Mustafa Efendimiz (s.a.)’in: “Rabbim! 
Đlmimi ziyadeleştir. Anlayışımı arttır. Beni salihlerinden 
ayırma.” diye dua ettiği bir gerçektir. O salihler ki bü-
tün kötülüklerden selamet bulmuşlardır. Fenafillahta 
yok olup tecellîye mazhar düşmüşlerdir. Bunlar Rabbin 
sevdiği sevgilileridir.  

Đmam-ı Âzam Efendimiz “Hakkıyla zikredemedim. 
Hakkıyla şükredemedim. Hakkıyla sana ibadet edeme-
dim, kul olamadım. Seni gereği gibi Mevlam, bileme-
dim!” diye yalvarıp, dua ediyordu. Çünkü günden güne 
manalar ve hikmetler açılıyor, sonsuzluğun ufukları 
parlıyordu. Aşkın, zevkin, muhabbetin, ilâhî tecellînin 
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nâmütenahi sonsuzluğunu müşahede eden büyük 
imam, başka nasıl dua edebilirdi ki! 

Bu sultanlar böyle dua ederken bizim nasıl hare-
ket etmemiz gerektiğini akl-ı selîminize bırakıyorum.  

Ve yine Peygamber Efendimiz (s.a.) bir duasında 
buyuruyorlar ki: “Rabbim beni bana bırakma! Beni sen 
idare et.”  

Bunlar bizim için birer kurtuluş vesilesidir. Çok 
dikkatli olmalıyız.  

Allah-u Zülcelal bütün kardeşlerimizi iyi-kötüyü, 
Hakk’ı-batılı bilen, buna göre kendisine istikamet veren 
salihler zümresine ilhak eylesin. Hanelerimiz, çocukla-
rımız ve ailelerimizin Allah ve Resulü’nün rızası üzerine 
yaşamalarını Cenab-ı Hak nasib u mukadder eylesin. 

Aile birliklerinize, iman kardeşlerinize selam ve 
dualarla hepinizi Allah’a emanet ederim. 

 20. 11. 1981 

 

 20

 

Đlminizi, irfaniyetle süsleyin. Đlimle-
rinde irfaniyet olmayıp benlik ve gurur 
olanlar, nefislerine pay verenler, ma-
kam, şan ve şöhretin esiri oldular. Gö-
nüllerini masivadan temizleyemediler. 
Hırs/tama, arzu ve emeller onları esir 
etti. 

 

 
 
 

 

 

 

ĐLMĐNĐZĐ, ĐRFANĐYETLE SÜSLEYĐN 
 

Esselamüaleyküm  

Kardeşim Şefik Hoca ve Oğlum Muhlis! 

Selamla ikinizin de gözlerinden öperim. Cenab-ı 
Hak sizleri enfüsî ve âfakî, görünür-görünmez, nefsânî 
ve maddî âfetlerden korusun. Gönlünüze sevgisini, ru-
hunuza manasını, gözünüze nazariyesini, halinize güzel 
ahlakını nasib u mukadder etsin.  

Bizden uzaksınız; Mevla-ı Müteâl sizleri sevgisin-
den, muhabbetinden, rızasından uzaklaştırmasın. Her 
an, her zaman, her nefes beraber olmanın aşk ve 
iştiyâkını, mana ve hikmetini akl-ı selîminize ihsan et-
sin inşallah!  

Ne mutlu düşünen insan olmak! Mevla, size ve 
bütün dostlarımıza yapacağı bütün işleri daha önceden 
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muhasebe ve muhakeme etme olgunluğunu nasib et-
sin.  

Đnsan, akl-ı selîmiyle insanlığın kemaline ulaşabi-
lir. O akl-ı selîm ki nefsânîyetten, şehevî arzulardan, 
renk ve şekilden, maddenin cazipliğinden selamet bul-
muştur. Akl-ı selim sahibi insan; hırs ve öfkesini, haset 
ve inadını vicdan murakabesiyle yenmiştir. O, düşünen 
insandır.  

Mevla, siz yavrularımızı ve bütün can dostlarımızı 
salihler zümresine ilhâk etsin, ayırmasın! O salihler 
zümresi ki Hakk’ı-batılı seçer. iyi-kötüyü tefrika eder. 
Sözü ve sohbeti daima olgunluk ve muhakemeyle ce-
reyan eder. Kendisine “Ayıp ettin!” dedirtmez. Đlim ve 
irfaniyetle önder insandır. Đnsanların hayırlısıdır. Düşe-
ni kaldırıp fakirin yanında yer tutar. Güzel ahlakıyla 
gönüller fetheder. Attığı adımı bilerek atar. yaratılışın-
daki gayeyi düşünür. Hülâsa bulan, bilen, sırrına eren 
bir zümredir.  

Sevgili Yavrular! 

Đlminizi, irfaniyetle süsleyin. Đlimlerinde irfaniyet 
olmayıp benlik ve gurur olanlar, nefislerine pay veren-
ler makam, şan ve şöhretin esiri oldular. Gönüllerini 
mâsi- vadan temizleyemediler. Hırs/tama, arzu ve 
emeller onları esir etti. 

Gönül vicdan ile Allah’ı duymazsa, hakikatça,  
Dilde mücerret olan ilm ile irfanı neylersin?  

Kendilerinde nefis ve benliklerini söz sahibi eden-
ler, nefisleriyle de tevazu göstermek isteyenler çabala-
dıkça battılar. Çünkü bütün hareketlerde nefsin ve nef-
sin askerlerinin payı var. Onlar da haset, inat, gurur, 
kibir ve bunların da birçok çerileri/askerleri. 

Kemalat ve olgunluğun yolu ölümden geçer. O 
ölüm ki hayat-ı ebediye bahşeder. Vuslatın yolunu 
açar. Muhasebe ve muhakemeden şehadet alemine 
yükseltir. Taklitten tahkîka erdirir.  
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Mevla-ı Zülcelâl, ölümün arkasına hayat-ı ebedi- 
yeyi koydu. Sıratın, mizan ve cehennemin ötesine de 
cenneti yerleştirdi. Bunlar tabut ve teneşirle halledil- 
mez.  

Akl-ı selîm, vicdan murakabesiyle hareket edece-
ğiz. Zirve-i tevhide, sırat-ı müstakimden “Emrolun- 
duğunuz gibi dosdoğru olun!”6 âyetine uyarak gide-
ceğiz. Mürşid-i kamilin nefs-i tezkiyesinden at dediğini 
atıp, al dediğini alacağız. Böylece -Mevlanın hidayetiy-
le- gerçekleşeceğinden emin olmalıyız. 

Đşte Yavrular!  

Bu genç halinizde Allah’a aşk ilan ederek nefsî 
mücadelenizde muzaffer olabilirseniz ne mutlu size!  

Ya Rab!  

Gönül tahtının sultanına gönül vermenin, sevgi ve 
muhabbetine mazhar olmanın zevkinden, şuhud ve 
manasından hissedar olarak yaşamak, ne mutluluk! 

Đşte bu hale, bu zevke, bu manaya dalan kamille-
rimiz neler söylemediler ki... Süleyman Çelebi Hazret-
leri:  

Kim ne halidir ve mâli ol mahal  
Aklı fikretmez o hali fehm ü hal! 

Ve yine ehlullah:  

Mâvera-ı akl içinde sohbet ettim dost ile 
Fehmi dediler bana vâkıfım esrara ben!  
 
Gönül şehr-i sarayında gözüm gördü dilârayı! 
Nice inkar edem zahit ki gördüm ben o bedrayı. 

Ve yine  

Gel gönüle gir gönüle! 
Hakk’a giden yol  

                                                   
6 Hud, 11/112 
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Gönülden gider ol! buyuran sultanlar gibi.  

 Cenab-ı Hak “On sekiz bin aleme sığmam, fakat 
nefsî mücadelesinde muzaffer olmuş, haset ve inadını 
yenmiş, Kur’an ve Hadisin ışığı altında bütün hareket-
lerini murakabe ve muhasebe eden, kalbini ve ruhunu 
masivadan yıkayan o müminin kalbine sığarım.” buyu-
ruyor. 

Sür çıkar ağyarı kalpten, ta tecellî ide Hak  
Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. 

Bir gönül erinin dostu olacaksınız. Yoluna yoldaş, 
haline haldaş, sırrına sırdaş olasınız. Yunus Emrem:  

Kadılar, müftüler cümle geldiler  
Đlimlerin hep bir yerde koydular  
Sen bu ilmi kimden aldın dediler  
Bir kamil mürşide varmadan olmaz! 

Sevgili Yavrular!  

Şefik Hoca Kardeşim, Yavrum Muhlis!  

Đlmi, irfaniyetin ışığı altında yürütebilirseniz, etra-
fınıza, ziya veren/ışık tutan insan olarak faydalı olursu-
nuz. Đlimde irfâniyet olmazsa, olgunluk ve kemalat 
tecellî etmezse, çevrenizi yüksek voltajlı cereyana çar-
pılanların âkıbetine uğratırsınız. Çünkü onlar, “Ben 
ben, benim ilmim!” derler.  

Siz yavrum, ben ben değil; Allah Allah Allah di-
yen olacaksınız. Susuz vâdiye akan bir nehir gibi ola-
caksınız. Kurtlar, kuşlar, koyunlar, kuzular, susuz ka-
lan ağaçlar, sebzeler, meyveler bütün mahlûkat, sessiz 
sedasız akan bu nehirden hayat-ı ebediye bulsun yav-
rularım! Kana kana sulansınlar.  

Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.)’in bugüne 
kadar akıp gelen irfaniyet nehirleri sizlerde duraklama-
sın. Feminizden/ağzınızdan, güzel ahlakınızdan, hal ve 
harekâtınızdan seyr i sülûkunu tamamlasın, aksın yav-
rum!  
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Perde ve engel olanların haline Mevla sizleri dü-
şürmesin. Onlar derler ki “Az-çok biz de varız. Bu ka-
dar ilmimiz, zenginliğimiz, makam ve rütbelerimiz, bu 
kadar çalışmalarımız boşuna mıdır?” Öyle söyleyenler 
söyledikleriyle kalırlar.  

Sizde Hazret-i Peygamber (s.a.)’in Muhamme- 
diyyet sırrı tecellî etsin. Peygamberimiz (s.a.) “Rabbim! 
Đlmimi ziyade et. Anlayışımı ziyade et. salihler 
zümresineden beni ayırma!” buyuruyor. Fenafillahta 
yok olmuş, varlık ve benliğinden soyunmuş, dili Hak’la 
dönen, gözü Hak’la gören, “Küntü kenzen mahfiyyen!” 
sırrının mazharı olan bu salihler zümresineden beni 
ayırma!” diye dua eden Peygamberimiz (s.a.)’in bizlere 
göstermiş olduğu tenezzül ve tevazuda yürüyebildiği-
miz takdirde Ulu Mevla’nın rahmeti bizim için de tecellî 
edecektir. Çünkü önder Peygamberimiz (s.a.)’dir.  

O, bu tenezzül ve tevazu ile Allah’ın rahmetini ta-
şırdı, Sidre-i Münteha’nın kapılarını açtı. Rabbi kendisi-
ne aşk ilan etti. Peygamber Efendimiz (s.a.)’e “Şefaat-ı 
Uzma” verildi. 

Sevgili Yavrular! 

 Biz, O Habib-i Zişan’ın yolundan güzel yürüye-
bildiğimiz takdirde bizlere gerçek manada ümmetlik 
kapısı açılırsa, nemize yetmez!..  

Cenab-ı Hak sizlere ve bütün can dostlara razı ol-
duğu iyilikleri bol bol ihsan eylesin. Bütün hal ve hare-
kâtınızda Allah ve Resulü’yle dostlarının elinizden tut-
masını can ü gönülden dua ve niyaz ederim. sizleri 
Malikü’l-Mülk olan Allah-u Zülcelal Hazretlerine ebedi-
yen emanet ederim.  

Selamlarım selametiniz için olsun.  

 

22. 12. 1981 
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 Ahsen-i takvim olmuş, at denileni 
Allah için atmış, al denileni Allah için 
almış, sözü hikmetli, bütün hareketleri 
kontrollü, tatlı dilli, güleryüzlü, merha-
met hazinesi, halka hizmet Hakk’a hiz-
met prensibiyle iyiliklerin menbaı. Ken-
disinde zikrullah ile Allah ve Resulü’nü 
söz sahibi etmiş.  

Hülâsa elinden, dilinden, azaların-
dan kimseye zarar gelmez. Đşte Rabbi-
miz bu insanı medh ü senâ ediyor. 

 

 
 
 
 
 
 

HUZUR, ĐMAN-I KAMĐLDE 
 

Esselamüaleyküm  

Sevgili Kardeşim,  

Sevgi, muhabbetle sizin ve kıymetli yavrularınızın 
gözlerinizden öper, Cenab-ı Hak’tan sıhhat, afiyetler 
dilerim. Đnşallah kemal-i afiyet üzeresinizdir. 

Sevgili Kardeşim,  

Đnsan vücudunda kemal-i afiyet iki kısma ayrılır: 
Biri zahirî yönden maddesinde, biri de manevî yönden 
manasında. Ne madde manasız, ne mana maddesiz 
olur. Đnsanoğlu yemek içmek, gezmek dolaşmak, vesa-
ire vesaire için yaratılmış bir varlık değildir ki!..  
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Gönlünde, ruhunda, iç duygularında hikmetler 
vardır. Nasıl kuş çift kanatla uçarsa, biz de Şeriat-ı 
Muhammediyye’nin yanına Hakikat-ı Muhammediyye’yi 
koyabilirsek, zahirimiz halk, batınımız Hak olur.  

Đnsan, manasıyla, duygularıyla, Allah’a sadakat 
ve samimiyetiyle insandır. Ahsen-i takvim olmuş, at 
denileni Allah için atmış, al denileni Allah için almış, 
sözü hikmetli, bütün hareketleri kontrollü, tatlı dilli, 
güler- yüzlü, merhamet hazinesi, halka hizmet Hakk’a 
hizmet prensibiyle iyiliklerin menbaı. Kendisinde 
zikrullah ile Allah ve Resulü’nü söz sahibi etmiş. Hülasa 
elinden, dilinden, azalarından kimseye zarar gelmez. 
Đşte Rabbimiz bu insanı medh ü senâ ediyor. 

Biz nefsî mücadele etmeliyiz. Allah’ın zikriyle, 
imanın kemaline ermeliyiz. Đnsan, o insandır ki yaratılı-
şındaki gayeyi tefekkür eder: “Ben kimim? Beni kim 
yarattı? Yaratan, yaşatan benden ne istiyor? Görevim 
nelerdir?” sorularına cevap arar.  

Ahsen-i takvim olan insan, herhalde başıboş ya-
ratılmamıştır. Ulu Mevlamız âyet-i kerimesinde: “Siz 
kendinizin abes yaratıldığını mı zannediyorsu-
nuz? Bize gelmeyecek misiniz? Elbette ki bize 
döndürüleceksiniz.”7 buyurmuştur. Istırarî dönüşten 
kimse kurtulamaz.  

Đhtiyarî mevt edenler, nur ile defnoldular  
Hayy olup rif’at bekada nice sultan oldular. 

Đhtiyarî mevt edenler, ölmeden evvel ölenler, he-
sap vermeden evvel hesap verenlerdir ki bu zat-ı muh-
teremler için ölüm düşünülemez. Cenab-ı Hak diğer bir 
âyet-i kerimesinde “Allah yolunda ölenlere, öldü 
demeyin; onlar haydırlar.”8 Peygamber Efendimiz 
(s.a.) “Müminler ölmez, nakledilirler.” 
                                                   
7 Müminûn, 23/115 
8 Bakara, 2/154 
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Ölmemezliğin sırrını tevhitle bulacağız. Mürşitle-
rimizin telkinlerinde bulacağız inşallah! Bütün insanlığı 
imha etmeye çalışan, insanlar için daima kötülük dü-
şünen, ehl-i madde, ehl-i şehvet, ehl-i nefisten uzak 
olacağız. Nefisten kaynaklanan bütün kötülüklere dur 
demedikçe, Hak olanı alıp batıl olanı atmadıkça huzur 
bulmak mümkün değildir kardeşim! 

 Huzur, iman-ı kamilde, kanaatte, sevgi ve mu-
habbette. Huzur, maddede değil; manada. Cenab-ı 
Hak, sizleri bütün kötülüklerden korusun ve muhafaza 
etsin kardeşim. 

Allah sana iki tane yavru verdi. Bunlara örnek 
baba olacaksın. Çocuklar teyp gibidir. Anne babanın 
halleriyle hallenir, onların izinden giderler. Çocukları-
mızı Allah ve Resulü’nün rızası üzerine yetiştireceğiz. 
Örnek anne, örnek baba olmalıyız. Onlara yapma de-
diklerimizi önce kendimiz yapmamalıyız. Sözle değil, 
yaşantımızla yol göstermeye çalışacağız.  

Đnsan yetiştirebilme elbette ki kolay bir şey de-
ğildir. Bir insana bakıyorsunuz, içerisi öfke, hiddet, kü-
für, kötülük dolu. Nefsin, şehvetin insanı. Đnsanlar için 
zararlı mahluk. Irza, namusa tasallut eder, elinden, di-
linden kötülükten başka bir şey gelmez. Kişinin dışı in-
san, içi hayvan olursa, insaniyeti bulması çok zordur. 
Böylelerin nesi insan! Bunların anneleri, babaları “Oğ-
lumuz!” diye sevinebilirler mi? Bunlarla iftihar olunur 
mu? Yüz karası bunlar.  

Đşte bu büyük tehlikeye düşmemek için elimizden 
gelen tedbirleri Allah ve Resulü’nün âyet ve hadislerin-
den alacağız. 

Yine bir insana bakıyoruz: Alçakgönüllü, tatlı dilli, 
düşeni kaldıran, elinden, dilinden kimseye zarar gel-
meyen, kötülükleri atmış, iyilik hazinesi. Fazilet 
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menbaı. Gerçek manada insan. Bununla ne kadar ifti-
har etsek az.  

Đşte böyle insan olmak ve böyle insan yetiştirmek 
için kararlı ve azimli olmalıyız. Cenab-ı Hak enfüsî ve 
âfaki, nefsânî ve şehevî bütün âfetlerden dostları ve 
sizleri korusun. 

Ömür bir top kumaş gibi, gündüzle gece bir ma-
kas gibi. Her gün bu kumaştan bir metre kesiliyor, 
bitmeye doğru gidiyor. “Eyvah, ne oldu? Ömrümüz 
gafletle geçti!” diyenlerden olmamalıyız.  

Hemen tedbir alıp zamanlarımızı değerlendirmeli-
yiz. Dünyanın rengi, şekli, saltanatı, cilvesi, boyası siz-
leri aldatmasın. Bunlar geçicidir.  

Gerçek manada güzellik, imanda ve amel-i salih- 
tedir. Allah’ın emrini tutup nehyinden kaçmaktadır. 
 Mevla bu yolda sizlerin ve bütün dostların yar-
dımcısı olsun.  

 Bâkî Huda’ya emanet olunuz.  

 
31. 01. 1983 
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 Kötülük gitmeden iyilik gelmez. Đs-
tiyorsak iyi insan olalım, Allah’ın emirle-
rini tutup nehyettiği şeylerden de kaça-
cağız.   

 

 

 

 

 

 

 

ZĐKĐR NĐÇĐN VERĐLDĐ? 

 

Esselamüaleyküm  

Şükran Hanım, Hatice Hanım, Gülsüm Hanım ve 
Bütün Hanım Kardeşler! 

Allah sizi ve can dostlarınızı sevsin. bütün enfüsî, 
âfakî kötülüklerden sizleri muhafaza eylesin. Diliniz Al-
lah’ı zikretsin. Gönlünüz aşkla muhabbetle dolsun. 

Hanım Kardeşler! 

Đslâm’da hanımların yeri çok önemlidir. Erkeğine 
hizmet etmek, hayırlı çocuk yetiştirmek, evinin işini 
yapmak ne saadet!, Allah’a karşı görevini vaktinde ye-
rine getirmek, tatlı dilli, güler yüzlü olmak, hayırlı bir 
anne, iyi bir ev hanımı olmak komşuya karşı iyi mua-
melede bulunmak ne fazilet! Allah ve Resulü’nün rıza-
sını kazanmak ne mutluluk!...  

Đnsanların hayırlısı, öfkesini, benliğini yenendir. 
Đşte siz yavrularımıza ve kardeşlerimize Allah’ın zikri 
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bunun için verildi. Zikrullah, iç alemimizdeki kötülüğü 
iyiliğe, nârı nura inkılap ettirecektir inşallah! Vücudu-
nuza, ruhunuza ve kalbinize Allah sevgisi, Allah aşkı, 
muhabbeti hakim olursa bundan iyi ne var ki!.. O za-
man sizin elinizden, dilinizden kimseye zarar gelmez.  

Sizler, düşeni kaldıran, acı doyuran ender insan 
olacaksınız. Güzel ahlakınızla gönüller fethedeceksiniz 
inşallah! Efendilerinize saygılı, anne babaya hürmet-
kar, emrolunduğunuz gibi doğru olma gayeniz olmalı-
dır.  

Kötülük gitmeden iyilik gelmez. Đstiyorsak iyi in-
san olalım, Allah’ın emirlerini tutup nehyettiği şeyler-
den de kaçacağız. Đnşallah nefsânîyete açılan kapıları 
kapatır, Rahmaniyetin kapılarını açanlardan oluruz. 
Sevin birbirinizi, kalp kırmayın, sakın ha, kaş çatma-
yın. Halka sevilemeyen Hakk’a da sevilemez. 

Hayırlı anne, çocuklarını Allah ve Resulü’nün rıza-
sı üzerine yetiştirendir. Efendisinin rızasını kazanır, is-
raf etmez, zamanını değerlendirir. Hal ve harekâtını, 
bilhassa dilini kontrol altına alır. Efendisinin itimadını 
kazanır. Ne mutlu bu hanıma! 

Erkekleriniz sizlere Allah’ın bir emanetidir. Bu 
emanete karşı çok hassas ve dikkatli olacaksınız. Bır 
hanım, efendisinin rızasını kazanırsa, o hanım dünya, 
ukba mutlu bir hanımdır. Efendisi ona dua ederse, o 
dua makbuldür. Allah sizleri; anne, baba ve efendisinin 
rızasını kazananlardan etsin. 

Siz ihvanemden ricam, dedi-demedi, oldu-
olmadı, nasıl olur-olmaz tartışmalarına asla girmeme-
nizdir. Daima zikirli, fikirli, tefekkürlü olacaksınız. Bü-
tün azalarınız abdestli olacaktır. Bilhassa diliniz. Đyi bi-
liniz ki her halinize Allah şahittir. Kalpten geçeni dahi 
bilir. Buna göre nasıl olmamız gerektiğini akl-ı 
selîminize bırakıyorum.  
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Peygamber Efendimiz (s.a.) kızı Fatımatü’z-
Zehra’ya: “Kızım Fatıma, işlerini vaktinde yap. Namaz 
ve ibadetlerini vaktinde eda et. Efendinin hizmetinde 
eksiklik yapmamaya çalış. Kadınlık, büyük fazilettir. 
Cennet, anne ile babanın ayakları altındadır. Peygam-
berleri doğuranlar da birer annedir.” demiştir.  

Ulu Yaratanım, sizlere aşkını, zevkini, muhabbe-
tini bol bol ihsan eylesin. Nefsânî âfetlerden korusun 
ve muhafaza eylesin.  

Hanım Kızım, 

Allah razı olsun. Mektubunu aldım. Bu mektubun 
yazılmasına mektubunuz sebep oldu. Sağolun! Yine 
sizden ve Gülsüm Hanım’dan iyilik haberleri, zevkli, 
muhabbetli mektuplar bekliyorum. 

Sizleri Allah’a emanet eder, Allah’ın razı olduğu 
iyiliklerin üzerinizde devam etmesi için dua ederim. 
Tekrar tekrar selamlar ve dualar.    

 

10. 04. 1983 
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Ne mutlu iman-ı kamil üzere olan 
kullara. Bütün gayelerden uzak, arzu ve 
emellerin ötesinde, hiçbir şey bekle-
meksizin, fîsebilillah sultanın, sevgilinin 
emir ve rızası üzerine aşk ile zevk ile 
kul. Ne güzel kul Rabbim! 
 
 
 
 
 
 

ÖLMEMEZLĐK  ŞERBETĐ… 
 

Esselamüaleyküm  

Muhterem Dostlar! 

Ulu Yaratanım sevgi ve muhabbetiyle cümlemizi 
daim eylesin. 

Hidayet olunan yolun yolcuları! 

Emrolunduğumuz gibi doğru olmanın bizleri ke-
male eriştireceğinden asla şüphemiz yoktur. Çok şükür 
ihvanımız sûretten şekilden geçip manaya liyakat ka-
zanmıştır. zahiri halk ile batını Hak olmanın anlamı ve 
şuuru içerisindedir. Mürşitlerimizin telkin ve tarifleri, 
himmetleri rehberimiz olacaktır.  

Telkine riayet eden Hak dostlar, al denileni aldı-
lar, at denileni de attılar. Biliyorsunuz velayet ve nü-
büvvete giden yol, fenafillah yoludur. Sadakat ve ihla-
sımızla fena-i efal, fena-i sıfat, fena-i vücut olacağız. 
Lâ mevcut sırrında nam u nişanımız kalmayacak. “Nasıl 
ölürseniz öyle dirilirsiniz.” Ölüm, ihtiyarî ölümdür. Yani 
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ölmeden evvel ölmektir. Gönüllü ölenler, nur ile def-
noldular. Bilmem ki bunlar için başka ne düşünülebilir?  

Peygamber Efendimiz (s.a.): “Müminler ölmez; 
bilakis nakledilerler.”  

Âyet-i kerime: “Allah yolunda ölenlere ölüler 
demeyiniz. Zira onlar diridirler; fakat siz farkında 
değilsiniz.”9 Günahsız, lekesiz, nispetsiz, şirk-i 
hafîden âri, fena-i tamda beka bulmuş, nasıl ölmüşse 
öyle dirilmiş, o gün yüzü ayın on dördü gibi parlamış, 
dil tariften aciz ... 

Velayetten ilhamını, nübüvvetten de kelamını al-
mış. Bu salihler zümresine ev ednanın sır perdeleri 
aralanmış.  

Ey Dostlar!  

Ölmemezlik şerbetini içen mana erleri! 

Söyleyin söyleyin Allah aşkına! Sizi bu hale geti-
ren, kesafetten letafete, maddeden manaya geçiren ve 
hikmetlere ulaştıran nedir? Bize halinizi beyan ediniz. 

- Halimizin lisanı yok. Bu mana ilmidir. Harfle, 
savtle olmaz ifa. Đman-ı kamil, telkine riayet, güzel ah-
lak ve mektubunuzun başında ifade ettikleriniz rehbe-
rimizdir. Ahde vefa, ahde vefa... Hikmetlerin başı Allah 
korkusudur. 

Muhterem Dostlar! 

Ehl-i tevhidin Allah korkusu, avam itikadı gibi de-
ğildir. Ehl-i tevhit, feyz-i ilâhîyeye mazhar olmuş, hik-
met ve mana yüzüne vuslat etmiştir. Sevgilinin aşk ve 
muhabbetine tutulmuştur. Canda cananını incitmemek 
için azami derecede hassas olacak ve gayret göstere-
cektir. Önemli olan dostun kıymetini bilmektir. Önemi-
ne binaen en ufak eksiklikten kaçınacağız. Dostla ara-
                                                   
9 Bakara, 2/154 
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mıza dünya, ukba, ula, uhra bütün haşmetiyle gelecek, 
ben yine Allah Allah Allah illallah derim. 

Aman Rabbim, mahremiyeti mi ifşa ediyoruz? Ke-
lamla anlatılamayacakları mı anlatmaya çalışıyoruz? 
Hâfızımız, nâsırımız ol. Bütün halimize şahitsin.  Bu 
ifadeler samimiyetimizin ifadesidir!  

Hallerini arz etmeye çalıştığım bu salih dostları-
nızdan bizi ayırma. Đlmimizi ilmullah ile teçhiz et. Anla-
yışımızı rızana muvafık kıl. Diyetimiz ol Mevlam! “Ben 
gizli hazineydim!”sırrını halimizde zuhûra getir. Sıfat 
tecellîsinin mazharı kıl! Bizi nur-i tevhid ile nazar ettir! 
Hidayet ve himmetinle kulluğundan mahrum eyleme. 
“Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.!”10 
âyetindendir ilhamımız.  

Ne mutlu iman-ı kamil üzere olan kullara. Bütün 
gayelerden uzak, arzu ve emellerin ötesinde aşk ile 
kul. Hiç bir şey beklemeksizin, fîsebilillah sultanın, 
sevgilinin emir ve rızası üzerine zevk ile kul. Ne güzel 
kul Rabbim! 

Bu kul, itimat kazanmıştır. Sevgi kazanmıştır. 
Hikmet hazinesine vâris olmuştur. “Zahiri halk ile batı-
nı Hak!” anlamı ve şuuru içerisinde bütün hareketleri 
kontrollüdür. Sözü, sohbeti murakabelidir. Her haliyle 
örnek!.. 

Aman Rabbim!  

Bunlar için Hz. Musa, (a.s.) Hz. Đsa (a.s.) pey-
gamber efendilerimiz dua ediyorlar: “Rabbimiz! Pey-
gamberliğimizden feragat ederiz. Yeter ki bizi Hz. Mu-
hammed Mustafa (s.a.)’e ümmet, kendine layık kul 
et!”  

                                                   
10 Mümin, 40/60 
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Hâlâ dua ediyorlar. Ulûlazim bu peygamberleri-
mizden Hz. Musa (a.s) urûc istiyor, Hz. Đsa peygamber 
Efendimiz (a.s.) de nüzûl istiyor.  

Çok şükür, Mevla’ya bînihaye hamd ü senâ. Ger-
çek manada kullarına urûc ve ve nüzûlü bildirdi, yaşat-
tı, zevk ettirdi. Aman Rabbim! Kapısında kul var, sul-
tandan içerû... 

Gel canım gel. Uzak durma yakın gel. Can u ca-
nan bizdedir. Mana eri ol, içerû gel cana bak!.. 

Muhterem tevhid sâlikleri!  

Allah’ın izniyle ve himmetiyle sağdan, soldan, 
önden, arkadan esen rüzgârlar bizleri hedefimizden 
alıkoyamayacak, uzaklaştıramayacak. Rehberimiz Ku-
ran, gerçek liderimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) ve 
O’ nun güzel ahlakıdır. 

Đstanbul’da Hâfız Ahmed Efendi kardeşimizin ve-
rimli hizmeti, geceyi güne katarak say ü gayret etmesi 
Efendisinin himmet ve rızasına ulaşmanın semeresidir. 
O samimi zikrullah, o ilâhî muhabbetullah, halisane, 
arifane kontrollü hareketler, bizleri gönülden memnun 
etmiştir. Gönülden memnuniyetimi ifade ederim. Bütün 
art düşüncelerden uzak, fisebilillah devamını dua eder, 
Ulu Mevla’dan sonsuz iyilikler dilerim. 

On günlük kısa bir seyahatim oldu. Bu seyahati-
me Ahmet Aras Efendi arkadaşlık etti, yoldaşım oldu. 
Şahittir ki gerek Đstanbul’da gerekse Ankara ve Kon-
ya’da çok şükür Đzmirimizde Efendi Hazretlerimizin 
tevhid ocağından kaynaklaşan, feyziyle feyziyap olan 
muhterem dostlarımızın ve tevhid ailesinin mensupla-
rının ilgisi - bilhassa Konya’daki ilgi- bizleri sonsuz 
memnun etmiştir. Bizlere azim ve cesaret kaynakları 
olmuşlardır. 
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Can dostlar! 

Birçok olaylara şahit oluyoruz. Safsata, batıla sa-
panlar, ahkam-ı şer’iyenin dışına çıkanlar çatır çatır yı-
kıldılar. Ne zikir, ne muhabbetullah kaldı. Ebter oldular, 
her şeyleri kayboldu. 

 Mevlamıza bînihaye hamd ü senâ. Rehberimiz 
Kur’an, önderimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz 
(s.a.). Pîr Seyyidimizin tarifi ve telkini üzerine devam 
ediyoruz. Hidayet olunan yol budur! Kutsî emanet çok 
şükür, şüphesiz bizdedir. Ona layık hizmet etmekte 
Mevla yardımcımız olsun! Allah’ın izniyle telkine riayet, 
emre itaat, sadakat ve ihlasımızla zikrullah yapacağız. 
Gönülden Allah diyeceğiz. Bütün engelleri böyle aşaca-
ğız. 

Ulu Rabbim! Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in 
önderliğinde size iltica ediyoruz, yalvarıyoruz, rica edi-
yoruz: Kabul edeceğin duayı bize nasip et. Habibin 
Muhammed’inin önderliğinde rahmet ve merhamet ka-
pındayız. Asla ümitsizliğimiz yoktur. Kelam-ı Hak’la di-
limizi Allah demekten mahrum etme! Su içerisinde bizi 
susuz bırakma. Bize “Benim!” de, gayrısın gibi göster-
me. Bizi ve bütün ihvanımızı hal ehli et! Geçmiş ve ge-
lecekle oyalama.  

Amin! Amin! Velhamdüleke Ya Rabbe’l-Alemin! 

Bütün ihvanımıza, can dostlarımıza Allah’tan son-
suz selam, sevgi ve muhabbetle daima iyilikler diledi-
ğimi bildiririm.  

Allah’a emanet olunuz.  

 

29. 05. 1983 
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 Biz gönül bahçemizi Allah’ın zikriyle 
muhabbetiyle sulayabilirsek, iç alemi-
mizi nispetlerden aşkla zevkle temizle-
yebilirsek, kurtuluruz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

BĐLEREK GĐTMEK 
 

Esselamüaleyküm  

Sevgili  Dostlarım! 

Kulun günahı kalbini karartır. Kulu Allah’tan 
uzaklaştırır, merhametten uzaklaştırır.  

Đnsan vücudu muharebe alanıdır, iyilikle kötülü-
ğün, Hak’la batılın mücadele ettiği yerdir.  

Çok dikkatli olmalıyız. Gidiyoruz, yolcuyuz. Bile-
rek gitmek var, bilmeden gitmek var. Yol virajlı. Gece 
karanlıkta alabildiğine koşma var.  

Mevla uyarıyor: “ Dünya sizi bizden uzaklaştır-
masın. Maddeniz, nefsânî düşünceleriniz bizden ayır-
masın. Sizinle ahidleştik, ahdinizde sadık olunuz. Ey 
iman edenler! Nefsânî düşünceleriniz, kötü emelleriniz 
aramızda perde olmasın.”  

Onlar “Biz dünyanın rengine şekline aldandık. 
Ölmeyecek biliyorduk kendimizi. Rengi aldattı dünya-
nın. Muhasebe ve muhakeme gününe inanmıyorduk. 
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Onun için isyan ettik.” derler. Maddenin cazip rengine 
aldananların pişmanlıkları böyledir.  

Allah: “Rüzgârları rahmetinin önünde müjde 
olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar (o rüzgâr-
lar), ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memle-
kete sevkederiz. Orada suyu indirir ve onunla 
türlü türlü meyveler çıkarırız. Đşte ölüleri de böy-
le çıkaracağız. Her halde bundan ibret alırsınız.”11 
buyuruyor. 

Hâlâ tanımaz mısınız? Eseri görüp müessiri tanı-
maz mısınız? Nimetleri takdir ediyorsunuz da vereni 
tanımıyor musunuz? 

Herkes bahçesindeki ağacın bakımını yapar. On-
ları ilaçlar, onlara gübre verir. Ayrık otlarını temizler. 
Bizler de Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in bahçesinde-
yiz. Bizi peygamber Efendimiz (s.a.)’in “alın” dedikleri-
ni almak, atın dediklerini atmak kurtaracaktır.  

Allahu Zülcelâl “Peygamber size ne verdiyse 
onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının.”12 
buyuruyor. Biz gönül bahçemizi Allah’ın zikriyle, mu-
habbetiyle sulayabilirsek, iç alemimizi aşkla, zevkle 
nispetlerden temizleyebilirsek kurtuluruz.  

Sorarlar bize: “Nereye gidiyorsunuz? Göreviniz 
ne?”  

Beklemeyelim iki araba toprak dökülsün üzerimi-
ze de sorulsun: “Rabbin kim? Dinin ne? Nebîn kim?” 

Kendimize telkin veremeyiz. Bize telkin verecek 
gönül bahçesine tevhid bayrağını dikebilen bir üstat 
bulalım.  

 

                                                   
11 A’raf, 7/57 
12 Haşr, 59/7 
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Dostlar! 

Bir insan var ki maaş için, şehvet için yaşar. Bu-
nun aklına akl-ı maaş denir. Şehvetin, maddenin, nef-
sin esiri. Alabildiğine nefsin, maddenin, şehvetin pe-
şindedir. Hz. Ali (k.v.) “Allah’tan korkmayandan korka-
rım. Çünkü onun içi başka, dışı başkadır.” diyor. Al-
lah’tan korkmayan kişi; makamın, şan ve şöhretin esi-
ridir. 

“Bana kim derler bilir misin? Bir gecede bir milyar 
yiyen derler. Bana kim derler bilir misin? Bir vuruşta 
yüz dağıtan derler.” diye kibirlenir.  

Peki, bana kim derler? Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.)’in ümmeti derler. Hakk’ı savunan, nefsî mücade-
lede muzaffer olan insan, her yönüyle insan derler.  

Bir insan da var ki ağzından çıkan sözde fesahat 
var; hikmetli sözler. Tatlı dil ve güler yüzle muamele 
eder, kimseyi incitmez.  

Herkes; elinden, dilinden zarar gelmeyen insanı 
arıyor. Kimdir bu insan? Gönüller fethedendir. Sözü 
kontrollüdür. Allah ve Resulü’nü de dostlarını da kır-
maz. Sözünde hikmetler ve manalar vardır. Hareketleri 
ölçülüdür. Bu ölçüyü Kur’an-ı Kerîm’den alır.  

Đyilikle gönülleri fethedelim. Đyilik, güzel ahlakın 
semeresidir. Đnsan; Allah’ın methettiği insan, güzel in-
san, mükerrem insan. Đstiyoruz iyi insan olalım, faydalı 
olalım; ama bırakmıyor bizi.  

-Kim o?  

-Nefs-i emmâre. Döven, anne-babaya, dine, dev-
lete söven nefs-i emmare/insanı kötülüğe zorlayan ne-
fis vardır. Kimde varsa, ondan korkun. Her türlü kötü-
lüğü yapar.  
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Kendimizde Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’i söz 
sahibi eder, güzel ahlakın sahibi olursak, o zaman iyi 
insan oluruz. Söven, döven, sömüren halden; tatlı dilli, 
güler yüzlü hale gelebilmek için nefsî mücadele yapa-
cağız. Soruyu kendimiz soracağız; beklemeyelim hoca 
sorsun. Sûret ve şekille Đslâm olmaz. Đyi insanı kabre 
sokamayız. Sorgu melekleri onu korkutamaz. Teslimi-
yet göstermiş çünkü.  

Allah her yerde. Sıfatlarıyla teçhiz etmiş bizleri. 
Mevla “Đnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemez-
ler.”13 O bizimle, biz de onunla olalım.  

Neyim var benim deme. Neyin yok ki? Bütün in-
sanlar ve varlıklar uğraşsalar bir insan meydana geti-
rebilirler mi? Ford arabası değil ki bu! Her sene değişlik 
yapılsın. Hz. insanın güzelliği değişir mi? Dünya bir siv-
risineğin karşısında aciz. O durmadan saz çalar.  

Hergün yüzlerce, binlerce insan öldürülüyor. Đs-
lâm insanı öldürmez, insana hizmet verir. Hz. insan 
olabilmek için Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’i örnek 
almak lazım. Đnsanın layık olduğu kıymeti bilinsin. Al-
lah’ın bütün saltanatı insandır.  

Yaratan ve Yaşatan, görevimizi yapmamızı isti-
yor. Malikü’l-Mülke karşı görevlerimiz vardır. Đslâm ve 
imana karşı görevimizi yapalım.  

Cenab-ı Zülcelal, Rabbi’l- Müslimin değil; Rabbi’l-
Alemin. Musa (a.s.) Firavun’un inkarı karşısında:  

- Ya Rabbi ya yok et, ya da hâlâs eyle, diyor. 

Mevla:  

- Ya Musa, senin peygamberliğine karışmıyor, 
beni inkar ediyor. 

Rahman dünyaya taalluk eder. Karıncaları gör-
                                                   
13 Nisa, 4/108 
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müş birisi. Nasıl beslenir bunlar düşüncesiyle yem 
vermiş. Manasında kendisine “18 bin alemdeki mahlu-
katın rızkını veren var. Sen kim oluyorsun? Rızkın sa-
hibi Allah’tır.” deniyor. Allah cümlemize hidayet eyle-
sin.  

Đstikameti Kur’an’dan alırsak mahkemede iş ol-
maz, dosya azalır. 10 tane bile yoktur inananın dosya-
sı. Ahlak zabıtası kötülerin arkasından koşturur. Đslâm 
hâkim oldu mu adaletsizlik olmaz. Zafer Đslâm’da. Đs-
viçre’de intihar oranı %36. Đmansızlıktan bunalıyorlar.  

Đslam adaleti, sevgiyi, anlayışı, güzel ahlakı ge-
tirmiştir. Biz Đslâm’dan uzaklaşmanın cezasını çekiyo-
ruz.  Allah Kur’an yolundan ayırmasın. Đmanda, ahlak-
ta yekvücut olmak nasip eylesin.  

 
29. 07. 1983 
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 Telkin manadır, mutlaktandır. Mür-
şidin mana cephesini terk edip, madde-
sine sarılanlar, mananın dışında kaldı-
lar. Bal şişesini dışarıdan yaladılar.  
 Mürşidin maddesinden manasına, 
kesafetinden letafetine, mutlak olan 
tevhide ermedikçe, gerçek derviş olmak 
mümkün değildir. 

 
 
 
 
 
 

YIKILANLAR KĐMLER? 
 

Esselamüaleyküm  

Muhterem Kardeşlerim! 

Allah’ın razı olduğu iyilikler sizin ve iman ehlinin 
üzerinden eksik olmasın. 

Hakk’a giden Hak yolcuları! 

Madde, şan ve şöhret, art düşünce, maddî ve 
nefsânî emeller, yolunuza engel olmasın. Biattan sonra 
hüsrana düşenlerin sayısı pek çoktur. Tevbe-i Nasuh 
ettikten sonra telkine riayet, emre itaat, ahde vefa 
başlıca emelimiz olacaktır.  

Sırat-ı müstakîm, hidayet olunanların yoludur. Bu 
yolda abdestli, uyanık olacağız. Adımlarımızı göre göre 
atacağız. Azami derecede dikkatli ve temkinli olacağız. 
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Yıkılıp her şeyini kaybedenlerin adedi pek çok. 
Rehberimiz Kur'an-ı Kerîm ve gerçek mürşitlerin telkini 
olacaktır. zikir ve fikirle Şüpheyi evhamı, şirk ve gafleti 
kökünden yıkacağız inşallah! 

Sadakat ve samimiyetin ifadesi, kuvvetli ve sağ-
lam imanın semeresi, Hak dostları azim ve cesaretle 
gönül ihtilâli yaptılar. Nefsânî, maddî ve bütün kötü 
emellere dur, dediler. Dediler de zirve-i tevhide, naz ve 
niyaza yükseldiler.  

Kemale gelenlerin, Hak ve hakikate ulaşanların, 
zevale düşüp hüsranda kalanların hallerini kısa da olsa 
ifade etmeye çalışacağız. Allah bu yolda hepimize an-
layış versin. Amin! 

Muhterem Dostlar! 

Zamanla ihvanı birçok kereler denedik. Allah bize 
apaçık gösterdi, ayan beyan bildirdi: En çabuk yıkılan-
lar mürşidine ters düşenlerdir. Bunlar başka mürşitlere 
gittiler. Eğer gittikleri, hakiki mürşit olsa idi; “Evlâdım, 
sen bozduğun yerden düzelt.” demeleri gerekirdi.  

Đkinci olarak yıkılanlar, aile düzeninde tevhidi 
sağlayamayanlardır. Şeriat-ı Muhammediyye’nin ölçü-
leri içerisinde aile düzeninde tevhidi sağlayacak. Đhva-
na, mahremlerine karşı tenezzüllü, tevazulu ve mer-
hametli olacak. Bütün insanlara karşı merhametli dav-
ranması şart.  

Bunlar insanın kemaline vesile olacak en büyük 
vasıtalardır. Mürşide sadakat yoksa, ihvana, mahrem-
lerine merhamet yoksa, neyin ihvanı olacak! Mümkün 
değil!. 

Temelde mürşidin emirlerine harfiyen riayet ge-
rek. Telkinin dışında kemal bulmak mümkün değil. 
Hem telkine, hem telkin edene sadık kalmadıkça bir 
hak iddia edemeyiz.  
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Birçokları telkini bırakıyorlar, telkin edene sarılı-
yorlar. Telkin manadır, mutlaktandır. Mürşidin mana 
cephesini terk edip, maddesine sarılanlar, mananın dı-
şında kaldılar. Bal şişesini dışarıdan yaladılar.  

Mürşidin maddesinden manasına, kesafetinden 
letafetine, mutlak olan tevhide ermedikçe gerçek der-
viş olmak mümkün değildir. Suret ve şekilde kalanlar, 
“Biz de ehl-i tevhidiz.” dediler. Ehl-i hal, ehl-i zevk, 
ehl-i mana olamadılar. Onlara da ihsan eylesin Mevla.  

Manaya erenler, hal ehli oldular. Sırlarını ve mah-
remiyetlerini korumak için azamî gayret sarfettiler. 
Gizli hazinenin sırları nâehle verilmez, anlatılmaz.  

Suret ve şekille, duyup ve işitme, nakil ve hikaye 
ile ilmi evraktan alan, mutlaktan habersiz olan kişiler, 
çok şey bildiler ve anlattılar, hâlâ da anlatıyorlar. Hâlâ 
da “Biz biliriz!” diyorlar ve bildirmeye, öğretmeye çalı-
şıyorlar. Olmak, ermek, bilmek, bir hak iddia etmek... 
Bunlar yıkılmaya, yok olmaya giden çaresizlerin halle-
ridir. 

 Halde tevhid, mana ile olur. Mürşidin telkinine 
sadakatle, emir ve rızası doğrultusunda davranmakla 
gayeye ulaşılır. Bunun dışında mümkün değil! 

Allah bütün ihvanımıza sadakat, samimiyet ihsan 
eylesin. Amin! 

24. 08. 1983 
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 Gerçek insan; şuurlu, tefekkürlü, 
batıla dur diyebilen, iman ve ahlakı sa-
yesinde Allah ve Resulü’nün ve bütün 
insanların rızasını, duasını kazanandır. 

 

 

 

 

 

EN KUTSÎ GÖREV 

 

Esselamüaleyküm  

Muhterem Kardeşlerim!  

Hak yolun yolcuları!  

Ulu Yaratanım sizleri bütün kötülüklerden, enfüsî 
ve âfakî afetlerden korusun. Ezelden ebede giden yo-
lunuz açık olsun.  

Bu yol, hidayet olunanların yolu. Bu yolda olan 
insanın özü doğru, sözü doğrudur. Hal ve hareketleri 
kontrollüdür. Bu insan, insan sevgisiyle kenetlenmiş, 
vatanına, dinine, bayrak ve sancağına gönülden bağlı-
dır. Yaratılışındaki gayeyi bilen, mütefekkir insandır. 
Hakk'ı-batılı, iyi-kötüyü, hayrı-şerri, akl-ı selim ve vic-
dan muhakemesinde kontrol edebilen, kötülüklere ka-
pısını kapamış insandır. Aile düzeninde otoritedir.  

Sevgiyle dayanışmayla, tatlı dil, güler yüzle gö-
nüller fethetme, ilme ve ahlaka azami derecede yer 
verme hedefimizdir. Yaşantımızla, güzel ahlakımızla, 
örnek hareketlerimizle iyi bir komşu, iyi bir veli, hayırlı 
bir insan olmak başlıca emelimizdir. 
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Ehl-i tevhid güneş gibidir, karanlığı aydınlatır. 
Güzel ahlak ile girdiği yere hayat verir. Allah ve Resu-
lü’nün emir ve buyruklarına inanarak, Kur’an-ı Kerîm’in 
ışığı altında hasedinden, inadından, öfkesinden kurtu-
lur.  

Đnsan ve insanlık güzel ahlaktır. Güzel ahlak, in-
sanlığın rehberidir. Ehl-i mana olabilmek, hal ve hare-
ketlerinde ölçülü davranabilmek güzel ahlâklı olmanın 
neticesidir. 

Sözünü ve sohbetini kontrol edebilmek, iyi insan 
olma yolunda nefsî mücadele edebilmek, nispet fiille-
rinden, kötü düşüncelerinden kurtulabilmek zikrin ve 
tevhidin sayesindedir.  

Nefsî mücadelede muzaffer olabilmenin, Allah ve 
Resulü’nü gönlümüzde, ruhumuzda, vicdan muhake-
memizde hâkim kılabilmenin, kamil bir imanla olaca-
ğından şüphemiz yoktur.  

Muhterem Kardeşler! 

Görüyorsunuz ki nefsine, maddeye, mala, şan ve 
şöhrete esir olanların yapmadıkları kötülük yok. Nefis-
ten emir alanlar, kötülük yapmakta, günah işlemekte 
yarışıyorlar. Bu hal bize ibret ve bir ders olmalıdır.  

Gerçek insan, şuurlu, teffekkürlü, batıla dur di-
yebilen, iman ve ahlakı sayesinde Allah ve Resulü’nün 
ve bütün insanların rızasını, duasını kazanandır. 
Cenab-ı Hak cümlemizi memleketine, milletine, dinine, 
vatanına hayırlı olan zümreden ayırmasın.  

Çocuklarımıza, aile düzenimize, dost ve akrabala-
ra, yakın komşularımıza elimizden geldiği kadar iyilik 
yapmalıyız. Onlara iyi ve kötüyü, kârı-zararı, Hakk’ı-
batılı anlatmalıyız.  

Peygamber Efendimiz (s.a.) bir hadis-i şeriflerin-
de buyuruyor ki: “Sizin hayırlınız, insanlara iyiliği do-
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kunan, doğruyu söyleyen, kötü yoldan men eden; sizin 
kötünüz de insanlara vatanına, milletine, aile düzenine 
zararlı, kötü şeyleri telkin eden veya şer işlemeye teş-
vik eden, öncülük edendir.”  

Mevlamız bizleri bütün kötülüklerden korusun. 

Muhterem Kardeşlerim! 

En kutsî görev, Allah’a ve vatana karşı vazifemizi 
tam yapabilmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.) “Vatan 
sevgisi imandandır.” sözüyle en açık ifadeyle bu gerçe-
ği bildirmiştir. Çocuklarımıza da aynı duyguyu vermeli-
yiz.  

Size, hanım kardeşimize ve yavrulara Allah’tan 
sıhhat, afiyet, sonsuz iyilikler... 

Allah’a emanet olun!  

10. 12. 1983 
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Đslâmın zahirîyle amel eden, bir 
gün Allah’ın huzuruna çıkacak. Bir gün... 
Gelecekte... Đslâmın zahirî yönünde ka-
lan; sûret, şekil, madde üzerinde durur.  

Ama O’nun hikmet cephesine ge-
çen, hal ehli, mana ehlidir ki her an hu-
zurda olduğunu zevk eder, tevhidin ya-
şantısına girer.  

 

 

YEDULLAH SIRRI 
 

Esselamüaleyküm  

Muhterem Kardeşler! 

Dini ve peygamberliği tamamlayan Allah’ın Resu-
lü Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz (s.a.) buyuruyor 
ki: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” 

 Cenab-ı Hak buyuruyor ki:“Hiç şüphesiz Allah 
size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insan-
lar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emreder.”14  

Yedullah sırrı bu âyet-i kerimesinin anlamı içeri-
sinde Peygamberimiz (s.a.)’den bugüne kadar güzel 
ahlakla, ilm-i Ledünle dilden dile, gönülden gönüle çok 
şükür gelmiş ve devam etmektedir.  

Đnsanlar daha çok maddeye, suret ve şekle kıy-
met verdiler. Bu yüzden Allah’ı bilmek için Arapça’ya 
daha çok önem verdiler. Arapça’nın içerisinde 

                                                   
14 Nisâ, 4/58 
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Allahça’nın gizli olduğunu anlayamadılar, manaya ge-
çemediler.  

Maddeci ve materyalist dünyamızda mana cephe-
sine geçebilen, maddenin cazip çekiciliğinden kurtula-
bilen, çok az olmuştur. Eğer Đslâm’ı bilen değil, günlük 
hayatına uygulayan, yaşayan, zevk eden olsalar, ma-
nadan hissedar olup nasibini alsalar, bunun zevkine 
doyamazlar. 

Sûret ve şekilde kalanlar bulmadı Fehmi, reşat  

Allahça lisan, fena-ı tamda tecellî eder. Buna 
erebilmek için de himmet isteyen Hak yolcusuna mür-
şitlerimiz: “Hizmet, hizmet evlat, hizmet!” demişler. 
Tenezzül ve tevazu gösterenler çok az olmuş. Onlardan 
da bazıları samimiyetlerinin ifadesi, iyi niyetleriyle bir 
şeyler anlatmaya kalkmışlar. Allah için başlarını veren-
ler olmuş.  

Tevhidin mana cephesi hep gizli kalmış, insanlar 
hep zahirî yöne gitmişlerdir. Batınî cephede olanlar giz-
lenmişlerdir, sırlarını muhafaza etmişlerdir. Çünkü çok 
yan etkilerle karşılaşmışlardır.  

Aralarındaki farkı dil tariften aciz!  

Đslâmın zahirîyle amel eden, bir gün Allah’ın hu-
zuruna çıkacak. Bir gün... Gelecekte... Đslâmın zahirî 
yönünde kalan; sûret, şekil, madde üzerinde durur.  

Ama O’nun hikmet cephesine geçen hal ehli, ma-
na ehlidir ki her an huzurda olduğunu zevk eder, tev-
hidin yaşantısına girer. Zahiri halk ile olsa da batını 
Hak’tır. Onlar için gayrullah yoktur. Enfüs âfak her zer-
reden Hakk’ı müşahede eder.  

Bu sırlarını edeben, ahkamen korumaları şart. 
Sadakat ve samimiyetleri nispetince sır ve hikmetlere 
mazhar düşen ihvanımız, sırrı ifşa ederlerse hem zevk-
leri kaçar, hem de düzen bozulur. 
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Arifiyet, halkı olduğu gibi idare etmek, kabiliyeti-
ne göre ona bir şeyler vermek, ölçüyü hiç bir zaman 
aşmamaktır. Size basit ve kolay gelen sohbetler avamı 
imhâ eder, isyan ettirir. Gayemiz imha değil ihya et-
mek! 

Tevhitte ahlak sahibi insanlar tercih edilmeli. Ah-
kam-ı şer'iyenin yanında ahlak-ı Muhammedî şart. Bi-
rine Tafsilat-ı Muhammediye, birine de Hakikat-ı 
Muham- mediyye denir. Hakikat-ı Muhammediyye’de 
güzel ahlak ile giyinmeyenlerin, tafsilat-ı 
Muhammediyye’de adil hareket etmeleri mümkün de-
ğildir.  

Đhvanımız güzel ahlakı, fenafillahta mürşidin tel-
kin ve tarifiyle alacak. Nispet efal, nispet sıfat, nispet 
vücut, ahlaka manidir. Kasıtsız ve garazsız telkine ria-
yetle tecellî-i efal-i Đlâhîye, tecellî-i sıfat-ı Đlâhîye, 
tecellî-i zat-ı Đlâhîyeye mazhar düşen kardeşlerimiz, 
Hakikat-ı Mu- hammediyye ile giyinmiş olurlar.  

Hadis-i Şerif’te buyruluyor: “Allah’ın ahlakıyla 
ahlaklanın!” Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak, nispetsiz 
fenafillah olup tecellîye mazhar düşmektir. Buna, Haki-
kat-ı Muhammediyye denir. Hakikat-ı Muhammediyye’ 
nin sırrına erebilmek için teslimiyet, sadakat, emre ita-
at şarttır.  

Tafsilat-ı Muhammediyye’de gerçek kul olmak, 
ümmet olmak, bu ilâhî sırra erenlerin hakkıdır. Bunlar 
garazsız, maksatsız, fisebilillah ibadet edebilir. Zahiri 
halk ile batını Hak şuhudu ve anlamı içerisinde ehl-i 
zevk, ehl-i mana olurlar.  

Bunlar için hadis-i kutsîde Cenab-ı Hak: “Ben o 
kulun gören gözü, duyan kulağı, söyleyen dili, tutan eli 
olurum. Kulum benimle görür, benimle duyar, benimle 
söyleşir. Ben kulumun sırrıyım, kulum da benim sırım-
dır.” 
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Elbette bu Đlâhî sır korunacak, muhafaza edile-
cektir.  

Nâehle sakın sırrını açma  
Pes şişe-i esrarı kendi elinle kırarsın yahu! 

Sadakat ve samimiyetimizle iyi niyetimizin ifadesi 
olarak yaptığımız sohbetleri Allah muhafaza etsin. Ek-
sikliklerimizi telâfi ederek kusurlarımızı affetsin. Daima 
iyi niyetin olması şarttır. Allah kulunun kalbine şahittir.  

Arif insan, kendisini kontrol altına alan insandır. 
Đşte bunun elinden, dilinden, aza-i cevarihinden kimse-
ye zarar gelmez. Đnsanların hayırlısı, etrafına, aile birli-
ğine, akraba ve komşularına iyiliği dokunanlardır.  

Bunlar tevhidin terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Hal-
kı sevmek, halka hizmet etmek, rabıta ve tefekkürle 
olmalıdır. Halka hizmet, halka sevgi ve muhabbet, bile-
rek olursa, zevkle olur. Efendimiz Hz.’lerinin buyurdu-
ğu gibi:  

Halka başka elbise  
Giydirip düşme ye’se  
Halkı Hak’tan ayırma 

Muhterem Dostlar! 

Tevhid; evhamı, hayali, acabayı şüpheyi kaldırır, 
kişiyi hal ehli eder. Hal ehli olan can dostlar, sırra 
mazhar düşerler. Onlar için hakikat sırları açılır. Kesa-
fetten letafete geçerler. Güzel ahlakın sayesinde telki-
ne riayet, emre itaatla naz ve niyazın fahri üyesi olur-
lar.  

“Biz kelamı Hak’tan aldık, ruh-i has etti bizi.” diye 
buyuran üstatlar, telkini mutlaktan aldılar. Şeriat-ı 
Muhammediyye’nin hükümleri içerisinde zahiri halk ile 
oldular da o alemden, o manadan, o zevk u safadan 
bizlere tattırmaya çalıştılar. Zikr-i daimi verdiler. Nis-
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pet efal, nispet sıfat, nispet vücudu kaldırarak tecellîye 
mazhar kılmaya çalıştılar.  

Beş vakit namazı, Đslâm’ın beş şartını yerine ge-
tirmeyi emrederlerken, daimi namaza girmenin, hu-
zurda olmanın, miraç olan namazın hakikatını, yaşantı-
sını, harem-i ismetini anlatmaya çalıştılar. Bu ilâhî 
ummandan, bu sonsuz tevhid deryasından herkes sa-
dakat ve samimiyeti nisbetince faydalandı. 

Tenezzül ve tevazu göster, sadakat ve samimi-
yetle emre itaat et, telkine sarıl ki Hak Tealâ başlar 
üzre âsuman etsin seni. 

Meratip ve makamatın dışında bir şey arayanlar, 
bulamadılar. Melâmette urûc ve nüzûl vardır. Urûc ve 
nüzûlün zevki ve anlayışı içerisinde olan ihvanımız, arif 
insan olmalıdır.  

Bunlar kelam-ı Hak’la sohbet ederler. Halka anla-
yacağı şekilde konuşurlar. Kabiliyetlerine göre onlarla 
sohbet ederler.  

Ulu Mevlam lütuf ve keremiyle inşallah hepimize, 
can dostlara lütfetsin, kerem kılsın. Zikriyle aşk ve 
muhabbetiyle bizleri -dünya ve ukba, ula ve uhra- bü-
tün varlıkların çekiciliğinden kurtarsın, korusun. Zat-ı 
Ulûhiyetinde sırra mazhar düşen, ilâhî cezbeden hisse-
dar olan salihler zümresine cümlemizi ilhak eylesin.  

Ne mutlu Hak’ta yok olanlara, ruhundan ruh alıp, 
dirilip halkla bir olanlara. Muhammediyyetin ölçüsü ve 
anlayışı içerisinde halka hizmet verenlere! Ne mutlu 
dostlar, Allah, illallah diyenlere! 

Bütün ihvanımızı sevgiyle selamlar, Allah'a ema-
net ederiz.  

15. 07. 1986 
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 Onun terbiyesine girip, zikrullah 
alanların vücutlarında inkılap başlar. 
Zikrullah ile dili masivadan, gafletten, 
nefsânî, şehevî, kötü emellerin esare-
tinden kurtulur. Öyle bir dil olur ki Allah 
diyen bir dil, yumuşacık bir dil. Kabalık 
gitmiş, öfke, hiddet gitmiş, kırık bir dil. 

 

 

 

 

 

 

KĐTAPLARIN ANASI 
  

Esselamüaleyküm  
Muhterem Kardeşlerim!  
Cenab-ı Hak’tan sizlere maddî ve mânevî iyilikler 

diler, hal ve hatırlarınızı sual ederim. Đnşallah kemal-i 
afiyet üzeresinizdir. Hamd olsun bizler de iyiyiz.  

Muhterem Dostlar! 
Allah’a sonsuz hamd ü senâ, habibine bînihaye 

salât u selam olsun. Fatiha-ı şerif, Kur'an-ı Kerîm’in bi-
rinci suresidir. Ona  “Ümmü’l-kitap” denir. Onsuz na-
maz caiz değil. Yedi âyetten mürekkep olan bu sure-i 
celilenin  kapısını Besmele açar. O Besmele ki içerisin-
deki Allah, Rahman ve Rahim esmalarıyla derin mana-
lar ihtiva eder. Bizleri maddeden manaya geçirir. 

“Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsus-
tur.”15 Öyle Allah ki alemleri yaratan, yaşatan, terbiye 
eden Rabbi’l-alemin. Rab: “Terbiye edici.” demektir. 

Muhterem Dostlar! 
Đnsanlığın timsâli, eşsiz insan Hz. Muhammed 

                                                   
15 Fatiha, 1/1 
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Mustafa (s.a.) Efendimiz: “Rabbim, beni kendi edebiyle 
edeplendirdi, kendi ahlakıyla ahlaklandırdı.” buyuruyor.  

Kutsî ve ulvî davanın kökeninde edebin, terbiye-
nin yer aldığını görüyoruz. Edep, iman, güzel ahlâk; 
terbiye ile eşittir. Kâinatın Efendisi, bizleri tevhid ile 
terbiye ederek, edep, iman, ve güzel ahlak ile giyindi-
riyor.  

Edep bir taç imiş nur-i Huda’dan  
Giy ol tacı emin ol her belâdan. 

Đşte Dostlar! 

O mürşid-i kamil ki tevhidin potasında erimiş, 
terbiye edilmiştir. Edebe, ahlaka mugayir bütün engel-
lerden geçmiştir. Tevhidi kelam-ı Hak’la mutlaktan tel-
kine memur edilmiştir. vâris-i nebî, naib-i Hak, Hazret-
i insandır. 

Onun terbiyesine girip, zikrullah alanların vücut-
larında inkılap başlar. Zikrullah ile dili masivadan, gaf-
letten, nefsânî, şehevî, kötü emellerin esaretinden kur-
tulur. Öyle bir dil olur ki Allah diyen bir dil, yumuşacık 
bir dil. Kabalık gitmiş, öfke, hiddet gitmiş, kırık bir dil.  

Đnsanlar arasında tesanüdü, sevgiyi, muhabbeti 
işleyen, insanlar arasını sulh eden, iyilik için diller dö-
ken, en tenezzüllü, tevazulu kelimeler söyleyen, Ke-
lam-ı Hak’la bülbüller gibi öten, ahde vefa eden bir dil. 
Hülasa terbiyeli bir dil! 

Göz, gaflet perdesi kalkmış, eserde müessiri mü-
şahede eden bir göz. Đnceliklere vâkıf.  

Kime ref-i hicap oldu, gözü mahbûbunu gördü 
 Ona sor mahbûbun vasfın, ki sorma gözü âmâ-
dan  

Âmâ kişi, dosttan haber veremez, hakikatleri gö-
remez. Hak mürşidin terbiyesinde terbiye edilen göze 
ise paha biçilmez. Her nereye baksa, sırr-ı hikmetler, 
manalar, hakikatler görür. Öyle bir görüş ki aşıkın de-
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diği gibi “Güzele bakmak sizde bir türlü, bizde bir tür-
lü.” Đşte bu, Đlâhî terbiye!.. 

Kulak, masivaya, nefsânî duygulara, Hakk’a per-
de olan bütün duygulara “dur” demiş, terbiye edilmiş. 
Kelamı, Hak’tan duymuş. Her ses, o kulakta zikrullah 
olmuş, muhabbet, muhabbetullah olmuş. Kulak tecellî-i 
sıfatın mazharıdır. Mânevîyatını, ruhaniyyetini duygula-
rıyla kuvvetlendirmiş. Duygu, düşünce, tefekkür sah-
neleri açılmış. Ya Rab ne güzel duygu!  

Terbiye edilenlerle edilmeyenlerin arasındaki 
fark!.. 

O eller ki “Yedullah” sırrının mazharı. Dövmekten, 
kırmaktan, hakaretten kurtulmuş. Duygu ve düşünce-
den aldığı emirle zarar hanesinden kâr hanesine geç-
miş. Vuran değil; veren el. Đten değil, tutup, kaldıran 
el. Yarayı saran, acı doyuran el olmuş. Düşünce ve te-
fekkürün icraat ve muamelât organı olan eller, edebin, 
terbiyenin ve iyi düşüncenin neticesi Aman Allahım, ne 
hayırlı el, ne güzel el olmuşlar! 

Batıla giden ayaklar, Hakk’a dönmüş. Akl-ı selim, 
tefekkür ve iyi düşünceden nasibini alan bu insanoğlu, 
adımlarını göre göre atan, her haliyle örnek insan, haz-
ret-i insan. Hülâsa, “Hak geldi; batıl gitti!” 

Fenafillahta süzülmüş, zahiri halk ile batını Hak 
şuhuduna ermiş, Hak mürşidin terbiyesinde terbiye 
olan bu zat-ı muhteremleri anlatmak mümkün mü?  

Peygamber Efendimiz (s.a.)’in bir duasını arz 
edeyim: “Rabbim, ilmimi ziyadeleştir, anlayışımı ziya-
deleştir. Beni fenafillahta süzülmüş, nispet olan varlık 
ve benlikten geçmiş, zahiri halk ile batını Hak 
şuhuduna ermiş, kelamı Hak’tan almış, Hak mürşidin 
telkinine riayet, emrine itaatla al denileni almış, at de-
nileni atmış bu salihler zümresinden beni ayırma. Çün-
kü onlar velayet makamının sırrına ermişler.” 
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Allah’ın Resulü insanlar arasında muamelatı, ic-
raatı görürken “nübüvvet” makamında bulunurdu. Kılı 
kırka yarar, adil hareket etmek için Rabbisinden yar-
dım diler, en iyi idare şeklini gösterirdi. Urûc edip 
salihler zümresinde de muhabbetullah ederdi. Velaye-
tin ve buranın mensuplarının ne kadar faziletli bir yer 
tuttuğunu beyan etmekte.  

Zirve-i tevhide canı, malı, her şeyi pahasına yük-
selmek isteyen Hak erenler, ne imtihanlar oldular. Al-
lah’ın en ağır belâları peygamberlere, evliyaullaha, de-
rece derece müminlere verdiğini ve bu belanın içerisin-
de kenz-i mahfinin/hikmetler hazinesinin mevcut oldu-
ğunu kim bilebilir ki...  

Muhterem Dostlar!  
O nebiler ki annesiz, babasız, kimsesiz, tek başı-

na ihtilâl etmiş, inkılap etmiş. Bundan daha büyük mu-
cize, bundan daha büyük kemalat olabilir mi? Nur-i 
tevhid, ezel ve ebed sönmeyecektir.  

Lut kavminin, Ad kavminin başına gelenler, Hz. 
Musa’nın (a.s.) uğradığı yahudiler zulmü, ateşe atılan 
Hz. Đbrahim (a.s.)’ın, Hz. Đsa (a.s.)’nın geçirdiği olaylar 
düşünelim. 

Bütün peygamberlerin, peygamberlerden sonra 
bütün velilerin derece derece başlarına gelen hadiseler 
çok büyüktür.  

Hiç bir varlık onları Allah’tan, zikrullah ve muhab- 
betullahtan alıkoyamamıştır. Çünkü onlar, maddenin, 
makamın, dünya ve ukbanın çekiciliğinden kurtulmuş-
lar. Hak dostları; ilâhî cereyan, ilâhî aşk, ilâhî tecellî, 
kendine çekmiştir.  

Mevla-ı Müteal, bizleri, can dostları bu salihler 
zümresineden ayırmasın. 

Mektubumun başında belirttiğim gibi bu zümrenin 
özellikleri nelerdir? 
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Bu zümre, Hak mürşitte terbiye edilmiş, vücu-
dunda inkılap olmuştur. Dil, göz, kulak, duygu ve dü-
şünce, ellerin ve ayakların muamelâtı değişmiştir. “Đn-
sanların hayırlısı” ünvanını kazanmıştır.  

Đşte Kur’an-ı Kerîm bunlar için “Allah yolunda 
öldürülenlere «Ölüler» demeyin, zira onlar diri-
dirler”16 buyuruyor. Terbiye edilmişlerdir. Edep, ahlak, 
iman-ı kamil sahibidirler. “Đyi bilin ki, Allah'ın dost-
larına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”17 
ayetinin manasına mazhar düşmüşler. Melâmet’in sır-
rına ermişler.  

Efendim öyle buyururdu: “Kâinatın özü melâmet. 
Tarikatlerin hakikati, zübdesi melâmet.” Mürşidimizde 
hepsi mevcut. Yeter ki sadakat ve teslimiyetimizde ek-
siklik yapmayalım.  

Bu Hak dostları; siyasetten, maddeden, makam 
hırsından, dünyanın bütün çekiciliklerinden uzaktır. Hiç 
bir varlık, onları kendine çekemez. Bunlarda vatan 
sevgisi, insan sevgisi, bayrak ve sancak sevgisi son-
suzdur. Çünkü vatanı sevmenin imandan olduğu şuu-
runu taşırlar.  

Dostlar! 
Bilhassa çocuklarımıza sevgi gösterelim. Tatlı dil-

le, iyilikle muamele edelim. Onlara insan sevgisi, vatan 
sevgisi, bayrak sevgisi verelim. Onları, zararlı kaynak-
lardan, kötü gidişlerden muhafaza etmesini bilelim.  

Yavrularımızın vatan için hayırlı evlat olmalarına 
Allah’tan dua ve niyaz eder, hepinizi Allah’a emanet 
ederim.  

Selamlar... Selamlar... Selamlar... 

29. 01. 1987 

                                                   
16 Bakara, 2/154 
17 Yunus, 10/62 
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Şu insan, mürşidin himmetiyle, lü-
tuf ve keremiyle hz. insan olacak. Nefsî 
mücadelede muzaffer olacak. Varlığın-
dan soyunup Hak varlığına ulaşacak, 
bendini yıkacak. Kendini aşacak. Öyle 
bir aleme gelecek ki ilâhî tecellînin 
mazharı. Zahiri halk ile batını Hak 
şuhuduna erecek.  

 
 
 
 
 
 

HAK MÜRŞĐTTEN YAĞAN RAHMET 
 

Muhterem Kardeşlerim! 

Cenab-ı Hak bir âyette buyuruyor ki: 

 “Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. 
Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çı-
kardık. Đşte onlar bundan yerler.”18  

Rahmet çorak vadileri yeşertir. Eğer rahmet 
yağmasa, hayat durur. Rahmet, dere olur, nehir olur, 
ırmak olur. Ummana kavuşmak için bendini yıkar; illa 
denize kavuşacak. Ancak o zaman rahat eder. Aslına 
kavuşmazsa, buharlaşır, kaybolur gider. 

Mürşid-i kamilden ruhlara bir rahmet yağar. Zik- 
rullah, muhabbetullah rahmeti, dervişi benliğinden alır. 
O da bahr-ı ummana doğru gidecek, ilâhî rahmete, aslı 
olan ummana kavuşacak. Ona rahmet yağdıran mürşi-
                                                   
18 Yasin, 36/33 
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dine kavuşacak.  

Hak mürşitten yağan rahmet; hasedimizden, ina-
dımızdan, benliğimizden, nefsânî olan şeylerden bizi 
arındıracak. Susuz kalan çöl vadimizi yeşertecek. 
Aşkul- lah, muhabbetullah ile zevk u safaya erdirecek. 
Đçimizin baharı gelecek. Gönlümüz huzur bulacak. Sus-
kun dilimiz Allah diyecek. 

Şu insan, mürşidin himmetiyle, lütuf ve keremiy-
le hz. insan olacak. Nefsî mücadelede muzaffer olacak. 
Varlığından soyunup Hak varlığına ulaşacak. Bendini 
yıkacak. Kendini aşacak. Öyle bir aleme gelecek ki ilâhî 
tecellînin mazharı olacak. Zahiri halk ile batını Hak 
şuhuduna erecek.  

Hz. Ali (k.v.) kendini aştı, sırra kadem bastı, 
velîler velîsi “Ben konuşan Kur’an’ım” dedi. Bütün 
ehlullaha bakıyorum da öyle bir aleme gelmişler, hik-
metlere ram olmuşlar, sırra kadem basmışlar ki… Hepsi 
de Hak mürşitlerinin telkinlerine sadakat, emirlerine 
itaatle bu kemali bulmuşlar. 

Bir âyet-i kerimede “Onları karada ve denizde 
taşıdık”19 buyruluyor. Biz de dervişimizi yüklendik. 
Onu sahil-i ehadiyete, vuslata götüreceğiz. Onu ha-
rem-i ismete kavuşturacağız. Onu sevgiliyle hemdem 
edeceğiz. 

Bakın Muhteremler! 

Đnsanı mesul eden, akıldır. Akıl olmazsa, insanın 
mesuliyeti yoktur. Namaz kılmaz, oruç tutmaz. Onun 
için haram-helâl, günah-sevap yoktur. Akıldır insanı in-
san eden! 

Bir akıl var ki akl-ı maaş, dünya aklı. Bir akıl var 
akl-ı mead, ahiret aklı. Bir akıl da var ki akl-ı külli, Al-
lah aklı! Bizim dervişanımız akıl baliğ olmalı, akıllı in-
                                                   
19 Đsra, 17/70 
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san olmalı. Đnsanı kemale getiren, düşünüp tefekkür 
ettiren akıldır. Đnsanı, insan-ı kamil eden akıldır. 

Biz acaba akıllı mıyız, akıl baliğ miyiz? Dünya ve 
ahiret aklından çıkacağız ki akl-ı külliye erişelim. Bir 
âyet-i kerimede Cenab-ı Hak:  

   “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları 
üzerine yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve ye-
rin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve ‘Rabbimiz! 
Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi 
ateşin azabından koru.’ derler.”20  

 Demek ki tefekkür edenler, akıl sahipleridir. 
Kur’an da akıl sahiplerine hitap eder. “Ey akıl sahip-
leri ibret alın!”21 Biz de ihvanımızın tevhitte akıl bâliğ 
olmalarını istiyoruz. Düşünen, tefekkür eden, adımını 
göre göre atan olmalarını istiyoruz.  

Akıl sahipleri maziyi, müstakbeli yani geçmişi ve 
geleceği hal ederler. Akıl sahipleri, hâdiseleri akıl tera-
zisinde tartarlar. Akıl sahipleri, Allah ve Resulü’ne mu-
hatap olurlar, Kur’an alırlar, hadis alırlar. Akıl sahipleri, 
halk arasında muteber insanlardır. Onlar, halkın itimat 
ettiği/ güvendiği kişilerdir.  

Onun için bizim dervişanımız akıl sahibi, akıl 
bâliğ, düşünen, tefekkür eden, adımını göre göre atan, 
ölçülü, ayarlı olmalı.  

Ben Balıkesir’de birisine ders verdim de dedim ki: 
“Sakın bunlar gibi derviş olma! Bunlar hep hazırcı. Sen 
arayacaksın, bulacaksın, getireceksin, besleyeceksin. 
Senelerden beri taşıyoruz, hep biz besliyoruz. Halbuki 
akıl sahibi olan insan, ne der? ‘Benim vermem lâzım.’ 
der.”  

Biz de akıl sahiplerinden üretim istiyoruz. Düşü-
                                                   
20 Al-i Đmran, 3/191 
21 Haşr, 59/2 
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nen, tefekkür eden, ilham alan, feyz alan, hikmetlere 
ram olan, muhabbetullah üreten, çevresine ışık tutabi-
len olmalarını istiyoruz. 

Mürşidin zikrullah, muhabbetullah rahmetleri, 
dervişin üzerine yağdığı zaman, kişi neşv ü nema bula-
cak/gelişecek. Her şey -ilâhî aşk, ilâhî sevgi, ilâhî mu-
habbet- onda tecellî edecek. Öyle tecellîlere mazhar 
olacak ki dil tariften aciz!  

Meyvesiz bahçeyi eyleme imar 
Çektiğin zahmete heba dediler 

Verimsiz bahçeyle uğraşma. Bir toprak vardır, su 
verirsin suyu tutmaz, gübre verirsin gübre tutmaz; ve-
rimsizdir. Bir toprak vardır, suyu tutar, gübreyi tutar, 
sebzesini, meyvesini yetiştirir. Her şey onda hayat bu-
lur.  

Đşte müritler, mürşitlerinin birer bahçesidir. Mür-
şitler, onları işleyecekler. Onlara zikrullah, muhabbe- 
tullah nehirlerini bağlayacaklar. Onları kesafetten leta-
fete geçirecekler. Onları akıl bâliğ yapacaklar. Onlara 
manada düğün dernek, gerdek yapacaklar.  

Süleyman Çelebi, Hz. Muhammed (s.a.)’in Âmine 
Hatun’dan doğuşunu anlatmamıştır. Onu tarihçiler 
yazmış, kitaplar yazmış, Asr-ı Saadetler onu yazmışlar.  

Hz. Süleyman, Hz. Muhammed (s.a.)’in kendin-
den tulû edişini, Muhammediyyetin kendinden doğuşu-
nu anlatmıştır. Akıl baliğ olmuş, mürşidi ile gerdek ol-
muş, hemdem olmuş, ilikten damardan, candan içeri 
vuslat etmiş, sırrına sırdaş, yoluna yoldaş olmuş. Hz. 
Muhammet (s.a.) doğmuş, vicdan çocuğu olmuş. Biz 
Muham- mediyyet’e talibiz, sahibiz.  

Onun için “Acaba efendiler ne söylemek istiyor-
lar?” diye düşünelim. Bütün ehlullah feryat etmişler, 
bir şeyler söylemişler. 
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Şu insanın, vücudundaki nefsânî olan şeylerden 
arınması, batıla dur diyebilmesi, kesafetten letafete 
geçebilmesi gerekir. Hz. insan ünvanını kazanması, 
‘Ben hz. insanım, beni Allah kendisine muhatap seç-
miş, ben Allah’ı diyet edenim, kelam-ı Hak’la sohbet 
edenim.’ diyebilmesi gerekir. 

Derviş, bu sırra ancak Hak mürşidin emrine itaat, 
telkinine sadakatle erecektir. Derviş, akl-ı selîmle, dü-
şünerek hareket edecek. Tevhitte akıl bâliğ olacak. Me- 
suliyet duygusu ile duygulanacak. Kendisine Kur’an ve-
rilecek. Kur’an’a muhatap olacak. Kur’an’ın sahibi, ve-
layet sahibi olacak.  

Derviş, velayetten nübüvvete geçer. Nübüvvetin 
de sahibidir. Velayeti var, nübüvveti var, makamat-ı 
tevhidi var. Tevhidle haşir-neşir olmuştur. 

Bizim ihvanımız bir yerde Allah’ı aramaya gider-
se, yazıklar olsun ona, derim. Nerde bulacak Allah’ı? 
Đlikten, damardan, candan içeri değil mi?  

Cenab-ı Hak: “Ben sevdiğim kulumun diyeti olu-
rum.” buyuruyor. Hak mürşit, sevmenin, sevilmenin 
yollarını gösterdi bize. Ruhundan ruh verdi bize. Sırr-ı 
velayeti, sırr-ı nübüvveti, sırr-ı Âdemiyeti açtı bize.  

Önümüze öyle bir yol açılmış ki bu yolda sa’y ü 
gayret etmeliyiz. Âyette “Gerçekten insan için, ça-
lıştığından başkası yoktur.”22 buyruluyor. Đnsan sa’y 
ü gayret edendir. Benliğini aşandır, varlığından Hak 
varlığına ulaşandır.  

Melâmidir evliya,  
Dahi nice enbiya  
Cihârı bâ safa  
Kendine gel hey kendine 

Melâmete ermeden ne velî, ne de nebî olunur. 
                                                   
22 Necm, 53/39 
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Đnsan olmak mümkün değildir. Melâmetin sırrına eren, 
vuslat-i yarla halvet olur. 

Đhvanımız daha gözü kara, varlıklarından silkele-
nen, dünya ve ukbayı tamir etmekten geçebilen olmalı.  

Ölmüşüm ölmezden evvel erdi canım vahdete   
Ol beka-i gülşen-i vahdetteyim yek dane ben. 

Hak dost diyor ki: “O gülşende, o vahdette, o be-
ka aleminde vahdetteyim ben, vuslatteyim ben, vela-
yetindeyim. Sözüm Kur’an!”  

Feryat edip neler söylemediler ki...  

Gir bizim bahçeye gör, bülbüller efgân eder.  
Cümle bülbüller içinde yekta gör bir dane ben 
 
Dervişanımız zikrullah yaparlar, muhabbetullah 

yaparlar.. 

Hani o senin benin, hani bir tane oluşun, hani 
vahdette vahdet oluşun, hani kesrette Hz. Muhammed 
(s.a.) ile doğuşun? 

Muhteremler! 

Zamanımız o kadar az ki bunun bir nefesi bile 
boşa gitmemeli. Şu insan, perde arkasında durmamalı. 
Sevmenin, sevilmenin sırrına ermeli, Hakk’ı diyet et-
meli.  

Bana soruluyor: 

- Sen kimsin?  

- Ben, Hak mürşitte yok olanım. Ruhundan ruh 
alıp dirilenim. Hakk’ın muhatabıyım. Velayetim var be-
nim, hikmetlere ram oldum. Kelam-ı Hak’la söyler di-
lim. Allah’ın Resulü’nü bin dört yüz sene sonra toprak-
tan kaldırdım, dirildi, geldi bana, bende ben oldu. 
Muham- mediyetin mazharıyım.”  
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Sözümüz böyle! Dağlara, taşlara söylesek, pa-
ramparça olur, akarlar. 

   “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif 
ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 
(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklen-
di. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” 23  

 Biz, bunu Hz. insana söylüyoruz. Fena-ı tamda 
beka bulanlara, varlğından soyunup Hak varlığına ula-
şanlara söylüyoruz; tabutla, teneşirle Allah’a gidecek-
lere değil!  

Telkine sadakat, emre itaatle gönül evine giren, 
harem-i ismete kadem basanlar bu meydana gelsinler. 
Sevginin mazharı olan, iman-ı taklitten iman-ı tahkîke 
erenler, “Ey huzura eren nefis”24 sırrına mazhar olan-
lar, bu meydana gelsinler.  

Men aref sırrına er ko gafleti  
Gör ne remz işler bu insan sureti  
Haşri, neşri, tamuyu hem cenneti  
Gayre bakma sende iste, sende bul ya hû! 

Gözünden görsün, dilinden söylesin, seni taşısın, 
seninle hemdem olsun sen hâlâ ne istiyorsun? Aç gö-
zünü hikmetle bak! Tefekkürle bak, eşyayı incele, 
eserde müessire nazar et.  

Hak mürşidin telkini, emri bizi, bütün engellerden 
geçirecek, mana eri edecek. Hâlâ gelecek kelimesi ba-
na ağır geliyor. Gayrı ne var a canım, can u canan 
sendedir, derde derman sendedir. 

Bir silkelenebilsek, şu çevremizden bir arınabil-
sek… Dünyadan silkelenebilsek, ukbadan silkelenebil-
sek! Ne dünya, ne ukba ayak bağı olsun bize.  

                                                   
23Ahzâb, 33/72 
24 Fecr, 89/27 
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Đstemem ben dünyayı, hem istemem ukbayı. Gö-
nül buldu Mevla‘yı. Hak mürşidin telkiniyle oldu bunlar 
bana. Emrine itaat, telkine sadakat rehberimdir. “Ne-
reye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır.25 
âyeti rehberimizdir.  

Söyler kelam bakar sana  
Görmez gözü hiç masiva  
Verdim gönül Hak’tan yana  
Hep gördüğü dîdar olur 

Nasıl feryat etmesin Hasan Fehmiler! Neler söy-
lemediler... Allah rahmetlerini üzerimizden eksik etme-
sin.  

Aman, biraz daha dikkatli, biraz daha uyanık ola-
lım. “Sen seni bilmektir, Pîr’e ülfetten garaz.” Men aref 
sırrına erebilmek, kendini bilmek gerek. Kendini bil-
mek, Rabbini bilmenin anahtarıdır. 

 Söyle, dünya engeli neymiş! Sen kesafetinden 
letafetine geçtiğin zaman, dünyayı avucunun içine alır-
sın, ukbayı da avucunun içine alırsın. Bunlar, arpa ta-
nesi kadar kalır!  

Sen küçüklerin insanı değilsin. Sen Kur’an’ın sa-
hibisin! Allah yeryüzünde seni muhatap seçmiş, gökyü-
zünde de seni muhatap seçmiş. Onlar yer mi diyor, 
ben gökyüzünde de diyorum. Fenada ve bekada, Dün-
yada ve ukbada Allah ile muhatap insan. Ahsen-i tak-
vim insan, hürmetli, faziletli insan. 

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitlerine,  

“Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.” di-
yor. 

Ben tevhid şehitlerine hitap ediyorum. Fenafillah-
ta yok olmuş, Hakk’ı kendine diyet etmiştir onlar. Naz 

                                                   
25 Bakara, 2/115 
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ve niyaza yükselmişlerdir. Allah ve Resulü’nün rızasını 
emrolunduğu gibi dosdoğru olarak kazanan tevhid şe-
hitleriyle sohbet ediyorum. Bunlar, meratip-i tevhidi, 
makamat-ı tevhidi zevk etmişler, ender fenadan geç-
mişler.  

Hangi terazi ehl-i tevhidi tartacak? Kim ona he-
sap soracak? Hak mürşit sormuş hesabı. Rabbim Allah, 
Lâ fâile illallah. Enfüsümde ve âfakımda her zerremden 
işleyen tecellî-i ilâhîyenin mazharıyım. Tecellî-i sıfat-ı 
ilâhîyenin mazharıyım. Zandan, acabadan, evhamdan 
arınmışım, şüpheden arınmışım. Tecellî-i zat-ı 
ilâhîyenin mazharıyım.  

Hakk’ı diyet eden, fena-ı tamda bekayı bulan ih-
vanımıza Cenab-ı Hak, özel hitap ediyor: 

“Dikkat edin, Allah dostlarında hiç bir korku 
yoktur. Onlar, mahzun da olacak değillerdir.”26 

Benim velilerim, fenafillah olanlarım, nispet efal, 
nispet sıfat, nispet vücuttan soyunanlarım, zan, ev-
hamdan, şüpheden kurtulanlarım!  

Ah benim dostlarım!..  

Bin dört yüz sene evvel değil; bu âyet yeni yeni 
doğuyor, size yeni ufuklar açıyor. Sizin için korku yok, 
sakın ha! Sizin için hüzün yok, elem, keder yok.  

“Onlar Allah'a inanmış ve kötülüklerden sa-
kınmışlardır.” 27 Onlar iman ettiler, vuslat-ı yarla hal-
vet oldular, iman-ı kamili buldular. Hak mürşitte yok 
oldular. Hak’la Hak olmanın sırrına erdiler.  

Allah bizi bizden ayırmasın. Bizi sevgisinden 
mahrum etmesin. Allah hepinizden razı olsun.  

19. 07. 1996 
                                                   
26 Yunus, 10/62 
27 Yunus, 10/63 
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Tevhide gönül verenlere, varlığın-
dan, benliğinden geçerek gerçek derviş, 
gerçek mümin olanlara selam olsun!  

Güzel ahlak ile çevresine ışık tutan-
lara, ailesine, yuvasına sahip çıkanlara, 
taklitten tahkîka geçenlere selam olsun. 
Yüzlerce, binlerce selam olsun!  

 

 

 

 

 

ĐYĐLĐĞĐN KESAFET VE LETAFET YANI 

  

Esselamüaleyküm  

Muhterem Kardeşlerim! 

Cenab-ı Hak cümlemize iyilikler ihsan etsin. Đyili-
ğin bir kesafet yanı vardır, bir de letafet yanı. Kesafet 
yanımıza çok güzel bakıyoruz. Vücudumuzu yıkıyoruz, 
besliyoruz, hiçbir şeyini eksik bırakmıyoruz.  

Ama letafet yanımız çok daha önemli. Hakiki vü-
cut, zayıfladı mı, haset geliyor, inat geliyor, öfke geli-
yor, gurur geliyor, kibir geliyor. Hayvaniyet, kötülükler, 
nefsânîyet artıyor. 

O büyük tehlikeyi önleyebilmek için muhakkak 
Hak mürşidin telkini rehberimiz olacaktır. Nefs-i 
emmâ- reye hizmet etmeyelim. Sâlik, emre itaat ede-
rek, Hak mürşidin gösterdiği yoldan yürüyerek nefs-i 
emmareden nefs-i levvameye, nefs-i mülhimeden 
nefs-i mutmaine- ye yükselir. Đşte o zaman, Allah ku-
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lunu sever, kulun diyeti olur. Onun için Hak mürşit 
söylemiş:  

Hakkı istersen yürü insana bak!  

Hakkı diyet eden hazret-i insanın vücudunda ihti-
lal olmuş. Şirk fiil, fiilullaha dönüşmüş. Şirk sıfat, sıfa- 
tullaha dönüşmüş. Şirk vücut, vücudullaha inkılap et-
miş. Đşte o zaman Hak, “Sevdiğim kulun diyeti ben olu-
rum” buyuruyor.  

Önemli olan, sevilen bir kul olabilmektir! Mümin 
esmasını giyebilmektir. Öyle mümin ki Allah ondan 
emin olmuş. Đşte bunlar için korku yok, hüzün yok, ke-
der yok. Ne mutlu, sırat-ı müstakîmden gidenlere! Ne 
mutlu Hakk'ı-batılı, iyi ve kötüyü fark edenlere! 

Peygamber Efendimiz (s.a.) “Yolumdan gelen 
bendendir!” buyuruyor. Allah’ın Resulü’nün yolu, sırat-ı 
müstakîm, tevhid yoludur. Öyle bir yol ki ezelle ebedi 
birleştiren, geçmişle geleceği birleştiren maziyi hal 
eden bir yol. Bunların tarifi mümkün değil. Manada li-
san yok, kelam yok, lafız yok.  

Yürü hal ehli ol, kali n’edersin! 
Bî hurûf u lafz u savt sohbet bilen anlar bizi. 

Derviş, Hak mürşidin telkinine sadakatle devr-i 
alem olmuş. Dünya, ukba pazarında eyleşmez. Hiçbir 
varlık onu kendine çekemez. Cezbe-i aşk, cezbe-i Đlâ-
hîyle, nuren aynen nûr olmuştur! 

Tuttular vahdette mesken, dürr-i yektalar gibi 

  Mevla bizi sevsin, sevgisine mazhar kılsın, diye-
timiz olsun, dilimizden söyleyen olsun, gözümüzden 
gören olsun. Fail benim, desin, nispet fiiller yok olsun. 
Gerçek mevsuf benim, desin, sıfat şirkinden kurtarsın. 
Zatıyla tecellî etsin, fenafillaha uğratsın. Zatından zatı- 
na mazhar kılsın, eniyyetini ilan eylesin.  
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 “Allah'ı seviyorsanız bana uyun.”28 emriyle 
Muhammedine versin. Ahkamımızla, ahlakımızla, erka-
nımızla gerçek kul, gerçek ümmet, gerçek ehl-i tevhid 
olmayı bize yaşatsın, zevk ettirsin. Lisanımız, Kur’an li-
sanı olsun. Kur’an halimizde tecellî etsin. “Muhakkak 
biz sana Kevser'i verdik.”29 suresini okurken havz-ı 
kevserden içmek, içirmek, aynı zevkle zevkiyap olmak 
Allah bütün dostlara nasip eylesin. 

Miraç âyetlerini okurken miracın esrarından, hal 
tecellîsinin mazharı kılarak aynen yaşamayı, zevk ü 
safasına ermeyi Mevla nasib u mukadder eylesin.  

Berat ve Kadir gecelerinin kutsîyetini, ulvîyetini 
hale getirip yaşamayı, zevkiyle zevkiyâp olmayı ihsan 
etsin. Beratı almayı meçhulden maluma geçebilmeyi 
lütfeylesin. Nüzûl eden Kur’an’ın esrarına vâkıf olmayı, 
Hak Resulün yolunda, erkan ve adâbında bu halleri ya-
şamayı Mevla cümleye nâsip eylesin.  

Gelin dostlar, görerek, bilerek şehadet verelim. 
Nefs-i mutmainne olalım. Dünya, ukba pazarında eğ-
len- meyelim. Hak erenler halde tevhid ettiler. Velayet-
te Kur’an’la müzeyyen oldular, velilerle haşir neşir ol-
dular. Nübüvette nebîlerle edebi, ahlakı, ahkamı muha-
faza ettiler. Bu iki kanadı taktılar da ezelden ebede uç-
tular.  

Geçmeyecek anlar sırat 
Vermeyecek anlar hesap 
Mürşide verdiler hesap 

“Ölmezden evvel ölünüz!” hadisinin sırrına maz-
har bunlar. Fena-ı tamda beka buldular. Nisbet varlık-
larından soyunarak Hak mürşide hesap verdiler. Mevla 
Hak mürşitlerin himmetlerini üzerimizden eksik etme-
sin.  
                                                   
28 Âl-i Đmran, 3/31 
29 Kevser, 108/1  
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Dünya ehli dünyada 
Ukba ehli ukbada  
Herbiri bir sevdada  
Bana Allahım gerek 
Bana Sübhanım gerek   

Hak mürşidin telkini, bizi harem-i ismete getire-
cek, vuslat-ı yarla halvete getirecek. Hak yolcusuna 
aşıklık, sadıklık, illâ ariflik gerek.  

Tevhide gönül verenlere, varlığından, benliğinden 
geçerek gerçek derviş, gerçek mümin olanlara selâm 
olsun!  

Güzel ahlak ile çevresine ışık tutanlara, ailesine, 
yuvasına sahip çıkanlara, taklitten tahkîka geçenlere 
selam olsun. Yüzlerce, binlerce selam olsun!  

Mevla, Hak dostları birlik ve beraberlik içerisinde 
haşr u cem eylesin. Allah ihvanımız arasına ikilik sok-
masın, onları, fitne fesattan korusun. 

Amin! Amin! Vel hamdulillahi Rabbi’l-Alemin!  

 

 03. 12. 1998 
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 Biz; Allah’ın zikrini vererek, dostla-
rımızın, şu insanların gözlerini terbiye 
etmek, dillerini terbiye etmek, ellerini 
terbiye etmek, onları sırat-ı 
müstakîmden tatlı dille yürütebilmek 
için görevliyiz.  

 
 

 
 
 
 
 

DĐLĐN DĐKENĐ KIRILACAK 
 

Muhterem Kardeşlerim! 

Allah bizi sevdiklerinden ayırmasın. Cümlemize 
sevgi, muhabbet, razı olduğu iyilikleri versin. Kur'an-ı 
Kerîm’de Allah buyuruyor ki: “Hamd alemlerin Rabbi 
olan Allah’a mahsustur.”30 

Burada Rab kelimesi terbiye edici anlamındadır. 
Đnsanların şiddetle terbiyeye ihtiyacı vardır. Eğer o in-
sanın dili terbiye edilmediyse “Ne terbiyesiz insan! Ne 
biçim söz söylüyor, nasıl da sövüyor.” deriz.  

Mürşid-i kamil, şu insanın terbiye edicisi. Mürşi-
dimiz bizim terbiye edicimiz. Dilimize zikri veriyor. 

Zikir ta Hz. Peygamber (s.a.)’den Hz. Ebubekir 
(r.a.)’tan Hz. Ali (k.v.)’den devredip gelmiştir. Bütün 
ehlullah, zikirle yetişmiştir. Mürşid, söven dili, dediko-
du eden dili, küfreden dili terbiye ediyor. Ona zikir 
yaptırıyor: Gel, Allah diyeceksin.  
                                                   
30 Fâtiha, 1/2 
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Çok öfkelendin, bam teline bastılar, adam haka-
ret etti sana, ne diyorsun? 

- Onlar ne diyorsa ben de onun iki katını derim. 

- Đşte daha terbiyeli dil değilsin. Terbiyesiz de-
meye utanırım. Ama sövene sövüyorsan terbiyeli de-
ğilsin.  

Dikenimiz kıranlarız.  
Güle aşı yapanlarız.  
Gül alana gül satarız  
Gül bizimdir gül kokarız.  

 Şu dilin dikeni kırılacak! Musa (a.s.) Firavun’u 
davete gittiği zaman “Ya Rabbi, o Allahlık davası görü-
yor. Onu nasıl imana davet edeyim?” “Ona yumuşak 
söz söyleyin.”31 Yumuşak bir dil, dikensiz bir dil, tatlı 
bir dille davet edeceksin.  
 Dilin tatlı olabilmesi için Hak mürşit bize Allah’ın 
zikrini veriyor. Âyette: “Zikredin beni, zikredeyim 
sizi.”32 buyruluyor. Zikir, Allah’a aşk ilan etmektir. Zi-
kir tahakkuk ederse, dil sövmez. Dil, Allah’ın aşkına, 
zevkine, muhabbetine yakalanmış. Ne tatlı dil! 

Yurdumuza düşman girecek olsa, ama bulgar, 
ama yunan, ama rus, silahımızı kullanacağız. Ya ima-
nına, kalbine, ruhuna nüfuz edecek olan nefsî arzulara 
karşı silahın var mı??  

Verdik size bu silahı: Allah Allah Allah!  
Zikredenler mest olur  

Allah ile dost olur.  

Zikir, bahçeye verilen su gibidir. Bahçeyi sula-
mazsan mahsul alamazsın. Đşte bu vücuttan da biz 
zikrullah ile sevgi istiyoruz, tatlı dil istiyoruz. Allah, Al-

                                                   
31 Taha, 20/44 
32 Bakara, 2/152 
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lah demekten mahrum etmesin. Allah razı olduğu iyi-
likleri versin bize. 

Gözü ele alıyorsun, terbiyeli mi, terbiyesiz mi? 

Güzele bakmak boylu boyunca  
Sizde bir türlü bizde bir türlü  

Bir göz var ki nefsânî, şehevî, kötü arzularının 
esiri olmuş. Allah’ın sıfatlarını kullanıyorsun. Göz Al-
lah’ındır. Gözden gören sen değilsin. Allah’ın sıfatlarını 
nefsinin arzularına göre kullanırsan hata edersin.  

Gözlerde katarakt hastalığı olur. Doktor, yarım 
saatlik bir ameliyatla hastanın gözlerini açar. Bir de 
gözlük verir. Doktor, gözünü açtığı zaman o kişi duvarı 
görür, yolu görür, insanları görür.  

Mürşidi kâmil de insana manevi bir ameliyat uy-
guluyor. Gözünü açtığı zaman o insan, Allah’ı görür. 
Allah’ın nuruyla nazar eder. Đşte şu gözü; nefsin, kötü 
arzuların esaretinden kurtarabilmek çok önemlidir.  

Eli; nefsin etkisinden, kötü emellerden kurtara-
bilmek gerek. Bütün insanlar hür olma, demokrasiyi 
yaşama isteğinde. Allah göstermesin yunanlıya esir 
düşsen, seni zorla ne kumar oynatır, ne de sana içki 
içirir. Namus peşine de zorlamaz seni.  

Fakat kimin esirisin ki Allah ve Resulü’ne karşı 
geliyorsun? Bir insan haramı işlediği zaman, namaza 
davet edildiğinde uymadığı zaman, Ramazan gelip farz 
ibadetine iştirak etmediği zaman Allah’a meydan oku-
yor demektir. Ben senden korkmuyorum, manasına 
gelir. Kimdir bu insanı böylesine isyana sürükleyen? 

Adam içiyor, meydana çıkıyor. Allah’a, peygam-
bere, dine alabildiğine küfür ediyor. Aklı başındayken 
ona desen ki: “Allah’a, peygambere, dine küfret.” Seni 
vurur. Ona milyarları, trilyonları versen, küfrettiremez-
sin. Peki bu insanı o hale getiren kimdir? Kızdığı za-
man, küfreden, vuran, kıran insan, kimin esiri?  

Demek ki nefsin esiri olmak, yunan gavurunun 
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esiri olmaktan çok daha kötü! Nefs-i emmarenin esare-
ti o kadar kötü ki dil tariften aciz.  

Zikirle nefsin esaretinden, maddenin cazibesin-
den, art düşüncelerinden kurtulup gerçek hürriyetine 
kavuşanlardan olacağız inşallah! 

Sahabiler bir harp dönüşünde neşe içindedir. 
Hem galip gelmişler, hem de birçok ganimet almışlar, 
gülüp oynuyorlar. Peygamber Efendimiz (s.a.) buyuru-
yor ki: “Siz küçük harpten büyük harbe dönüyorsunuz. 
Nefsinizle harp edeceksiniz.”  

Muhterem Dostlar! 
Sohbette davet-i Rahman var. Zikrullah var, Al-

lah’a aşk ilan etme var. Mürşid-i kamil seni zarar ha-
nesinden kâr hanesine geçirecek. Seni nefsin esaretin-
den kurtarıp sana Allah ve Resulü’nün rızasını kazandı-
racak. Tatlı dilini, güler yüzünü sonuna kadar kullandı-
racak. 

Biz istiyoruz ki bizim dostumuz, dervişimiz ailesi-
ne iyi bir baba olsun. Hanımına iyi bir efendi, komşu-
suna iyi bir komşu olsun. “Şu bizim komşuda yalan 
yok, haram yok. Bizim komşunun elinden, gözünden 
zarar gelmez. Komşunun namusuna katiyetle zarar 
gelmez.” dedirtsin.  

Dil, kelam-ı Hak’la söyleyecek, hiç hilesi olmayan 
bir dil olacak. Kulak, Allah kelamı duyacak. El, düşeni 
kaldıracak; vurup atmayacak. Ayak, sırat-ı 
müstakîmde dosdoğru yürüyecek.  

Bakınız dostlar! 
Dikkatinizi çekerek üzerine basa basa söylüyo-

rum! Şu insan, emre itaat eder, telkine sadakatle, sı-
rat-ı müstakimden yürürse, Allah yolunda gidip fenafil-
laha uğrarsa, onun için ölüm yok, korku yok, hüzün 
yok, sıkıntı yok.  

Gayemiz şu insanı kemiyetten kurtarıp keyfiyete 
geçirebilmek, şu insanı Allah ve Resulü’ne kazandıra-
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bilmek, Hakk’a sevgili yapabilmek, çevresine hayırlı bir 
insan haline getirebilmektir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.) buyuruyor ki: “Sizin hayırlınız çevresine iyilik 
edendir. Sizin kötünüz de çevresine zararlı olandır.” 

Bütün dava, şu insanı hayırlı insan yapabilme. Bu 
kubbede baki kalacak olan bir hoş sada imiş ancak. 
Çevresi: “Aman yahu, ne efendi adamdı. Mütevazı idi, 
ne merhametliydi.” diyebilmeli. 

-Bunun iyiliğine şehadet eder misiniz? diye soru-
lunca: 

- Evet, o iyilerin iyisiydi, demeli onu tanıyanlar. 
- Peki şu nasıl? 

- Fiamanillah, adam zehir mi zehir! Adam kötü-
nün de kötüsü. Nefsi emmarenin tahakkümü altında 
mahkûm olup, gözü göz değil, dili dil değil, eli el değil. 
Allah’ına meydan okurcasına gecesi gündüzü kötülük-
te.  

Biz Allah’ın zikrini vererek, dostlarımızın, şu in-
sanların gözlerini terbiye etmek, dillerini terbiye et-
mek, ellerini terbiye etmek, onları sırat-ı müstakimden 
tatlı dille yürütebilmek için görevliyiz.  

Dostlarımızın haneleri, hane-i saadet, peygamber 
evi olmalıdır. Dostlarımız, kimsenin çukurunu kazmaz-
lar. Đğnenin ucunu kimseye dokundurmazlar. Kime do-
kunduracaksın ki? Aç gözünü hikmetle bak. Görünen 
değil mi Hak! Bütün kainatı ihata eden Allah’tır. Halkı 
seven Hakk’ı sever. Halka tecavüz, Hakk’a tecavüzdür.  

Gelin dostlar!  
Birbirimizi sevelim. Tatlı dilimizi, güler yüzümüzü 

sonuna kadar kullanalım. Evimizdeki hanımı, Allah he-
diye etmiştir. Zaman gelir, onu elimizin tersiyle iteriz. 
ona kızarız. Onunla kavga ederiz. Ne yapacağız şimdi? 

O sana Allah’ın hediyesi! Çocuğunun annesi, iffet 
ve namusunun bekçisi. Sabahtan gecenin geç vakitle-
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rine kadar 60-70 metrekare yerde koşturur durur. Ço-
cuğu okula hazırlayacak, çamaşır yıkayacak, bulaşık 
yıkayacak, yemek yapacak... Akşam gelecek ve diye-
ceksin ki: 

- Ne yaptın sen bu evde? Biz çalışıp getirelim 
sense, bol bol harca. 

Yapma! Tatlı dilini Allah aşkına kullanmayacak 
mısın? Ne zaman kullanacaksın tatlı dilini? Ne zaman 
sevdiğini ispat edeceksin?  

Annemize, babamıza, ailemize, çocuklarımıza tat-
lı dilimizi onda bir kullanmadık. Kimdir bize bu tatlı dili 
kullandırmayan? Kimdir evimizin huzurunu bozup kav-
ga ettiren? Sevgi var iken çekişmeyi meydana getiren 
kimdir? Var mı arada bir şey? Kara yılan mı geçti ara-
dan? Evet var bir şey: Nefs-i emmare var.  

Hiç mağlup olmayan, tatlı dildir, sevgidir. Birbiri-
mizi sevelim, ailemize, annemize, babamıza güler yü-
zümüzle tatlı dilimizle sevgi dağıtalım. Şu insanı, nas 
olmaktan kurtarıp, Hz. insan ünvanını ona kazandıra-
lım. Kutsî ve ulvî bir davanın sahibi olsun.  

-Nasıl olacak?  
-Hak mürşidin emrine itaatle.  
Đnsan, 60-70 kilodan müteşekkil bir heyet-i 

umumiye değil, deri-kemik torbası değil. Đnsanın Allah 
diyen dili, Hak’la gören gözü vardır. Đnsan, Allah ve 
Resulü’nü gönlünde miraç ettirendir! Öyle kutsî, öyle 
ulvî, öyle mukaddes bir davaya intisap etmişsin ki can 
ü gönülden sevin. Bunun malzemesi sadakattir, tesli-
miyettir. 

Biz size neyi atın diyoruz? Đnadı atın diyoruz. Ha-
sedi/çekememezliği atın diyoruz. Anneni darıltanı, ba-
banı elinin tersiyle ittireni, ailene tokat attıranı, küfret-
tirip, dinden çıkartanı atın diyoruz. Zarar neresinde 
bunun? Söyle Allah aşkına!  
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Alın diyoruz; sevgiyi, tatlı dili. Güzel ahlak sahibi 
olun. Hoşgörülü, merhamet sahibi olun. Đyilikte yarışın. 
Tenezzül ve tevazuda yarışın.  

Atın dediklerimiz, nefsin arzuladıklarıdır. Alın de-
diklerimiz de Allah ve Resulü’nün razı olduklarıdır. Al-
lah bu yolda elimizden tutsun.  

Biz, insanı muteber bir insan yapmak istiyoruz. 
Bir insan okur yüksek tahsil yapar. Kaymakam olur, 
vali olur. Maddesini kazanır.  

Biz şu kardeşe müminlik kazandıracağız. Onu; 
helâli-haramı fark eden, yaratılış gayesini düşünen 
mümin yapacağız. Adımını göre göre atan, dilin en tat-
lısını kullanıp, çevresine iyilikte yarışan haline getire-
ceğiz. Onu hayırlı bir insan yapacağız. Ben bu kutsî va-
sıfları kazanan insanı hiçbir şeyle değişmem. 

Altınlar çıkmış piyasada. Gayet güzel gözüküyor, 
ama taklit. Beş yüz ver, bin ver, bir tane al. Oyuncak 
altın. Bazı altınlar var sekiz ayar, çoğu bakır, hurda. 
Melâmet şu insandan; vatanına, dinine, ailesine, yuva-
sına zararlı olan hurdaları alacak. Biz sizi, hurdası 
alınmış, ayarı düzelmiş, nakışları işlenmiş, en güzel 
şekle getirmeye çalışıyoruz. 

Size vatan için, millet için, din için, aile için zarar-
lı bir şey söylediğimde susmayın. Zaten siz beni affet-
seniz de ben beni affetmem. Benim gayem sana vatan 
sevgisi, bayrak, sancak sevgisi, insan sevgisi verebil-
me.  

Kimseye iğnenin ucunu dokundurmayalım. Kim-
seyi darıltmayalım. Eğer Đslâm’ı anlasak, bilsek, şu 
memlekette bir dava mahkemeye düşmez. Kimse kim-
seyi elinin tersiyle itmez. Şu memleketteki siyasî, içti-
maî, iktisadî bütün davalar hep nefis davası.  

Bütün hedef, şu insanı, nefsin esaretinden, kötü 
emellerinden kurtarıp hz. insan yapabilmek. Allah’a ve-
li/Allah dostu, yapabilme. Biz bu savaşı veriyoruz.  
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Peygamber Efendimiz (s.a.)’e soruyorlar:   

-Mümini tarif eder misiniz? 
Diyor ki: Elinden, dilinden, azalarından kimseye 

zarar gelmez. Eli zararsız; vuran el değil, veren el. Dili 
zararsız, dedikodusu yok, küfrü yok, malayanisi yok, 
bozgunculuğu yok, fesadı yok, tertemiz bir dil. Gözü 
Allah’ın nuruyla nazar eder. Sen şimdi kendini koy te-
raziye.  

Muhterem Dostlar! 
Görmüşsünüzdür, imam kabrin başında ölüye bir 

şeyler söylüyor. Ne diyor hiç kulak verdiniz mi? Telkin 
veriyor ona. Đmam diyor ki: “Dinin hangi dindir? Kıblen 
hangi kıbledir? Nebîn kimdir? diye sana soracaklar. 
Rabbim Allah’tır de. dinim Đslâm’dır de. Kitabım 
Kur’an’dır de. Peygamberim, nebîler nebîsi Hz. Mu-
hammed (s.a.)’dir de.  

Gelin bu işi burda halledelim. Birbirimizi kandır-
mayalım. Üzerinde iki araba toprak var. Canı yok üze-
rinde. Oradan imamı nasıl duyacak? 

Gelin dostlar, biz telkini burada alalım. Ruhsuz 
beden ne hizmet verecek? Ruh var iken, beden var 
iken, akıl, fikir var iken, dil var iken Rabbim Allah diye-
lim. Đslâmın erkanına uyalım.  

Kabirde sorarlarsa, “sana telkin verdiler mi?” De 
Ben telkini dünyada aldım. Mürşid-i kamilden aldım, 
de. Allah bizi sevdiklerinden ayırmasın.  

Âyette “Allah yolunda öldürülenlere «Ölü-
ler» demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz far-
kında değilsiniz..” 33 buyruluyor. Hadiste de “Mümin-
ler ölmez, nakledilirler.” ifade ediliyor. Allah yolunda 
ölmek, nefsini, benliğini, kötülüğünü öldürmektir. Sı-
rat-ı müstakimde yürümektir.  

 
                                                   
33 Bakara, 2/154  
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Dostlar!  

Ayarımızı yükseltelim, taklitten tahkîka geçelim. 
Özü sözü doğru biz olalım. Bir milyar insanın içinde so-
rulduğunda, “Đçinizde Muhammedî var mı?” diye sen 
ayağa kalkacaksın, “ 

- Ben Muhammedî melâmiyim.” 
- Evsafın nedir? 
- Güzel ahlaktır.  
- Kimdir melâmi? 
- Hasedini, inadını atmış, öfkesini yenmiş, gurur, 

kibrinden geçmiş insandır. Tertemiz, müttakî, helali-
haramı fark eden, Allah’tan korkan, doğru insandır. 

Bir doğru insan bulduğun zaman, ona, mal verdi-
ğinde senet istemez. Peygamber Efendimiz (s.a.), ona 
kefil oluyor: “ O müminin elinden, dilinden, azalarından 
kimseye zarar gelmez.”  

Đşte şu insanı; nefsinin, kötü emellerinin, art dü-
şüncenin etkisinden kurtarıp hz. insan yapabilmek ne 
güzel!. Dosdoğru, sözü sohbeti tertemiz insan haline 
getirebilmek ne saadet! Allah cümlemizi iyiler zümresi-
ne ilhak eylesin.  

Bakınız, bu sohbetimiz, cami sohbeti değil. Bu 
sohbetimiz çarşı-pazar sohbeti de değil. Bu sohbetimiz 
Allah’a aşk ilan eden, al denileni alan, at denileni atan-
ların sohbetidir.  

Nasihatımızı tutan bir cemiyet, mahkemeye düş-
mez. Sözünde sohbetinde yalan olmaz. Đğnenin ucunu 
kimseye dokundurmaz. Davamız Hz. Muhammed Mus-
tafa’ya dost olma, sevgisine, itimadına layık olma. 
Cenab-ı Hak buyuruyor ki: 
  “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size 
ne yasakladıysa ondan da sakının.” 34  

                                                   
34 Haşr, 59/7 
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Biz de Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in getirip 
alın dediği şeyleri size vermeye çalışıyoruz. 
Vallahilazim ve billahi’l-kerim.  

Neyi alın diyoruz size? 
-Kur’an’ın güzel ahlakını alın, tevhidi alın. Đslâm’ı 

günlük hayatınıza uygulayın. Sizi “Ben müslümanım. 
Ben ehli imanım. Ben haram yemem, yalan söylemem. 
Benim elim vuran el değil, veren eldir. Benim gözüm 
nefsimin esiri değil; Allah’ın nuruyla cemaline bakan-
dır. Benim kulağım muhabbetullah duyar.” diyen bir 
mümin haline getirmektir.  

Biz şu insanı nebilerin, velilerin halkasına tuttur-
maya çalışırız. Allah bu yolda yardımcımız olsun.  

Günlük hayatına tevhidi uygulayacaksın. Sen 
herkesin güvenini/itimadını kazanacaksın. Allah’a aşk 
ilan edip zikredeceksin. Öyle bir ihtilale, inkılaba uğra-
yacaksın ki melekler sana hayran olsun. Sen, Hakk’ı 
Hakk ile tevhid eden olacaksın. Efal, sıfat ve zat ile 
tevhid edeceksin. O vücud-u vâhide zikrullah ile gire-
ceksin.  

Dostlar! 

Vermek istediklerimizi alın. Öyle kıymetli ki bun-
lar.  

Duysa bunu şah-ı cihan  
Katresine verir ol can  
Olmaz paha kevn ü mekan 
Bu tevhidin lezzetine  

Ama bu kadr u kıymeti bilebilmek için aşk lâzım.  

Allah bizi sevsin, sevdiklerinden ayırmasın. 

 

20. 11. 1999 
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Bir yerde seni tutarlar da “Bırak bu 
milleti, seni Allah’a götüreceğim!” der-
lerse, sakın bu milletten ayrılma. Vallahi 
gaflete gidersin, yanarsın kara kara! 
Başka yerde bir şey bulamazsın. Kesreti 
vahdette, vahdeti kesrette bulmaktır 
tevhid. 

  
  

 
 

 

 

 

CAN MÜRŞĐDĐM CANIM FEDA! 
 
Hak mürşidim yol gösterdi. 

  Kamil iman telkin etti. 

  Nasuh tevbesin verdirdi. 

  Can mürşidim canım feda! 

 
Hak Mürşidim yol gösterdi. 

Fenafillah olan, fena-ı tamda bekayı bulan mürşit 
rehberlik edebilir. O, nispet fiilden, nispet sıfattan, nis-
pet vücuttan soyunmuş, zat-ı Hakk’ın mazharıdır. Yani 
velayet makamındadır. Hak makama oturmuş mürşit. 
Ancak o, yol gösterebilir.  

Kamil iman telkin etti. 

Hani hocalar derler: “Ya Rabbi, iman-ı kamil 
nasib et!” Đman-ı kamil, mürşid-i kamilin telkin ettiği 
imandır. Taklitten kurtardı seni. Đyi ki baban Hasan’dı 
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da sen olmuşsun müslüman. Bu, rasgele 
müslümanlıktır. Tesadüfilikten mürşid-i kamil kurtarır 
insanı.  

 “Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, 
peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indir-
diği kitaba da iman edin!”35  

Đman, mürşid-i kamile inanmak.  

“Ara bul Ademi nerde”  
“Tenezzül eyle et secde.”  

Ademden maksat Ademiyet sahibi mürşitlerdir. 
Yani ona biat et, ders al. Kamil iman, O’nun telkinidir. 

   “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah-
'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin 
üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi 
aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdi-
ne vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat 
verecektir.”36  

 Đşte mürşit de Hak ile Hak olmuş da Hakk’a biat 
ettirmiş.  

Kendine biat ettirsin canım! Ben onun kendine 
biat ettim. Çünkü o, varlıklardan geçmiş, Hak varlığı ile 
giyinmiş.  

Nasuh tevbesin verdirdi. 

Gerçek tevbeyi mürşid-i kamil verdirir. Ahde vefa 
gerçekleşir. Salik Allah’la ahitleşir.  

Can mürşidim canım feda! 

                                                   
35 Nisa, 4/136 
36 Fetih, 48/10 
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Başka laf bulamamışım, ne diyeyim! O bile bana 
az geliyor! 

Ona bir can feda ettik, nispet canı. Nispet ettiği-
miz vücuttan, varlıklardan, benliklerden soyunarak ca-
nımız feda oldu ona.  

 Zikri bana talim etti. 
 “Zikredin Allah’ı” dedi. 
 Kelam-ı Hak’la söyledi. 
 Can mürşidim canım feda! 
Zikri bana talim etti. 

Allah’ı sevmenin, sevilmenin yolunu zikrullah 
açar. Hak mürşit, Allahla kulun arasındaki manevi bağ-
ları kurar.  

“Zikredin Allah’ı” dedi.  

  “Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin.”37aye-
ti mucibince Hak mürşidim Allah’ı zikredin, dedi.  

Gene tevazu göstermiş. O, beni zikredin deseydi, 
ben onu zikrederdim. Mevlana “Şems Şems Şems” 
demiş. Hani biz kelamı Hak’tan almıştık. Kelamı 
Hak’tan duymuşuz. Hak mürşidin himmeti bunlar.  

Kelam-ı Hak’la söyledi. 

Hak kelamıyla söyledi. Allah himmetlerini üzeri-
mizden eksik etmesin.  

 “Fenafillah olun!” dedi, 
 Fail Hakk’ı O bildirdi. 
 Sıfatımız ifnâ etti. 
 Can mürşidim canım feda! 

                                                   
37 Ahzab, 33/41 
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Harem-i ismetime girmek istiyorsanız, vuslat-i 
yarla halvet istiyorsanız, varlığınızdan soyunup Hak 
varlığına ulaşmak istiyorsanız, fenafillah olun. Kendini-
ze nisbet ettiğiniz fiilden, kendinize nispet ettiğiniz sı-
fattan, kendinize nispet ettiğiniz vücuttan çıkın. Fena-
fillah olun. Zat-ı Hakk’ın mazharı olun.  

Fail Hakk’ı O bildirdi. 

Hak mürşidim var ya o bildirir zaten. Sen de be-
nim dediğim gibi “Hak mürşidim.” de. O birdir. O’na 
bildiren de sana bildiren de bir. Hepsi bir. Đkincisi yok 
bunun. Allah’tan bugüne kadar desem, uzaklık olur. 
Hz. Muhammed (s.a.)’den bugüne kadar bir. Hepsi bir.  

Sıfatımız ifnâ etti. 

Yok olan sıfatlar, nispet sıfatlardır. Gerçek sıfat-
lar, sıfatullahtır, Allah’ın sıfatlarıdır. Kimsenin kendine 
ait sıfatı yoktur.  

“Allah, O'ndan başka tanrı olmayan, kendi-
sini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an ya-
ratıklarını gözetip durandır.”38 Hay olan dirilik Al-
lah’ındır. Semi, basar, görme, işitme de Allah’ındır. 
Đrade, kudret de Allah’ındır. Yani bizim kendimize ait 
bir varlığımız vardı da o yok oldu... Öyle bir şey yok.  

-Ya kimin bunlar?  

-Allah’ın hepsi. Allah’ın kuvveti, Allah’ın ilmi. Bize 
ait bu vücutta hiçbir şey yok. Yüzüne bakan sende hiç 
gayrullah görmesin. Nispet efalden efalullaha, nispet 
sıfattan sıfatullaha geçelim. Gaspetmişsin Allahın sıfat- 
larını: 

 -Eh Allah’ın var; ama benim de var.  
                                                   
38 Bakara, 2/255 
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-Tevbe de yahu.  
Bir ilâhîde yazmışım:  
Sen münezzeh biz zuhurda utanırız ey ulu  
Ayet-i keriminde buyurdun “Hüvezzahirû” 

Habibine, “Muhakkak sen de öleceksin, onlar 
da ölecekler.”39 diyor, Cenab-ı Hak.  

Nispet fiilden fiilullaha geçirdi mürşit. Nispet sı-
fattan sıfatullaha geçirdi mürşit. Allah bundan çok 
memnun olur. Sıfatlarını tertemiz ona verdin mi, yahut 
Allah’ın sıfatlarını Allah’ın rızası üzerine kullandın mı, 
çok sevinir. O’nun nuruyla O’nu seyretmek ne güzel! 
O’nun lisanıyla Allah demek ne tatlı.  

Allah başka kul başka değil. Gayrullahtan kurta-
rabilmek. Gayrullahı kaldırabilmektir makat.  

Can mürşidim, sana canımız feda olsun. Feda-ı 
can etmek, fenafillah olmaktır.  

 “Nispet vücut atın!” dedi 
“Zan evhamı yıkın!” dedi 
“Zat-ı Hakk’a erin!” dedi 
Can mürşidim canım feda! 
“Nispet vücut atın!” dedi 

Nispet olan vücut, bu insanların vücutları. Bu vü-
cutlar, “mümkünü’l-vücut”tur. Allah çekildi mi, bu vü-
cut iki günde kokar. Vacibü’l-Vücut, Allah’tır. Gerçek 
vücut sahibi Allah’tır. Nispet vücutlarımızdan geçelim. 
Onlar bir hayal, bir gölgeden ibaret. Gerçek vücut, 
vücudul- lahtır, Allah’ın zatının tecellîsidir.  

“Zan evhamı yıkın!” dedi 

                                                   
39 Zümer, 39/30 
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Zannı, evhamı şüpheyi yıkın dedi. Tevhid bütün 
zanları, bütün evhamları, bütün şüpheleri kaldırır. Gü-
neş doğdu artık, karanlık kalmaz. Kurtulup şüphe i 
şirk-i hafîden bulduk emân. Tevhitte şüphe kalmaz, 
acaba kalmaz, ikilik kalmaz.   

Đfna oldu, isbat oldu. 
Her zerreden zahir oldu. 
Şehr u pazar hep Hak oldu. 
Can mürşidim canım feda! 
Đfna oldu, isbat oldu.  

Her yokluk, bir varlığı meydana getirir. Bir tohu-
mu atarsın tarlaya, bahçeye, önce kaybolur. Bir müd-
det sonra neşv ü nema bulur, hayat bulur. Her fenanın 
bir tecellîsi vardır. Fena-i efal, tecellî-i efal-i ilahiyeyi 
meydana getiriyor. Fena-i sıfat, tecellî-i sıfat-ı ilahiyeyi 
oluşturuyor. Fena-i vücut, tecellî-i zat-ı ilâhîyeyi, 
Hakk’ın zatını izhar ediyor.  

Her zerreden zahir oldu. 

Âyet: “Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (za-
tı) oradadır.”40 Her nere dönsen Allahın cemali zahir 
oldu. Her neye baksa gözün kim, sırr-ı hikmet anda 
var. Hak’tan gayrı bir şey yok. Kesret gördüğün, aynen 
vahdete döndü. Đşte kesreti vahdette, vahdeti kesrette 
bulmak! 

Bak neler yapmış bana mürşidim. Ne hallere 
sokmuş bizi. Allah himmetlerini üzerimizden eksik et-
mesin.  

Mansur makamına vardık. 
Vahdetimiz ilan ettik. 
Şehadet zevkini aldık.   
Can mürşidim canım feda! 

                                                   
40 Bakara, 2/115 
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Sırr-ı velayete erdik. Sırr-ı feeynema’yı bulduk. 
Makam-ı Mansur, Hak makama geldik. Vahdetimiz ilan 
ettik. Yani enel Hak sırrını açtık. Zatından zatına maz-
har düştük. Hakk’ı izhâr ettik ilan ettik. Görerek bilerek 
şehadetin zevkini aldık.  

Habibine selam verdik. 
Varıp huzurunda durduk. 
Aşkla zevkle ümmet olduk. 
Can mürşidim canım feda! 

Artık Habibini kabirden kaldırdık. 
Muhammediyye- tini bulduk. Tafsilatını bulduk. “Đllel 
mevcude illa ente” “Sensin ya Resulallah” dedik. Đşte 
hep onunlayız. Habibinin, sevgilisinin, Muhammed’inin 
huzurunda durduk.  

Bütün dava, fenafillahtan geçip zat-ı Hakk’a 
mazhar düşerek Hz. Muhammed’e temiz bir ümmet 
olma. Nispet fiili yok, nispet sıfatı yok, nispet vücudu 
yok. Gayrıyeti yok, ikiliği yok; pırıl pırıl, tertemiz bir 
ümmet. Aşkla zevkle ancak o zaman ümmet olunur.  

Telkin etti Şeriat’ı. 
Bildirdi Hakk’ı-batılı. 
Makamatı, kemalâtı. 
Can mürşidim canım feda! 

Bu makam, farkiyet makamı. Hak, batıl burada 
bilinir. Kıl, kırka burada yarılır. Müminlikle kafirlik, bu-
rada fark edilecek. Demek Hakk’ı batılı bildiren mür-
şitmiş. Hz. Ömer’e Adil Ömer deniyor. Kılı kırka yarıyor 
çünkü.   

Gören görünen ol oldu. 
Gönül dostla hemdem oldu. 
Zevk u safasını buldu. 
Can mürşidim canım feda! 
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Zevk u safasına erme, halkın yüzünden Hakk’ı 
sevme mürşidin sayesindedir. Bütün mesele harem-i 
ismete girmektir. Bütün dava, dost ile hemdem olabil-
mektir. Bu, sır makam. Kavseyn makamı.  

Kesret vahdetle bir oldu. Halkla Hak bir vücut. 
Gayrıyeti yok. Kesret aynen vahdet. Vahdet aynen 
kesret.  

Muhiddin-i Arabî Hz.’leri “El halk hüvel Hak/Halk 
aynen Hak’tır.” diyor bu makamda. Bir yerde seni tu-
tarlar da “Bırak bu milleti seni Allah’a götüreceğim” 
derlerse, sakın bu milletten ayrılma. Vallahi gaflete gi-
dersin, yanarsın kara kara! Başka yerde bir şey bula-
mazsın. Kesreti vahdette, vahdeti kesrette bulmaktır 
tevhid. 

Aç gözünü hikmetle bak  
Görünen değil mi Hak! 

Allah senden ayrılsın da gözün görsün, dilin söy-
lesin bakayım! Elin tutsun, ayağın yürüsün bakayım!  

Ben senin kıymetini şimdi bileceğim, seni şimdi 
seveceğim candan içerû. Canda cananını incitme sakın. 
O ayrıldı mı, “Eyvah!” deriz. Niye feryât ediyoruz. Bu 
çamaşırı çıkardı diye. Önemli olan çamaşırı giyendir. is-
tediğinde çıkartır. Çıkartacak bu çamaşırları.  

Bu suretler birer birer bozulur  
Gider mana denizinde dizilir.  

Çoktan çıkarttım bu milletin çamaşırını. Onlar, 
benimle görüştüklerini zannediyorlar. Ben hep Hak’la 
görüşürüm.  

-Yapma canım! 

-Ne sandın, gayrullah mı var?  
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Söyler kelam bakar sana  
Görmez gözü hiç masiva  
Vermiş gönül Hak’tan yana  
Hep gördüğü didar olur. Hep cemale bakar.  

Sen istediğin kadar kendini gayrı gör. Allah’ın nu-
ruyla nazar eden başka ne görecek?  

Gene mi bardağı taşırıyoruz yoksa? Yok canım!. 
Bardağı genişlettik artık, taşar mı!  

Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Sevgi versin 
bize, daha çok aşk versin.  

Allah’ın iyilikleri sizi hiç bırakmasın.  

 

14. 05. 2000  
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 Muhammedî Melâmette Hz. 
Muhammed (s.a.) söz sahibidir. Sakın 
ha, avam itikadıyla Allah’ı gelecekte 
mezarlığın ötesine koymak, peygamberi 
de 1400 sene evvel öldürmek gafletine 
düşmeyin.  

 

  

 

HUZUR VE HELÂL SÜT EMMĐŞ KADIN 
 

 Muhterem Dostlarım! 
Hayatta en güzel şey huzurdur. Para kazanmak 

kimsenin elinde değil. Ben akıllıyım da para kazandım, 
o akıllı değildi de iflas etti... Öyle bir şey yok.  

“Dünya hayatında onların geçimliklerini ara-
larında biz taksim ettik;”41 âyeti bu gerçeği vurgu-
luyor. Allah kaderde taksimatı yapmıştır. Kul say ü 
gayret edecek ve onu kazanacaktır. Önemli olan, o ka-
zandığı hayırlı mıdır, değil midir?..  

Allah’tan istediğimizde, her zaman hayırlısını is-
teyeceğiz: “Ya Rabbi, Hakkımızda hayırlı olanı ver. Ev-
lat vereceksen, hayırlı ver; hayırsız evlat verme. Aile 
vereceksen, ailenin de hayırlısını ver.” 
  Dünyanın hasenesi, helâl süt emmiş hanımdır. 
Allah kötü bir hanıma düşürmesin, hayat cehennem 
olur. Onun için dünyanın hasenesi olan hanım, ehl-i 
sünnet olacak. Ehli sünnet, Peygamberin (s.a.) izinden 
giden, helâli-haramı fark eden demektir. Namusunu 
koruyan, şerefli, meziyetli hanım.  

                                                   
41 Zuhruf, 43/32 
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Ahiretin güzelliği gene hanımla kazanılır. Onun 
çok etkisi olur. Ahiret, amel-i salihle elde edilir. Amel-i 
salih de ancak helâl süt emmiş hanımdan olur.  

Huzur gene onunla. Para kazanır, rütbe, makam 
kazanır adam, ama hiç huzuru olmaz. Hayatta en güzel 
şey, huzurdur. Ailede, gönülde huzur çok önemlidir.  

Đnsanlarda para var, yiyecek içecek var; ama hu-
zur yok. Huzur bulamıyoruz.  

Đnsan vücudu bir harp alanıdır. Đçeride haset var-
sa, inat varsa, gurur varsa, kibir varsa, nefsânîyet var-
sa, huzur olmaz. 

 Đnsan vücudunda bir ihtilâl yapabilmeli. Niyaz-i 
Mısrî Hz.’leri buyurur ki:  

Sür çıkar ağyarı kalpten ta tecellî ide Hak  
Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. 
Nefsin isteklerini sür çıkar. Haset var, inat var, 

gurur var, kibir var, öfke var. Đçerisi affedersiniz çıfıt 
çarşısı, yahut da bit pazarı mı derler, içerisi bozuk. Bir 
insanın iç alemi bozuk oldu mu hiçbir şey ona huzur 
getirmez. Niyazi Mısri Hz.’leri “Nefsânî olan bütün kö-
tülükleri sür çıkar. Ağyar, nefsin istediği şeyler, kötü 
şeyler. Ağyarı, gayrıyeti, nefsânîyetleri sür, çıkar ki 
Hak tecellî etsin.” diyor.  

Sultanlar sultanı gönül evine gelecek, ama içerisi 
temiz değil. Arif-i billah olan Allah’ın dostları, hep vü-
cutlarında ihtilal yaptılar. Nefsânî olan bütün kötülük-
lerden arındılar. 

Nasıl arındılar? Mürşid-i kamile gittiler. Yunus 
Emre der ki:  

Kadılar müftüler cümle geldiler 
Đlimlerin bir arada koydular  
Sen bu ilmi kimden aldın diye sordular  
Bir kamil mürşide varmadan olmaz  
Varıp da sözünü tutmadan olmaz  
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Anlaşılıyor ki Niyaziler, Ümmi Sinânlar, 
Abdulkadîriler, Seyyit Nesîmiler, Beyazid-i Bestamiler, 
Mevlanalar... Hepsi bir kamil mürşidin terbiyesinden 
geçti de ehlullah oldular.  

Âyet-i kerimede Cenab-ı Hak açık seçik buyuru-
yor ki:  

“Bilmiyorsanız zikir ehline sorun”42 Bu, bir 
emirdir ve emirler farza girer.  

-Dışımızı yıkıyoruz, ama su neyi çıkartır?  
-Teri çıkartır, kiri çıkartır. Cünup olursa da 

cünup- luğundan kurtarır. Ama hasedi yıkamaz su, 
inadı yıkamaz, gururu yıkamaz, kibiri yıkamaz. Nefsânî 
olan kötülükleri su yıkamaz.  

-Ne yıkar?  
-Zikrullah yıkar.  
Sultan sarayı içi dışı pak olur. 18 bin aleme sığ-

mayan bir müminin kalbindedir. Đnsan vücudunda 
ihtilali, zikrullah yapar.  

“Ey iman edenler; Allah'ı çok zikredin.”43  
“Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.”44 
Zikir, iç temizlik yapar. Bütün evliyaullah, 

zikrullah ile yetişmiştir. Vuran eli, veren el haline dön-
müştür. Söven dili, Allah demeye başlamıştır. Nefsânî 
olan bütün kötülükler yıkılmış, iç temizlik yapılmıştır. 
Bu iç temizlik de zikirsiz mümkün değildir.  

Bir evde sürtüşme var mı, bir iş yerinde sen ben 
var mı, zikrullah yoktur. Zikrin girdiği yerde nefsânîyet 
olmaz. Nefsânîyet olmayan yerde de sen-ben kavgası 
olmaz.  

Onun için “Kalayla Fehmi ahlak kabını” Allah’a 

                                                   
42 Nahl, 16/43 
43 Ahzâp, 33/41 
44 Cum’a, 62/10 
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mekan tayin edilemez. Arştadır desen, kürstedir desen, 
sidrededir desen, mağrip-maşriktedir desen, Mekke’de- 
dir desen günahkâr olursun. Ama Allah kendi adresini 
veriyor: “Ben Allah diyen bir kalpteyim. Ben sende-
yim.” Onun için gönül evimizi tertemiz yapacağız. Biz 
çok zikir yapmıyoruz.  

Biz tarikat değiliz. Melâmet bir hakikattır. Diğer 
tarikatlarda tesbih çekme vardır. Tesbihi beş bin, on 
bin çeker. Yolda izde sayı doldurmaya bakar. Kur’an-ı 
Kerim’de sayı, adet yoktur. “Ey iman edenler; Allah'ı 
çok zikredin.” Yunus Emre de der ki:  

Zikre sen adet verme  
Sakınıp az da kılma  
Gark ol kendini bilme  
De lâ ilâhe illallah 

Öyleyse çok zikretmeliyiz.  

Tatlı bir dil olabilmesi için dikenlerinin kırılabilme-
si için, bütün kötülüklerden arınabilmesi için, bu dil Al-
lah’a bağlanacak.  

Dikenimiz kıranlarız  
Güle aşı yapanlarız  
Gül alana gül satarız  
Gül bizimdir gül kokarız 

Đnsanı insan yapan şu dildir. Vücudun tercümanı 
dil, fermanı dil. Dil, Allah derse, mütevazı olur, tatlı 
olur, aşık olur, sadık olur. Dil, Allah demez de dediko-
du, malâyani, fitne yaparsa en acı varlık olur.  

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, Rab kelimesini 
çok kullanır. Rabbi’l-Alemin: Alemlerin rabbi, terbiye 
edicisi.  

Şu insanın şiddetle terbiyeye ihtiyacı vardır. Ter-
biye olmayan insan, diliyle hakaret ediyor. Sövüyor, 
küfrediyor, dinden-imandan çıkıyor. Bütün hakaretleri 
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yapıyor. Eli terbiyesiz olunca, dövüyor, çalıyor, çırpı-
yor. Vücutta söz sahibi olan nefs-i emare çünkü.  

Ama terbiye edilirse, şu insanın gözü Allah’ın nu-
ruyla cemalullaha bakar. Dili terbiye edilirse zikrullah 
yapar. Ayağı terbiye edilirse, sırat-ı müstakimden yü-
rür. Her haliyle örnek insan olur.  

Şeriattan veli yâd olmaz asla  
Velinin aşinasıdır şeriat  
Sakın soyma anı nâmahrem içre  
Yüzü suyu hayâsıdır şeriat.”  

Sakın ha ben namaz kıldım, oruç tuttum, deme. 
Tek kanatla kuş uçmaz. Kanadın biri Hakikat-ı Muham- 
mediyye, biri Tafsilat-ı Muhammediyye. Birisi Şeriat-ı 
Muhammediyye birisi Hakikat-ı Muhammediyye. Ben 
şeriattan veli geldiğini, bugüne kadar duymadım.  

Mevlana’yı düşünüyorsun, Tebrizli Şems çıkıyor 
karşına. Niyazi Mısrî’yi düşünüyorsun Ümmi Sinan çıkı-
yor karşına. Muhiddin-i Arabî diyorsun, Abdulkadirî çı-
kıyor karşına. Onları irşad edenler çıkıyor. Hz. Ali’den 
Hz. Sıddık’den bugüne kadar hep ehlullah silsilesi böyle 
devam etmiştir.  

Dostlar! 

Bunalım varsa, sıkıntı varsa, oldu-olmadı varsa, 
niçin, niye, nedenler varsa, zikir yok da ondandır. Ni-
çin, niye, nedenleri kadere iman kaldırır. Đbrahim 
Hakk’ı Hz.’leri:  

Deme şu niçin şöyle  
Yerindedir ol öyle  
Bak sonuna sabreyle  
Allah görelim neyler  
Neylerse güzel eyler 

Kadere rıza ne güzel şey! Emre itaat ne güzel 
şey! Al denileni almak, at denileni atmak ne güzel! 

Hak mürşidimiz bize ne söyledi? Emre itaat ede-
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ceksiniz, al denileni alacaksınız, at denileni atacaksınız.  

-Neyi atın diyor bize?  

-Hasedi, inadı, gururu, kibiri, öfkeyi, benliği.  

Đnsan vücudu ya cennet bahçesidir veya cehen-
nem çukurudur. Đçinde haset varsa, inat varsa, gurur 
varsa, nefsânîyet varsa, dedi-demedi varsa, oldu-
olmadı varsa, niçin niye, nedenler varsa, başka cehen-
nem arama.  

Şu insan vücuduna cenneti nasıl getireceksin? 
Bunları atmakla. Đşte Koca Sultan,  

Sür çıkar ağyarı, gayriyeti, nefsânîyeti  
Ta tecellî ide Hak.  
Padişah konmaz saraya  
Hâne mâmur olmadan 

Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ben sevdiğim kulumun 
diyeti olurum. Gözünden görmeye göz, dilinden söyle-
meye dil. Ben onun diyeti olurum.”  

Ne mutlu o kişiye ki Allah’ı diyet edebilmiş. Ama 
şart koşuyor: Sevdiğim kul, diyor.  

Allah’a soru sorarız: 

-Ya Rabbi sevdiğin kul kimdir?  

Cevap verir bize:  

-Sevdiğim kul Hz. Muhammed (s.a.)’in izinden 
giden. Sevdiğim kul, emre itaatle tevazuda yarışan, al 
denileni alan, at denileni atandır.  

Biz dostumuza diyoruz ki inadı at, vuran eli at, 
söven dili at, nefisle bakan gözü at. Al; aşkı al, sevgiyi 
al, dilin en tatlısını al, tevazuyu al. Alçakgönüllü ol. 
Bunu biz mi diyoruz, Allah ve Resulü diyor. 

Allah razı olduğu iyilikleri üzerimizden eksik et-
mesin.  
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Bizim derdimiz, şu genci, şu dostumuzu zarar 
hanesinden kâr hanesine geçirebilmek. Vuran elini ve-
ren el haline getirebilmek.  

Bir hikaye anlatayım size: Yol kesicinin biri cami-
nin dışında dinlemiş hocayı. Hoca efendi camide vaaz 
ediyor Cuma günü: “Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyin. Dağlar kadar günahınız olsa, Allah’ın rahme-
ti yanında zerre kadar sayılmaz. Allah affedicidir, affı 
sever. Kerimdir, rahimdir. Yeter ki tevbe istiğfar edin.” 

Eşkiya “Hay Allah demiş, bu af bize de vuracak 
galiba. Bu af herhalde bizi de tutacak.” Ama cemaatın 
arasına girmeye utanıyor. Namazdan sonra Hocayı bu-
lup :  

-Hoca Efendi ben caminin önünde oturuyordum, 
sizi dinledim. Aftan bahsettiniz. Acaba ben de af olabi-
lir miyim?” 

Hoca onu görünce zaten huylanmış:  

-Git git demiş, görünme gözüme, git.  

Başka bir hocaya gitmiş. O da kovalamış. Parkta 
oturmuş, ama içine dert düşmüş. Birisi, geçerken ona 
selam vermiş ve “Ahbap, sen hiç böyle oturmazdın, 
böyle düşünmezdin. Sen kabadayısın. Etrafındakiler de 
yok. Bugün kendi başına ne hal böyle? Hayrola neyin 
var?  

Anlatmış o da:  

-Hoca efendi sözünü tutmadı, beni kovaladı. Hem 
Allah’ın rahmeti çoktur, affeder dedi. Bu af bana da ge-
lir mi dedim, kovaladı beni. Diğerine gittim o da öyle 
yaptı.  

-Gel bizim efendiye gidelim, demiş.  

Tutmuş elinden getirmiş bir gecekonduda bir ga-
ribana. Karşılamış onları ev sahibi kapıda: 

-Buyur evlat buyur.  
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-Efendi durum böyle böyle. Ben günahkarım, ko-
vulan birisiyim, bana iltifat etme.  

-Ah evlat, o caminin önünde vaazı dinlerken bir 
titredin ya, orada, anadan doğmuş gibi oldun, ne varsa 
döküldü evlat.  

Adam kapanmış ayaklarına.  

-Kalk oğlum, kalk evladım. Hadi gir bir banyo yap 
şurada.  

Sonra ona bir zikir vermiş. Yanardağlara dönmüş. 
Aradan 3-5 sene geçtikten sonra onu kovan hocaya 
gitmiş.  

- Hoca efendi bir soru soracağım: Sen cennetlik 
misin, cehennemlik mi?  

Hoca: 

-Sen sapıtmışsın, ben ne bileyim Allah bilir. 

-Niye hoca efendi, ben biliyorum. Hani kovmuş-
tun ya beni. Ben vallahi, billahi cennetliğim.  

Hoca: 

-Nasıl olur?  

Adam âyeti okuyor: 

“Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta 
bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini 
iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin 
merhamet sahibidir.”45  

Allah va’dinde sadıktır. Va’dinde hulfetmez. Be-
nim vuran elim gitti, yerine veren el geldi. Söven dilim 
başladı Allah demeye. Hak mürşide gittim, tevbe istiğ-
far verdirdi. O günden bugüne artık zarar hanesini sil-
di, günahlar silindi. Haram gitti, yalan gitti, ihtilâl oldu 
bende. Cennet bana az gelir. Her yüzden nazarım Hak 

                                                   
45 Furkân, 25/70 
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oldu. Sen bu gafletle mi burada imamlık yapıyorsun. 
Git mürşide iman et. 

Ben de öyle derviş istiyorum ki Allah’a aşk ilan 
etmiş, nefsânîyet yıkılmış, yerine Rahmaniyet gelmiş. 
Dilin en tatlısı onda. Sözün en güzeli onda.  

Peygamberimiz (s.a.)’e soruyorlar:  

-Ya Resulullah! Senin sevdiklerin kimlerdir?  

Buyuruyor ki:  

-Sevdiklerimin elinden, dilinden, azalarından 
kimseye zarar gelmez.  

Sen de kimseyi elinin tersiyle itme. Bundan ne 
olacak deme.  

Bir kez Allah dese aşk ile lisan  
Dökülür cümle günah misl-i hazan 

Aşk ile Allah demek, Allah’ın kulağına seni sevi-
yorum diyebilmektir. Kulağını bulamıyor muyuz acaba? 
Tevbe yahu, Allah’ta da kulak mı var? Vallahi var. Se-
mi’dir, basardır.  

“Allah kalblerde olanı bilir.”46 Kalpten geçene 
şahittir Allah. Sen aşk ile Allah desen, o kulum demez 
mi? Buyur, demez mi! Allah, kullarını sevmek için ya-
ratmış. “Ben sevdiğim kulumun diyeti olurum” buyuru-
yor. Nasıl sevilen kul olacağız ki Hak diyetimiz olsun?  

-Sevilen kul kimdir?  
-Vücudunda ihtilâl yapan insandır.  

Nefsânî olan bütün kötülüklerden arınmayı, Allah 
bütün ihvanımıza nasip eylesin. Allah ihvanımıza aşk 
versin, sevgi versin, bol muhabbet versin. 

Dostlar! 
Huzurlu olabilme demiştik başta. Allah insanın 

gönlüne öyle bir sevgi kor ki kâinat bir para etmez 

                                                   
46 Âl-i Đmran, 3/119  
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onun yanında. Ne hanümanlar gördük cehennemde, ne 
fakirler bulduk cennette, cemalullahta. 

Đnsan vücudundaki ihtilâl, zikrullah ile olacak. 
Mu- habbetullah tecellî edecek. Allah ihvanımıza aşk 
versin, feyiz versin, ilham eylesin inşallah.  

- Öyleyse huzuru nerden alacağız?  
- Zikrullahtan.  
- Zikri nerden alacağız?  
- Hak mürşitten. Hak mürşidin emrine itaat, tel-

kine sadakatle, al denileni alıp inşallah at denileni de 
atacağız.  

Biz Muhammedîyiz arkadaşlar, dostlar, ahbaplar! 
Muhammedi Melâmileriz. Allah ve Resulünü hale geti-
rebilen, şehadete getirebilen, görerek, bilerek şehadet 
verebileniz.  

Muhammedî Melâmette Hz. Muhammet (s.a.) söz 
sahibidir. Sakın ha, avam itikadıyla Allah’ı gelecekte 
mezarlığın ötesine koymak, peygamberi de 1400 sene 
evvel öldürmek gafletine düşmeyin.  

“Ben peygamber iken Adem toprakla su arasın-
daydı.” buyururken, sen O’na nasıl mezar kazasın ya-
hu!  

Mekke’de doğup Medine’de vefat eden Hz. Mu-
hammed Mustafa (s.a.)’in maneviyatı ezeli ebedi kap-
lamış. Efendimiz (s.a.) buyuruyor ki: “Allah önce be-
nim nurumu yarattı.” Biz o nurun aydınlığında yürüye-
ceğiz.  

Allah cümlemizi onun şefaatından mahrum etme-
sin. Dilimizde dil olsun, gözümüzde göz olsun.  

Adem safiyullah çekti şehadet,  
Allah’ı Muhammed’i bir vücut gördü.  

Allah hepimizi sevgisine, aşkına, muhabbetine 
mazhar kılsın. Allah hepinizden razı olsun.  

   01. 12. 2000 
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Đçi abdestli, nispet fiil yok, nispet 
sıfat yok, gayrıyet yok, pırıl pırıl terte-
miz. 

 Zikrullah ile nispet fiilden fiilullaha 
geçmiş. Nispet sıfattan sıfatullaha geç-
miş. Nispet vücudundan soymuş onu 
mürşid-i kamil, zat-ı Hakk’ın mazharı 
kılmış. 

Đçi Hak ile zikrullah ile tertemiz; dı-
şı, boy abdestleriyle, ahkam-ı şer'iyye 
ile.  

 
 
 

 

 
HAK RESUL’ÜN ĐZĐNDEN YÜRÜ 
 
Ehl-i sünnet olmayanlar, Melâmi olamaz. 

Kur’an yolundan gitmeyenler huzur bulamaz. 
Şeriatı olmayan, Hakikata eremez. 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 
 

Ehl-i tevhid helâlle, haramı fark edendir 
Bunları fark ettiren de Kur’an-ı Kerim’dir. 
Kur’an-ı Kerim peygamberin mu’cizesidir. 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 

 
Huzuru, Hak Resul’ün yanında bulacaksın. 
Emrolunduğun gibi dosdoğru olacaksın. 
Nispet varlıkları Hak emriyle atacaksın. 
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Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 

 
Ulu Mevla’nın haremine aşkla girilir. 
Sevgiye mazhar olanlar, elbette sevilir. 
Halde tevhid edenlere “Buyurun!”denilir. 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 

 
Kurb-i feraizi, nevâfili bulacaksın. 

Makamat-ı tevhidi aşkla yaşayacaksın. 
Kur’an’ın hikmetlerini böyle çözeceksin. 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 
 
Đçin, dışın abdestli, tertemiz olacaksın. 
Uzaklarda sandığın kendinde bulacaksın. 
Dil tarif edemez, halini yaşayacaksın. 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 

 
Hak mürşidin telkini yolları açacaktır. 
Gaflet perdesi kalkar, göz Hakk’a bakacaktır. 
Enfüs, âfak bir vücut, gayrı ne bulacaktır? 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 
 
Vahdet kesret bir oldu, bunu edelim şuhud. 

Kulluk bizim şanımız, gelin edelim sücûd. 
SABRĐ, miraç edenler, ederler hep teşehhüd 
Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 
 

      18. 06. 1993 
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Bize Kur'an-ı Kerim’in hem zahirî yolu, 
hem batınî yolu açıldı. Biz Kur'an-ı Kerim’in 
bir tarafını alır da bir tarafını almamazlık 
edemeyiz. Cüzünden feragat, küllünden 
feragattır. Biz Kur'an-ı Kerim’in virgülünden 
vazgeçemeyiz. 
 

 
 
 
 
 

ALLAH’A YAKINLIK 
 

Muhterem Dostlarım! 
Ehl-i sünnet olmayanlar, Melâmi olamaz. 

Allah’a kurbiyet/yakınlık iki şekilde olur. Birincisi 
kurb-i feraiz/farzlarla yakınlık, ikincisi kurb-i 
nevafil/na- filelerle yakınlık.  

Kurb-i nevafil, sünnettir. Hazretü’l-Cem zevkiyle 
kulluk yapamayanlar, Hz. Muhammed (s.a.)’i 
enfüsünde taşımayanlar, sırrına sırdaş olamayanlar, 
Muhammedî olamazlar. Tafsilatı bilmeyenler, helâli-
haramı fark etmeyenler, ahkam-ı şer'iyye, ahlak-ı 
Muhammediyye ile giyinmeyenler melâmi olamazlar.  

Biz silkelenme yapıyoruz. Ehl-i sünnet diyerek 
Muhammediyyetimizi izhar ediyoruz. Bu nasıl bir ko-
ruma, nasıl bir hatları çizmedir düşünün! Bu güzerga-
hın içerisine rasgele girilemez. Burası edep yeri.  

Baş ifade değil mi: Ehli sünnet olmayanlar 
melâmi olamaz! “Biz de melâmiyiz” (!) diyen 
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masonikler, ahkamsızlar, erkansızlar, edepsizler bura-
ya giremezler.  

Kur’an yolundan gitmeyenler huzur bulamaz 
Yol, ihtinas sırate’l-mustakim. Ne kadar güzel! 

Kur'an yolu. Bu yoldan gitmeyenler, huzura çıkamaz, 
Vuslat-ı yarla halvet olamaz.  

Bize Kur'an-ı Kerim’in hem zahirî yolu, hem batınî 
yolu açıldı. Biz Kur'an-ı Kerim’in bir tarafını alır da bir 
tarafını almamazlık edemeyiz. Cüzünden feragat, kül-
lünden feragattır. Biz Kur'an-ı Kerim’in virgülünden 
vazgeçemeyiz. 

Bizden olmayanlar diyorlar ki: “Biz onun hikmet 
tarafındayız. Biz batınını aldık. Biz onun kemmiyetinde 
değiliz. Orucunda, namazında, haccında, zekatında de-
ğiliz. Biz onun keyfiyet tarafındayız.”  

Edep yahu!.. Biz muzu yeriz ama kabuğunu iste-
meyiz, denir mi! O meyve kabuğuyla olur. Onun ah-
kamı kabuğudur. Şeriatı olmayanın, hakikatinin olması 
mümkün değildir.  

Kur'an zahirî ve batınî yönüyle bir bütündür. Za-
hirî yönü tafsilat-ı Muhammediyyedir. Hazretü’l- 
Cem’dir. Ehl-i sünnet olandır. Bütün erkanı, adabı ken-
dinde toplayandır. Batınî yönü de, hikmet yönü de 
kurb-i feraiz- dir, makam-ı velayettir.  

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: 
  “Habibim de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız 

hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve 
suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve 
esirgeyendir.”47 

“Ben onun hikmet tarafını, Allah tarafını alırım da 
peygamber tarafına, onun ahkamına, onun icraatına, 
onun muamelatına giremem.” demek mümkün mü! Al-
lah, “Beni seven, Muhammedime tabi olsun.” diyor. 
                                                   
47 Âl-i Đmrân, 3/31 
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 “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size 
neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan 
korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir.”48  

 Allah, ben neyi verdimse, onu alın, demiyor. Al-
lah’ın dışında bir Muhammed, Muhammed’in dışında bir 
Allah aramak gafilliktir. Allah’ı Muhammed’i bir vücut 
görme arifiyettir.  

Kur'an yolundan gitmeyenlerin huzur bulması 
mümkün değildir.  

Şeriatı olmayan, hakikata eremez, çünkü hakikat, 
o şeriatın içindedir. Mektup-zarf misali. Ben zarfı iste-
mem, mektup isterim, denir mi? Zarf, onun mahremi-
yetidir. Mektup onsuz olmaz.  

Orada dört satırlık bir kıta okudunuz. Nihayet di-
yor ki “Yürü yavrum, sen, Hak Resul’ün izinden yürü!” 
Bundan 50 sene, 100 sene sonra gelip melâmete sız-
malar olmasın, bizden olmayanlar, gayrı meşru olanlar 
girmesin diye bunu yazdık. Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu, 
keremidir bunun yazılması.  

Ehl-i tevhid helâlle haramı fark edendir. 

Ehl-i tevhid, neyi tevhid ediyor? Allah ve Resulü-
nü. Tevhid etme, birleme demektir. Ehl-i tevhid, vela-
yetle nübüvveti Kavseyn’de tevhid ediyor, birliyor. 
Farzla sünneti vacipte birleştiriyor. Ehl-i tevhid, şeriatla 
hakikatı bir vücut halinde görüyor.  

Ehl-i tevhid, helâlle haramı fark edendir. Sen ha-
ramı, helâl gibi şapur şupur yersen olmaz. Ölçü, ayar, 
intizam, helâlle haramı fark etmektedir.  

Bunları fark ettiren de Kur'an-ı Kerim’dir.  

Bizim Kur'an-ı Kerim’e böyle sıkı yapışmamızın 
bir nedeni var. Kur'an’sız kaldı bir devir. 59-60 senele-
rinde burada “Biz de melâmiyiz” diyenler Kur’an’sız ha-
reket ediyorlardı. Rasgele birkaç kelime söylüyorlardı, 
                                                   
48 Haşr, 59/7 
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bu hadistir diyorlardı. Hadiste yeri yok onların. Yalan 
yanlış Kur’an okuyorlar, keyfî manalar veriyorlardı.  

O bozuk düzende adam fetva veriyor: “Kadına 
namaz farz değildir! Sohbet olurken ibadete lüzum 
yoktur.” Bu fetvaları verenler, Kur’an-ı Kerim’den ha-
beri olmayanlardır.  

Kadına namazın farz olmadığı zamanlar vardır. 
Kadın, akıl baliğ değilse, aybaşı halindeyse, doğum 
yapmışsa, ona namaz farz değildir. 

Birinin kalkıp da “Kadın yemek yapıyor, çocuk 
büyütüyor, ona farz değil.” ifadesi küfürdür.  

Kur’an-ı Kerim’in zahirini bilmeyen, hakikatına hiç 
giremez zaten. Kur’an-ı Kerim mucize-i Muhammediy’ 
yedir. Zahiriyle, batınıyla hikmetler hazinesidir. 

 
 

PEYGAMBERĐMĐZ (S.A.)’ĐN  
MÂNÂ YÖNÜNÜ BULMAK 

 
Huzuru, Hak Resul’ün yanında bulacaksın. 

Bir soru sorarsınız:  
- Biz Hak Resul’ün yanına nasıl varacağız da hu-

zuru orda bulacağız. 1400 sene evvel Mekke-i 
Mükerreme’ de doğmuştur. 63 yaşında iken Medine-i 
Tâhire’de vefat etmiştir. Nasıl bulacağız izini? Bu sözü 
nasıl zevk edeceğiz?  

Dostlar! 
Peygamber (s.a.)’in mana yönünü bulacağız, 

hikmetler yönünü bulacağız. Bıraktığı iz, ayak izi değil-
dir. O’nun yolundan, izinden ancak kurb-i ferâiz, kurb-i 
nevâfiliyle, Kur'an’la, hadisle gidilir. 
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Huzuru, Hz. Muhammed (s.a.)’i lisana getiren, 
Allah ve Resulü’nü tevhid edip meriyete getiren bir 
mürşid-i kamilin yanında bulacaksın.  

Allah o Hak mürşidin himmetini üzerimizden ek-
sik etmesin. Velayet sahibidir, kelam-ı Hak’la sohbet 
eder. Nübüvvet sahibidir, Muhammediyyetle sohbet 
eder.  

- Biz şimdi ashab değil miyiz?  
- Tövbe tövbe…  
- Ashap değiliz, demekle peygamberin o 63 sene-

lik hayatında yanında değildik, demek istiyorsunuz. 
Ama Peygamberimiz (s.a.) “Hz. Adem toprakla su ara-
sında çamur olduğu zaman ben nebi idim.” buyuruyor. 
Biz O’nun manasında vardık. 

 Demek ki Hz. Muhammed’in bir evveliyatı var ki 
hikmetler hazinesi, nur-i Muhammedî. O hâlâ devam 
etmektedir. Onun kesafetinden daha kıymetlidir onun 
letafeti, bizden size konuşan yönü. Allah o Muhamme- 
diyyetten bizi mahrum etmesin.  

Ehl-i tevhid diyoruz ya! Manası, hikmeti, hakikati 
ortada yoksa, nasıl ehl-i tevhid olacak insan?  

Yürü yavrum, sen, Allah ve Resulü’nü tevhid et-
miş, hale getirmiş bir Hak mürşitle yürü. Velayette 
Hakk’ın tecellîsinin mazharı, yani kurb-i ferâizi zuhûra 
getirmiş, nübüvette kurb-i nevâfili zuhûra getirmiş bir 
Hak mürşidle yürü.  

Hak mürşit, Allah ve Resulü’nü tevhid etmiş vela-
yetiyle, nübüvvetiyle. Onları Kavseyn’e getirmiş, bir-
lemiş. Huzur, Hak Resulün yanında, başka yerde huzur 
yok. Huzur orda, sevgi orda, muhabbetullah orda.  

O zaman peygamberi görüp de ashab olmayan-
lar; ama bugün O’nun manasıyla haşir neşir olanlar 
var. Ben onlarla değişir miyim? Allah bize bu yönde 
anlayış versin, ilham versin, feyiz versin. 
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Emrolunduğun gibi dosdoğru olacaksın.  

Ben sorarım size:  
- Siz nasıl emrolundunuz?  
- Can mürşidimiz, zikr-i daimiyi verdi. Emir verdi. 

Nispet fiili at. Atar mısın demiyor! At. Nispet fiilden 
fiilullaha geçeceksin. Nispet sıfatı at, sıfatullahın maz-
harı ol. Nispet vücudu at, vücudullahın mazharı ol. Zat-
ı Hakk’ın mazharı ol. Can mürşid himmet etti. Sırat-ı 
müstakimden yürü, gayrullahtan çek elini.  

Bir âyet vardır: 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”49 Bu âyetin 

hakiki manası “Mürşid-i kamile can u gönülden bağ-
lan.” Allah Hak mürşidin himmetini üzerimizden eksik 
etmesin!  

Nispet varlıkları Hak emriyle atacaksın.  
Nispet fiilden, nispet sıfattan, nefsânî olan gayrı- 

yetten kurtulacaksın. nispet varlıklarını, perde olan 
varlıklarını, seni uzak gösteren, gayrı gösteren varlıkla-
rı Hak emriyle atacaksın.  

Hakkı nerede bulacaksınız? Hakk’ın emrini nerden 
alacaksınız?  

Bana Hakk’ın emrini can mürşidim söylerdi. Ke-
lam-ı Hak’la söylerdi.  

Talibi bu sözü kendinden demez  
Kelam-ı Hak ile söyledi meğer 

Benim mürşidim diyor ki: “Arkamda başka bir 
şey aramayın.”  

Allah duvardan konuşmaz. Hak, emrini kendi li-
sanıyla ifade etmekte, konuşmakta. Đsterim ki siz de 
kelamı, Hak’tan duyasınız. Đyi olur değil mi? Đnşallah! 

                                                   
49 Hûd, 11/112 
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Hak Resulün izi, ahkam-ı şer'iyye, ahlak-ı 
Muham- mediyye! O’nun izi, ilm-i tevhid, ilm-i hakikat, 
ilm-i Ledün, mana ilmi.  

 Ulu Mevla’nın haremine aşkla girilir. 

Aşk çok önemli. Aşksız, muhabbetsiz olur mu 
derviş? Harem-i ismete gireceksin. Aşık maşuk, orda 
buluşur, bilişir. Sevgiliyle hemdem olacaksın. Ulu Mev-
la’nın haremi, makâm-ı velayetidir. Hak ile Hak olma 
yeri. Vuslat-ı yarla halvet olma yeri. Ulu Mevla’nın ha-
remine aşkla girilir, aşksız olmaz.  

Sevenler, sevilirler. Ne mutlu halde tevhid eden-
lere! Biz gelecekte mi tevhid edeceğiz yoksa şimdi mi? 
Geleceği yakalayamıyoruz, hep ileri gidiyor. Ama hali 
yakalarsak, hem geleceği hem geçmişi yakalamış olu-
yoruz. Çünkü geçmiş de halden geçecek, gelecek de 
hale gelecek. Hali yakalayalım.  

Önemli olan kesafetten letafete geçip halde 
tevhid edebilmek. Kelam-ı Hak’la sohbet edebilmek. 
Allah’ın nuruyla nazar edebilmek. Sohbeti Hak’tan din-
lemek. An bu andır. Dem bu demdir, dem bu demdir, 
dem bu dem..  

Halde tevhid edenlere, buyurun, denilir. Hz. Mu-
sa’ya dediği gibi size perde yok, lenterani yok. Allah 
Hak mürşidin himmetini üzerimizden eksik etmesin!  

O ilhâm: “Emir senden, söz senindir.” Çok önemli 
bu. Bu izden gitmezsen, hale ulaşamazsın, harem-i is-
mete giremezsin. Bu izden gitmezsen vuslat-i yarla 
halvet edemezsin, zevk u safasına eremezsin. Bu iz 
meratib-i tevhid, makamat-ı tevhittir. Hak Resulün izi 
ahkam-ı şer'iyye, ahlak-ı Muhammediyye.  

Kurb-i feraizi, nevâfili bulacaksın. 

Kurb-i feraiz, farzla vuslat. Nevâfille kurbiyyet, 
nafilelerle vuslat. O’nun izinden giderken kim götürür? 
O izden gene kendi götürür. Onun vekâletini yapan 
mürşitler götürür. Kurb-i ferâizi, makam-ı velayettir. 
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kurb-i nevâfili, makam-ı Hazrettir. Bunları aşkla yaşa-
yacaksın.  

Kur’an’ın zahir yönünü tefsirlerle çözersin. Arapça 
grameri iyi bilen, onun zahirî manasını çözer. Kur'an’ın 
hikmetlerini, hakikatlerini meratib-i tevhid, makamat-ı 
tevhid ile çözeceksin. Kurb-i ferâiz, kurb-i nevâfilin 
zevkiyle halledeceksin. 

Makamat-ı tevhidi aşkla yaşayacaksın. Tevhidin 
makamlarını aşkla yaşayacaksın. Nedir o aşkla yaşana-
cak olan?  

“Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) ora-
dadır.”50 Nereye dönsen Allah’ın cemali tecellî etmek-
tedir. Bunu aşkla yaşayacaksın. Tafsilat-ı 
Muhammediy- ye’de zahiri halk ile batını Hak 
şuhuduna ereceksin. Hikmetlere ram olacaksın. Allah 
Hak Resulün izinden ayırmasın.  

 
 

ĐÇĐN, DIŞIN ABDESTLĐ, 
 
Đçin, dışın abdestli, tertemiz olacaksın. 

Öyle bir sahneye giriyorsun ki Hz. Musa (a.s.)’a 

“Nalınlarını çıkar; çünkü sen, kutsal vadi 
olan Tuva'dasın”51 dendi. Dikkat et! Nalından mak-
sat, düşünceni, beyninde Hak’tan gayrı ne varsa at, 
varlığından, benliğinden soyun. Mukaddes vadiye geli-
yorsun. Hem için hem dışın abdestli olacak.  

Đçin abdestli, nispet fiil yok, nispet sıfat yok, 
gayrıyet yok, pırıl pırıl tertemiz. Zikrullah ile nispet fiil-
den fiilullaha geçmiş. Nispet sıfattan sıfatullaha geç-
miş. Nispet vücudundan soymuş onu mürşid-i kamil, 

                                                   
50 Bakara, 2/115 
51 Tâhâ, 20/12 
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zat-ı Hakk’ın mazharı kılmış. Đçin Hak ile zikrullah ile 
tertemiz. Dışın boy abdestleriyle, ahkam-ı şer'iyye ile.  

Peygamber miraca davet ediliyor, hemen kalkıp 
abdest alıyor.  

Uzaklarda sandığın kendinde bulacaksın.  
Başka ifade kullanamıyorum. Yüksek tahsilli birisi 

değilim. O kadar iyi bilmiyorum. Ne kullanayım şimdi? 
Kimisi Tur-u Sina’ya gitmiş, kimisi göklere çıkmış, bir 
yerlerde aramışlar.  

“Biz ona şah damarından daha yakınız.”52 
ayetine dikkatinizi çekerim. Uzaklarda sandığın ken-
dinde bulacaksın. Kendini nerde bulacaksın? “Nefsine 
ârif olan Rabbini bilir!” sırrına erecek, nefsine arif ola-
caksın. Kendini kendinde bulacaksın. Kendini velayette 
bulacaksın. O makam-ı velayette, enel Hak sırrına er-
mede, kendini bulacaksın. Kendini zahiri halk ile batını 
Hak olmada, tafsilat-ı Muhammediyyede bulacaksın. 
Ademiyette bulacaksın. “El halku hüvel Hak” sırrının 
mazharı olacaksın.  

Đçin dışın abdestli, tertemiz olacaksın. Sen mu-
kaddes vadiye giriyorsun. Dünya ile girilmez, ukba ile 
girilmez. Dünyan var, ukban var. Dön! Ahiretin var, 
cennetin var, günahın, sevabın var. Dön!  

Đçin dışın gayrullahtan tertemiz olacak. Vuslat-ı 
yarla halvettesin, celvettesin, dost ile vuslattasın. Nere 
gitseniz bunu başka türlü söylemiyecekler, onlar da bi-
zim gibi söyleyecekler.  

Biz o insanı öyle bir yere getiriyoruz ki… vuslat-ı 
yarla halvete getiriyoruz. Halvete giren kişinin 
elbetteki içi de dışı da tertemiz. Öyle bir sultanın ha-
remine giriyorsun ki kalplere şahit. Öyle bir mukaddes 

                                                   
52 Kaf, 50/16 



 

 111

vadiye geliyorsun ki bu vadide Hz. Musa’ya “Ayağın-
dakileri çıkar!”53 dendi.  

Uzaklarda sandığını kendinde bulacaksın. Đlikten, 
damardan, candan içeri vuslat edeceksin. Uzaklığı kal-
dır aradan. Çünkü boşluk yok ki uzaklık olsun! Allah’la 
boşluk yok ki! Uzaklarda sandığın zannın, evhamın 
kalkacak aradan. Đçin dışın tertemiz ol ki bu harem-i 
ismete, bu vuslat-ı yarla halvete bu hikmetler hazine-
sine giresin.  

Men aref sırrına er, ko gafleti,  
Gör ne remz işler bu insan sureti  
Haşri neşri tamuyu hem cenneti  
Gayre bakma sende iste sende bul yahu. 

Dil tarif edemez, halini yaşayacaksın.  
Evlâdım, zaten tevhid ilmi, hal ilmidir. Ben neyi 

tarif edeyim, kimi kime anlatayım? Bir tarif istiyorsan 
benden buraya kadar artık. Birşeyler söylenir. Dil kal-
kar aradan. Harfsiz, sessiz, sözsüz sohbet bilen anlar 
bizi. Kelam yok burada, ifade yok. Bunun halini 
zevken, halen yaşayacaksın.  

Bu kişiye sen neyi vadedebilirsin? Gelecek mi va’ 
dersin, geçmişten mi haber verirsin? Dil tarif edemez. 
Haliyle hallenip zevkiyle zevkiyap olmak, Allah bütün 
ihvanımıza nasip eylesin. Bu hikmetler, bu hakikatler, 
bu vuslatlar hep Hak Resulün izinde, bu erkanda, bu 
adapta.  

 Hak mürşidin telkini yolları açacaktır. 

O Hak mürşidin telkinidir, vuslatın ve halvetin yo-
lunu açan. O izde Hz. Muhammed (s.a.)’in özüne, ma-
nasına vuslat etmenin yolunu Hak mürşit açıyor. Tarife 
girmeyeceği anlatmaya kalkmayalım.  

Gaflet perdesi kalkar, göz Hakk’a bakacaktır. 

                                                   
53 Tâhâ, 20/12 
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O telkîn, gaflet perdesini kaldırıyor. Gafillik gidi-
yor, ariflik geliyor. Geleceği beklemek, bir gaflet per-
desidir. O perdeyi kaldırıyor. Yürü hal ehli ol! Nispet fi-
ilden, nispet sıfattan, nispet vücuttan vücudullaha 
geçmek lâzım. Zannı, evhamı, acabayı yıkmak gerek. 
O zaman göz Hakk’a bakacaktır.  

Aç gözünü hikmetle bak.  
Görünen değil mi Hak!  

Enfüs âfak bir vücut, gayrı ne bulacaktır?  

Enfüsü, âfakı bir vücut yapan can mürşidin telki-
nidir. Bakınız Hak Resulün izinden gidenlere ne müjde-
ler var!  

Vahdet kesret bir oldu, bunu edelim şuhud 

Vahdet kesret bir olduysa ne yapalım? Elhamdu 
lillah! Ya Rabbi şükür, diyelim. 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 
Muhammeden Resulullah doğuyor. Bunu şuhud edelim.  

Kulluk bizim şanımız gelin edelim sücûd.  
Zaten ancak kesret ve vahdeti bir görenler, Allah 

rızası için secde edebilirler. Şehadete ermişler, hikmet-
lere ram olmuşlar, perdelerden geçmişler. Sevmişler, 
sevilmişler, bir alem olmuşlar. Şanımız kul olmaktır. 
Gelin secde edelim. Şükren secde, rızaen secde bu 
zaman olur.  

SABRĐ, miraç edenler, ederler hep teşehhüd.  
Miraç edenler; teşehhüd ederler, şehadet ederler, 

vuslat ederler. Peygamber şehadet makamına yükseldi 
de tahiyyatı okudular Allah’la.  

Nasıl okudular? Vallahi çok iyi, işte böyle!.. Başka 
türlü okumadılar. “Namaz müminin miracıdır.” Miraç 
edenler, dostun haremine girenlerdir.  

Bütün dava, incelikler burada. Urûc eder, sohbet 
ederiz. Şehadete ereriz. Hikmetlere ram oluruz. Vus-
lat-ı yarla halvet ederiz. 
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Sonra? Kulluk bizim şanımız. 

Dervişana diyor ki bu zat-ı muhterem: Ne kadar 
vuslat-i yarla halvette isek, celvette isek, zevk u 
safada isek de gelin zevken, Allah rızası için secde ede-
lim. 

Miraç edenler hep teşehhüt ederler, yani vuslat-ı 
yarla halvete girerler. Görerek, bilerek, yaşayarak, 
zevk u safasına sürerek şehadete ererler.  

Yürü yavrum, başka yerde selamet, saadet yok. 
Öyle bir çizgi çizilmiş, öyle bir kale içine alınmış ki bak 
nasılmış miraç! Nasıl giden, kiminle giden mirac eder-
miş…  

Sızıntılara yer yok. Bizden olmayanlar giremez. 
Yani Muhammedî olmayanlar giremez. Bu miraca 
meratip ve makamat zevkiyle girilir.  

Allah bize anlayış versin. 

Aşık olacaksınız, sadık olacaksınız, ama illâ ve illâ 
arif olacaksınız. Tevhid bir kişiye şahsiyet kazandırır. 
Kişinin hayat nizamını en iyi şekilde ayarlar. Đnsanın 
intizamlı yetişmesi ne güzel. Tevhid, o insanı, insan-ı 
kamil durumuna getirir. Sözü kontrollü söyler. Ağzın-
dan ölçüsüz ve ayarsız söz çıkarmayan insan olur.  

Biz arif insan olmak için tevhide intisap ettik. An-
layışlı, her haliyle örnek insan olmak için.  

Đnsanın ayarını düşüren nefs-i emmaredir. Đnsa-
nın kıymetini sıfırlayan inattır, hasettir, öfkedir, gurur-
dur, kibirdir. “Bırak şunu canım insan değil!” Tabiî de-
ğil!  

Đnsan, tevhidin sayesinde bütün nefsânî şeyler-
den arınandır. Kamil insan, mükemmeldir. Sözünde 
sohbetinde nefsânîyet yoktur. Hani ne demişler:   

Söz bilirsen söyle de sözünden ibret alsınlar 
Söz bilmezsen, sus sus da seni insan sansınlar  
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Ağzımızdan çıkacak olan sözün kontrolünü önce-
den yapmalıyız. Bir ehl-i tevhid; niçin, niye, nedenlere, 
hayır öyleydi, böyleydilere takılmaz. Bir ehl-i tevhid hal 
sahibidir, düşünen insandır. Sözünde hikmet ve mana-
lar vardır. Manasız, hikmetsiz söz, laf ü güzaftır, hiçbir 
şeye yaramaz.  

 
 

DÜŞTÜYSE,  KALDIRACAKSINIZ 
 

Dostlara tavsiyemiz günden güne derecelerini, 
ayarlarını yükseltsinler. Tüketicilikten üreticiliğe geç-
sinler. Yani düşünen insan, tefekkür eden insan, ehl-i 
mana, ehl-i Hak, ehl-i irfan, ehl-i kemal olsunlar.  

- Bu hale ulaşmak neyle olacaktır?  

Şu bir gerçek ki zikrullah ile! Đnsan çok zikir ya-
pacak. Bir hanede, bir insanda sürtüşme, sıkıntı, buna-
lım varsa, zikir yoktur. Zikrin girdiği yere, hiçbir kötü-
lük giremez. Işıktır o. Lâmba yandığı zaman karanlık 
gelebilir mi? Gaflet bir karanlıktır. Zikrullah onu kaldı-
rır.  

“Ey iman edenler; Allah'ı çok zikredin.”54 
“Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz”55  
Kurtuluşu, huzuru daima zikrullahta bulacağız. 
Bir insan vücudunda zikrullah varsa, nizamiye-

sinde nöbetçi vardır, yabancı giremez. Dervişlerimiz-
den istediğimiz şey, telkine sadık olmalarıdır. Telkinin 
dışına çıkan derviş, rayların dışına çıkmış tren gibidir.  

Aşık, sadık, arif insan olacaksın. Bir çocukla gö-
rüşsen dahi o çocuğa karşı konuşman gene çok dikkat-
li, ölçülü olmalı. Bu çocuktur, ne olacak, dememelisin! 

                                                   
54 Ahzab, 33/41 
55 Cuma, 62/10 
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Sen onunla ayarını bozmayacaksın. Daima intizamlı 
hareket edeceksin.  

Ehl-i tevhid, tevhidin ehli, Hakk’ın ehli demektir, 
ehlullah demektir. Allah’ın ehli olma çok önemlidir! Al-
lah onun güvenini üzerine alıyor. Benim dostum diyor, 
benim ehlim. “Sevdiğim kulumun dili olurum, gözü olu-
rum, kulağı olurum, eli ayağı olurum.”  

- Kimdir sevdiği kul?  
-O’nun ehli olanlardır. Allah’ın sıfatlarını rızası 

üzerine taşıyanlardır. Allah’ın ehli; fenafillahtan süzül-
müş, Hakk’ı diyet etmiş olanlardır.  

Günden güne kemalimizin, aşkımızın, zevkimizin, 
muhabbetimizin tecellî etmesi lâzım. Günden güne far-
ka gelebilmeliyiz.  

Đnsanlar arasında bir tartışmaya girdiğiniz zaman 
beklemeyin ki o insanlar sizi idare etsin. Beklemeyin ki 
onlar sizin seviyenize çıksın da sizinle mutabakat sağ-
lasınlar. Siz idare edeceksiniz. Onların eksik hareketle-
rinden ötürü, onları kırmayacaksınız. Suçlu diye dam-
gayı alınlarına vurmayacaksınız; suçunu sileceksiniz.  

Düştüyse, kaldıracaksınız. Kalkarsa, “Sen kalktın, 
kabiliyetin vardı.” diyeceksiniz. Ben kaldırdım, deme-
yeceksiniz. Kişiyi suçlamakla, eksik görmekle bir yere 
varamazsınız. Kişinin eksikliğini örtebilmeli, affedebil-
melisiniz. Onu düştüğü bataktan kurtarabilmek için, 
onun iyi taraflarından bahsedeceksiniz: “Siz kabiliyetli-
siniz. Siz bu işi halledersiniz!” Düşene, düştün demek 
olmaz. Çamurlanmış, pislenmiş insana “Sen pissin!” 
denmez. Onu kaldırmaya çalışacaksınız. “Sensin pis!” 
diyecek. Niye dedirtiyorsun kendine pis? Belki de arka-
sından küfredecek. 

Bizim görevimiz afta yarışma, sevgide yarışma, 
tevazuda yarışma, iyilikte yarışma!  

Biz idare eden olacağız; idare edilen değil! Öyle 
bir duruma düşüp de idare edilmeye muhtaç olursan, 
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ehl-i tevhid olamazsın. Arkadaşlar arasında sevgi gös-
teren, hoşgörüyle tatlı dille muamele yapabilen siz ola-
caksınız.  

Görevimiz iyilikte yarışma. Halkın yüzünden 
Hakk’ı sevme. Kime cephe alacaksın? Halk, Hakk’ın 
gayrısı değildir. O bilsin bilmesin, sen bil!  

Çok tevazulu hareket et. Đhsanın, ikramın bol ol-
sun. Hayat boyu kimse iyiliği mağlup edememiştir. Biz 
iyi insan olmalı, iyiliğin yanında yer almalıyız. Hoşgörü-
lü, tatlı dilli olmalıyız. Allah ihvanımıza anlayış versin. 

“Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken 
Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını dü-
şünürler: «Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratma-
dın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından ko-
ru»”56 

 Tefekkür, ehl-i tevhide verilmiştir. Olayları mu-
rakabe ve muhakeme yapan ehl-i tevhiddir.  
 Allah rıza versin, sevgi versin.  

Ala Resuline salavat! 
 
 

04. 02. 2001 
 

 

                                                   
56 Âl-i Đmrân, 3/191  
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Mürşid-i kamil, şu insan vücudunda 
bir ihtilal yapar. Kişinin hasedini alır, 
inadını alır, gururunu, kibirini alır, öfke-
sini alır. Onu tertemiz insan yapar.  

 

 

 

 

 

SEN DE AL! 
 

Muhterem Dostlar! 

Öyle doğru olmalıyız ki adam bizi gördüğü zaman 
Đslâm’ı sevsin. “Şu kişide sövmek yok, yalan yok, ha-
ram yok, tertemiz.” desin. Ama içerde inat varsa, 
aman Allahım, kalite düşük. Haset varsa, daha düşük. 
Gurur, kibir varsa, mangır. Altını nerden bulursun sen! 
Düşük ayarlı altın başka, bir de altın boyama var, üze-
rine boya çekiyorlar, yaldız vuruyorlar da altın diyorlar.  

1966 senesinde hacdan gelirken Şam’da bizim 
hacılara sokuşturdular onlardan. Türkiye’de beş bin li-
ra, Şam’da iki bin beş yüz lira, yarı fiyatına.  

Bana da: 

-Ne kadar paran varsa ver, dediler.  

-Yahu vermem ben parayı, siz de almayın, etme-
yin. Türkiye’yle arada bir sınır var. Kuyumcular bu ke-
lepiri bize mi bırakırlar! Ne kadar varsa, alır götürürler, 
dedim.  

Benden alacakları para olsa olsa bir altın parası. 
Belki onu da almaz; ama vermem dedim. Geldiler ki 
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burada kimi altın sıvama, kimi en düşük ayar, 8 ayar 
mı diyelim. Đçinde altın olmayan bakır vs madenler var. 
“Yandık Allah!” dediler, satamadılar, veremediler. Đki 
bin beş yüz lira büyük bir para. Maaşların yüz elli lira 
olduğu zaman.  

Đşte biz de şu insanı hiç olmazsa 18-20 ayar ya-
palım. içinden inadını, hasedini, gururunu, sövmesini, 
küfrünü alalım. Yüzüne bakan desin: 

-Allah Allah! Nur yahu! Ağzından bal akıyor, ne 
güzel insan! Ne kadar tatlı dilli, ne kadar güler yüzlü.  

Đnsanın içinde gurur varsa, küfür varsa, benlik 
varsa, tatlı dil olamaz. Vallahi tatlı dile, güler yüze has-
ret kaldık çocuklar! Güler yüz, tatlı dil kalktı gitti mem-
leketten.  

Sevgili Dostlar! 

Rahatsız olduğumuzda ameliyat oluyoruz.  Mide- 
mizdeki yarayı kesip alıyorlar, tedavi ediyorlar. Gözü-
müzdeki katarağı alıyorlar.  

Mürşid-i kamil de şu insan vücudunda bir ihtilal 
yapar. Kişinin hasedini alır, inadını alır, gururunu, 
kibirini alır, öfkesini alır. Tertemiz insan yapar.  

Đçin dışın tertemiz abdestli olacaksın. 

Ben vaktimi saatimi, zamanımı, ömrümü ihvana, 
dostlara  vakfeden birisiyim.  

Bize gelen soruyor? 

- Geldik, ne yapacaksın sen bize? 

- Evladım seni annene hayırlı bir evlat yapaca-
ğım. Seni hanımına beyefendi yapacağım. Dövmeye-
ceksin. Hanım, dövmek için, hakaret etmek için değil, 
sevmek içindir. Çocuklarının rızkını, nafakasını israf 
edip savurmayacaksın. Bu nasihatı vereceğiz.  
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Yavrularını sevip bağrına basacaksın. Annene öf 
bile demeyeceksin. Babanı seveceksin. Hasta komşun 
varsa, onun elinden tutacaksın. Tatlı dilinle, güler yü-
zünle, etrafına hayırlı insan olacaksın. Bunları söyleye-
ceğiz.  

Talebeysen en yüksek notu almanı tavsiye ede-
ceğiz. Babalara, çocuklarınızı iyi okutun, diyeceğiz. 
Memlekete, millete hayırlı evlat yetiştirin, diyeceğiz. 
Zararlı bir şey demeyiz, dememeye çalışırız.  

 

04. 02. 2001 
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Zikir Allah’ı sevmenin, O’na aşk ilan 
etmenin, O’na sevilmenin ifadesidir. Zi-
kir gafleti kaldırır, hasedi, inadı siler. 
Gururu, kibri siler. Zikir, ruhun abdesti-
ni, iç abdesti verir. Zikir, insanı inceltir. 
Đnsanın ruhu, gönlü incelir, hassas bir 
hale gelir. Olaylardan etkilenir. Mahal-
ledeki acın, hastanın, fakirin iniltisini 
duymaya başlar. Zikrullah, onu melek 
haline getirir.  

 

  
 
 
 

ZĐKĐR NELER YAPAR? 
 

Muhterem Dostlarım! 
Cenab-ı Hak âyette buyuruyor ki: 
“Ey iman edenler; Allah'ı çok zikredin.”57 
“Eğer bilmiyorsanız; zikir ehline sorun.”58  
Siz zikri ehlinden öğreniniz. Kim zikir vermekte 

ehilse, zikri ondan öğreniniz. Siz kendiniz yapamazsı-
nız. 

Zikir ehli kimdir? Zikir vermekle kim görevlendi-
rildi ise, ehli odur. Bu ne caminin imamı, ne de kazanın 
müftüsüdür. Bir mürşid-i kamil tarafından kendisine 
görev verilen kişidir. Ondan öğreniniz de O’nun öğret-
tiği gibi erkana riayet ederek zikir yapınız.  

                                                   
57 Ahzab, 33/41 
58 Enbiya, 21/7 
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Bütün ehlullah/Allah dostları, mürşid-i kamiller, 
arif-i billah olan muhterem zatlar, zikrullah ile yetiş-
mişler.  

Zikir, ruhun abdestini, iç abdesti verir. Zikir, in-
sanı inceltir. Đnsanın ruhu, gönlü incelir, hassas bir ha-
le gelir. Olaylardan etkilenir. Mahalledeki acın, hasta-
nın, fakirin iniltisini duymaya başlar. Zikrullah, onu 
melek haline getirir.  

Zikre öyle ihtiyaç var ki! Şu insanın suya ihtiyacı 
olduğu kadar desem yeterli değil. Zikir Allah’ı sevme-
nin, O’na aşk ilan etmenin, O’na sevilmenin ifadesidir. 
Zikredenler mest olur, Allah ile dost olur.  

Zikir gafleti kaldırır, hasedi, inadı, siler. Gururu, 
kibri siler. Zikirli oldu mu dil, sövmez, Allah der. Göz, 
şehvetle değil; Allah’ın nuruyla nazar eder. Kulak, 
muhabbetullah dinler. El, vurup düşürmez; düşeni kal-
dırır. Zikreden insan, acı doyurur. Yani iyiliklerin mele-
ği olur.  

Şu insan vücudu bir harp alanıdır. Hak’la batılın, 
iyiliklerle kötülüklerin mücadele ettiği yerdir insan vü-
cudu. Kendimizde Allah ve Resulü’nü söz sahibi ede-
bilmek için zikre şiddetle ihtiyacımız vardır.  

Bazıları der: 
-Sen beni biliyor musun? Ben bir yumrukta insanı 

yıkarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. 
Deme deme öyle! O kuvvet, Allah’ın kuvvetidir 

evlâdım. Allah diyor böyle: “Şüphesiz Allah, her şe-
ye gücü yetendir”59 Kuvvetin tamamı Allah içindir. 
Allah’ın kuvvetidir. Allah, O’nun kuvvetini, O’nun rızası 
doğrultusunda kullanmanı ister. 

Allah, seni kendisiyle süslüyor. Gözüne nurunu, 
diline konuşma ilmini veriyor.  Kulağını, elini, yüzünü 
bu kadar güzel yaratıyor ki Allah’a yararlı bir hizmet 

                                                   
59 Fâtır, 35/1 
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veresin. Gözsüzün günahı neydi de gözü yok? Bazı in-
sanların dili yok, yahut kötürüm, yahut geri zekalı... 
Mâlik ül mülk, Allah’tır. “Lâ yüsel amma yefal” “Yaptı-
ğımdan suâl olunmam.” buyurur sultan.  

Seni bu kadar güzel yaratmış, aynaya baktığın 
zaman doyamıyorsun kendine bakmaya. Ama bir çirkin 
olmasaydı, senin güzelliğini kim bilecekti? Sana kim 
güzel diyecekti? Çirkin var da onun için sen güzel olu-
yorsun. Allah ona çirkinliği vermiş, o çirkinliği almış, 
sen güzel olasın diye. Onun bu güzellikte hakkı yok 
mudur? Sen ona müteşekkir olacağına, “Hadi çirkin!..” 
deyip elinin gerisiyle niye iteceksin?  

Öteki şirki almış, avam olmuş veya kafir olmuş. 
sana ilm-i tevhidi vermiş. Öyle olmasaydı senin kadr u 
kıymetin bilinir miydi?  

Cenab-ı Hak, açık seçik bir adres veriyor ve diyor 
ki: 

-Sakın ha, beni başka yerde arama! Yani uzak-
larda arama. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) çıkmış 
gökte bulmuş, görüşmüş. O, O’na has iş. 

“Biz ona şah damarından daha yakınız.”60 
diyor. Şah damarı, insanın kalbinden beynine giden 
damardır. Kan onunla gidiyor. Allah diyor ki “Bu da-
mardan daha yakınım sana.” Hatta “Ona kendi ru-
hundan üflemiştir.”61 Ruh da benimdir der, Allah.  

Bu kadar güzel yarattığı için ona müteşekkir ola-
bilmeyiz. Bizi bu kadar güzel yaratmışsın, kendinle 
süslemişsin, akıl, zeka, kabiliyet vermişsin. Bu güzelli-
ğin karşısında, elimizi vicdanımıza koymalıyız. Ey gü-
zeller güzeli, seni seviyorum, diyebilmeliyiz.  

Diyorsun ki bugün dersimi çalıştım, pekiyi aldım. 
Ama öyle çalışanlar var ki hiç pekiyi alamıyorlar. De-

                                                   
60 Kaf, 50/16 
61 Secde, 32/9 
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mek Allah sana ne kadar zeka vermiş. Her nimette Al-
lah’ın lütuf ve keremini bulacaksın. Elhamdulillah, ya 
Rabbi şükür! demelisin. 

-Ben zekiyim, zekam sayesinde bak neler başar-
dım.”  

-O zeka bize ait değil.  
-Ben akıllıyım!”  
-Akıl da bize ait değil.  
-Ben çevik, kuvvetli, azimliyim, çalışırım. 
-Tamam işte, “Bütün kuvvetin Allah'a ait ol-

duğunu anlayabilselerdi” 62 âyeti gösteriyor ki, o da 
Allah’a aittir. Şu insan kendini biraz teraziye koyup, 
tartmalı. Sana ait ne var şu 60-70-80 kiloluk vücutta?  

Allah buyuruyor ki sende ne varsa bana aittir. 
Ruh benimdir. Bütün güzellikler de ruha bağlıdır.  

Allah bizimle kucaklaşmak istiyor. Perdeleri ara-
dan kaldırmak istiyor. Bizi sevmek istiyor. Biz illa bir 
mani/engel çıkarıyoruz. Bir münezzeh koyuyoruz, bir 
uzaklık meydana getiriyoruz.  

Babanı çok seviyorsun, ananı çok seviyorsun. 
Anneciğim diyorsun, sarılıyorsun. Ne kadar güzel an-
neyi sevmek. Tabiî biz doyamadık da ondan, bize hep 
öyle geliyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Anne sev-
mek ne güzel! Ama o sevilen, anneden ayrıldığı za-
man, anne sevilmiyor. Bir gün evde tutulmuyor. Kimi 
sevdiğimizi tanısak da sevsek! Hani her yüzden Hakkı 
sevecektik? Her yüzden nazarım sen diyecektik?  

Ey sevgililer!  
Aç gözünü hikmetle bak. 
Görünen değil mi Hak.  
Fehmi’nin sözü mutlak  
Zahirim dedi, Allah  

                                                   
62 Bakara, 2/165 
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Yahudiler de Allah’a iman ediyor, Hrıstiyanlar da.! 
En zor iş insana iman edebilmek! Münezzehteki Allah, 
ne görünür, ne bilinir, ne anlatılır. Görmek, görünmek, 
onunla konuşmak kolay değil. Ama insanla konuşur-
sun, sohbetini dinlersin. “Ben insana iman ettim diye-
bilmek çok önemli”  

-Tövbe de yahu!  
-Yanlış diyorsam, siz deyin ki “Biz bunu almıyo-

ruz.” Ben geri alırım.  
O insan ki tevhid etmiş. Dikkatinizi çekerek, üze-

rine basarak diyorum. “Kendisine iman edilecek insan”  
insan-ı kamildir. Allah ve Resulü’nü tevhid etmiştir. Ve-
layetine ermiş. Velayetten yetki almıştır. Nübüvvetine 
ermiş, tevhid etmiştir.  

“Ademe secde edin, Allah’ın kulu olasınız!”  
Ara bul Ademi nerde  
Tenezzül eyle et secde  

O Adem, Muhammediyyete kavuşandır. O’nun 
ruhundan ruh alan Ademdir. Ben asırlar evveline git-
miyorum. Bugünkü Ademiyeti kasdediyorum. “Ben 
Adem’i nerde bulacağım? Ölmüş gitmiş asırlar evvel.” 
demeyin. Ölen Adem’in tohumu yoksa ebterdir, aslı 
yoktur.  

En zor şey, insanın dışında bir varlık aramayı kal-
dırmak. Đnsanın dışında bir varlık ararsan gayrıyete 
düşeceksin.  

Talibi bu sözü kendinden demez, 
Kelam-ı Hak ile söyledi meğer  
Kendinden der Fehmi. Kelam-ı Hak ile söyler. Ke-

lam-ı Hakk’ı fenafillah olan, Hakk’ı diyet eden, Zat-ı 
Hakk’ın mazharı olan kullanır.  

Allah Hak mürşidin himmetini üzerimizden eksik 
etmesin! Bizim yolumuzu Hak mürşitlerimiz açtılar. 
Sadakat gösterdiler.  
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Şu insan kendini bir arasa, incelese, tahlil etse... 

Đnsanı bulan, insanı bilen, sırrına eren olmayı Al-
lah cümlemize nasip eylesin. Đhvânımıza aşk versin, 
sevgi versin.  

Đnsana iman çok önemlidir! Efendi: “Benim Al-
lah’a, peygambere gücüm yetmez; Hasan Fehmi’ye 
inanıyorum.” demişti. Benim de feleğimi tersine çevir-
mişti.  

- Nedir bu Hasan Fehmi’ye iman? demiştim.  
Mürşidi Hak bil Hakk’ı seversen  
Pîr yüzündendir Hak hidâyâtı!  

Halktan kaçınan, Hak’tan da ayrı düşer. 

Đnsan dışı inançları yıkabilmek için uğraşıyoruz.  
Tevhid et Hakk’ı Hak ile  
Efal, sıfat u zat ile  
Gir ol vücud-u vahide 

Şimdi Allah’ı gökten getirsek, başka türlü konuş-
mayacak. Bakınız açık seçik konuşuyorum. Aynı konu-
şacak. Gökten de gelse, başka alemlerden, münezzeh-
lerden evhamımızda, hayalimizde yaptığımız gelse, ya 
benim kalıptan konuşacak ya seninkinden! Ne diyecek? 
Aynı diyecek. Peygamber bir yerden gelse, başka türlü 
bir şey mi konuşacak?  

Başka konuşsa zaten “Sen değilsin” deriz, biz 
başkayı tanırız. Gayrullahı kaldırmışız biz. Halde iman 
edenler, ehli tevhittir. Tevhitte ehli olmak, Allah ve Re-
sulü’nü meriyete getirmek, sohbete getirmektir. Allah, 
sohbeti kendinden dinlemek zevkini versin bize.  

Can mürşidim, Hak mürşidim, nur mürşidim ru-
hundan ruh vermiş. Nispet fiili almış, fiilullaha mazhar 
kılmış. “Allah’tır senden işleyen.” demiştir. Beni bu ha-
le o can mürşit getirdi. Nispet sıfatı almış, sıfatullahla 
giydirmiştir. Allah’la giydirmiş. 
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“Gerçek hayat sahibi ancak O'dur”63  

“O, işitendir, görendir” 64   
“O, her şeyi hakkıyla bilendir.” 65  
“Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üfle-

diğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapa-
nın!”66  

Allah kendini bildirmek için vallahi var hızıyla ça-
reler arıyor: “Bilin beni. Mazhar-ı tam insandan söyle-
rim.” der. Ama biz gene bir gayrullah yaparız. Allah bi-
ze anlayış versin.  

Madem halde tevhid etmek istiyorsun,  Hak mür-
şitten tevhide gel. Zatın mazharısın. Unut bildiğini 
cümle. Yani Allah inancını unut, peygamber inancını 
unut. Avamlıktan ne getirdinse unut. Sil, sil baştan, sil 
ki ilmi Mevladan okuyasın. Đnşallah! 

Anlamak o kadar zor değil, anlatmak Allah nasip 
etsin vallahi. Can mürşidim, ruhu şâd olsun, çok maha-
retli bir efendiydi. Ahmet Efendi dedin mi, cihan durur!  

- Nerden bilirsin?  

- Bak beni ne hale getirmiş! Büyüklüğünü anla-
sana. Bir bakarsın öyle bir zuhurat yapar kimisinin başı 
düşer, kimisinin hiç umurunda değil. Đnciler, mercan-
lar, yakutlar saçar, alan yok! Onu hemen kapatıverir, 
hemen bir dönüş yapar. Şekerli leblebiler saçar. “Ha ha 
ha! Efendi bu, o kadar hoşumuza gitti ki.”  

Demişler ki:  
- Efendi, bizim dergahtaki Mehmet Efendi, 

tevhid-i efal’i tarif ederken öldü.  
Efendi de: 
- Kader-i ilâhî ölecekti. Allah ömrünü o kadar 

                                                   
63 Mümin, 40/65 
64 Şura, 42/11 
65 Bakara, 2/29 
66 Hicr, 15/29 
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vermiş. Allah rahmet etsin. Bari size tevhid-i efal’i, lâ 
fâile illalahı anlatabildi mi?  

Öldü ama gene de anlatamadı.  
-Nedir tevhid-i efal? diye sorulunca  
-Enfüs âfak fail Allah. Lâ fâile illallah demiş 

uzanmış adam. Đşte budur demiş.  
-Anladık, kalk.  
Nerden kalkacak, gitti adam! Bunu anlatmak için 

ne elbiseler değişti, ne dalgalar, neler neler gitti!  
Allah bu yolda bize anlayış versin. 

 05. 05. 2001 
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Ben Allah ve Resulü’ne ulaştım. Ha-
san Fehmi gelse, biz ona ders vereceğiz. 
Belki gelmiştir, girmiştir ihvanın arası-
na. Ben Allah ve Resulü’ne biat etmişim. 
Biat-ı Hakk’ı, Muhammed (s.a.)’den al-
mışım. Sen bana Hasan Fehmi’ye ula-
şamadığım için mahrumiyette olduğumu 
diyorsun öyle mi?.. 

 

 

 

 

ĐNSAN VÜCUDUNA ĐLÂHÎ AŞKIN ĐNMESĐ 
 

 Sevgili Dostlar! 
Đnsanın 60-70 kiloluk vücudu söz dinlemez. Kesi-

len tomruktan hiç farkı yoktur. Eğer can kulağı açılma-
dı ise. Allah’ı duyacak kulak açılmadı ise, cemali göre-
cek göz açılmadı ise, telkini Hak’tan duymadı ise, söz 
tutması mümkün değil!  

Önemli olan, şu insanın can kulağı açılacak. 
Habibim sen onlara hidayet edemezsin.“Onlar sağır-
dırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk’a dön-
mezler.”67 Gözler kapalı, kulaklar mühürlü, ağız öyle. 
Köre renk tarif etmek mümkün mü? Önemli olan şu 
kafanın içerisidir.   

Şu 5-10 dakikalık sohbetimiz Kur’an’ın bir canlı 
örneğidir. Allah’ın canlı örneğidir. Hz. Muhammed Mus-
tafa (s.a.)’in “Beni gören Hakk’ı gördü!” hitabının ta 
kendisidir. Önemli olan bunu bir idrâk edebilmek. Bunu 
anlayıp haliyle hallenip yaşayabilmektir!  

Đhvanı o duruma getirebilmek için diyorum ki 

                                                   
67 Bakara, 2/18 
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“Hazır olun, gök kapıları aniden açılır. Sen gaflette iken 
geçer. Her zaman olmaz.”  

Yatardık sırt üstü leyle-i kadir gecesi. Gök kapısı 
açılacak, dua edeceğiz. Birbirimize, uyumayalım arka-
daşlar, derdik. Saatlerce beklerdik.  

Gök kapıları, gönül kapıları mürşitlerden açılır. Bu 
bir demdir gelir geçer. Allah bize çok iyilik versin.  

Gönül şehr-i sarayında gözüm gördü dilarayı.  
Nice inkâr edem hakim ki gördüm ben o bedrâyı. 

Efendi ruhu şâd olsun Hasan Fehmi Hz.’lerine bir 
mevlid okutalım, dedi. Bizim camide bir mevlid tertip 
etti. Adı mevlid, maksadı orda beni konuşturacak. Be-
nim de o zamanlar ele avuca sığar tarafım mı var val-
lahi! Sohbet ettim, vaaz ettim, verdiler makinelerle. 
Kalabalık oldu millet, ihvan.  

Tepecikte bir Kuru Yusuf var, Hasan Fehmi’nin 
ihvanından. Kürsüden indim, namazı kıldık çıkıyoruz. 
Yaklaştı, dedi bana ki: 

 -Sabri Efendi, sen misin?  
-Evet dedim.  
Ben o zamanlar yeni bir ihvanım  
-Aah, bir Hasan Efendiye ulaşsaydın, görseydin 

tevhidi!  
Yani ben ona ulaşamamışım, o ulaşmış. Yani sen 

Hasan Fehmi’den alacaktın tevhidi de görecektin... 
Onun böyle deyişini Efendi seyrediyor. Ben tuttum 
onu: 

 -Kimdir bu Hasan Efendi?  
-Đşte onun için okuduk ya! Ölmüş bilmem kaç ta-

rihinde. 
Dedim ki:  
- Ben Allah ve Resulû’ne ulaştım. Hasan Fehmi 

gelse, biz ona ders vereceğiz. Belki gelmiştir, girmiştir 
ihvanın arasına. Ben Allah ve Resulü’ne biat etmişim. 

 

 130

Biat-ı Hakk’ı, Muhammed (s.a.)’den almışım. Sen bana 
Hasan Fehmi’ye ulaşamadığım için mahrumiyette oldu-
ğumu diyorsun öyle mi?  

Vah vah! Ölü birisi öyle mi? Ölene mi biatlısın? 
Eğer bu mürşitler ayrıldıkça azalsaydı, şimdiye kadar 
eseri kalmamıştı. Kalır mıydı 1400 seneden beri, eğer 
azalsaydı. Biat-ı Hakk’ı Muhammed’den kılanlar merha- 
ba!  

Mevlana Celaleddin zikri bırakmış “Şems, Şems, 
Şems!” diye zikretmeye başlamış. “Benim Şemsim” 
der. “Benim güneşim Tebriz’den doğdu.” Hep O’ndan 
bahseder. “Dinim, imanım Şems! Her şeyim Şems” der 
durur. Aslında zikri bırakmamış, özünü bulmuş. 

Dervişan demişler ki:  
-Ne mutlu sana, Şems gibi bir mürşid-i kamile 

ulaşmışsın! Sen ulaştın da oldun. Bize nerden… Bize 
nasip olmadı.  

Bir, beş... Bakmış ki Mevlana’ya metelik vermi-
yorlar artık. Mevlana “Ben Şems Şems diyorum, bunlar 
da Şems Şems diyor. Biz herhalde sıfırlaştık demiş.”  

Tebrizli Şems gelse, Mevlana diyecek, ama nasıl 
anlatsın? Kalabalık bir toplantıda demiş ki Mevlana: 

 -Tebrizli Şemse ben ulaştım, varım canım, ru-
hum, herşeyim. Ama esas ne mutlu size.  

-Niye efendim?  
-Zülfünün her bir telinde binlerce Şems asılan bir 

Mevlana’ya ulaştınız! 
 A canım benim, ruhum benim, ne kadar güzel 

söylemiş!..  
Sakın ha bir Hasan Fehmi, bir Ahmet efendi, bir 

Celaleddin, bilmem Niyaziler büyük adamlardı geçtiler. 
Allah eksiltti bu işi demeyesiniz!  
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Demeyin, vallahi, Allah’ı darıltırsınız. Allah’ta bol, 
gani Allah. “Allah zengindir, siz ise fakirsiniz.”68 
Rahimdir Allah, Kerimdir Allah. Đhvanımıza aşk versin, 
sevgi versin, ilham versin.  

Đşte dostlar uzun seneler dinlersiniz bu sohbetle-
ri. Böyle gelir, böyle gider, değişen bir şey yok. Biz de-
ğişeceğiz ki sohbetin tadını lezzetini alalım. Biz değiş-
meden sohbetin değişmesi bizi hiç etkilemez. Önemli 
olan, kişinin kendisi değişecek. Cemreler iner, buzlar 
erir. Sular ısınır, hava ısınır, toprak kabarır, tohum atı-
lır. Cemreler inmeden, buz, don var iken nereye tohum 
ekersin, nereye fidan dikersin?  

Şu insan vücuduna ilâhî aşk inecek. Allah aşkı 
inecek. Bir kadın aşkı, bir kız aşkı iniyor da adam ye-
rinde duramıyor, hopluyor. Düşün Allah aşkı inerse ci-
ğerine, ruhuna nüfûz ederse, ne olur?  

Yıkıldı kal’a-ı fikrim, yapıldı dinim imanım. 

Fenayım Hak’ta vallahi, ne bilim kaldı ne tanım 

Koca Niyazi! Đşte istiyoruz ki aşk tedarik edelim. 
Cemrelerimiz insin, buzlar erisin. Her tohum bizde ha-
yat bulsun.  

Bir soru sorulsa: 
 -Hz. Muhammed (s.a.) niçin hatemü’l-enbiyadır? 

O’ndan sonra niçin peygamber gelmiyor?  
Şu anda bir peygambere ihtiyaç hisseden varsa, 

o, Allah’tan bir peygamber istesin. Bizim peygamber 
gitmedi ki gelsin! Hatemü’l enbiya, sonuncusu. Onun 
için ölümü olmayan bir peygambere ulaştık.   

“Ey Adem oğulları! Size aranızdan ayetleri-
mizi okuyan peygamberler geldiğinde, onların 
bildirdiklerine karşı gelmekten sakınan ve gidişi-
ni düzeltenlere, işte onlara korku yoktur ve onlar 
üzülmeyeceklerdir.”69  
                                                   
68 Muhammed, 47/38 
69 A’raf, 7/35 
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-Bitirdi mi işi?  
-Vallahi bitirmedi. Muhammedîyiz biz. “Ben pey-

gamber iken Adem toprakla su arasındaydı, o çamur-
du.” buyuruyor. Peygamber (s.a)’in o peygam- berliği 
devam etmekte. Gideceği yok ki bir başkası gelsin. 
Acaba boyu uzun muydu, teni nasıldı? Böyle renk, şe-
kil, suret ararsak, işimiz zorlaşır. Allah bize anlayış 
versin. Buna çok ihtiyacımız var.  

Çok da verme kendini dünyaya bir dem çek elin. 
Đnsan şu nefsin dünyasından biraz arınabilmeli. Nefsin 
dünyası, çok insanlar harcar. Yer bitirir, alır götürür. 
Acınır insan. Ol fakir olup gezenlerde hazine dopdolu. 
Hazinede fakir yaşamak ne demek!  

Şimdi ben de diyorum ki şu insanın kıblesi ken-
dinden kendine bir dönebilse!  

Anladım çün ben beni, hep görünen Hak oldu. Şu 
insan biraz kadr u kıymetini bilse.  

Diyoruz ki: Ey güzeller güzeli! Sakın o güzeller 
güzelini abdestsiz taşıma. Canda cananını incitme sa-
kın. Arşa kürse gitsen, ah u feryad eylesen, arafatın 
vakfesine dursan, bütün kâinatı dolaşsan desen ki “Ey 
Allah seni arıyorum.” Bir el uzanacak, kulağını tutacak, 
vallahi buraya getirecek. Allah da burda, Resulullah da 
burda, tevhid burda. Nerde arıyorsun? Gayrullah mı 
buldun sen? Burayı bıraktın da başka yerde ararsın! 

Enfüs âfak fail Allah şuuru var burada. Hayat, 
ilim, irade, kudret, kelam sıfatlarıyla mücehhez insan. 
Zat-ı Hakk’ın mazharı. Đnsandan uzak duran Hak’tan 
da oldu uzaklaştı. Buradan ayrılanlar gayrullaha düşer-
ler.  

Allah melâmilere ne büyük lütuf, ne büyük ke-
rem, ne büyük ihsanda bulunuyor.  

-  Nedir lütuf?  
- Allah diyen dil var bizde. Allah deriz. Biat-ı 

Hakk’ı, Muhammed’den alanlarız. Allah’ın nuruyla na-
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zar ederiz. Sıfatullahı giyinmişiz. Melâmet, sırr-ı hik-
met, sırrullah! Allah’ın sırrıdır. Allah bize anlayış versin.  

Peki derseniz ki: 
-Bu vuslat-ı yarla halvete, aşka, zevke girmek is-

teriz. Bunun sermayesi nedir?  
-Sadık derviş olacaksın, sadık derviş. Emre itaat 

eden, al denileni alan, at denileni atan derviş. Biat-ı 
Hakk’ı, Muhammedden alıp Hakk’a biat eden olacaksın.  

Đki zıt bir yerde cem olmaz. Birisi gelirdi bana: 
“Ahmet Efendi bu işi o kadar iyi bilmez, eski bildikleri-
mizi unutmayalım. Ne olur ne olmaz, sapıtırız. Eski bil-
diklerimizi illâ bırakmayalım.” derdi.  

Unut bildiğini unut. Sil, sil baştan. Giy melâmet 
hırkasını bînişan etsin seni. Hak mürşidin himmetlerini 
Allah üzerimizden eksik etmesin. Allah bu ihvanımızı 
sevsin, bizden ayırmasın. Bizi de onlardan ayırmasın. 
Siz ayrılırsanız bir efendi bulursunuz. Efendi çook! Ya 
benim halim n’olur sizden ayrı düşersem. Benim halim 
n’olur? Hay Allahım Ya Rabbim!  

Mecnun hastalanmış. Sırtından kan alan hacama-
ta “Acıdı, yapma.”diyor.  

Adam:  
-Sırtın kösele gibi olmuş, kumlarda, çöllerde 

yanmış, pişmiş birisisin. Senin de neyin acır?  
Mecnun diyor ki:  
“Ben acımıyorum. Leyla kanıma, canıma işlemiş. 

Korkuyorum ki o sevgili acıyacak! Onun acımasından 
korkuyorum.  

Ben de diyorum ki: Bu cemaati sevmekte çok se-
viyorum da, incitmekten korkuyorum. Mevla bunların 
canına işlemiş, kanına işlemiş. Giyinmiş onları geçmiş 
karşıma. Diyor ki “Sen söylersin ben de dinlerim.” Ha 
söyleyen ha dinleyen!  

Allah bize anlayış versin!      
05. 05. 2001 
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Hz. Peygamber (s.a.) Karşıyaka’ya 
gelse,  “Benim ümmetim yanıma gel-
sin.” dese, O’nun yanına kim gidecek?  

Cenazenin başında devir yapan, ha-
tim satıp para alan imam mı gidecek?  

Zekatını vermeyen, inim inim inle-
yen komşusunun iniltisini duymayan 
zengin mi gidecek?  

Fakr u zaruret hâlinde yaşayan, şe-
riatın ahkamına, ahlakına, erkanına uy-
mayan, her şeyini kaybeden fakir mi gi-
decek?  

 

 

 

DAVETE KĐM GĐDEBĐLECEK! 
 

Ehli tevhid olan canlar!  

Canda cananı bulanlar!  

Selam olsun sizlere! 

Ehl-i tevhid olan insanlar, Allah yolunda görevli-
dirler. Hepiniz görevlisiniz. Allah emrediyor: “Allah 
uğrunda gereği gibi cihat edin.”70 Herkes cihatla, 
mücadeleyle mükelleftir. Herkes cihat edecek/harp 
edecek. Neme lâzım” ifadesi müslümana yakışmaz.  

Görüyorsunuz ki dağdan bir sel geliyor. Önüne 
gelen her şeyi alıp götürüyor. Göreviniz, sel önünden 
kütük kapabilme. Đnsanlar öyle bir aleme gelmişlerdir 

                                                   
70 Hacc, 22/78 
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ki çok acıklı olaylar yaşanıyor. Birdenbire olmuyor bu. 
Đnsanın damarına, gönlüne, ruhuna enjekte ettikleri 
melânet, düşünen kafayı bozmuş. Đnsan, imanını kay-
betmiş, ahlakını kaybetmiş, davasının şuurunu kay-
betmiş. 

 Sel önünden bir insan kurtarabilme! Öyle bir sel 
ki Avrupa’dan üzerimize geliyor. Ahlakı süpürüyor, 
inançlar yıkılıyor, iman gidiyor kökünden. Đşte bu fela-
ketten bir insan kurtarabilmek görevimiz. 

Hepimiz görevliyiz. Yuvarlanmış gidiyor insan. 
Cehennemin ta esfel-i sâfilinine doğru yuvarlanıp gi-
derken kolundan tut, birisini yakala. Gel tevbe istiğfar 
edelim, gel tevhide gidelim. Gel Allah diyelim, de. Đs-
lâm’dan uzak olmanın cezasını çekmekteyiz. Tevhitten 
uzak olmanın cezasını çekmekteyiz.  

Diyoruz ki müslümanın görevi vardır, cihad ede-
ceksiniz.  

-Ne yapacağız?  

-Adam ateşle oynuyor, yahu! Neme lâzım diyebi-
lir misin? Tren rayının üzerine başını koymuş, uyuyor. 
Neme lâzım ezilsin, kafası dağılsın diyebilir misin?  

Bu millet, ondan çok, çook daha tehlikede. Dini 
gidiyor, imanı gidiyor, ahlakı gidiyor. Mahv u perişan 
oluyor, her şeyini kaybediyor. Müslüman eliyle müda-
hale edecek, çekecek, gel diyecek. O sel önünden bir 
insan al, getir.  

Baktın ki amcanın oğlu, babanın oğlu, baban teh-
likeye gidiyor. Elinle müdahale edeceksin. Tutacaksın 
yakasından, “Cehenneme gidiyorsun, felake- te gidi-
yorsun.” diye uyaracaksın. 

 Đman gidiyor, ahlak gidiyor, namus gidiyor, bi-
zim adam susuyor. Hay Allah! Duygu düşünce imha 
ediliyor. Bu milletin damarına, ruhuna, canına enjekte 
edilen zehir, onu mahv u perişan etmiş.  
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Artık gençliğin, insanların uyanması gerekiyor:  

“Ben kimim? Benim görevim ne? Güneş benim 
için doğar. Bahar, yaz, sonbahar, kış, mevsimler benim 
için gelir. Sebze, meyveler benim için. Beni yaratan, 
yiyip içip de gezeyim diye mi yaratmış?”  

Bizim görevimiz vardır. 7-8 yaşındaki çocuğu tu-
tuyorsun kolundan, kulağından, gel bakalım ödevin ne? 
Yaptın mı ödevini? Sınıfta kalacaksın! diye uyarıyorsun.  

Senin yaşın 25, 30, 40... Sen ödevini yaptın mı? 
Đnsanlığa karşı olan ödevini, komşuya karşı olan ödevi-
ni, Allah ve Resulü’ne karşı olan ödevlerini yaptın mı?  

Hz. Peygamber (s.a) Karşıyaka’ya gelse, “Benim 
ümmetim yanıma gelsin.” dese, O’nun yanına kim gi-
decek? Cenazenin başında devir yapan, hatim satıp pa-
ra alan imam mı gidecek? Zekatını vermeyen, inim 
inim inleyen komşusunun iniltisini duymayan zengin mi 
gidecek? Fakr u zaruret hâlinde yaşayan, şeriatın ah-
kamına, ahlakına, erkanına uymayan, her şeyini kay-
beden fakir mi gidecek?  

Ben bir zamanlar “Ah keşke peygamber zama-
nında olsaydık!” diye feryat ederken, şimdi camide va-
azımda diyorum ki: “Peygamber yok da müslüman ge-
çiniyoruz!” Evet!  

- Gel ya Resulallah, al ümmetini!  

Kim evine sokacak Peygamberimiz (s.a.)’i?  

Ev feryat eder: 

-Girme bana ya Resulallah! Bende haram var.  

Ekmek dile gelecek: 

Đnsan; manevî mesuliyetini idrak eden, aldığı ne-
fesin hakkını verendir. Allah senin damarından, senin 
kanından sana evlat vermiş. Allah’tan tertemiz hava 
alıyorsun, kirli havayı dışarı veriyorsun. Bu nefesin 
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hakkını ödeyeceksin. Đçtiğin suyun, aldığın havanın, 
yediğin nimetin karşısında Allah’a karşı manevî mesuli-
yetin vardır.  

Baba diyor ki: “Benim oğluma maşallah be! Kırk 
bir kere maşallah. 

-Nesi var oğlunun? 

-Oturduğu yerde kazanır. Bir telefonla kazanır. 
Kazanır da kazanır. Herkesin ayda aldığını o, günde, 
saatte, beş dakikada alır.  

- Oğlunun kıblesi var mı? Allah ve Resulü’ne ima-
nı var mı? Fakirin iniltisini duyar mı? Nimete şükreder 
mi? Kadere razı mıdır? Yaratanı tanır mı? Bu kadar rız-
kı verenden haberdar mıdır?  

-E, onları bilmez. 

-Ne bilir! 

-Para kazanır, maşallah. 

-Đmansıza maşallah, Allahsıza maşallah(!) 

Bir ilâhî yazmışım. Dağa diyorum ki:  

Benim derdim sana düşse erirsin  
Su olur, sel olur bahre düşersin  
Kalmaz namın kayıp olur gidersin  
Yol ver bize ulu dağlar geçelim.  

Bu büyük dert, hepimizin derdi. Ateş bacayı sarı-
yor. Hırsızlama, hortumlama, bankaları delme ne bü-
yük felaket... Đnsanları bu cennet vatanda bu sefil, 
sergerdan/sersem halde bırakan nedir? Đmansızlık, ah-
laksızlığın ta kendisidir. 

Şu milletin bir kısmı, şuurunu, aklını, tefekkürünü 
uyuşturmakla geçiniyor. Bu akşam kafayı uyuşturmasa 
rahatsız, huzursuz olacak. Bu millete düşünen kafa lâ-
zım değil. Düşünen kafa istemiyor millet. Tefekkür et-
meyen, Hakk’ı-batılı seçmeyen, ailesinin günlük nafa-
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kasını heder edip giden, nefsî arzularına esir olan bir 
kafayı tercih ediyor.  

Bütün saadet, selâmet, imanda ve ahlakta. Đs-
lâm’ da. Allah bize anlayış versin.  

Muhteremler! 

 Đslâm sevgidir, Đslâm kardeşliktir. Đslâm yardım-
laşmadır, Đslâm el ele gönül gönüle vermedir.  

Buraya babanın çocuğu geliyor “Aa, kardeşim!” 
diyorsun. Ne kardeşi? Biraz evvel dedim kıblesiz oğlu-
nun nesine maşallah diyorsun. Nuh (a.s.) “Kurtar oğ-
lumu” dediği zaman, Cenab-ı Hak “Ey Nuh, o oğlun 
senin ailenden değildi. Çünkü o kötü işler yaptı.” 

71 O bizden değil. Onun ameli, salih değil. Ona nasıl 
oğlum, dedin?  

Bizim anadan-babadan kardeş olmamız, Allah ve 
Resul’ünde kardeş olmaktan daha mı kıymetlidir? 
Önemli olan, Allah ve Resul’ünde kardeş olabilme! Lâ 
ilâhe illallah Muhammedün Resulullah’ta kardeş olabil-
me. “Müminler ancak kardeştirler” 72  

Ben çok iyi biliyorum, kardeş kardeşi vurdu, öl-
dürdü. Katil, kardeş katili. Çünkü onlarınki menfaate 
dayanan, madde için. Biz Allah ve Resulü’nde kardeşiz.  

Öyleyse görevlerimiz vardır. Birbirlerimizi seve-
ceğiz. Tatlı dilimizi kullanacağız. Bir kardeşimizi elimiz-
le kurtaracağız. Elimizle kurtaramazsak dilimizle. Dili-
mizle kurtaramazsak. ona kalbimizle buğz edeceğiz. Bu 
da imanın en zayıfıdır. Onu sırat-ı müstakîme getire-
bilmek için hepimiz görevliyiz.  

Ben Allah yolunda gözü kara genç istiyorum. Yani 
Allah için mücadele edebilen genç. Allah bize anlayış 
versin. Benim dostum olan şu genç, yarın çocuğunun 

                                                   
71 Hud, 11/46 
72 Hucûrat, 49/10 
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elinden tutacak ve ona Đslâm’ı öğretecek, ahlakı öğre-
tecek, onu doğru yola götürecek.  

Peygamber Efendimiz (s.a.) buyuruyor ki: 

-Ben gencin ibadetini, gencin tevbesini severim. 

Ben gençleri severim diyor doğrudan doğruya.  

-Niçin ya Resulallah? 

-Genç fazla günah işlemeden tevbe eder de Đs-
lâm’a sarılırsa, onlar çok daha kıymetli, muteber olur-
lar. Onlar da çocuklarının elinden tutarlar. Onlar çevre-
sine hayırlı olurlar. Allah bize çok çok iyilikler versin.  

Ben çok saf bir adamım. Bunlar Hacı Baba derler 
de işi büyütürler. Söyleyeyim deliliğimden, birkaç tane 
anlatayım, siz de beni tasdik edeceksiniz:  

Camide var belki bin kişi. Diyorum ki:  

- Ey gençler, sakın ha babanızın sofrasına otur-
mayın. Sakın ha, babanızın izinden gitmeyin. 

Kimsede ses yok. Đzinden gidilecek baba, nerde-
sin? Sofrasına oturulacak baba nerdesin? Uzat elini 
öpeyim!  

Ey cemaat, niye çocuklar benim arkamdan gel-
mesin diye feryat etmiyorsunuz? Đstisnalar kaideyi 
bozmaz.  

Diyorum kendi kendime: 

-Sen şaşırdın mı, niçin çocuk babasının izinden 
gitmesin? Çünkü babanın sofrasında Besmele çekilmi-
yor. Bismillahirrahmanirrahim denmiyor o sofraya. O 
sofrada aklî dengeyi, şuuru bozacak melânet vardır. 
Đzinden gidersen, meyhane, kumar, batakhane.  

Gitme yavrum onun izinden. Gel seni Đslâm’ın 
izinden yürüteceğim. Gel yavrum, gel delikanlım, öpe-
yim gözlerinden. Hz. Muhammed (s.a.)’in yolundan yü-
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rü. Đslâm’ın yolundan yürü. Yürü yavrum sen, Hak Re-
sul’ün izinden yürü.  

Hz. Muhammed (s.a.)’in izinden gitmek ne şeref! 
O izden gidenlerin elinden, dilinden zarar gelmez. Hz. 
Muhammed (s.a.)’in yolundan gidenler, anneye-
babaya itaat ederler. Anneye-babaya, vatana, millete 
hayırlı evlat olurlar. Çevresine iyilik yaparlar.  

Yol, Allah’a giden yol: “Bizi doğru yola eriş-
tir.”73 Allah ihvanımıza feyiz versin, aşk versin, sevgi 
versin. Razı olduğu iyilikleri üzerimizden almasın.  

Đstiyorum arkasından gidilen, sofrasına oturulan 
bir baba. Candan içre sevilen bir baba istiyorum. Öyle 
bir baba istiyorum ki helâl lokma ile çocuklarını, evini 
beslesin. Hayatına haram, yalan girmesin. Örnek bir 
baba! Çocuklarına elini uzatan, memleket ve millet için 
hayırlı evlat yetiştiren baba istiyorum. Manevî mesuli-
yetini idrak edip, çevresine ışık tutan baba istiyorum. 
Çevresini aydınlatsın, aç varsa doyursun. Say ü gayret 
etsin. Veren el olan baba istiyorum. Allah bize bu ba-
baları ihsan eylesin.  

Allah hanelerinize huzur versin, sevgi versin, bol 
muhabbet versin. Đyi baba, saadeti evinde bulan baba. 
Çocuklarını iyi yetiştiren, ailesine iyi muamele yapan 
babadır.  

Sevgili Kardeşlerim! 

Çocuklarınızın elinden sımsıkı tutun. Dostlarınıza 
kucak açın. Đslâma, Allah ve Resulü’ne bir insan ka-
zandırabilmek için çalışın. O adamın hayatı boyunca 
yaptığı ibadette alacağı mükafat kadar, Allah size de 
aynı mükafatı verecektir.  

Hanımlar size Allah’ın birer hediyesidir. Allah ka-
der kalemiyle yazmış, onu, sana hediye etmiş. Sen ge-

                                                   
73 Fatiha, 1/6 
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zersin, dolaşırsın, deşarj olursun, arkadaşlarınla, ahbâb 
u yaranla konuşursun. O, 60-70 metrekarenin içinde 
sabah erkenden kalkar. Çocuk bakılacak, beslenecek, 
ev temizlenecek, yemek pişecek, çamaşır yıkanacak, 
adam gelecek, vs. bin sıkıntıyla uğraşır.  

Sen gene akşamdan gelir, konuşursun, gezersin 
ceketini asar yatarsın. Onun gene sırası yatmaya gel-
mez, işini bitirememiştir. Her gün aynı işle meşguliyet! 
O da kolay bir şey değildir.  

Öyleyse, senin kaderine teslim edilmiş, sana Al-
lah tarafından hediye edilmiş şu hanımını elinin tersiyle 
itme yahu! Kırma onun gönlünü! Allah’ın hediyesi sa-
na. Sofranı güzelce kurmuş. Yiyeceğini hazırlamış. Eli-
ne sağlık hanım de, Allah razı olsun, de. Yatağını hazır-
lamış. Çamaşırını ütü yapmış, “Eline sağlık, ne kadar 
güzel” de.  

Sen hâlâ tepeden bak, “Ben adamım, ben erke-
ğim...” Hay erkekliğin ne olsun senin!.. Erkeğim diye-
ceğine insanım desene yahu! Gelin dostlar hanelerimizi 
huzurlu, sevgi dolu, tatlı dilli, iyiliklerin evi yapalım.  

Bir dostun sana bir hediye verse ona çok dikkat 
edersin. Bir dostum bana bu tesbihi verdi. Kaybetmek-
ten öyle korkuyorum ki! Elimde gördü mü seviniyor. 
Hacı Baba, benim tesbihi çekiyor, diye. Allah bir hediye 
vermiş, ondan çocuk da veriyor sana. Allah’ın hediyesi. 

Tatlı dilimizi herhalde mezara bırakacağız. Ama 
mezarda, -ben görmedim öyle diyorlar- münker, 
nekirin kulakları hiç duymazmış. Tatlı dil orda hiç ge-
çerli değil. Gelin bu tatlı dili, can bedende iken burada 
kullanalım. Ailemize, anamıza, babamıza, dostumuza 
tatlı dilli olalım. Tatlı dilin yaptığını silah yapmaz. 

 Tatlı dilinin onda birini kullanan varsa gözlerin-
den öpeceğim. Bu insanlar niçin tatlı dilini kullanamaz? 
Gurur var ya! Gurur kullandırmaz. Anneciğin yahu. Al 
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bağrına bas, anneciğim seni çok seviyorum, benim an-
nem, de. Babacığım seni çok seviyorum, de. Hanımına 
öyle söyle. Allah’ın hediyesi. Dövmek için değil, sev-
mek için vermiş sana onu Allah, ama nerde! Gurur, ki-
bir, azamet, gerile gerile oturma…  

Gelin hanelerimize sevgi getirelim. Tatlı dil, güler 
yüz getirelim. Hoşgörülü olalım. Tenezzülde tevazuda 
yarışalım. Tatlı dilimizi sonuna kadar kullanalım. Niçin, 
niye, nedenlere takılıp kalmayalım. Allah bize anlayış 
versin. Đnsan deyip de geçme, insan çok kıymetli var-
lıktır.  

Sonra avam-ı nas gibi mezarlıktan öte Allah ara-
maya gidenler belki eli boş kalır. Gelin Allah’ı Peygam-
beri burada halledelim. Gelin dostlar, tevhid edelim. 
Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.  

Gençler!  

Manevî mesuliyetimizi idrak edenlerden olalım. 
Görevlerimizi bilelim. Vatana, millete karşı görevlerimiz 
vardır. Đnsanların hayırlısı, memleketine, milletine ha-
yırlı olan insandır.  

Bir insan akli dengesini bozar, hastalanırsa, 
memleketin sırtında asalak olur. Ama çalışırsa vergisini 
verir, etrafına faydalı olur. Ailesine, çocuklarına hayırlı 
olur.  

Biz ehli tevhidiz. Ehli tevhid olan canlar, asalak 
değildir. Kimsenin sırtından geçinmeye kalkma yav-
rum. Veren el, alan elden hayırlıdır.  

Onun için ”Doğrusu insana çalışmasından 
başka bir şey yoktur.” 74 Đnsan say u gayret etme-
dikçe insan olamaz. Mücadele edecek, veren el duru-
muna gelecek. Vatanımız ancak çalışkan insanların 

                                                   
74 Necm, 53/39 
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omuzlarında yükselecektir. Allah hırsızların eline dü-
şürmesin, ona karışmam artık, ne yapalım!  

Allah kendinden korkan, Hakk’ı-batılı seçen, iyi-
kötüyü fark eden, adımını göre göre atan hayırlı insan-
lar zümresine ilhak eylesin. Allah bu millete acısın. Đyi-
lik versin bize. Allah çok çok iyilikler versin, aşk versin, 
sevgi versin. Allah hepinizden razı olsun. 

 

12. 05. 2001  
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 Saadet, selamet tevhitte, Đslâm’da. 
Kurtuluş, sevgi, muhabbet Đslâm’da.  
 Ne mutlu, Đslâm’ı günlük hayatında 
yaşayan, emre itaat, telkine sadakatle 
Hak Resul’ün izinden gidene!  
 Güven onda, Allah ve Resulü’nün 
sevgisi onda. Halka hizmet Hakk’a hiz-
met şuuru, manası onda. 

 

 

 

 

SIRATI, MEZARLIĞIN ÖTESĐNE  
ATMAYALIM 

 

Esselamüaleyküm 

Sayın Gençler! 

Muhterem Dostlar! 

Şu insanların yaşama tarzı, iki farklı haldedir.  Bir 
yaşantı var ki imanlı, ahlaklı, namuslu, Đslâmî yaşantı. 
Bir de nefsin, şehvetin, küfrün yaşantısı var. 

Đnsan, Allah ve Resulü’nün yolundan giden insan 
olmalıdır. Öyle insan ki vicdanının sesini duyabilen, ya-
ratılış gayesini bilen, Đslâm’ın manevî mesuliyetini id-
rak eden, adımını göre göre atan insan.  

Đnsan, “Ben kimim? Yaratanım, Yaşatanım ben-
den ne istiyor? Ben nasıl olmalıyım?” sorularına cevap 
arayıp bulandır. 
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Cenab-ı Hak şu insanı ahsen-i takvim üzere ya-
ratmış. Ona; akıl, fikir, zeka, kabiliyet vermiş. Ruhun-
dan ruh vermiş. Đnsanı kendi sıfatlarıyla süslemiş.  

Đşte bu insan düşünecek, yine düşünecek!.. Al-
lah’ın bu lütuf ve keremi karşısında, bitmez tükenmez 
nimet-i uzması karşısında elini vicdanına koyacak. 

Ey muhterem gençler! Sevgili çocuklar! 

Aklınız, fikriniz, zekanız, kabiliyetiniz, gözünün 
görmesi, dilinin dönmesi cihana bedel! Siz abes yara-
tılmadınız. Rabbinize dönün: “Ey ulu yaratanım, rızkımı 
verenim, yaşatanım! Sana layık kul olmak, zatınızı 
sevmek, sevginize mazhar düşmek, sevip sevip sevil-
mek idrâkini, aşkını, zevkini ver bize. Bir lâhza bizi 
kendinden ayırma.” diye yalvarın.  

Mevlamızın hitabı:  

-Beni sevmek, vuslat etmek, harem-i ismetime 
girmek istiyorsunuz. Đstiyorsunuz, ama şartım vardır: 
Habibim, Edîbim, Đki Cihan Serveri, Hatemü’l-Enbiyam 
Hz. Muhammed Mustafama tâbi olun. Yolundan, izin-
den gidin.  

“Habibim de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız 
hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve 
suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve 
esirgeyendir.”75 Allah’a giden yol, Hz. Muhammed 
(s.a.)’den giden yoldur.  

Bu yolda giderken âyette buyruluyor ki: “Dikkat 
edin, Allah dostlarında hiç bir korku yoktur. On-
lar, mahzun da olacak değillerdir.”76 Cenab-ı Hak, 
Onlar, benim dostlarımdır. Onların velayetini üzerime 
aldım, diyor.  

                                                   
75 Âl-i Đmrân, 3/31 
76 Yunus, 10/62 
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Đçin, dışın tertemiz, abdestli olacaksın. 

Yürü yavrum sen, Hak Resul’ün izinden yürü. 

Sevgili Gençler!  

Saadet, selamet tevhitte, Đslâm’da. Kurtuluş, 
sevgi, muhabbet Đslâm’da. Ne mutlu, Đslâm’ı günlük 
hayatında yaşayan, emre itaat, telkine sadakatle Hak 
Resul’ün izinden gidene! Güven onda, Allah ve Resu-
lü’nün sevgisi onda. Halka hizmet Hakk’a hizmet şuu-
ru, manası onda.  

Bu zat-ı muhteremler adımlarını göre göre atar-
lar. Sözleri, sohbetleri kontrollüdür. Đşte bunlar için Ulu 
Peygamber (s.a.): “Sevdiklerimin elinden, dilinden, 
azalarından kimseye zarar gelmez.” diyor. Bunlar; in-
sanların hayırlısı, kadere rıza gösteren, emre itaat, tel-
kine sadakatle al denileni alan, at denileni atan ehli 
tevhid, ehl-i hal olan muhteremlerdir. Halde tevhid et-
mişlerdir. Kesrette vahdeti, vahdette kesreti zevk eden 
zat-ı muhteremlerin nazarları her yüzden Hakk’adır.  

Dikkat edin dostlar!  

Bazıları Allah’ı, peygamberi geleceğe; sıratı, mi-
zanı mezarlığın ötesine atarlar da “Sonunda tövbe ede-
riz. Ne olsa vakit var.” derler. Nefis de insana yol bu-
lur, onu kullanır. 

Halde tevhid edenler, ederler hep teşehhüd. Ulu 
Mevlam bir nefes dahi bizi kendinden ve habibinden 
ayırmasın. Eserde müessiri müşahede edelim. Halkın 
yüzünden Hakk’ı sevelim. Allah ve Resulü’nü meriyete/ 
hale getirelim. Sırattan, mizandan geçerek vuslat-ı 
yarla halvete girelim. Halde tevhid edenler, bu zevk u 
safaya erdiler. Yarınları yakalamak mümkün değil. Yü-
rü hal ehli ol; geleceği, geçmişi neylersin. 
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Muhterem Dostlar! 

Hak nuruyla nazar edenler, cemal-i yare baktılar. 
Aşka, zevke tutuldular. Harfsiz, kelamsız mana eri ol-
dular, zevke daldılar. Hak dostlar, bu zevk u safaya 
dalarken perde arkası durmak bize hiç de yakışmaz.  

Nispet fiilden fiilullaha geçen dostlar, nispet sıfat-
tan, sıfatullaha geçen dostlar, nispet vücuttan vücudul- 
laha mazhar düşenler, zatından zatına mazhar düşüp 
Hakk’ı diyet eden dostlar, kelam-ı Hak’la sohbet ettiler. 
Hakk’ın nuruyla cemalini seyrettiler. Ender fenadan 
beka alemine uçtular. Sevdiler, sevildiler, ol dost ile 
hem- dem oldular.  

Hak, himmetini üzerimizden eksik etmesin. Bize 
de el tuttular, sır verdiler, sevmenin, sevilmenin yolu-
nu açtılar. Tevhide sadakat, emre itaat cümlemize reh-
ber olacaktır ve olmakta... 

Can dostlardan ricam, tevazuda, tenezzülde ya-
rışsınlar. Emre itaatle Hak Resulün izinden gitsinler. 
Aşkla, zevkle Allah desinler, gayrullahı silsinler.  

Mevla cümlemize ilham, feyiz, aşk versin. Bizi 
birbirimizden ayırmasın. Hepimizi kesret vahdet tevhid 
eden salihler zümresine ilhak eylesin. Amin. 

 15. 05. 2001 
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Sadakat ve samimiyetimle iyiliğine 
şehadet ederim. Bütün ihvana Şeyh An-
ne olduğuna, mürşidinin telkinine sadık 
olduğuna, melâmeti sadakat ve samimi-
yetle kabullendiğine şehadet ederek 
Hacı Hanım’ı can u gönülden tebrik edi-
yorum. 

  
 
 
 
 

BĐR DAHA GELĐNCE 
YĐNE SENĐ ALACAĞIM! 

 

Esselamualeyküm ve Rahmetullahi ve 
Berâkatühü 

Đlâhî Kader Kaleminin Bana Yazdığı, Emmim Kızı, 
Dervişem, Eşim, Yavrularımın Annesi, Bütün Đhvanın 
Hacı Annesi! 

Gecesini gündüzüne katarak 49 senedir evlatları-
na, bize ve muhterem ihvanımıza can u gönülden hiz-
met ederek görevini en iyi şekilde yapan ve yapmaya 
devam eden, bezginlik ve ikrah getirmeden, şiddetli diz 
ağrılarına rağmen can u gönülden hizmeti gaye edinen 
bu dervişeme Allah razı olsun, derim.  

Mevla ihvandan, evlat ve torunlarından yüzüne 
gülsün inşallah.  

Muhtereme eşime ne desem az! Dua ediyorum. 
Sadakat ve samimiyetimle iyiliğine şehadet ederim. 
Bütün ihvana Şeyh Anne olduğuna, mürşidinin telkini-
ne sadık olduğuna, melâmeti sadakat ve samimiyetle 
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kabullendiğine şehadet ederek Hacı Hanım’ı can u gö-
nülden tebrik ediyorum.  

Bilhassa merhametinden torunların, misafirlerin, 
bilhassa çocukların üzerinde titizlikle durması ve bize 
tevhitte destek olması şâyan-ı hayrettir. Merhametli 
olmak, Huda’nın mahlûkâtına merhametli davranmak 
ne kadar güzel, ne hoştur! 

 Cami evinde otururken birçok kedilere, köpekle-
re arka bahçede bakardı. Hacı Hanım, bu evimizde de 
pencerede kuşları yedirir, onlarla konuşur maşallah! 
“Merhamet ediniz ki merhamet olunasınız.” 

Hacı Hanım; bir zavallı, bir fakir, bir yetim görse 
hiç dayanamaz. Merhamette, iyilikte yarışır. Allah ken-
disinden razı olsun! 

Bilhassa Efendime yapacağı ikramları özellikle 
buzdolabında saklar, muhafaza ederdi. Mürşidimin rı-
zasını ve duasını kazandığına şâhidim. Ulu Mevlam, 
Hak mürşidin himmetini bir an olsun üzerimizden eksik 
etmesin. 

Türkiye’nin çeşitli vilâyetlerine, Avrupa’da birçok 
devletlere ziyaret için gidiyorum. Bu da Hacı Hanım’ın 
desteği ile olur. Đhvana vereceğim hizmette yardımcı 
olur ve çantamı, çamaşırımı hazırlar. Yine can u gönül-
den Allah razı olsun diyorum.  

Elbetteki Hacı Hanım, halka hizmetin Hakk’a hiz-
met olduğunu zevk etmiştir. Gelecekte değil, gönülde 
yer tutan çocuklarımın annesine güvenim, itimadım 
sonsuzdur.  

Ben yine O’na vadediyorum:  

-Saadet Hanım, bu hizmetin karşılığını ben öde-
yemem. Elbetteki Allah verir.  

Şaka da olsa gönül almaya çalışırım. Derim ki: 
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-Bir daha gelince yine seni alacağım!  

Bu şakama, samimi ifademe çok sevinir.  

Demez bana ki:  

-Beni iki defa ameliyat ettirdin, gecemi gündüze 
kattın hizmet ettirdin. Senin bu kadar derdini, sıkıntını 
başka kim çeker!.. 

Ben bu söylediklerimi aynen Allah’a da ifade edi-
yorum: 

-Hatunun aşkını, zevkini bol bol ver. Sevgine 
mazhar kıl. Ender fenadan geçir, diyeti ol, Mevlam! 
Seninle sana baksın. Sıfatullah ile giyinsin. Kelam-ı 
Hak’la Allah desin. Aşka tutulsun, sevgiye tutulsun, 
ezel ebed. Mevlam, bir nefes zatından ayrı düşmesin.  

Bu gün özelliklerinden bir tanesine şahit oldum: 
Beş altı misafir hanıma, aniden kalkmalarından dolayı 
üzülmüş, sardıkları sarmalardan yoğurt kaplarına ko-
yarak kendilerine ikram etmeye uğraşıyordu.  

-Ne yapıyorsun? diye sordum.  

-Ne yapayım, bunları çabuk kaldırdınız, yedire-
medim. Hiç olmasın evde yerler.  

Zaten hep böyle yapar Emmim Kızı!..  

-Hadi, oturun oturun, dedim, burda yiyin için de 
öyle... 

Ona da çok sevindi. Erkeklerle biz dergâhta, ha-
tunlar da mutfakta yediler. Şifa olsun, devâ olsun. Al-
lah ihvanımızdan, onlara hizmet verenlerden, Hacı Ba-
ba’dan razı olsun.  

Hatun! 

Yuvamızı kurduğumuz zamanı hatırlarsın. 3 Aralık 
1951. Ne hâdisat/olaylar!.. Cenab-ı Mevla öyle elimiz-

 

 152

den tuttu ki... Çok şükür Allah diyen dil var bizde. 
Hak’la gören göz var bizde. Kadere rıza, emre itaat, 
Hak yolda yürüyen, Hakk’ı-batılı fark eden derviş ve 
dervişe ihvanımız var. Gerçek derviş işte bunlar. Allah 
ihvana hizmet vermekte elimizden tutsun, ebediyen 
yardımcımız olsun inşallah!  

Şu anda Makedonya, Đtalya hazırlığı yapmakta-
yız.  

Hanım! 

Siz, evde oldukça ben hiç arkayı düşünmüyorum. 
Çok şükür Allah sana sadık evlatlar vermiş. Kızlar, oğ-
lanlar, gelinler. Bilhassa can ciğer ihvanımız var. Onlar 
da evlatlarımızdır.  

Allah yolunda hizmet etmek, suskun dile Allah 
dedirtmek, ahkam-ı şer'iyye, ahlak-ı Muhammediyye’yi 
ihvana aşılamak, sırat-ı müstakîmden, hidayet olunan 
yoldan yürütmek ne büyük şeref, ne büyük meziyet! 
Mevla bu yolda cümlemizin elinden tutsun. Hidayet, lü-
tuf, kerem Mevla’dandır.  

Ulu Yaratanım, Sabri’yle Saadet’i bu yolda görev-
lendirdi ise, bundan daha büyük lütuf ve kerem ola-
maz! 

Ulu Yaratanım! 

Anlamayarak, bilmeden hataya düşüyorsak, biz-
leri affet. Ezel ebed tut elimiz. Rahîmsin Mevlam, Ke-
rimsin Mevlam, Settâru’l-Uyûpsun Mevlam. Lütfen ve 
keremen dilimizi Allah demekten mahrum etme. Gön-
lümüzü sevgine mazhar kıl. Bu Hacı Hanım’ı yanımdan 
ayırma. Sev ve sevdiklerinden ayırma.  

Ulu Yaratanım! 

Layık kul olmada yardımcımız ol. 
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Hacı Hanım, Allah rızası için gece gündüz vakitle-
rini Kur'an-ı Kerim ve dîvanlarla değerlendirir. Teşrif 
eden dervişe hanımlara sohbet eder. Kur'an-ı Kerim’in 
meâlini birkaç defa okuduğundan dolayı maşallah ba-
zen beni de durdurur:  

-Ben Kur’an’da böyle okudum.” der.  

Elbetteki Allah bire on mükâfat verecek. Đyilikle-
rin karşılığı, rızadır, sevgidir, Allah aşkıdır. Mevla bizi 
bu ilâhî aşktan, zevkten, muhabbetten mahrum etme-
sin.  

Bir kişiye Allah’ı sevdirmek, o kişiyi de Allah’a 
sevdirmek... Bundan daha büyük hizmet, şeref düşü-
nülemez. 

 Đşte Hacı Hanım, biz bu görevi yapmaya çalışıyo-
ruz. Çok şükür kahra lütuf var bizde, nâra nur var biz-
de.  

Ko diyen desin  
Hak bizim olsun  
Nâdan ne bilsin  
Bizi bilen var 

Sevmek, sevilmek, Hak yolda yürümek, Hakk’ı-
batılı fark etmek, iyilikte, tenezzül, tevâzuda yarışmak, 
öfkesini yutup, insanlara iyilikle muamele yapmak, fe-
nafillah zevki ve rabıtasıyla şuhud üzere durabilmek, 
varlığından soyunup Hak varlığına ulaşmak, kelamı 
Hak’tan alıp, Hak’tan vermek dervişem Saadet Ha-
nım’a, ihvanın Şeyh Annesi Hacı Hanım’a, dolayısıyla 
ihvanın Hacı Baba’sına Mevla nasip ve müyesser eyle-
sin. Mevla ezel ebed tutsun elimiz.  

Hacı Hanım! 

Kendimin çok hassas olduğunu anlamışım. Avam-
ı nastan kırılmıyorum, ama sevdiklerimin en tatlı ifade-
si bile beni bazen üzüyor. Anlıyorum! Çok samimi dav-
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ranan ihvanıma karşı bile ve sizlere gayrı ihtiyarî yan-
lışlık yapıyorsam ki yapıyorum, sizin de bunları anlayış-
la karşılamanızı istiyor ve size Allah razı olsun diyorum. 
 Sağ olun. Sağ olsun yavrularım. Sağ olsun ihva-
nım. Sağ olsun bütün dervişlerim.  

Kim bilirsin ne kadar celâlli, kırıcı hareketler 
yapmışım da bunu hoşgörüyle karşılamışsınızdır. Çok 
şükür bir kasıt yok. Çok şükür sevgi, muhabbetten 
başka bir düşünce de yok. Çok şükür Hak’tan gayrı ne 
var bizde!.. 

Hacı Hanım! 

Sizi ve sizin sevdiklerinizi Allah'a emanet eder, 
daima duacı olduğumu bildirir, sonsuz iyilikler dilerim. 

Allah sizi ihvana, çocuklara, torunlara hizmet et-
mekten mahrum etmesin. Aşkını, zevkini, muhabbetini 
Cenab-ı Hak bol bol ihsan eylesin. Bize de duacı oldu-
ğunu bilerek teşekkürlerimi arz eder ve sizden Allah 
razı olsun derim.  

Mürşidin, emmin oğlu, çocuklarının peder-i âlileri, 
kader kalemiyle sana eş yazılan Hüseyin Sabri Hoca. 

Aile birliğini Allah'a emanet eder, hoşça kalın de-
rim. 

 
 

01. 06. 2001
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Ne yapayım ben krallığı, padişahlı-
ğı. Saray görürsün içinde huzur yok, ce-
hennem. Küçük bir baraka; ama içinde 
Allah ve Resulü var, aşk var, sevgi var. 

Bütün dava gönüllerde taht kurabil- 
mek, gönüller fethedebilmektir.  

 

 

 

 

 

SEN TERS ANLADIN (!) 
 

“Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa 
o, hakkınızda hayırlıdır. Olur ki siz birşeyi sever-
siniz; ama o, sizin hakkınızda bir fenalıktır. Allah 
bilir, siz bilmezsiniz.“77  

Bazı hadiseleri elimizle teperiz. Hayrı tepmiş olu-
ruz. Allah’ın istediğini sen de murad et. Kahır zannetti-
ğin olayın içinde hayır; hayır sandığında şer olabilir. 
Kadere rıza, Hak mürşidin al dediğini almak, at dediği-
ni atmakla olur.  

Allah görelim neyler 

Neylerse güzel eyler.  

Biz dervişlerimize, can dostlarımıza ne diyoruz:  

- Atın yavrum, inadın zerresi varsa atın. Sakın 
tartışmayın.  

                                                   
77 Bakara, 2/216 
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Kimin evinde tartışma, sürtüşme varsa, iyi bilin ki 
huzur yoktur, sevgi, muhabbet yoktur. Ama inatsız ev 
nerde vardır?  Bir sohbette hemen cevap veririz: “Ben 
öyle demedim; sen ters anladın.” 

Önemli olan karşı tarafı suçlamak değil, insanın 
üzerinden suçu kaldırmak. “Ben yanlış anlamışım, özür 
dilerim.” desene. Önemli olan insanı kazanabilmektir. 
Karşı tarafı eksik, suçlu görüyorsan, suçlu sensin.  

Eksikliğin eyle kabul  
Olursun indallah makbul  
Yıkma sakın hiçbir gönül  
Gönüldedir zevk u safa  

Bütün dava; şu insanoğlundan hasedi, inadı, gu-
ruru, kibiri, öfkeyi, benliği, dedi-demediyi, dedikoduyu, 
malâyaniyi, sen-ben kavgasını yani nefisten gelen bü-
tün kötülükleri kaldırabilmektir. Sil baştan! Hani iyilik-
te-hayırda, tenezzül ve tevâzuda yarışacaktık? 
Güleryüz, tatlı dil olup hatayı kendimize alacaktık? Var 
mı haklı olduğu halde hatayı üzerine alıp özür dileyen? 
Çıksın öne! 

-Ama ben haklıyım. 

-E, Allah’ın iyiliği, tabiî haklı olacaksın. Yüzde yüz 
haklı olduğun halde özür dileyebilir misin? Nerde bu 
derviş, çıksın ortaya, elini öpeyim. 

Yaşadığım bir olayı anlatayım size: 

Yeni dervişim. Efendi benimle uğraşır durur. 
Cemaatın önündeyim. Gencim o zamanlar. Birisi geldi, 
beni suçladı, hakaret etti. Cemaatte tanınan, konuşan 
biri; ama olayda ben yüzde yüz haklıyım. O sinirli ha-
liyle ona ne desen duymaz.  

Gittim yanına,  affet beni, dedim. Ama meselede 
zerre kadar haklı değil. Yatsı namazını kıldık, dağıldık. 
Ben gayet huzurlu, eve geldim, yattım, uyudum. Haka-
ret eden eve giderken, arkadaşı diyor ki: 
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-Hocayla niye tartıştın? O meseleyi çok iyi biliyo-
rum. Hoca’nın dediği gibidir, sen yanlışsın.”  

Adam: 

-Emin misin?” diyor.  

Arkadaşı: 

- Evet, Hoca haklı!  

Dikkat edin beni kim müdafaa ediyor!  

Adam: 

- E, Hoca benden özür diledi, affet, dedi  

Arkadaşı: 

- Ben de hayretler içinde kaldım. Yüzde yüz haklı 
olduğu halde seni susturmak için özürle tartışmaya son 
verdi. 

Adam tutuşmuş; 

 - Eyvah eyvah, ben ne yaptım! 

Sabaha kadar cami ile evi arasında gidip gelmiş. 
Namaza gittim, caminin önünde bekliyor.  

Sarıldı  

- Affet, beni affet, bu gece göz kırpmadım. Ağla-
dım durdum. 

- Siz haklıydınız, diyorum.  

- Hayır, vallahi haksız olan benmişim, bilemedim 
affet beni.  

Yalvarıyor. Niye anlatıyorum bunu? Hakk’ı müda-
faa eden var!  

  “Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni 
değil midir?”78 Hakimler Hakimi Allah’tır. Niye O’na 

                                                   
78 Tîn, 95/8 
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bırakmıyoruz, biz halletmeye çalışıyoruz? Hay Allah bi-
ze anlayış versin. Amin!  

Adam, ölünceye kadar çevremden ayrılmadı, en 
az on beş sene. Sarılır boynuma: 

 -Sen büyük insansın, beni affettin, der.  

Eksikliğin eyle kabul  
Olursun indallah makbul 
Yıkma sakın hiçbir gönül 
Gönüldedir zevk u safa.   

Bu ilâhîleri benim yazdığım yok. Allah yazdırmış.  

Görevimiz gönül kazanmak, suçu örtmek. Bir ke-
re başladı mı, sen dedin, anan dedi, baban dedi… Đnat, 
kavga. Düş cehenneme yan.  

“Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt din-
ler veya korkar.”79 Ya Musa, Firavun’u imana davet 
ediyorsun, tatlı dilli ol, yumuşak davran.  

- Şu tatlı dili ne zaman kullanacağız?  

-Mezarda. 

-Yahu insaf! Dil dönmez, kulak duymaz. Burada 
yavrum, burada kullanacağız.  

Đnsaf yahu, senin eşin, dostun Firavun’dan kötü 
mü? “Sivri kazık, çuvalda durmaz, kendini gösterir. 
Şimdiye kadar sustum, sabrettim, yeter.” deme.  

Dikkat edin, “Allah, sabredenleri sever.”80  
“Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.”81  

Bakın, karne zamanı istiyorum ki notlarınız yük-
sek olsun, sınıfı geçesiniz. Sonra gidip bir yerde Al-
lah’ın huzurunda hesap mı vereceksiniz? Tutar kulağı-

                                                   
79 Tâhâ, 20/44 
80 Âl-i Đmran, 3/146 
81 Bakara, 2/153 
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nızdan yine buraya yollar. Orda işinizi bitirin, gelin, 
der. Hesabı burada vereceksiniz. Aman yavrum, sab-
redenlerden ol, öfkelenme, inatlaşma, hiçbir şey aya-
ğınıza bağ olmasın. Bir daha işin başına dönsek, ne 
kadar tatlı dil oluruz. Sizinle başa dönmek istiyoruz.  

Memlekette birisi ekin ekmiş. Hasat zamanı yeri-
ne ve bakımına göre bire on, yirmi, elli, yüz verim var. 
Bu zavallı on teneke ekmiş, on teneke almış.  

-Ey Koca Allah demiş, sen hiç karışmadın bu işe, 
ektiğim kadar aldım.  

Đstiyorum ki dervişlerim çok uyanık olsunlar, sö-
zün en güzelini söylesinler. Allah’ın Settaru’l-
Uyûp/ayıp- ları örten, sıfatını kullansınlar. Ört ayıpları, 
korkma. Allah’ın yanında makbul olursun.  

Evleriniz cennet oldu mu?  

Peygamber çıksa gelse:  

-Ben Hz. Muhammed’im. Kim kabul eder beni 
evine? Var mı bana göre ev sizde?” dese, o zaman dört 
dörtlük derviş kesilirdiniz. O’nu hemen eve getirirdiniz.  

O da der ki: 

- Demek beni şimdiye kadar eve getiremediniz, 
şimdi getireceksiniz! 

Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah nerde-
dir?  

-Haldedir, zevktedir, sohbettedir.  

Allah ve Resulü bize neyi tavsiye ediyor?  

-Tatlı dil, güler yüz olmayı, elinizdekine kanaat 
etmeyi, mütevazı, alçakgönüllü olmayı, düşeni kaldır-
mayı, iyilikte, hayırda yarışmayı, halkın yüzünden 
Hakk’ı sevmeyi.  

Allah bize anlayış versin, sevdiklerinden ayırma-
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sın.  

Hak yolunda yürümek ne güzel! Hakk’ı batılı fark 
etmek ne güzel! Melek soracakmış ki: “Sen kimsin?”  

Sen cevap ver:  

-Ben ehl-i tevhidim. Halkın yüzünden Hakk’ı tanı-
yıp severim. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah’ı 
halde yaşayanım. Al melek benden hesabı, işte veriyo-
rum. Kesret, vahdet tevhid edenim. Aşkla zevkle Allah 
diyenim. Sırat-ı müstakîmden gidenim. Dinim Đslâm, 
kitabım Kur’an, yolum nurdan.  

Allah da dinlesin, peygamber de! Ne güzel! Belki 
yine onlar söyler, ama ben varım ya arada! Çık aradan 
kalsın yaradan.  

Derviş kadere rıza gösterendir, adımını göre göre 
atan, çukur yere basmayandır. Avam, mezarlıktan Al-
lah’a gidecek. Derviş, mürşid-i kamilden gidecek. Gö-
nülden Allah’a gidecek. Hakk’a giden yol, senden sana 
gider ol. Allah bize aşk, sevgi, muhabbet versin. Razı 
olduğu iyilikleri bol bol ihsan eylesin. 

Allah, insanı kendisiyle süslemiş. Đğnenin ucunu 
kime batırsan, Hakk’a batırırsın. O güzellikleri veren 
çekildiği zaman en derin toprağa gömüyorlar seni. O 
sendedir de işlersin, aklın var, gücün, kuvvetin, zekan, 
anlayışın var. Dilin döner, göz görür, kulak duyar. Allah 
bize anlayış versin. Amin! 

Mürşidim derdi ki:  

-Allah iliğine işlemiş, senin Allah’tan haberin yok. 
Daha cesaretle konuşan zat-ı muhterem! Cibilliyetinize 
işlemiş Allah, derdi.  

Kanaatkar olacağız. Kim diyebilir, ekmeğim yok! 
Memlekette bir dostumuz ezanı dinlerken bir ekmek 
almış, onu yemiş iftarda. Koca Allah, demiş, bir daha 
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katık ararsam beni cezalandır, yeter ki Allahuekber, 
ezanı kaldırma üzerimizden. Ruhu şâd olsun.  

Şimdi bizde şükür yok, nimet var. Hamd olsun ya 
Rabbi, çok şükür diyen yok. Hırs çuvalının altı yırtıktır. 
Olsaydıların sonu gelmez. Hanıma soruyorum: Evlen-
diğimizde neyimiz vardı? Ya şimdi? Hamdolsun!  

Ama benim en büyük kazancım, dervişlerimdir. 
Allah beni dervişlerimden ayırmasın. Ben, sizlerle zen-
ginim. Bakın bu sıcakta toplanmışsınız. Allah diyen dil 
var sizde. Hak’la gören göz var sizde. Ehl-i zikirsiniz.  

Allah: 

-Ne kazandın? derse,  

-Đşte Allahım hepsini sana veriyorum, diyeceğim. 
Çok şükür abdestlisiniz, ehl-i tevhidsiniz. Allah zikir, 
sevgi, muhabbet versin. Zenginliğimiz zikrullah- tır, 
kanaattir. “Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir.” En 
büyük zenginlik kanaattir.  

Yunan kralı Đskender, gecekondular arasında do-
laşırken, yıkık dökük bir barakada fakir bir adam görü-
yor. Bakıyor Diyojen;  bilgin, ilim adamı, filozof.  

- Ben yunan kralıyım, dile benden ne dilersen, 
diyor. Diyojen:  

- Gölge etme, başka ihsan istemem!”diyor. Tene-
ke barakada, krala geç diyor, geç! Adam barakada, 
ama gönlünde saraylar, hanümanlar kurar. Gönlünde 
Allah yatar.  

Manisa’nın bir kazasına gittim. Çöpçü Yaşar 
Ağa’yı sordum. Al işte şurda, dediler, gösterdiler. Yanı-
na gittim, süpürüyor. Allah Allah Allah! Selam verdim.  

-Ne yaparsın?” dedim. 

-Süpürürüm enfüs, âfak ne varsa. 

Dedim:  
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-Günahları süpürür müsün? 

-Allah derim, zikrullah ile gayrıyeti süpürürüm.  

-Tanır mısın beni? 

Baktı. “Sen dervişsin. Sen Sabri Efendi’sin” dedi.  

Yeni tanışıyoruz. Saruhanlı. Duymuşuz birbirimi-
zi.  

“O’nu ne yapacaksın, delidir. Đşini çok iyi yapar, 
ama durmadan bir şeyler der.” diyen amirinden izin is-
tedim. “Ne demek, bir gün! Đki gün, bir hafta. Yaşar 
Ağa dört kişinin yaptığı işi yapar. Đşine sadıktır.” dedi.  

Oturduk, sohbet ettik. Ne yapayım ben krallığı, 
padişahlığı. Saray görürsün içinde huzur yok, cehen-
nem. Küçük bir baraka, ama içinde Allah ve Resulü 
var, aşk var, sevgi var. Bütün dava gönüllerde taht ku-
rabilme, gönüller fethedebilme.  

Gönül şehri sarayında gözüm gördü dilârayı. 
Onun için gönüller eri olacaksınız. Tatlı dilli güler yüzlü, 
kanaatkâr olacaksınız. Güzel ahlakınızla çevrenize nur 
saçacaksınız.  

Allah, bizi Allah demekten mahrum etmesin.  

 
 

02. 06. 2001  
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Bütün kötülükler insanın içinden 
gelir. Şu insanoğlu, boy abdestiyle, ab-
dest sularıyla hep dışını yıkar.  

Ya bu insanın içi nasıl yıkanacak? 
Hasedi, inadı, gururu, kibiri, öfkesi, bü-
tün kötülükleri insanın içinden gelir.  

Đşte insanın içini yavrum, Allah’ın 
zikri, sevgi ve muhabbeti temizleyecek. 
Đçin dışın tertemiz, abdestli olacaksın. 

 

 

 

 

ZĐKĐRLE ĐÇĐMĐZĐ, SUYLA DIŞIMIZI 

 

Allah’ın selamı, sevgisi, iyilikleri üzerinizden eksik 
olmasın.  

Sevgili Kızım Zeynep Hanım, 

Biz emekli bir imamız. 69 yaşındayım. Eksiksiz 50 
senem insanlara hizmetle geçmiştir. Hizmetimiz Allah 
için bir haneye huzur, sevgi, muhabbet getirebilmektir. 
Bireylerin yani beyefendinin, hanımefendinin barış içe-
risinde, sevgiyle, tatlı dille, hoşgörüyle geçinmelerine 
yardımcı olmaktır.  

Hanımlara, -beylerine çok iyi bir hanım, çocukla-
rına iyi bir anne, tatlı dilli, mütevazı, alçakgönüllü, 
komşularıyla iyi geçinen, taş atana ekmek verebilen, 
tenezzül ve tevâzuda yarışan, hülâsa iyiliklerin melek 
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annesi olmalarına- Allah’ın izniyle yardımcı olmaya ça-
lışırız. 

Hanım Kızım, 

Bütün kötülükler insanın içinden gelir. Şu insa-
noğlu, boy abdestiyle, abdest sularıyla hep dışını yıkar. 
Ya bu insanın içi nasıl yıkanacak? Hasedi, inadı, guru-
ru, kibiri, öfkesi, bütün kötülükleri insanın içinden gelir. 
Đşte insanın içini yavrum, Allah’ın zikri, sevgi ve mu-
habbeti temizleyecek. Đçin dışın tertemiz, abdestli ola-
caksın. 

Allah’ın zikriyle içimizi, şeriatın abdestiyle de dı-
şımızı yıkayacağız yavrum. “Ey iman edenler, çok 
zikrediniz.”82 emrine uyarak bütün kötülükleri iç ale-
mimizden temizleyeceğiz. Zikirle Allah ve Resulü’ne 
dost olacağız. 

Cenab-ı Hak, “Benim kullarım ayaktayken, 
otururken, yaslanırken zikrederler, sonra tefek-
kür ederler.”83 buyuruyor. Hikmetler tecellî eder yav-
rum. Đstiyorum ki Allah hanenize huzur; gönlünüze 
sevgi, muhabbet versin. 

Zeynep Hatun, 

Huzur önce ailede başlamalıdır. Allah’ın size 
emanet ettiği beyinize iyi muamele edin. Kader kalemi, 
onu sana, seni ona yazmıştır. Sakın ha, kader kalemi-
nin yazısına hiç itiraz etme! Beyinizden size çocuklar 
vermiştir. Onlar da Allah’ın birer hediyeleridir. Bunlara 
gereken ilgiyi göster yavrum. 

Zeynep Hatun, Hanım Kızım, 

                                                   
82 Ahzab, 33/41 
83 Âl-i Đmran, 3/191 
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Kadere razı olacağız, itiraz etmeyeceğiz. Kanaat-
kâr olacağız. En büyük zenginlik, kanaattedir. Sabırlı 
ve çok sabırlı olacağız.  

Tatlı dilinizle, hikmetli sözlerinizle etrafınıza nur 
saçacaksınız inşallah. Evlatlardan istediğim, Allah’ın 
emrine itaat edip, Şeriat-ı Muhammediyye’yi 
emrolunduğu gibi dosdoğru yerine getirme. Hakikat-ı 
Muhammediy- ye’ye ulaşabilmek için güzel ahlak, sıdk 
u sadakat rehberimiz olacaktır yavrum.  

Benim dervişlerim “Ayıp ettin!” dedirtmezler ken-
dilerine. Niçin, niye, nedenlere takılmazlar. Dilin en 
tatlısını, sözün en güzelini kullanırlar.  

Đnşallah, Allah’ın zikri iç alemimizden bütün 
nefsânî kötülükleri silecek yavrum. Âyet-i kerime: On-
lar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla 
huzura kavuşur. Haberiniz olsun ki kalpler ancak 
Allah'ı anmakla huzura erebilirler.”84 Nasıl bir tar-
layı sürerler, taşını, kökünü temizlerler. Gönül bahçe-
mizi de Allah’ın zikriyle temizleyeceğiz yavrum. Haset, 
inat, gurur, kibir, öfke Allah’ın zikriyle hep yok olacak 
inşallah 

Đnşallah temizden daha temiz olacaksınız. Đşte o 
zaman 18 bin aleme sığmayan, bir müminin kalbinde-
dir. Kalbimizi bütün kötülüklerden temizlersek, kalp Al-
lah’ın mekanı olur. Hanenizin hane-i saadet, Allah ve 
Resulünün razı olduğu hane olmasına dua ediyorum.  

Zeynep Hatun, 

Dostlarımıza yazdığımız mektuplardan size de 
göndereceğiz. Fakat bunları şimdi gerektiği gibi anla-
yamazsınız. Ama inşallah ilerde çok iyi zevk edeceksi-
niz.  

Hanım Kızım, 
                                                   
84 Ra’d, 13/28 
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Biz, imamlar soyundan gelen ve 32 sene imamlık 
yapan, hafızlık ve hocalık tahsili yapan, Arapça dersi 
gören bir Hacı Babayız.  

Görevimiz Allah için hizmettir. Allah’ın emirlerine 
itaat edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olaca-
ğız. Al denileni alacağız ki onlar da şeriat-ı Muhamme- 
diyye, Đslâm dininin emirleridir. Güzel ahlaklı, hoşgörü-
lü, merhametli olmadır. Halkı sevme, halkın yüzünden 
Hakk’ı sevmedir.  

Atacak olduğumuz şeyler de nefsânî şeylerdir. 
Haset, inat, gurur, kibir yani nefsin ve şeytanın hoş-
landığı şeyler. Allah bunlardan bütün dostlarımızı koru-
sun. 

Sizi ve aile birliğinizi, yavrularınızı Allah'a emanet 
eder, Allah’tan sonsuz iyilikler dilerim yavrum.  

Muhterem beyiniz Hikmet Efendi’ye selamlarım, 
sevgi ve dualarımla Allah’tan sonsuz iyilikler dilerim 
yavrum.  

Allah hanenize huzur versin, sevgi, muhabbet 
versin. Đşlerinizde hayırlı, bereketli ve helâlin 
minAllah’tan rızıklar ihsan eylesin. Amin!  

Size ve sizin sevdiklerinize Allah’tan sonsuz iyilik-
ler dilerim yavrum. Đnşallah bir gün görüşür, tanışırız.  

Allah'a emanet eder, hoşça kalın derim. 

 

08. 06. 2001 
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 Ne mutlu o insana ki doğru yoldan 
gider, nefsânî olan bütün kötülüklere 
dur, der. Tatlı diliyle, güler yüzüyle, gü-
zel ahlakıyla Hz. Muhammed’in (s.a.) 
yolundan gider.  
 

 
 
 
 
 
 

ĐYĐLĐKLERĐN YUVASI  
 

Selam, sevgi, muhabbetlerimle Sevda kızımıza, 
Oğuz evlâdımıza Cenab-ı Hak’tan kemal-i afiyet, son-
suz iyilikler dilerim.  

Hanım kızım Sevda Hanım, 

Telefondaki sadıkane, samimiyetle ifade ettiğiniz 
Đslâmiyet’i yaşamayı, Đslâm’ın şeriatıyla, ahlakıyla, 
edep ve erkanıyla giyinmeyi va’d edişiniz ve bizden na-
sihat isteyişiniz bizi ve cemiyetimizi can u gönülden 
memnun etmiştir yavrum. 

Đslâmiyeti yaşamak, Hak yoldan gitmek, helâli-
haramı fark etmek, yaratılış gayesini bilmek ne büyük 
şeref, ne büyük fazilet! 

Hanım kızım, 

Cenab-ı Hak sana çok temiz bir erkek ve iki tane 
de nur topu gibi evlat vermiş. Bu büyük lütuf ve kere-
min karşısında ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır 
yavrum.  
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Sevda Hanım,  

Cenab-ı Hak, en güzel insanı yaratmıştır. Aklın, 
zekan, kabiliyetin, gözünün görmesi, kulağının duyma-
sı, dilinin konuşması, sıhhat ve afiyet üzere olmanız... 
Söyle yavrum, bunlara paha biçilir mi?  

Mevlanın bu büyük lütuf ve kereminin karşısında 
O’na kulluk etmek, helâli-haramı fark etmek, doğru 
yoldan yürümek, bu sonsuz nimetlerine karşı 
Mevlamıza şükretmek insanî, ahlakî görevimizdir yav-
rum.  

Başınızın örtüsü, bir bez parçası değil, Allah ve 
Resulü’nün emridir. Kılacağın namaz, tutacağın oruç 
kulluk görevimizdir. Ne mutlu Allah ve Resulü’ne itaat 
edip, yolundan gidenlere!  

Bakın yavrum, 

Đslâm bize kucağını açıyor. Biz; tatlı dilli, güler 
yüzlü, hoşgörülü, emre itaat eden, al denileni alan, at 
denileni atan olmalıyız yavrum. Đslâm’ın temelinde 
sevgi var, tatlı dil var, güleryüz var, hoşgörü var, emre 
itaatla Allah’ın al dediğini alma, at dediğini atma var 
yavrum. 

Hanım kızım, 

Ne mutlu o insana ki doğru yoldan gider, nefsânî 
olan bütün kötülüklere dur, der, tatlı diliyle, güler yü-
züyle, güzel ahlakıyla Hz. Muhammed (s.a.)’in yolun-
dan gider. Đnsanlar arasında örnek insan, sözüyle, 
sohbetiyle, güzel ahlakıyla gönüller fetheden siz ola-
caksınız yavrum.  

Hanım kızım, 

Hanenizi huzurlu, sevgi dolu, iyiliklerin yuvası, 
tatlı dilin, güler yüzün hane-i saadeti yapın yavrum. 
Diğer aileler size hayran olsun. Sakın ha, hanenize ol-
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du-olmadı, dedi-demedi, niçin, niye, nedenler sokma-
yın yavrum! Birbirinize dilin en tatlısını, sözün en güze-
lini söyleyin. Size Cenab-ı Hak’tan kemal-i afiyet, çok 
çok iyilikler diliyorum. Size ve yavrularınıza dua ediyo-
rum. 

Bakın yavrum, 

Đslâm yolundan yürüdüğünüz zaman huzur bula-
caksınız, sevgi, muhabbet bulacaksınız. Hanenizde be-
reket olacak. Đyiliklerin insanı olacaksınız yavrum. 
Mevla sizi bütün kötülüklerden korusun ve muhafaza 
eylesin. Oğuz’u, sizi, yavrularınızı seviyorum. Sevgim-
le, duamla sizi Allah’a emanet ediyorum.  

Hanım kızım, 

Sana tevbe istiğfar yazıyorum: 

Estağfirullah, estağfirullah el azîm, el kerîm, 
ellezî lâ ilâhe illâ hû, el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. 
Đnandım allah’a, inandım meleklerine, inandım kitapla-
rına, inandım resullerine, inandım ahiret gününe, inan-
dım kadere hayrihî ve şerrihî min allahi teâla vel ba’sü 
badel mevt hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illallah ve 
eşhedü enne muhammeden Resulullah. Allahümme 
innî, üceddidü imanî tecdîden bikavli lâ ilâhe illallah ve 
eşhedü enne muhammeden Resulullah. Birahmetike ya 
erhamer râhimîn. 

Hanım kızım, 

Bu tevbeyi her gün okuyacaksın. Bu, sana çok 
büyük bir güç, kuvvet, iman verecektir. Đnşallah ilerde 
yine size mektuplar, sohbetler yaparız yavrum. 

Allah'a emanet olun. 

25. 06. 2001 
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