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ĐKĐNCĐ BASKININ ÖNSÖZÜ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muhterem Dostlarım! 

Melâmete, ehil olmayanların yaptığı tahribatı dü-
zeltmek hiç de kolay olmuyor. Siz dostlarımıza can u 
gönülden tavsiyemiz, bu eserleri okumanız, okumanız 
tekrar tekrar okumanızdır. Lütfen “Okuyun!” diyoruz.  

Đlk emir, “Oku!” emridir. Hiç okuyanla okumayan 
bir olur mu? 

Đnsan, bir eseri meydana getirmek için halkın hu-
zuruna çıkarmak için senelerini veriyor. Lütfen biz de 
okuma lütfunda bulunalım. 

Gecelerini, gündüzlerini, yıllarını hülasa ömürlerini 
ilim ve irfana veren yazarlarımızın, okumamız için bize 
hazırladıkları eserleri okuyarak değerlendirelim. Đşte o 
zaman çevremize hayırlı olabilir, ilim ve irfan meşalesini 
yakabiliriz. 
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Sizlere hizmet etmek gayesiyle faydalı ilim ve ir-
fan eserleri vermek için çalışıyoruz. Allah hepimizin 
elinden tutsun. Bizleri sevdiklerinden ayırmasın. Âmin! 

Muhteremler! 

Bir melâmi bilgindir. Bulunduğu yerin imamıdır. 
Namaz vakti, abdeste koşmaya kalkmaz. Çünkü o, ab-
destsiz yere basmaz; her zaman abdestlidir.  

Dostlar! 

Birlikte olduğunuz cemaatin arasında imam yoksa, 
görev size düşmektedir. Siz, bulunduğunuz cemiyetin, 
evinizin, dostlarınızın imamı olacaksınız. Onun için Hak 
dost diyor ki: 

Durma yavrum, hemen tahsil hemen tahsil! 

Peygamberimiz (s.a.) “Beşikten mezara kadar ilim 
tahsil ediniz.”1 buyuruyor. 

“Ömrünüzden bir saat kalsa dahi farz ibadetten 
başka yine ilim okuyunuz.” Đlim Allah'ın sıfatıdır, ibadet 
kulun sıfatıdır.  

Ulu Yaradanım bize okuma, okutma, bu yolda 
hizmet etme aşkını, sevgi ve muhabbetini versin.  

Âmin! Âmin! 

 

17. 11. 2005 

 

 
 

                                           
1 Keşfü’l-Hafâ, II/43; Đbn-i Ma’ce, Muakaddime, 7 
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ÖNSÖZ 

 
 

 

 

 

 

Ey Evlat!  

Abdestli ve şuurlu ol. Adımını göre göre at. 
Kur’an-ı Kerim’i günlük hayatına uygula. Gerçek Mu-
hammedî olduğunu ahlâkınla, ahkamınla, edep ve ter-
biyenle ispat eyle. 

Sevgili Hak Yolcusu! 

Dünya bütün haşmetiyle önünde diz çökse, sakın 
dünyaya aldanma! Va’dedilen ukbanın zevk u safasını 
hayal ederek önüne engel koyma. Yaradan, Yaşatan, 
Rızkını Verenden sakın ha, hiçbir şey seni alıkoymasın! 

Dünya ehli, dünyaya hizmet eder. Ukba ehli, ukba 
için hizmet eder. Ehlullah, her yüzden Hakk’a nazar 
eder, Hakk’a hizmet eder.  

Bu yolun erkânı da, Hak mürşidin emrine itaat, 
telkinine sadakat, Hak Resul’ün izinden yürümekle ger-
çekleşecektir.  
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Dervişanımızdan istediğimiz: Daima abdestli, şu-
urlu, mütefekkir, adımını göre göre atan, çukur yere 
basmayan, sözü sohbeti kontrollü ve murakabeli, iyilik-
te yarışan olmalarıdır. Sevgili dostlar, bu özellikleri taşı-
yan, sizler olacaksınız.  

Allah bu yolda ezel ebed elimizden tutsun.  

Muhterem Dostlar! 

Bir şeyin cüzünden feragat, küllünden feragattir. 
Kur’an-ı Kerîm’in bütün emirlerine saygılı davranacağız, 
al denileni alacağız, at denileni atacağız. Đnşallah! 

Đhvanımıza “Muhammedî melâmiler” diyoruz. Mu-
hammedî oluşumuzdaki gaye, sözü doğru, özü doğru, 
telkine sadık, al denileni alan, at denileni atan, iyilikte, 
tevazuda yarışan, niçin, niye, nedenlere takılmayan... 
Hülâsa sadık derviş olma! 

Mevla cümlemize nasip eylesin! 

Đstiyorum ki, ihvanımız hâlde tevhid etsinler. Gö-
rerek, bilerek, yaşayarak şehadet versinler. Đman-ı kâ-
mil burada, vuslat-ı yarla halvet burada. Đyilikte, teva-
zuda yarışma, sevgiliyle hemdem olma burada.  

Allah Hak mürşidin himmetini üzerimizden eksik 
etmesin. Bunlar Hak mürşidin himmetiyle gerçekleşen 
hakikatlerdir. Allah bu yolda ihvanımıza anlayış, ilham, 
feyiz, aşk ve muhabbet versin. 

Mevla bütün engellerden korusun.  

Selam ve sevgiler!..  

 

 31. 07. 2001 
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Zirve-i Tevhide giden yolumuz, aşk 
yoludur, sevgi ve muhabbet yoludur. 
 Emrolunduğumuz gibi doğru olarak, 
akl-ı selimin vicdan muhasebesiyle ve 
muhakemesiyle telkine riayet ederek, 
adımlarımızı görerek bilerek atacağız. 
 Kendimizi murakabe edecek, Hakk’ı, 
batılı seçecek, iyi ve kötüyü tefrika ede-
cek, arifler ve sadıklar zümresine Kur’an 
’ın sayesinde girenlerden olacağız inşa- 
allah! 

 

 

 

 

HAK’TAN GAYRI DE ĞĐLĐZ! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Kardeşim, 

Mektubunuzu aldım. Allah razı olsun. Rızasına 
mani olan nefsânî hareketlerimizi, efal-i Đlâhiyyesi ile 
yok etsin inşallah. Dilimiz Allah desin. Gönlümüz Allah 
ile dolsun. Aşk ve muhabbetiyle tecelli etsin, etsin de 
bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Âmin! Âmin! 

Ulu Yaradanımız şu güzel baharımızı sıfatlarıyla 
süslemekte. Eserde müessirini, sıfatlarından zatını ilan 
etmekte. Her varlık Allah diye zikr-i daimide. Ulu 
Mevlam bütün ihvanımızın gözlerinden ve kalplerinden 
masivayı silsin; silsin da zatının mazharı kılsın. Dilimiz 
Hak ile Hakk’ı zikretsin. Gözümüz, hikmetle baksın. Ku-



 

 6

lağımız Hakk’ın sesini dinlesin. Ayağımız Hakk’a yürü-
sün. Gayrı olmadığımızın zevkini bize tattırsın.  

Aşk ve muhabbetimize engel olan bütün varlıkla-
rımızı sadakat ve samimiyetimizle ortadan kaldırsın. O 
zaman, işte o zaman Âdemiyete yüz tutanlardan oluruz. 
Bulmanın, bilmenin ötesinde olma sırları açılır. Ahsen-i 
takvim olan hazret-i Đnsan olma ne büyük mutluluktur!  

Đşte bu insanın elinden, dilinden, vücut azaların-
dan kötülük değil; iyilik ve hikmetler tecelli eder. Bu te-
celliye mazhar olabilmek için kâmilimizin telkinine sım-
sıkı sarılacağız. 

 Zikirle fikirle gönlümüzün ve kalbimizin abdestini 
vereceğiz. Mana abdestimizi bozmamak için telkine ria-
yet, mürşide sadakat göstereceğiz. Kur’an-ı Kerîm’e 
gönülden uyup at dediğini atacağız ki al dediğini almış 
olalım.  

Zirve-i tevhide giden yolumuz, aşk yoludur, sevgi 
ve muhabbet yoludur. Adımlarımızı; görerek, bilerek 
telkine riayet ederek, emrolunduğumuz gibi doğru ola-
rak, akl-ı selimin vicdan muhasebesiyle ve muhakeme-
siyle atacağız. Kendimizi murakabe edecek, Hakk’ı-batılı 
seçecek, iyi ve kötüyü tefrika edecek, arifler ve sadıklar 
zümresine Kur’an’ın sayesinde girenlerden olacağız in-
şallah! 

Selamlarımız hepinizin selameti için olsun. Bütün 
ihvanımız gönül dolusu selamlarla Allah’a emanet eder-
ler. Selamla gözlerinizden öperim. 

 

24. 04. 1981 
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Muhterem; masivadan, gafletten so-
yunan, sıfat-ı Hak’la teçhiz edilen, zat-ı 
Hakk’a mazhar düşendir. Hakk’ı kendisi-
ne diyet eden, tevhidin harem-i ismetine 
giren, kelâmullahla Kur’an okuyandır. 
Eserde müessiri müşahede eden, mürşi-
dini apayan gören, sırr-ı tevhidin mazha-
rı olandır.  

 

 
 

 

MUHTEREM KĐMDĐR? 
    

Esselamüaleyküm   

Muhterem Kardeşim Hâfız Ömer Efendi,  

Mektubuma başlarken düşündüm ve yine düşün-
düm. “Muhterem” kelimesini eski âdetler üzerine yazıp 
duruyoruz. Bu yazmış olduğumuz mektuptaki “Muhte-
rem” kelimesini bilerek, tefekkür ederek, manasına nü-
fuz ederek yazmak istiyorum.  

Muhterem; masivadan, gafletten soyunan, sıfat-ı 
Hak’la teçhiz edilen, zat-ı Hakk’a mazhar düşendir. 
Hakk’ı kendisine diyet eden, tevhidin harem-i ismetine 
giren, kelâmullahla Kur’an okuyandır. Eserde müessiri 
müşahede eden, mürşidini apayan gören, sırr-ı tevhidin 
mazharı olandır.  
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Bu kardeşimiz, Lisan-ı Muhammediyye ile muhte-
remlik ünvanına hak kazanmıştır. Bu ünvan, muhterem-
liğini Kur’an’ın hikmetinden, Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.)’in güzel ahlâkından almış kardeşlerimize verilen 
bir ünvandır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.)’e muhteremden sual 
ettikleri zaman:  

- Elinden, dilinden, azalarından insanlara iyilikten 
başka bir şey gelmeyendir.  

Bizi temsil eden, bize dost olan, gönlümüzde yer 
tutan, sevgimize mazhar düşen, Allah için seven, Allah 
için Hak yolda yürüyen, merhametli, mütevazı, emro- 
lunduğu gibi doğru olan, Kur’an-ı Kerim’i halinde yaşa-
yan, Đslâm’a, imana gönül verenler; nefsî mücadelesin-
de muzaffer olup gönül kalesine tevhid bayrağını çeke-
rek, akl-ı selim ve vicdan muhakemesinde ahsen-i tak-
vim olmanın sırrına ermişlerdir.  

Đnsanların hayırlısı ünvanına ulaşmış, mübarek 
ağzından dökülen kelimeler, kelâm-ı Hak olmuştur. Ulu 
Mevla, gönlünde karargâhını kurmuştur. O gönülde Hz. 
Muhammed Mustafa (s.a.), dostuyla miraç etmekte.  

Gönlü miracgâh olan bu kardeşimiz, bu velâyetin 
sırrına, harfsiz sözsüz kelâmsız şahit olmuştur. Eşhedü 
en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
Resulullah şehadetine ererek âyetin ve hadisin sırrına 
ayne’l-yakîn mazhar düşmüştür. 

Rabbim, Ulu Yaradanım!  

Gizli hazineni ihvanımıza aç. Đlham-ı Đlâhiyyenle 
bizleri münevver kıl. Đmandan sonra dalalete düşürme. 
Sevgine, muhabbetine mazhar kıl.  

Ruhundan ruh üfüren, kelâm-ı Hak’la sohbet 
eden, tevhidi mutlaktan veren, sırattan mizandan geçi-
ren, vuslatın zevkin tattıran Hak mürşitlerimizin him-
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metlerini üzerimizden eksik etme. Rıza ve şefaatlarına 
mazhar kıl.  

Kemal ehli olan zümre, vâris-i Nebidir. Naib-i Hak-
tır. Hikmet yüzüyle beşeriyyete ziya vermektedir. Nârı 
nura ınkilap ettirmiştir. Ölüye hayat-ı ebediye verir. ilm-
i hakikatı yaşar ve yaşatır. nefs-i zatiyeye diyet olmuş-
tur. Hakk’ın rızasına boyun verir.  

Allahım! 

Allah diyen, zat-ı uluhiyetinize aşk ilan eden, ga-
razsız, maksatsız, fîsebilillah melâmet yolunda yürüyen 
bu ehl-i kemal zümresine ihvanımızı dahil et, ayırma.  

Zevkimize mani olan bütün varlıkları tecelli-i sıfa-
tınla nura inkılâp ettir. Sizi bulan, hikmetlerinizi bilen, 
zevkiyle zevkiyap olan zümre-i salihinden bizleri ayır-
ma.  

Ulu Mevlam! Yavrularımıza aşkını, zevkini, mu-
habbetini ihsan et. Đsm-i celâlin kalplerinde tecelli etsin. 
Her nazarda hikmetlere mazhar düşsünler. Habîbin Hz. 
Muhammet hürmetine Muhammediyyet elini üzerimiz-
den eksik etme. Bizi bize bırakma. Anlayışımızı ziyade 
kıl. Razı olduğun zümreye sizi sevenleri dahil et, bir an 
olsun ayırma. 

Ulu Mevlam! 

Rahimsin, Kerimsin Settaru’l-Uyupsun. Zikrini, 
muhabbetini, sevgini bizden kaldırma. Âmin! Âmin! 
Âmin!  

Selamla hepinizi Allah’a emanet eder, iyilik haber-
lerinizi beklerim. Bizler cümleten iyiyiz, çok şükür. Aile 
birliğimiz selam ederler. Bütün ihvan-ı dine selam ede-
rim.  

26. 04. 1981 
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Sizi Hakk’a vuslat ettirecek, zikrul- 
lah ile gönlünüze Allah sevgisi işleyecek, 
gözünüzü hikmetli gördürecek, dilinizi 
Allah’ın rızasında çalıştıracak bir kâmil 
mürşide ihtiyacınız var.  

O’nu bulacak, bilecek, O’na hizmet 
edeceksin. Nefsini O terbiye edecek.  

 

 

 

 

 

 

NĐÇĐN SEVĐYORUM? 
 

Esselamüaleyküm 

Sevgili Yeğenim, Hâfızım Benim,  

Selam ve sevgilerimle gözlerinden öperim. Mektu-
bunu aldım, memnun oldum, sevindim. Sizi sevindir-
mek için yazıyorum.  

Hâfızım benim,  

Mevlam seni, kardeşlerini, anneni, babanı her tür-
lü afetten, kazadan korusun yavrum. Sizin güzel ahlâk-
lı, alçak gönüllü, emre itaat eden, doğruyu söyleyen, Al-
lah için seven, Allah için sevilen bir insan olmanızı isti-
yorum.  
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Sevgili Yavrum,  

Hiçbir varlık sizleri Allah’ın sevgisinden ve muhab-
betinden uzaklaştırmasın. Đlim, irfan, şan ve şöhret Al-
lah’ındır. Biz de O’nun oluruz inşallah.  

Sizi Hakk’a vuslat ettirecek, zikrullah ile gönlünü-
ze Allah sevgisi işleyecek, gözünüzü hikmetli gördüre-
cek, dilinizi Allah rızasında çalıştıracak bir kâmil mürşide 
ihtiyacınız var. O’nu bulacak, bilecek, O’na hizmet ede-
ceksin. Nefsini, O, terbiye edecek.  

O’na hizmet, Hakk’a hizmet demektir. Çünkü O, 
nefs-i zatiyede temizlenmiş, tevhidin tecellisine mazhar 
düşmüştür. Sahib-i selahiyet/yetki sahibidir. Đrşatla gö-
revli, hikmet sahibi, ehl-i manadır. En kısa zamanda, bu 
zatın mahremiyetine gir, hizmetinde kusur etme yav-
rum.  

Anneni çok seveceksin. O’nu hiç kırmayacaksın. 
Kardeşlerine güzel muamele edeceksin. Ellerinden tutup 
Hakk’ı-batılı siz öğreteceksin. Bizzat yaşayarak bunu is-
pat edeceksin. Pederinize kerhen değil, aşkla zevkle 
hizmet ederek rızasını ve duasını kazanacaksın. O za-
man Allah’a kul, peygambere ümmet, anne-babaya da 
hayırlı evlat olursun inşallah yeğenim.  

Kur’an’a hizmet et, Kur’an’ı oku. Kur’an’ı sev. 
Kur’an’dan ayrılma. Kur’an yolu en nurlu yoldur. Hakk’a 
giden sırat-ı müstakimdir.  

Sizin ve kardeşlerinizin gözlerinden öper, hepinizi 
Allah’a emanet ederim.  

Benim Güzel Hâfızım!  

Seni hâfız olduğun için seviyorum.  

Seni güzel ahlâk sahibi olduğundan, Allah’ı çok 
zikredeceğinden dolayı çok seviyorum.  
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Đslâm’a ve Kur’an’a hâdim/hizmetkar olacağından 
dolayı seviyorum.  

Kardeşlerine merhametli, anne-babaya saygılı ola-
cağından dolayı seviyorum.  

Ve nihayet Hâfız Ahmet Amca’nı rehber, mürşit 
kabul edip O’nun izinden gideceğinden dolayı seviyo-
rum.  

Selamım ve gönül dolusu dualarım aile birliğinizin 
üzerine olsun. Allah sizleri kem gözlerden korusun.  

Âmin! Âmin! 

 26. 04. 1981 
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O Hz. insan ki gönlünü Allah’a ver-
miş, at denileni atmış, Hak’la dolmuş, 
enfüs afakı bir vücut etmiş. Bütün azala-
rından kapılar Hakk’a açılmış:  

Dili Hak’la Hakk’ı söyler, gözü Hak’la 
Hakk’a bakar, kulağı Hak’la Hakk’ı duyar. 
Halkta Hakk’ı tevhid etmenin sırrı tecelli 
etmiş, emrolunduğu gibi doğrudur!  

 

 

 

 

 
 

ALLAH’IN H ĐKMET HAZ ĐNESĐ: ĐNSAN! 
 

Muhterem Kardeşim Mevlüt Efendi, 

Ulu Mevla’dan kemal-i afiyetler diler, aşk ve mu-
habbetin tecelli etmesine dua ederim. Aile birliğinize 
Cenab-ı Hak’tan sevgi, razı olduğu muhabbetler ihsan 
etmesini niyaz ederim. 

Tenezzül, tevazuda hikmetlerin tecelli etmesine 
vesile olacak olan mürşid-i kâmilin telkinine, gönülden, 
candan bağlanmanızı Ulu Yaradanımdan niyaz ederim. 
Misafirperverliğinize, sadakat ve samimiyetinize Allah 
razı olsun der, devamını temenni ederim. 

Mevlüt Efendi, 

Allah’ın hikmet hazinesi insandır. Đnsan, madde-
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sinden manasına geçebildiği takdirde, gerçek manada 
insanlığı anlamış olacaktır.  

O Hz. insan ki gönlünü Allah’a vermiş, at denileni 
atmış, Hak’la dolmuş, enfüs afakı bir vücut etmiş. Bü-
tün azalarından kapılar Hakk’a açılmış: Dili Hak’la 
Hakk’ı söyler. Gözü Hak’la Hakk’a bakar. Kulağı Hak’la 
Hakk’ı duyar. Halkta Hakk’ı tevhid etmenin sırrı tecelli 
etmiştir. Emrolunduğu gibi doğrudur!  

Allah-ı Zülcelâl, bu insanın gönlünde karargâhını 
kurmuş. Bu, gönlünde Allah ve Resulü’nü miraç ettir-
miştir. Bu kemalâta mürşid-i kâmilin telkiniyle ermiştir.  

Ulu Yaradanım!  

Garazsız, maksatsız, Allah rızası için bizlere gönül 
yolunu açan mürşitlerimizin sevgisinden, muhabbetin-
den bizleri bir an olsun ayırma. 

 Muhterem Kardeşim, 

Rabıtamıza sarılıp hikmetleri tefekkür edeceğiz. 
Kemalimize mani olan her şeyden uzak; tevhid ile 
hemdem olacağız. Đlham kaynaklarımızı mürşidin telki-
niyle açacağız inşallah!  

Şuhud ve tefekkürümüzle ehl-i mana olacağız. 
Olayları sabır ve metanetle tahlil edeceğiz. Bütün kötü-
lükler, bizim enfüsümüzde iyiliğe intikal edecektir. Biz-
den öyle rahmet deryası taşacak ki, bütün kâinat bu 
rahmet deryasına gark olacaktır. Afakı seyrederken 
gayrullahın eseri kalmayacaktır. Allah’ın hidayetiyle 
mürşitlerimizin telkini, bizlerin gerçek manada mana eri 
olmamızı sağlayacaktır. 

Đşte bunun için zikirle, fikirle, mürşitlerimizin tel-
kin ettiği gibi rabıtamıza sadakat göstereceğiz. Böylece 
bizden bize gerçekleşecek olan ilm-i Ledün sırrı tecelli 
edecektir. Bu öyle bir ilimdir ki, nâmütenahi/sonsuzdur. 
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Bu ilmin kemaline vesile olacak teslimiyet ve gü-
zel ahlâkı, Mevla-i Müteal bütün ihvanımıza nasib u mu-
kadder eylesin. 

Buradan Hasan Fehmi Efendi ve bütün ihvan çok 
çok selam ediyorlar. Biz de Meşhure Hanım’a -Saadet 
annesi ve dervişe kızlarımız- çok selam ve dualar ede-
riz. Cenab-ı Hak, bu hanım kardeşimize yavrularını ye-
tiştirmekte, beyine hizmet etmekte güç, kuvvet, aşk, 
muhabbet bol bol ihsan eylesin. Bizlere bir evlat Sada-
kati gösteren Meşhure Hanım’a daima dua eder ve Allah 
razı olsun deriz. Ayrılışımızdaki gözyaşları sevgi ve 
dostluğun simgesiydi. Mevla yavrularından ve beyinden 
yüzünü güldürsün. Âmin! 

Selamla hepinizi Allah’a emanet ederim. 

     21. 10. 1981 
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Nasıl madde vücudumuza arız olan 
hastalıkları sizler tedavi ediyorsanız, 
mana vücudumuza arız olan hastalıkları 
da mana doktorlarımız tedavi edecekler. 
Onlar bize tevhidi aynen verebilmek için, 
kelâm-ı Hak’la sohbet edebilmek için 
oluşlarından, bilişlerinden geçtiler. Nis-
pet vücutlarından arındılar. Kelâm-ı 
Hak’la sohbet ettiler.  

 
 

 
 
 
 
 
 

SENĐ SANA ANLATMAK! 
    

Esselamüaleyküm 

Muhterem Doktorum Mehmet Efendi,  

Ulu Yaradanım, razı olduğu iyilikleri üzerinizden 
eksik etmesin. Tecelli-i efal, tecelli-i sıfat ve tecelli-i za-
tıyla sizi müstağrak etsin/kendinizden geçirsin.  

Ehl-i mana, ehl-i Hak, ehl-i kemal oluşunuz, in-
sanlık âlemine yüzünüzden rahmetiyle zuhura gelsin; 
gelsin de yüzünüze bakan hiç gayrullah görmesin.  

Zikrin saikası, sevgi ve muhabbetin tecellisi, dal-
galarıyla coşan deryalar gibi enfüs ve afakımızdan mür-
şidin telkini üzerine gayrullahı silsin; silsin de “Hak yüzü 
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insan yüzünden görünür!” zevkini dostlarına, ahde vefa 
edenlere tattırsın. 

Muhterem Doktorum, 

Nasıl madde vücudumuza arız olan hastalıkları siz-
ler tedavi ediyorsanız, mana vücudumuza da arız olan 
hastalıkları da mana doktorlarımız tedavi edecekler. On-
lar bize tevhidi aynen verebilmek için, kelâm-ı Hak’la 
sohbet edebilmek için oluşlarından, bilişlerinden geçti-
ler. Nispet vücutlarından arındılar. Kelâm-ı Hak’la soh-
bet ettiler.  

Niyazi Hazretlerinin buyurduğu gibi: 

Hak yüzü insan yüzünden görünür 
Hakk’ı istersen yürü insana bak! 

O insan-ı kâmil ki, güzel ahlâkla kendisinde Âde-
miyet tecelli etmiş. Muhammediyyet’in mazharı olmuş. 
Zahiri halk ile bâtını Hak şuhuduna ermiş. Velayet ve 
nübüvvetin sırrının sahibidir!  

Onlara sadakat ve teslimiyetimizde eksiklik yap-
mamaya çalışacağız.  

Kâmili Hak bil, ey Hak yolcusu  
Pîr yüzündendir Hak hidayatı. 

Tenezzül ve tevazumuz kemalimize vesile olacak-
tır inşallah! 

Allah’ın kahrında binlerce lütuf; lütuflarında da 
kahır vardır. Bizler âşık, sadık olduğumuz kadar, arif 
olacağız. Her yüzden bir yüze, her sözden bir söze, 
celâlden cemâle, nârdan nura geçenlerden olacağız 
inşallah!  

Bazı olaylar bizi kemale getirmek için tecelli 
etmektedir. “Neden, niye, niçin? Olmaz!” diyenlerden 
olmayacağız. Tevhid, iskatu’l-izafat etti. Bizler hâl 
ehliyiz, kâli n’ederiz! 
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“Deme şu niçin şöyle  
Yerindedir ol öyle  
Bak sonuna sabreyle  
Görelim Mevla neyler  
Neylerse güzel eyler!” 

Mürşid-i kâmil himmet etti; Allah’ı sevmek ve Al-
lah’a sevilmenin perdesini kaldırdı. Lisan-ı Hak’la Allah 
demenin sırrını açtı. Nispet efalimizi, nispet sıfatımızı 
nispet vücudumuzu kaldırdı, ifna etti. Gerçekler tecelli 
etti.  

“Biz kelâmı Hak’tan aldık, ruh-i has etti bizi “ 

Canım Kardeşim, 

Halin lisanı yok. Kelâma intikal eksikliktir. Seni 
sana anlatmaya çalışıyorum! Gayre bakma, sende iste, 
sende bul. Yürü hâl ehli ol, kâli n’idersin!  

Doktorum Benim! 

Kemal-i edeple gönül kapısını çalan can dostlar, 
gönül evine girdiler. Gerdek oldular, zevke daldılar. 
Feyz-i Đlâhiyye’ye mazhar düştüler. Hak yolunda canını 
feda edenler, candan geçip canana erdiler. Gel gönüle 
gir gönüle! 

Gönül eri olmak, sırra kadem basmak, kutsî vadi-
de ümmet-i Muhammet olarak bulunmak ya Rab, ne şe-
ref, ne fazilet, ne meziyet! Can dostlara Mevla nasib u 
mukadder eylesin.  

Diğer tarîkatlar, olmak, bilmek, görmek için çalışı-
yorlar. Đhvanımız için olmak, ölümün ötesinde! Cennet 
de sırat, mizanın ötesinde.  

Avam-ı nas, Allah’a tabut ve teneşirle gidecekler. 
Biz öyle gitmeyeceğiz. Gidilecek yer kalmadı! Bizden bi-
ze gidiyoruz. 
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Hakk’a giden yol  
Senden sana gider ol. 

Hakk’a gönülden gidilir. “Gönül şehri sarayında 
gözüm gördü dilarayı” sırrını mürşidimiz açtı bizlere. 
Hakk’ı isteyen, kemal isteyen, irfaniyet isteyen bizlere 
gelsin. Gelsin, gelsin de ayniyetin zevkini tatsın.  

Ayniyettedir safa  
Kelâmla olmaz ifa  
Derviş ahde et vefa  
Her yüzden nazarım sen.  

Rabbim, ihvanımızı rabıtasından, şuhud ve tefek-
küründen ayırmasın. 

Sevgi ve muhabbetle gözlerinizden öper, Allah’a 
emanet ederim. Selamlarımız selametiniz için olsun.  

 

07. 01. 1982 



 

 20

Yolumuz aşk yolu, Kur’an yoludur. 
Bu yolda duraklama yok. Görerek, bile-
rek, emin adımlarla, emrolunduğumuz 
gibi dosdoğru yürüyeceğiz yavrum! Allah 
ve Resulü’nün razı olmadığı şeylere mey-
letmeyeceğiz, onlara dönüp bakan şaşı-
lardan olmayacağız. At denileni atıp al 
denileni almak, bizim için en kârlı kazanç 
olacaktır.  

 

 
 
 

YABANDA GEZENLERDEN OLMA! 
 

Esselamüaleyküm 

Vatan Bekçisi Askerim, 

Dua ve temennilerle tavsiyemiz, vatan müdafaa-
sında, memleket ve milletimize hizmet etmekte, niza-
miyede, serhatlarda, namus ve şeref bekçiliğinde maddi 
ve manevi ebediyen uyanık olmanızdır.  

O gün bütün samimiyet, saf ve temizlikle gönül-
den ifade edilen bakışlar ve gözyaşları bizi çok etkiledi. 
Sadakatin sembolü olan hareketlerinizden dolayı, o 
günkü görüşmek üzere sizi aynen bağrıma basar, asker 
olarak gözlerinizden öper, vatanın kıymetli görevine 
teslim ederim. 

Đyi biliniz ki samimiyetinizle gönlümüzdeki müs-
tesna yerinizi muhafaza etmektesiniz. Gönüle aşk, sev-
gi, muhabbet ve emre itaatle girilir. Gel gönüle, gir 
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gönüle buyuran efendilerimiz gibi!  

Size yazmak istediklerimizi söylemişizdir. Kendini 
bulmanın, bilmenin, sırrına ermenin telkinleri size ya-
pılmıştır. Manevi feyzinizi kendinizde bulacaksınız. Size 
yapılan telkin, kemalinize vesile olacaktır inşallah!  

Dikkatinizi tekrar sizden size çekiyorum! Yabanda 
gezenlerden olmayacaksınız. Emre itaat, telkine sada-
kat, ahde vefa başlıca emelimizdir yavrum! Bunun dı-
şında vuslat mümkün değildir.  

Yolumuz aşk yolu, Kur’an yoludur. Bu yolda du-
raklama yok. Görerek, bilerek, emin adımlarla, emro- 
lunduğumuz gibi dosdoğru yürüyeceğiz yavrum! Allah 
ve Resulü’nün razı olmadığı şeylere meyletmeyeceğiz, 
onlara dönüp bakan şaşılardan olmayacağız. At denileni 
atıp al denileni almak, bizim için en kârlı kazanç olacak-
tır.  

Ehl-i imanın rehberi Kur’an’dır. Mürşitlerimizin tel-
kinleriyle inşallah rabıtamıza sımsıkı sarılıp açıklık ver-
meyeceğiz.  

Bir mümin olarak görevinizi biliyorsunuz. Tekrar 
etmeye lüzum görmüyorum. Emre itaat, komutanlara 
saygı, vatana gönülden bağlanma, kahırla değil, sevgiy-
le ona hizmet etme arzu ve emeliniz olmalıdır.  

Sizlerin vatan bekçiliği sayesinde çok şükür bizler 
rahat, huzurluyuz. Siz uyanık olduğunuz için, biz rahat 
rahat uyuyabiliyoruz. Ebediyen uyanık olmanızı temenni 
ve tavsiye ederim. 

 Hizmetlerinizde başarınız dileğimizdir. Bu yolda 
size daima duacı olduğumuzu bildiririm. Askerlikte 
tevhid ediniz, gönlünüzü askerliğe veriniz der, daima 
bunu deriz. 

17. 04. 1982 
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Sevgili kardeşimiz nispetsiz fenafil-

laha uğramıştır. Kendisine Hakk’ı diyet 
etmiştir. Sevgiye, muhabbete Muham-
medî ahlâk ile mazhar düşmüştür. Sözü 
murakabelidir. Nazarında ferâset vardır. 
Onun kelâmı hikmetlidir. Âyet ve hadisin 
mana-i mefhûmunda ehl-i tahlildir. Sözü 
sohbeti senetlidir. Zahiri halk ile; bâtını 
kesafetten letafete mazhardır. 

 
 
 
 
 
 

ĐKĐ ZIT, BĐR YERDE BULUNMAZ! 
  

Esselamüaleyküm 

 Muhterem Kardeşim Hâfız Ahmet Efendi, 

Ulu Mevla razı olduğu iyilikleri üzerimizden eksik 
etmesin. Sıhhat ve afiyette daim eylesin. Đnşallah ke-
mal-i afiyet üzeresiniz. Hamd olsun bizler de iyiyiz. 
Şuhud, tefekkür, rabıta üzerine olabildiğimiz nispette iyi 
oluyoruz.  

Bildiğiniz gibi ümmetin fesada gittiği bir devirde 
bulunuyoruz. Her zamankinden daha dikkatli olmamız 
gerekiyor. Küçük hatalardan dahi dikkatle korunmaya 
özen göstereceğiz. Küçük ihmaller, insan hayatında bü-
yük zararlara vesile olmuştur.  

Emrolunduğumuz gibi doğru yürüyeceğiz. Emin 
adımlarla rabıta-i tevhidin, ahlâk-ı Muhammediyye’nin 
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çizgisi üzerinden Allah ve Resulü’nün rızası üzerine say 
etmek başlıca emelimizdir.  

Bu günler zuhur eden sohbetler, bu tarz üzerine 
tecelli etmekte. Đhvanla beraberken güzel ahlâk güzel 
ahlâk diye telkinler, sohbet, muhabbetler cereyan et-
mekte. 

Düşünüyorum: Zikrullah tecelli etmezse, haset, 
inat, kin ve öfke, nefsânî duygular gönül evinden silinip 
atılmazsa, güzel ahlâka mani nedenler terk edilmezse, 
güzel ahlâk nasıl tecelli eder? Đki zıttın bir yerde cem 
olması mümkün mü? Bu iki zıttın arasında ömürlerini 
bitirenler, feryad ede ede son nefeslerini verdiler. 

Mevlaya sonsuz hamd ü senâ! Tevhidin nuruyla, 
Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, mürşitlerimizin telkinle-
riyle ihvanımızın taklit, istidlalden tahkike ulaşacakları 
bir gerçektir. 

Đhvanımız fehmeden Fehmiler gibi hâlde tevhid 
etmenin, bilmenin, olmanın duyguları içerisindedir. Seyr 
ü sülukundaki azimle, Sadakatle sahil-i ehâdiyete vara-
caktır. Velayet ve nübüvvetin zevkine erecekdir. Mave-
ra-i akl içinde sohbet edeceği aşikârdır. 

Sevgili kardeşimiz nispetsiz fenafillaha uğramıştır. 
Kendisine Hakk’ı diyet etmiştir. Sevgiye, muhabbete 
Muhammedî ahlâk ile mazhar düşmüştür. Sözü mura-
kabelidir. Nazarında feraset vardır. Onun kelâmı hik-
metlidir. Âyet ve hadisin mana-i mefhûmunda ehl-i tah-
lildir. Sözü-sohbeti senetlidir. Zahiri halk ile; bâtını ke-
safetten letafete mazhardır.  

Đlâhi aşk merdivenine mürşidinin tarif ve telkini 
üzerine tırmanmış bu can kardeşlerimiz, -mana erleri, 
naz ve niyazın bendeleri- ne kadar müteşekkir olsalar 
az değil mi? 



 

 24

Mürşitlerimiz bize uruç ve nüzûlü gösterdiler, tel-
kin ile yaşattılar. Vâris-i Nebi, Naib-i Hak anlamı içeri-
sinde duygulandırdılar, hissedar ettiler. Nefhedip, ru-
hundan ruh verdiler. Ezel ve ebedin kapısını araladılar. 
Harfsiz, kelâmsız devr-i alem tecellisine mazhar kıldılar. 

Sultan bir ifadesinde: "Dikkat edin! Dikkat edin! 
Suretim, şeklim, bu kemik-kan torbası sizi aldatmasın. 
Benim Fehmim, beni fenafillaha uğrattı, ayniyete getir-
di. Öyle bir hâl oldum ki ifade edecek kelâm bulama-
dım. Anlayın beni, ne olur, dinleyin beni! Kelâmı 
Hak’tan duyun. Tevhidi mutlaktan alın. Mürşitten ibâ 
edenler, Hak’tan da oldu cüdâ./Mürşidi kabul etmeyen-
ler Hak’tan da uzak düştüler. 

Ey can tahtımın sultanı!  
Şimdi bizde biz olmuşsun  
Gönüllerde taht kurmuşsun  
Dostunla hemdem olmuşsun  
Can u cananım merhaba! 

Đkinci merhabayı da zat-ı alinize söylemek duygu-
suyla bu mektubumu yazıyorum.  

Efendisine muhatap olmuş, haremine girmiş, sırrı-
na kadem basmış, efendisiyle ayniyet olmuş, aynı duy-
gu, aynı düşünce, hüve hüve...  

Đşte bu kardeşime can u gönülden merhaba! 

Bilcümle ihvana selam, dualarla Cenab-ı Hak'tan 
kemal-i afiyetler dilerim.  

23. 04. 1982  
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Tevhid ilmi, hâl ilmidir, mana ilmi-
dir…  

Masivaya göz yummadan, gayriyeti 
silip atmadan, fenafillahta eriyip yok ol-
madan, diyet-i Hak, zahiri halk ile bâtını 
Hak olmadan, "Küntü kenzen mahfiy- 
yen...”2 sırrına sırdaş olmadan bu ulvî ve 
kutsî tecelliye mazhar olmak mümkün 
değildir.  
 

 

 

 

 

MANEVĐ MESULĐYETĐN AĞIRLIĞI! 
      

Esselamüaleyküm 
Muhterem Kardeşim Salih Efendi, 
Cenab-ı Mevla’dan dualarımla kemal-i afiyet üzere 

olmanızı diler, bütün ihvanın hâl ve hatırlarını sual ede-
rim. Mevla-i Zülcelâl, razı olmadığı fiillerden korusun. 

Muhterem Kardeşim, 
Üzerimizdeki emanet-i Đlâhiyye’nin manevi mesu-

liyetini bir an olsun aklımızdan çıkarmamaya dikkat 
edeceğiz. Kutsiyetini idrak eden ehl-i kemal, bu nur-i 
tevhid ile kemale geldiler, irfaniyet buldular. Mürşitle-
rinden aldıkları telkin üzerine tevhide hizmet ettiler. 
Đlâhi aşk tecellisine mazhar olabilmek için ihlasla, Sada-
katle emre itaatte azamî derecede gayret gösterdiler.  

Bildiğiniz gibi, yolumuz aşk yoludur, sevgi yolu-
dur, muhabbetullah yoludur. Zirve-i tevhide giden sırat-
                                           
2 Keşfu’l-Hafa, II, 132 
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ı müstakimde; abdestli, uyanık, murakabeli, tefekkür 
üzerine olmak, emin adımlarla görerek, bilerek aynı hâli 
yaşayarak seyr ü süluk etmek başlıca arzumuz ve ga-
yemizdir. Bütün ihvanımızın Sadakatlerine, emre itaat, 
mürşitlerine bağlılık derecelerine göre ilham-ı Đlâhiyye’ 
ye mazhar düşecekleri muhakkaktır. Buyrulduğu üzere:  

Neylesin Talip, olamaz teslim  
Ya nice bulsun, ol kemalâtı. 

Hak yolun yolcularından Hakk’ın istediği, sadık kul 
olmalarıdır.  

Allah’ın Resulü neyi getirdi, “Alın!” dediyse, onu 
alacağız; neyi “Atın!” dediyse, onu atacağız. Meratip ve 
makamat-ı tevhidi günlük hayatımıza uygulayıp emro- 
lunduğumuz gibi doğru yaşamadıkça ehl-i tevhidiz, de-
meye hak kazanamayız.  

Tevhid ilmi, hâl ilmidir, mana ilmidir. Bu Đlâhi te-
celliye mazhar olanlar, muhasebeden, muhakemeden 
şehadet âlemine yükseldiler. Ayne’l-yakîn tecellisine 
mazhar düştüler, düştüler de hallerini ifade edecek ke-
lime bulamadılar. 

Bazıları:  
“Bî hurûf u lafz u savt” diye söylediler.  
Ve yine bazıları: 
Ayniyettedir safa 
Kelâmla olmaz îfa  
Derviş ahde et vefa  
Her yüzden nazarım sen!  

Ve yine:  
Hu’dur bizim huzurumuz  
Hak’tır bizim zuhurumuz.  
Yürü hâl ehli ol kali n’dersin.  
Ve buna mümâsil/benzer binlerce ifade... 
Masivaya göz yummadan, gayriyeti silip atmadan, 

fenafillahta eriyip yok olmadan, diyet-i Hak, zahiri halk 
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ile bâtını Hak olmadan, "Küntü kenzen mahfiyyen...”3 
sırrına sırdaş olmadan bu ulvî ve kutsî tecelliye mazhar 
düşmek mümkün değildir.  

Bütün evliyaullah, arifibillah olan ulu kişiler, 
Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, nur-i tevhid ile mürşit-
lerinin telkini üzerine hareket ederek Đlâhi rızayı kazan-
dılar. Mevla-i Zülcelâl, bizleri onların yolundan, dua ve 
himmetlerinden mahrum etmesin. 

Her zamankinden çok daha ahkâma sarılıp ahlâk 
üzre emrolunduğumuz gibi doğru olarak mürşitlerimizin 
tarif ve telkini ile yürümeye çalışacağız. En küçük bir 
ihmal etmemeye gayret göstereceğiz. Bir an bile olsun 
huzurdan, rabıtadan, şuhud ve tefekkürden düşmemek 
için uyanık olacağız. Çok dikkat edeceğiz.  

Dâr üzre olsak, halka çok ağır gelen bir tecelliye 
mazhar düşsek bile rabıta üzerine olacağız. Ne kahır ne 
lütuf, ne nâr ne nur bizleri rabıtamızdan ayıramayacak 
inşallah! 

Bütün kardeşlerimizden ricam:  
Nerede bulunursa bulunsunlar, bir yıldız gibi etraf-

larını aydınlatsınlar. Hâl ve hareketleriyle, tenezzül ve 
tevazularıyla, merhametli halleriyle güzel ahlâk sahibi 
olduklarını göstersinler inşallah! 

Kardeşlerimiz çok şükür manasız çekişmelerden 
uzaktırlar, uzak olacaklardır. Tevhid ehli, murakabelidir, 
sözü sohbeti tevhid iledir. Tevhid ehlinin yaşantısının, 
günlük hayatının Allah ve Resulü’nün rızası üzerine ol-
ması şarttır.  

Ulu Mevlamız razı olduğu iyilikleri hepimizin üze-
rinden eksik etmesin inşallah! 

17. 05. 1982  

                                           
3 Keşfu’l-Hafa, II, 132 



 

 28

Bu iyi niyetimizden dolayı sopa ye-
dik, taş yedik, bitmez tükenmez laf ye-
dik. Kerbelâ’da boynumuzu verdik. 
Seyyid Nesimî’de derimizi yüzdürdük. 
Muhiddîn, Bedreddîn’de darağacına çık-
tık. Mahpushanede Đmam-ı Azam’ın üze-
rine vurulan sopaları biz yedik.  

 
 
 
 
 

VÜCUDA HÜRRĐYETĐN GELĐŞĐ 

 
Esselamüaleyküm 

Muhterem Đhvanım, 

Mevla-i Zülcelâl, siz kardeşlerimi enfüsî ve afakî 
nefsânî afetlerden ve bütün kötülüklerden korusun. Đn-
şallah kemal-i afiyet üzeresinizdir. 

Đnsan vücudunda kemal-i afiyet tevhid ile tahak-
kuk eder. Vicdanı, ruhu; nefsine, öfke ve hiddetine esir 
olanlar, Đlâhi hürriyetin havasını teneffüs edemezler.  

Kuruldu cumhuriyet 
Oturdu tahtına millet 
Vücuda geldi hürriyet 
Yaşasın Pîr melâmiyyûn  

Vücuda hürriyet tevhid ile gelir. Ruhumuz, vicda-
nımız; nefsin, şeytaniyetin, şehevî arzuların esaretinden 
kurtulup, “kendini bilme” sırrına mazhar olduğu zaman, 
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Đlâhi tecelli zuhur eder. Bu aşkı, zevki tatmayan ne bil-
sin! Ona da ihsan eylesin Mevla. 

Düşün bir kere!.. Öfkenin, gazabın, hiddetin, gu-
rur ve kibirin duvarları arasında yıllarca mahkûm olmuş 
varlığı! Hakikat güneşini görememiş, bu kalın duvarlar 
arasında hayal, evham, çeşitli kuruntular içerisinde bo-
ğulmuş. Birçok arzu ve istekleri var: Cennetler ve huri-
ler, çeşitli nimetler...  

Islah edilemeyen vücut, dünyada kavuşamadığı 
istekleri için “Bir gün bunları ne olsa Allah’tan alaca-
ğım!” diye kendisine çeşitli kuruntular vermekte. Bu du-
rumda olanların mahkûmiyet duvarını delmeye çalış-
mamız, hakikat güneşinin nuru ile küçük bir delikten 
orasını aydınlatmak isteyişimiz, elbette ki iyi niyetimizin 
semeresidir.  

Bu iyi niyetimizden dolayı sopa yedik, taş yedik, 
bitmez tükenmez laf yedik. Kerbelâ’da boynumuzu ver-
dik. Seyyid Nesimî’de derimizi yüzdürdük. Muhiddîn, 
Bedreddîn’de darağacına çıktık. Mahpushanede Đmam-ı 
Azam’ın üzerine vurulan sopaları biz yedik.  

“Son iki senem olmasaydı helâk olacaktım.” diyen 
zat-ı muhterem, Cafer-i Sadık’a biat ettikten sonra baş-
ka bir alemin insanı oldu. O’nu; günlük insan, midesin-
den beslenen, nazarında feraset olmayan, nefsinin esiri 
olan ne bilsin? 

Ah Koca Đmam! 

Işık vermek istedin de, hayat-ı ebediyyeyi tattır-
mak istedin de işte başımıza bu afetler onun için geldi.  

Her belâ geldikçe hamd ederim ol Süphan’a ben. 

Çok iyi niyetinin, merhametinin neticesi, vuslatını 
madden ve manen gizledin. Senin hâl ilmine tutulanlar, 
aynı hâli yaşadılar, aynı acıyı tattılar. Nârda nura, ka-
hırda lütfa uğradılar.  
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Đç ol zehri ki sonunda bal olsun 
Sonunda zehr olan balı ne’dersin? 

Ruhları şâd olsun, himmetleri üzerimizden eksik 
olmasın. Kemalimize vesile olacak bu hallerini daima 
rahmetle anacağız.  

“Eşeddül belâ, alel enbiya, sümmel evliya, 
sümmel müminûn” Mana malum. Allah’ın Resulü: “Đn-
sanların anlayacağı şekilde konuşun.” Hidayet Al-
lah’tandır. Kuzuya ot gerektir, ona da... 

Suret ve şekiller bizleri aldatmayacaktır.  

Surette nem var benim 
Đçeri gel cana bak! 

Đhvanımız arifane hareket edecek, hareketleri, sö-
zü sohbeti kontrollü olacaktır.  

Efendi Hz.’leri buyuruyor ki:  

Köstebektir Hak cemâlin görmeyen ehl-i hicap 
Duysa güneşten teessür, kendini yere daldırır. 

Ehl-i tevhid, bu hâlde olanlara hallerine göre, gıda 
ve besinlerine göre hareket etmelidir.  

Şu azgın, bağından çözülürse neleri yapmaz ki... 
Đstanbul’da âlimin birisine sohbet ettim.  

- Ah Sabri, dedi, sana inanabilsem Đstanbul bana 
dümdüz olur. Korkmasaydım cehennemden beni kim 
tutabilirdi? 

Đşte ben onun ilmine, sarığına, cübbesine aldan-
mıştım. Korku müslümanlarına aşk ile zevk ile ibadeti 
tattıramazsın. Fîsebilillah garazsız, maksatsız ibadet 
edebilmek, dünya ukba, ulâ ve uhranın ötesinde secde 
edebilmek Allah’ın büyük bir lütfudur.  

Kime ref-i hicap oldu 
Gözü mahbubunu gördü 
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Ana sor mahbubun vasfın 
Ki sorma gözü âmâdan 
 
Hakikat ilmi darı değildir 
Cami avlusuna saçamam hocam! 

Peygamber Efendimiz (s.a.) evlatlığı Zeyd’e:  

- Ya Zeyd, sırrımızı ifşa etme, taş attırma. Nadan 
anlamaz seni. Onların yanında onlar gibi ol. Ört, onların 
haline acı. Siz tecellinin mazharısınız.”  

Ve yine: 

- Ya Selman, halk arasında nişansız olun. Sizin 
yükünüzü dağlar, taşlar çekemez. Ehl-i nefsin kaldırma-
sı mümkün mü?”  

Bu hâle kimler tutulmadı ki... Mevlam ezel ebed 
yardımcımız olsun. 

Muhterem Efendi, 

Yukarıda belirttiğim gibi hareketlerimiz tevazulu 
ve kontrollü olmalıdır. Güzel ahlâk sahibi olacağız. Đmhâ 
değil, ihya eden, elinden, dilinden, azalarından kimseye 
zarar gelmeyen, insanlar için daima hayır işleyen bir in-
san olacağız. Allah için söyleyen, Allah için susan, Allah 
için seven insan olmak başlıca arzu ve emelimizdir. Al-
lah bu yolda bizlere kolaylıklar, başarılar ihsan eylesin. 
Layık kul olmamıza yardımcı olsun. Bizi bize bırakmasın 
inşallah! 

Sevgili Dost, 

Allah için buğz edebilmek çok yüksek bir makam-
dır. Bunu başarabilmek kolay değildir. Nefsin küçük bir 
payı olursa, bizim için afet, felaket olur. Küçük ihmalle-
rin meydana getirdiği büyük zararlar, bize ders olmalı-
dır. Daima şuhud, tefekkür üzere bulmanın, bilmenin, 
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olmanın zevki, aşkı, iştiyakı içerisinde zevkiyap olmalı-
yız.  

Tren hedefine raylar üzerinde ulaşabilir. Bunlar-
dan biri Şeriat-ı Muhammediyye, biri de Hakikat-ı 
Muhammediyye’dir. Mürşidin telkini üzerine hareket 
edeceğiz inşallah! Çokları bu rayın dışına çıkarlar, he-
deflerini kaybederler. Mevlam bütün ihvanımızı koru-
sun.  

Pîr Seyyid’in kutsi emaneti üzerimizde. O’na hiz-
met şerefi bizlere kadar nüzûl etti. Güzel ahlâkımızla, 
emrolunduğumuz gibi doğru, Kur’an-ı Kerîm’in ışığı al-
tında hizmeti kendimize gaye edineceğiz. Çok şükür ih-
vanımız iyidirler. 

Vazifenizde başarılar diler, gerçek manada öğret-
men olmanıza Allah’tan dua ve niyaz ederim. 

16. 01. 1983 
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Vatan sathında hizmeti gaye edin-
meliyiz. Erinden paşasına kadar birbiri-
mizi sevmeli ve birbirimize sevilerek bir 
vücut olmalıyız. Memleket ve milletimi-
zin bekası için bütün engellere göğüs 
germeliyiz. Birlik ve beraberlik ruhu içe-
risinde vatan sevgisinde yekvücut haline 
gelmeliyiz. Bunların gerçekleşmesinin; 
memleketimizin bekasına, huzur ve saa-
detine, gerçek demokrasinin tecelli et-
mesine vesile olacağından asla şüphemiz 
yoktur. 

 
 

 

VATAN SEVG ĐSĐNDE BĐR VÜCUT OLMAK! 
 
 
Esselamüaleyküm 

Sevgili Oğlum Hasan Hilmi, 

Selam ve sevgilerimle gözlerinden öperim. Yazmış 
olduğunuz mektubu okudum, yanımdaki ihvana da 
okuttum. Mektubunuzdan çok memnun oldum. Ulu 
Mevlam sizi aşk ve muhabbet tecellisine mazhar kılsın, 
bir an bile ayırmasın. 

Senelerden beri arzuladığım, can u gönülden iste-
diğim tevhide bağlılığınız, veciz mektup ve ilâhileriniz, 
şüphesiz tevhide gönül verişiniz, şeksiz ve şüphesiz 
inancınız semerelerini gösterdikçe, bizleri sonsuz mem-
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nuniyete gark ediyor. Đşte bundan dolayı size dua edi-
yorum yavrum. 

Sizler düşünen insan olacaksınız. Hakk’ı-batılı, iyi-
kötüyü, nefsanî-Rahmânî olanları fark eden ariflerden 
olacaksınız yavrum.  

Yolumuz aşk yolu, muhabbetullah yolu, sevgi yo-
ludur. Bu yolda sevgiye, aşka, muhabbetullaha tutulan 
Hak dostlar Hakk’ın sevgi ve itimadını kazandılar. Vela-
yetten Kur’an-ı Kerîm’i, nübüvvetten de hadis-i şerifi iz-
har ettiler. Zahiri halk ile bâtını Hak olmanın zevki 
şuhudu içerisinde zevkiyap oldular.  

Öyle bir hâl oldular ki Mevlana Hz.’leri: 

Bugünün sultanı benim. Bana, bana gelin bana!  

Yunus Emrem Hz.’leri;  

Ete kemiğe büründüm  
Yunus diye göründüm. 

Niyazi Mısrî Hz.’leri:  

Buluştu bir ten ü bir can  
Bu mülkü ettiler seyran! 

Hasan Fehmimiz:  

Mavera-i akl içinde sohbet ettim dost ile 

Efendi Hz.’lerimiz:  

“Sultanların Sultanıyız  
Hûdur bizim huzurumuz  
Hak’tır bizim zuhurumuz!” buyurdular 

Meratip ve makamatın zevki, bu Hak yolcularını 
öyle bir hâle getirmiş ki hallerini ifade edecek kelime 
bulamamışlar.  

Đşte yavrum, babanın arzu ve emeli, Hak yolda 
garazsız maksatsız fîsebilillah hizmet etmenizdir.  
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Hizmet edebilmeniz için de sultanların, Hak dost-
ların tarifi ve telkinlerine gönülden bağlı olmanız lâzım-
dır. Bu bağlılık, kemalinize vesile olacaktır yavrum.  

Pîr Seyyîdimizin bizlere emanet ettiği ledün ilmine 
canla başla sarılıp hizmeti gaye edineceğiz. Hurafele-
rin/batıl inançların, art düşüncelerin kasıt ve gayelerin 
evham ve hayalin, gaflet ve feryadın alabildiğine hüküm 
sürdüğü şu zamanda Rabbimize ne kadar hamd ü senâ 
etsek az.  

Hak mürşit bizlere tevhidi mutlaktan verdi. Bizi 
fenafillaha uğrattı. Ruhundan ruh verdi bize. Kelâm-ı 
Hak’la sohbet etti. Yolumuzu kolaylaştırdı. Ne kadar 
hamd ü senâ, şükr ü senâ etsek az; yeterli değil! Te-
nezzül ve tevazuda yarışacağız. Sırat-ı müstakimde 
emrolunduğumuz gibi doğru, sıfatullahın mazharı olarak 
emin adımlarla yürüyeceğiz yavrum! 

Melâmet, dirileri fenafillaha uğratır; ölüleri, ru-
hundan ruh vererek ihya eder. Siz bu sırrın sahibi ola-
caksınız. Allah’ın nurunu aynen aksettirecek bir hayat 
kaynağı olabilmek için emre itaat, telkine riayet şart. Pir 
Seyyidimize layık olabilmek için emanet ettiği tevhidi 
başımıza taç edeceğiz yavrum. Ulu Mevlam razı olduğu 
dostlarının sevgi ve muhabbetine sizi ve bütün ihvanı-
mızı mazhar kılsın. 

Hasan Hilmim! 

Vatan sevgisi imandandır. Vatanımızı çok sevece-
ğiz. Her şeyimiz vatanla. Annemiz, babamız, ailemiz, 
akraba-i taallukatımız, anne vatanın yavruları. Vatana 
layık hizmet arzu ve emelimiz olacaktır.  

Bunun için yavrum, askeri ve askerliği çok seve-
ceğiz. Sizi üniforma ile görmenin, asteğmen olarak sey-
retmenin beni ne kadar duygulandırdığını, memnun et-
tiğini anlatacak lisan bulamıyorum.  
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ  
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ  

buyuran büyük insan, bir nebze olsun anlatmaya çalış-
mış. Ruhu şâd olsun.  

Vatan sathında hizmeti gaye edinmeliyiz. Erinden 
paşasına kadar birbirimizi sevmeli ve birbirimize sevile-
rek bir vücut olmalıyız. Memleket ve milletimizin bekası 
için bütün engellere göğüs germeliyiz. Birlik ve beraber-
lik ruhu içerisinde vatan sevgisinde yek vücut haline 
gelmeliyiz. Bunların gerçekleşmesinin; memleketimizin 
bekasına, huzur ve saadetine, gerçek demokrasinin te-
celli etmesine vesile olacağından asla şüphemiz yoktur.  

Peygamber efendimiz: “Vatan sevgisi imandan-
dır.” diye buyurmuşlardır.  

Askerim benim, serhaddin bekçisi! 

Ulu Yaradanım sizleri ve bütün askerlerimizi nef-
sanî, maddi ve manevi bütün hastalıklardan korusun. 

Burada aile birliğimizin sizin iyilik haberlerinize 
göre iyi olduklarını bildiririz. Cümlemiz selamlarımızı 
sunarız. Gözlerinden öperim yavrum.  

Selamlarımız selametiniz için olsun!  

  
 12. 06. 1983 
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“Tevhid ilmini toprağa gömmeyelim; 
alın alın. Size mutlaktan tevhidi verebil-
mek için fenafillahta eridik, ender fenada 
hayat bulduk. Kelâm-ı Hak’la sohbet 
edebilmek için telkine riayet, emre itaat 
ettik. Sadakat ve samimiyetimizde eksik-
lik yapmamak için azamî gayret sarf et-
tik.  

 
 
 
 
 

 

TARÎKATLARIN DEJENERE OLU ŞU! 
 

Esselamüaleyküm 

Seyr ü süluk etmek isteyen kardeşime! 

Akl-ı seliminle dinle ve düşün. Hiçbir varlık size 
engel olmasın, sizi hedefinizden alıkoymasın. Suret ve 
şekil dikkat et sizi aldatmasın! 

Đnsanlar sarhoştur, makam, şan, şöhret sarhoşu. 
Yükseldikçe mesuliyetini kaybediyorlar. Kendilerini der-
leyip toparlayamıyorlar. Kendilerini akıntıya kaptırıyor-
lar. Şeyhlikler de böyle oluyor.  

Şeyh, manen görevli olandır. Đlham tecellisinin 
mazharıdır. Đlham kaynakları çalışan, etrafına manevi 
ruh verebilendir. Bütün hâl ve harekâtı kontrollü, sözü 
sohbeti murakabelidir. 
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Bu manevi makama yükselen kişilerin ilham kay-
nağı, tenezzül ve tevazusu olacak. Bunlar aynı zamanda 
ihvan olacak, dervişan olacak. Dervişleri sevmek, gö-
nüllerine girmek, gönüllerini fethetmek, o sevgiyle ma-
nevi tedavilerini yapabilmek için çalışacaklar. Onları, 
maddeden manaya, mukayyetten mutlağa geçirebile-
cekler. Üzerlerine almış olduğu manevi mesuliyeti bü-
yük görevin idraki, anlayışı içerisinde olacaklar. 

Hani derler ya ki: “Şeyh uçmaz da müridan şeyhi-
ni uçurur!” Onu efsaneleştirir. Bilmediği, zevk edemedi-
ği, gerçek manasını müdrik olmadığı hâl ve hareketleri-
ni vasıflandırırlar.  

Şeyh efendi: 

- Aman efendim, ben böyle değilim!” dese de, 

- Estağfirullah, sen daha büyüklere layıksın. Ne 
tenezzül ne tevazu efendim.” diyerek riyakârlık, şıma-
rıklık yaparlar.  

-Ah, bizim efendi gibisi var mı... 

Bu riyakârlık ile kendine pay arayanlar, kısa za-
manda da kendilerini birer şeyh olarak görürler.  

En çok metheden, parsayı toplar. Đşte tarîkatların 
dejenere oluşu böyle gerçekleşmiştir. Şeyhler, şeyh ol-
mayıp da olmak, ermek, bilmek hastalığına yakalandı-
lar.  

Geçmiş velilerin kitaplarından hikayeler, nakiller 
aktarıp bazı harikulâdeliklerden bahsederek kendilerini 
esrarengiz perde arkasına sokmaya çalıştılar. 

Bunlar doğrudan doğruya tevhid düşmanları! Ger-
çek ehl-i tevhidin yolunun engelleri; tevhide taş attıran-
lardır. Erkân ve adabın dışında, Kur’an-ı Kerîm’in ve ha-
dis-i Nebeviye’nin haricinde hedefe ulaşmak mümkün 
mü!?  
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Đşte ehl-i kemalin sözü:  

“Uydun zındık sözüne  
Mürşit dedin kendine  
Senden derviş olanlar  
Bir kızıl şeytan olur.” buyrulduğu gibi.  

Aman Rabbim, safsatalar, batıl itikatlar, ifrat ve 
tefritler, hayal ve evhamlar, gerçeklerden uzak bir sürü 
laf ve güzaflar...  

Bunları tevhid gibi gösteremeye kalkan bir sürü 
sahtekarlar ve riyakârlar var. Bunların hâl ve hareketle-
ri ihvanımıza, Hak yolcularına ders olmalıdır. Ne kadar 
tenezzül tevazu göstersek, şükren secde etsek az! Ne 
mutlu hakiki mürşidi bulana! 

O hakiki mürşid ki her okuyuşta Kur’an’ın hikme-
tiyle dolmuş, rehber Kur'an-ı Kerîm’i göstermiş, fenafil-
lahta erimiş, nam u nişanı kalmamış. Beka-i vahdette 
ilham tecellisinin mazharıdır. Zahiri halk ile bâtını Hak 
şuhudu içerisinde tevhidi mutlaktan almakta ve ver-
mektedir. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”4 
âyetinin gerçek sahibidir. Velayet ve nübüvvetin tasar-
rufunda liyakat sahibidir. Vâris-i Nebi, Naib-i Hak’tır! 
Kenz-i mahfinin mahremiyet üyesidir.  

Rabbim, bu yüce insanları aramızdan eksik etme-
sin.  

Bu zat-ı muhteremlerin nefhasında hayat-ı ebedi-
ye vardır. Dirileri fenafillaha uğratırlar. Ölülere ruh nef- 
hederler, hayat bahşederler. Bu Hak dostları müridanı, 
dervişanı yan etkilerden, nefsaniyetten, geçmiş ve gele-
cek evhamından kurtarıp hâle getirirler. 

 Aman Rabbim! Gerçek mühür sahibi bu mümtaz 
zat-ı muhteremlere hizmet etmek, kelâmını Hak’tan 
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duymak, hürmet ve saygıda eksiklik göstermemek ne 
büyük mutluluk!  

Ruhu şâd olsun Efendi Hz.’lerimiz, efendisi Hasan 
Fehmi’si hakkında “Şeyhim benim, Efendim benim, ca-
nım benim! Ayniyetim benim, herşeyim benim!” derdi. 
Efendisine eksiksiz inandığını defalarca ifade eder, gözü 
yaşarırdı. 

Varmazsa yolum şeyhime  
Sürmezse merhem yâreme  
Vâ fırkatâ va hasretâ  

Koca Mevlana:  

“Ey dünyanın dengesini değiştiren, güneşi, ayı 
başka hâle sokan, ey Tebriz’den doğan hakikat güneşi! 
Doğmasaydın aleme sen, karanlıkta kalırdı cihan. O 
zaman ne sen olurdun ne de ben!”  

Gerçek aşk tecellisinin mazharı olan Đlâhi nurun 
pervaneleri, devr-i alem oldular. Đfade edecek lisan bu-
lamadılar. Bildiler, bildiremediler. Aklı fikretmez o hâli 
fehm ü hâl! 

Efendimiz Hazretleri -Ruhu şâd olsun!-:  

“Tevhid ilmini toprağa gömmeyelim; alın alın. Size 
mutlaktan tevhidi verebilmek için fenafillahta eridik, 
ender fenada hayat bulduk. Kelâm-ı Hak’la sohbet ede-
bilmek için telkine riayet, emre itaat ettik. Sadakat ve 
samimiyetimizde eksiklik yapmamak için azamî gayret 
sarfettik.  

Dinleyin beni. Arkamdan karanlıklarda bir şey 
aramayın. Hayal, evham ile Allah, Muhammed (s.a.) 
evhamına kapılıp nefsinize göre taklidinize göre tevhid 
etmeyin. Ona tevhid denmez.  

Tevhid, iman-ı kâmilde, gerçek telkine riayet et-
mede. Ol bir pirden müminin kalbine ilka olur.”  



 

 41 

Sultanlar sultanı tenezzül tevazuda erimiş, gerçek 
insanlığın örneğini göstermiş, yokluk âleminde, yokluk-
ta saltanat kurmuş. Gerçek kendisini tanıyanlara hayat-
ı ebediye bahşetmiş. O tarife sığmaz. O sultan, o sultan 
tarife sığmaz.  

Şeyhim şehadet verdirir. 
Sırat, mizandan geçirir. 
Dostun nikabın açtırır. 
Canım kurban cananıma. 

Rabbim!  

Zat-ı Hakk’ın mazharı olan üstadlarımızın himmet-
lerini üzerimizden eksik etme. Đlham tecelline mazhar 
kıl. “Emir senden söz senindir/Şeyhim delil oldu bana” 
anlamı, şuhudu ve yaşantısı içerisinde zevkiyap olmayı 
bize ve dostlarımıza nasip et.  

Dua ve niyazımızı kabul et. Bizi bize bırakma. 
Habibin Muhammed (s.a.)’in ahkâmıyla, adabıyla, güzel 
ahlâkıyla haşreyle bizi. Sana layık lisanla Allah demek-
ten mahrum etme. O lisanı bizlere nasip et.  

Âmin! Âmin! Vel hamdüleke ya Rabbe’l-Alemin! 

“Bu sohbet, Cuma sabahının ilhamı. Đhtiyacımız 
olan muhabbetin tecelli etmesidir.  

Çocuklarımıza -it ısırır, kurt parçalar, ateş yakar, 
su, sel boğar- bunları göstermek bizim görevimizdir. 
Yavrularımızı felâketlerden koruyabilmek, muhafaza 
edebilmek ne mutluluk!”  

 

24. 06. 1983 
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Bizi kutsî ve ulvî yolculukta bütün 
yan etkilerden koruyacak olan, Allah’ın 
zikri ve mürşid-i kâmilin telkinidir. Tel-
kinsiz, harita ve pusulasız yola çıkanlar 
bir meçhule doğru gidiyorlar. Kasırga ve 
tufanlarda kayıplara karışıyor ve halâ 
karışmaktalar. 

 

 
YOLCULUK!.. YOLCULAR... 

 

Esselamüaleyküm  

Muhterem Dostlar!  

Allah’ın ilham ve ihsanı cümlenizin üzerine olsun. 
Cenab-ı Hak, enfüsî ve afakî bütün felaketlerden koru-
sun.  

Muhterem Dostlar! 

Bir yolculuk ki halktan Hakk’a varış ve Hak’tan 
halka dönüş. Kesretten vahdete, vahdetten kesrete... 
Kutsî ve ulvî yolun sâlikleri bu mukaddes yolculukta 
azamî derecede gayret gösterecekler. Emrolunduğumuz 
gibi doğru olmak, emre itaat, telkine riayet etmek reh-
berimiz olacaktır inşallah! 

Muhterem Kardeşler! 

Ümmetin fesada gittiği bir devirde Peygamber 
Efendimiz (s.a.)’in sünnetine sarılmanın, gösterdiği sı-
rat-ı müstakimden yürümenin en büyük fazilet ve şeref 
olacağından şüphe etmeyeceğiz.  
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Đmanın kemali, tevhidin manevi mesuliyetini idrak 
edenlerde tecelli ve tahakkuk etmiştir.  

Bizler daima murakabeli, tefekkürlü olmalıyız. Ehl-
i mana ve ehl-i hakikat olma yolunda gereken sadakat 
ve bağlılığımızı hiçbir zaman ihmâl etmemeliyiz.  

Ehl-i tevhid uyanıktır, âşık, sadık ve arifiyetin ma-
nevi vârisidir. Küçük bir ihmalin çok büyük kayıplara bi-
zi düçar edeceğinden haberdar olmalıyız. Olayları daha 
önceden arifiyetle tevhidin nuruyla keşfetmeliyiz. Fela-
ket geldikten sonra onu herkes görür.  

Bizi kutsî ve ulvî yolculukta bütün yan etkilerden 
koruyacak olan, Allah’ın zikri ve mürşid-i kâmilin telki-
nidir. Telkinsiz, harita ve pusulasız yola çıkanlar bir 
meçhule doğru gidiyorlar. Kasırga ve tufanlarda kayıp-
lara karışıyor ve hâlâ karışmaktalar. 

Đşte o Đlâhi hitap:  

“Ey yolcu! Dur ve düşün. Sen kimsin? Nerden gel-
din? Nereye gidiyorsun? Rehberin ne? Rehbersiz gidil-
mez. Kulağını aç, dinle. Gözünü sil ve yine sil, dikkatle 
bak! Duyarak, bilerek, görerek yürü. Velayete doğru, 
huzura doğru yürümektesin. Can kulağın ve can gözün 
açık olmalıdır.  

Seyr ü süluk ettiğin bu yolun manevi duygusuyla 
duygulan. Tazim ve edeple yürü. Dünyaya ve ukbaya 
taalluk eden hiçbir şey üzerinde bulunmasın. Sonra 
önüne maniler ve perdeler çekilir, yürüyemezsin.  

Dervişler, Hak yolcuları adımlarını göre göre atar-
lar. Bilerek, yaşayıp zevk ederek seyr ü süluk ederler. 
Çukura basmazlar. Kutsî vadideki işaretleri, duraklarını, 
istirahat yerlerini görerek, yaşayıp zevk ederek mukad-
des vadiye girerler.  

Kendilerine baktıkları zaman maddeden soyun-
muş, kesafetten letafete geçmiş olduklarını görürler. Hiç 
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bir varlık, onları, dosta vuslat etmekten engelleyeme-
miş.  

Sırr-ı velayetin fahri üyesidir. Lâ ilâhe illallah tev-
hidiyle şerefyap olmuş, urûcunu tamamlamış. Harfsiz, 
sözsüz mana âleminin sohbet eridir. Tenezzül ve 
tevazuyla nüzûl etmiştir.  

Edebi, ahlâkı, ahkâmı ile gerçek bir ümmet oldu-
ğunu göstermek yolunda azimli ve kararlı olan bu muh-
terem kardeşlere mübarek olsun der, tebrik ve sevgile-
rimle selamlarımı sunarım. Devamını Allah’tan niyaz 
ederim. 

Muhterem Kardeşlerim! 

Ehlullahı kemale getiren bu sırr-ı tevhid, kenz-i 
mahfiden bizlere de üfürüldü, telkin edildi. Bu yapmış 
olduğumuz sohbet, o Đlâhi nefhada mevcuttur. Yeter ki 
bizler Sadakatimizde eksiklik yapmayalım. Âşık ve sa-
dıklar, Đlâhi tecelliden mahrum olmazlar.  

Mevla-i Zülcelâl, habibi Muhammed (s.a.)’in hür-
meti için zikrimizi, muhabbetimizi, ilham-ı Đlâhiyyemizi 
bir an olsun kesmesin. Âmin!  

Tenezzül ve tevazuda topraklar gibi, ayıplar ört-
mede karanlık gece gibi, şefkat ve merhamette güneş 
gibi, gerçek dervişlikte Hz. Yunus Emre gibi olmamıza 
yardımcı ol Rabbim.  

Allah’tan dua ve niyazım, tevhid ailesinin muhte-
rem mensuplarını en küçüğünden en büyüğüne kadar 
muhafaza etmesidir.  

Cümlenizi Allah’a emanet eder, Ulu Yaradanımdan 
razı olduğu iyilikleri ihsan etmesini tekrar tekrar dua ve 
niyaz ederim. 

Selamlarımız ve dualarımız selametiniz için olsun. 

26. 02. 1984 
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Đslâm, güzel ahlâkla kemalâtını iz-
har etmiştir. Tatlı dilli, güler yüzlü, te-
nezzül ve tevazulu olmak, Allah ve Resu-
lü’nün emirlerine uymak, şefkat ve mer-
hametli davranmak, hoşgörüyle insanları 
sevmek, insanlara sevilmek, sevgi ka-
zanmak güzel ahlâkın örneklerindendir.  

 

 

 

KADERE RIZA!.. 
 

Esselamüaleyküm 

Sevgili Oğlum Mustafa Hoca’ya, 

Ulu Yaradanımdan sıhhat, afiyet, razı olduğu iyilik-
leri ihsan etmesini dua ve niyaz eder, hâl ve ahvalinizi 
sual ederim. Đnşallah bir kederiniz yoktur. Sabır, meta-
net, kadere rıza, telkine riayet rehberimiz olacaktır in-
şallah! 

Đnsanları gaflete düşüren hadiseler, niçin, niye, 
nedenler olmuştur. Sizler telkini mutlaktan aldınız. Ka-
dere rıza, iman-ı kâmildir.  

Bizler takdir-i Đlâhiyye’nin çizgisi üzerinde efal-i 
Đlâhiyye ile yürüyen Hak yolcularıyız. Tevhid ilmi, ilham 
kaynağımız olacaktır. Huzur, iman-ı kâmilde. Sadakat 
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ve samimiyetimiz, şüphesiz inancımız bütün engelleri 
aşmakta yardımcımız olacaktır.  

Ehl-i iman, ye’se düşmez, hayal ve evhamla vakit 
geçirmez. Şekten şüpheden âri, tertemiz, zahiri halk ile 
bâtını Hak şuhûdu içerisinde devr-i alem olur. Aşk-ı Đlâ-
hîyle zevkiyap olmak en büyük lütuftur. 

Oğlum Mustafa Hoca! 

Askerde geçen vaktini çok iyi değerlendireceksin. 
Çok kıymetli ordumuza ve kendine faydalı olmaya çalış 
yavrum. Askeriyeye ait kitaplarda kıymetli bilgiler var. 
Bu eserleri oku. Đlmini genişletmek için tasavvufu, ha-
disleri, tefsirleri oku. Her zaman önünde kitap olsun. 
Okuduğun eserlerden özetler çıkar. Birkaç defter dol-
durmuş olursun. Peygamber efendimiz (s.a.), Kur’ an-ı 
Kerîm’i ezberletiyor, âyet ve hadisleri en az on kişiye 
yazdırıyordu.  

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerîm’inde “Bilenlerle 
bilmeyenler müsavi olur mu?”5 buyuruyor. Elbette 
olmaz! Ehl-i tevhid, etrafını aydınlatabilmek için gerek 
zahiri gerek bâtınî ilimlerle mücehhez/donanmış olacak.  

“Sizin hayırlınız Kur’an okuyan ve okutandır.”  

Đlmin zekatı da bildiğini başkalarına öğretmektir. 
Đnanıyorum ki sizin tahsil edeceğiniz ilim, sizleri kemale 
getirecektir. Allah ve Resulü’nün yolunda faydalı olaca-
ğınıza inanıyorum. 

Ehl-i nefis olanlar, ilimleriyle makam ve rütbele-
riyle Hak’tan uzaklaştılar. Gurur, kibir, haset, inatlarıyla 
halk tabakasına inemediler. Halktan uzak olan elbette 
Hak’tan da uzak olur.  

Đslâm, güzel ahlâkla kemalâtını izhar etmiştir. Tat-
lı dilli, güleryüzlü, tenezzül ve tevazulu olmak, Allah ve 

                                           
5 Zümer, 39/9 
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Resulü’nün emirlerine uymak, şefkat ve merhametli 
davranmak, hoşgörüyle insanları sevmek, insanlara se-
vilmek, sevgi kazanmak güzel ahlâkın örneklerindendir.  

Halkın itimadını kazananlar, Hakk’ın da itimadını 
kazanmışlardır. Güzel ahlâk, daima rehberimiz olacaktır 
inşallah!  

Gaziantep’te kitapçılarla tanış. Her izne çıkışta bir 
kitap al. Alimlerle tanış. Đlimlerinden ve eserlerinden 
faydalan. Vakitlerini çok iyi değerlendirmesini bil. As-
kerde gün sayanlardan olma. En iyi dost, kitaptır. Bu 
hususta bana da malumat ver, beni sevindirmiş olur-
sun.  

Buraca hiç bir yaramaz havadis yok. Allah’a son-
suz hamd ü senâ! Annen ve kardeşlerin iyiler, selam 
ediyorlar.  

Annen gözelerinden öper, daima dua etmektedir. 
Kardeşlerin selamla ellerinden öperler.  

Ailen ve çocukların hamdolsun çok iyiler. Burayı 
hiç merak etme. Seve seve askerde görevini yap yav-
rum. 

 

 11. 08. 1984 
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Allah ve Resulü’nün itimadını bura-
da kazanmak gerek! Allah’ın itimadını 
desek yeterli değil.  

Allah şart koşuyor: “Beni seven Mu-
hammed’ime tabi olsun.” Çok incelik var 
burada. “Bana tabi olun.” demiyor. 
Muhammediyyet’te ölçü var, ayar var, 
nizam var, intizam var, ahlâk var, ahkâm 
var. 
 

 

 

 

MEZARLIĞIN ÖTESĐNDE MĐ? 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Allah’ı mezarlığın ötesine bırakmayınız. Cenab-ı 
Hak: “Siz gelecekte nefs-i mutmaine/huzura eren nefis 
olacaksınız.” demiyor.  

 Âyet: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'n-
dan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine 
dön.”6 buyuruyor. Rabbine dön veya vuslat et.  

Nefs-i mutmainne olanlar, nefs-i 
emmâreden/kötlüğü emreden nefisten, nefs-i 
levvâmeden kurtulmuş olanlardır. Rablerine vuslat için 
onların bir gelecek zemini kalmamış.  

Dostlar! 

Avam-ı nas gibi, vuslatı mezarlığa bırakmayın.  

 “Mü'minler; gerçekten felah buldular.”7 Bula-

                                           
6 Fecr, 89/27-28 
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cak demiyor âyet. Müfessir, zahir ulemâ diyor ki: “Hu-
zur bulacakları kesin olduğu için Allah buldu diyor.” 
Bulmadan buldu denir mi canım!  

Hangi müminler felâh buldular?  

Nispet fiillerinden/şirk olan fillerinden, nispet sıfat-
larından/şirk olan sıfatlarından, nispet vücutlarından/ 
şirk olan vücutlarından kurtuldular. Fenafillaha uğradı-
lar. Zat-ı Hakk’a mazhar düştüler.  

Cenab-ı Hak onlara “Ey huzura kavuşmuş in-
san.” âyetiyle tecelli etmekte. Onlar Rabbisine vuslatın 
zevk u safasında. Onlar için hesap, vuslat, mezarlığın 
ötesinde değil. Onlar, Allah ve Resulü’nün itimadını me-
zarlığın ötesine bırakmaz. Allah ve Resulü’nün itimadını, 
bu tende iken bileceğiz, yaşayacağız, zevk edeceğiz.  

Onlara Cenab-ı Hak buyuruyor:  

 “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yok-
tur; onlar üzülmeyecekler de.” 8 

-Kimdir onlar?  

-Nefs-i mutmainne olanlar.  

-Kimdir onlar?  

-Đtimat kazananlar.  

-Kimdir onlar?  

-Sevgi kazananlar. Emrolunduğu gibi doğru olan-
lar. Sırat-ı müstakimde doğru yürüyenler.  

Gönül şehri sarayında gözüm gördü dilârayı. 

Bakınız birçok kapılar açılır. Ama gönül şehrine gi-
rebilmek pek kolay değildir! Gönül şehrinde sevgili var-
dır. Gönül makamı vardır. O makama girerken Hz. Musa 
(a.s.)’a “Hemen ayağındakileri çıkar; çünkü sen 
kutsal bir vadi olan Tuvâ'dasın.”9 denildi. 

                                                                                   
7 Müminûn, 23/1 
8 Yunus, 10/62 
9 Tâhâ, 20/12 
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Derviş de neleri çıkaracak? Nelerden kurtulacak? 

- Nispet fiilinden, nispet sıfatından, şirk olan varlı-
ğından, benliğinden, şirk-i hafinden, şirk olan vücudun-
dan kurtulacak. Mukaddes vadiye giriyor çünkü.  

Hz. Đsa (a.s.) bu makamda Ruhullah oldu. Đsa’nın 
Ruhullah makamı burası. Gönül şehrinde sevgiliyi gör-
düm ben. Bu makamda “Nereye dönerseniz Allah'ın 
yüzü (zatı) oradadır.”10 Nereye dönersen Hakk’ın 
vechinden başka bir şey yok.  

-Hangi makamdır o?  

-Makam-ı gönül. Zatından zatına tecelli ettiği za-
man Hakk’ın vechinden başka bir şey kalmaz. Đnşallah. 

Biz de geleceğe atıyoruz, inşallah göreceğiz diyo-
ruz. Çünkü şu anda ne meratibimiz, ne de makamatımız 
buna malik değil. Yani onlar için daha zamana ihtiyacı-
mız var.  

Evet! Nice inkâr edem zahit ki gördüm ben o 
bedrâyı. Âşık, arif insan “Nasıl inkâr edeyim zahit!” di-
yor.  

Sen bana diyorsun ki:  

“Melâmeti inkâr et, Melâmi değilim de.”  

-Nasıl inkâr edeyim! Gönül şehrine melâmetle giri-
lir. Sevgiliyi gördüm ben; sen inkâr et diyorsun. Nasıl 
inkâr edem hakim, ayın on dördünü ben gördüm. Eksik-
siz bedir olmuş.  

“Benim ilm-i şuhudumdan hep âciz kaldı alimler.”  

Zahir ilmini oluşturan öyle ilimler var ki: Sarf il-
mi/şekil bilgisi, Nahiv ilmi/sözdizimi, mantık ilmi, akaid 
ilmi/inanç ve iman esasları, usûl ilmi/metod bilgisi... 
Birçok ilim. Amma, bir ilim daha vardır ki şuhud ilmi, 
tefekkür ilmi, mana ilmi.  

                                           
10 Bakara, 2/115 
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Benim şuhûd ilminden diyor; akaid ilmimden de-
miyor, usûl ilmimden demiyor, kavaid ilmimden demi-
yor. Benim mana ilmimden, şuhud ilmimden hep alimler 
âciz kaldı, diyor.  

“Onun çün kaldılar mahçup, görünmez derler Al-
lah!”  

Gerek âlim, gerek zahit nefsine gururlu, benlikli, 
ilmiyle şirk eden nerden bilsin? Ki bilmez nefsini tahkîk.  

- Nefsini tahkîk olarak kim bilir?  

 “Men arefe nefsehu fakat arafe Rabbe” 11 (Kim 
nefsine, nefs-i zatiyede arif oldu, Rabbini orda bildi.)  

Bildi ki enfüste afakta, suver-i berzâhiyede tecelli 
eden fâil-i mutlak Allah’tır. Onlar bildiler, nefsine arif 
oldular. Kim nefsini bildi, Rabbini bildi. Enfüste afakta, 
gören görünen zat-ı Hakk’a mazhar oldular.  

Nefsini tahkîk/mutlak olarak, arifler bilir, ihvan bi-
lir. Đlmi Hak’tan almış, mutlaktan tevhide biat etmişler-
dir. Đlmi, evraktan alanların imanı hep taklittir. Ev edna 
makamlarını, meratib-i tevhidi, makamat-ı tevhidi bil-
mediği için inkar eder. 

Gel ey Fehmi vücudunda eser bırakma varlıktan  

Nispet olan benlikten, şirk olan varlıktan zerre ka-
dar eser bırakma.  

“Fena ender fena ol kim sivâsız gör müsemmayı.” 

Yokluğu da yok et. Yokum deme. Yokluk da kalk-
sın aradan. Sevgiliyi perdesiz, apaçık gör.  

- Nerde görecek apaçık?  

- Makam-ı Ehadiyetinde. Gönül makamında. Sırr-ı 
fe eynema’da.  

- Kim girecek oraya?  

- Allah ve Resulü’nün itimadını kazananlar.  

                                           
11 Keşfu’l-Hafâ, II, 262 
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Diyor ki âyet-i kerime: “Ey huzura kavuşmuş 
insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut 
olarak Rabbine dön.” 

Bakınız Cenab-ı Hak: 

“De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana 
uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağış-
lasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” 12 buyu-
ruyor.  

Allah ve Resulü’nün itimadını burada kazanmak 
gerek! Allah’ın itimadını desek yeterli değil. Lâ ilâhe il-
lallah. Eyvallah. Ama Allah şart koşuyor: “Beni seven 
Muhammed’ime tabi olsun.” Çok incelik var burada. 
“Bana tabi olun.” demiyor. Muhammediyyet’te ölçü var, 
ayar var, nizam var, intizam var, ahlâk var, ahkâm var. 
Hep Muhammediyyet’te bunlar. Đnşallah bunları makam 
olarak, mertebe olarak da göreceğiz.  

- Allah ve Resulü’nün itimadını kazananlar kimler-
dir?  

- Nefsine arif olanlardır.  

- Başka?  

- Mukaddes vadiye girme hakkını kazanıp varlı-
ğından eser kalmayanlardır.  

H. Fehmi Efendi ne diyor:  

Gel ey Fehmi, vücudundan, eser bırakma varlıktan 
 Fena ender fena ol ki sivasız gör, müsemmayı. 
perdesiz gör sevgiliyi 

Varlık; nispet fiil, nispet sıfat, nispet vücut, şirk 
olan benliktir. Zan, evham, hayaldir.    

Allah hepinize sonsuz iyilikler ihsan eylesin. 

 

      24. 07. 1985  

                                           
12 Âl-i Đmrân, 3/31 
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Biz Muhammediyyet’in mazharıyız. 
Bizim ölçümüz var, ayarımız var. Elimiz-
de Kur’an gibi ezeli ve ebedi kapsayan 
kutsî bir kitabımız var. Bizde böyle!  

Erkânını bozmuş, raydan düşmüşler 
bunu fehmedemezler.  

Biz nimeti nimet; necisi necis kabul 
ederiz. Bunları karıştırmayız.  

 
 
 

 

DEMEK “HAYR ĐHĐ VE HAYRĐHĐ” HA!.. 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Pîr Seyyid Muhammed Nurü’l-Arabî Hazretlerinin 
ebediyete intikalinden bir asır geçti. (Ölüm tarihi: 1887) 
Ben Pîr’le sohbet edeni gördüm, Đstanbul’da. 95 yaşında 
bir ihtiyar. Bundan 26-27 sene evvel. Çocukluğunda 
Pîr’in sohbetini dinlemiş. 

Pîr’den sonra çok tahrifler olmuş. Zamana göre 
ahkâm-ı şer’iyye’nin dışına çıkılmış. Erkâna sadakat 
gösterilmemiş. Melâmet, değişikliklere uğramış. Arada 
tartışmalar, olaylar geçmiş.  

Biz Đzmir’e geldiğimiz vakitler, adamın ağzında si-
gara, Kur’an okur, rasgele teşbihî manalar, indî/şahsî 
manalar verirdi. Kendi düşüncesine göre, âyette kasde- 
dilen mana ile alakası olmayan bir mana söylerdi. Yalan 
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yanlış âyet okur, hadis der; hadis okur, âyet der. Öyle 
bir devirdi. Aşağı yukarı ehl-i tevhid olup da erkânlı olan 
çok azdı diyeceğim. Dejenere olmuş bir durumdu. Bizim 
biat ettiğimiz vakit böyle bir ortam vardı. 

Bu yönden büyük bir sıkıntı, ıstırap çektik. Büyük 
bir mücadele verdik. Büyük bir cesaret gösterdik. Al-
lah’ın bize himmeti, hidâyeti, lütf u keremi.  

Efendi Hz.’leri bizi yetiştirebilmek için:  

“Benim şeriat ilmim yok. Bunu sen yapacaksın.” 
dedi. Đşaret etti, “Bunu, hocalara vereceksin, ehline ve-
receksin.” 

Oğlunu Đlâhiyat Fakültesinde okuttu. Ta Libyalara 
kadar gönderdi. Üzerinde titizlikle durdu. Gayesi tevhi-
di, Pîr Seyyid’in emanet ettiği gibi ahkâmlı, ahlâklı, er-
kânlı, aslına uygun muhafaza etmekti.  

Şimdi her tarafı yokluyoruz da Allah’a şükür, ih-
vanımızın bu yolda yol alacağına, hedefe ulaşacağına 
inanıyoruz. Gerek Hâfız Ahmet Efendi, gerek buradaki 
ve diğer yerlerdeki ihvanımız için durum böyle. 

Bu yolda meratip ve makamatın zevki, şuhudu ve 
anlamı içerisinde emin adımlarla yürümek yegane ga-
yemizdir. Bunun için de Şeriat-ı Muhammediyyeyle mü-
cehhez, ahlâk-ı Muhammediyye ile müzeyyen/bezen- 
miş, emrolunduğumuz gibi doğru olacağız. Tevhide kat-
kı yapmadan, fazlalık ve eksiklik yapmaksızın, onu ter-
temiz koruyacağız. Pîr’in himmetini Allah üzerimizden 
eksik etmesin.  

Aile düzenimize, tevhid ailesinin düzenine dışarı-
dan karışıp, yanlış hareketler yapmak isteyenler, bizim 
kuzularımızı paramparça ettiler. Ne temiz, ne iyi ihva-
nımız vardı. Götürdüler, ahkamını bozdular, ahlâkını 
bozdular, onları dejenere ettiler. Biz çok kayıp verdik.  
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Onun için yeterinden daha fazla dikkat etmek 
mecburiyetindeyiz. Şeriat-ı Muhammediyye, ahlâk-ı 
Muhammediyye, erkân, adap bizim koruyucumuz ola-
cak. Taş atan suçlu değildir; taş attırandır suçlu olan. 
Onun için aile düzenimizde tevhidin, ahlâkın, ahkâm-ı 
şer’iyyenin hakim olmasını istiyoruz. Dikkatli, çok dik-
katli olacağız. Allah korusun.  

Bir kul, feyz-i Đlâhiyyeye mazhar oluyor. Allah’ın 
itimadını, sevgisini kazanıyor. Allah ona ilhamını ihsan 
etmiş. Onun mana kapıları açılmış. Bu nedendir? Bu, 
kulun, emre itaat, telkine sadakat göstermesidir.  

Bugün de gene dejenere olmuş melâmilik çok, pek 
çok. Ama hamdolsun, biz Karşıyaka’da Efendimizin oca-
ğından, O’nun ilhamından, feyzinden istifade edenler-
den bu kelimeleri sildik: “Ahkâmsızdırlar, Bektaşidirler, 
dinsizdirler, bilmem ne! Binlerce ithâm... Elhamdulillah 
her yönüyle sildik!  

Bizim ihvanımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, şeri-
at-ı Muhammediyye ile mücehhez, güzel ahlâk sahibi, 
aile düzeninde tenezzül ve tevazulu olacaklar. Emre ita-
at edecekler, Hakk’ı batılı seçecekler, Hak yolda yürü-
yecekler.  

Böyle olursak, Allah bizi korur, Peygamber (s.a.) 
bize şefaat eder, Hak Erenler elimizden tutar, hedefimi-
ze gideriz Allah’ın izniyle. 

 Kardeşlerimizden ricamız taş attırmamalarıdır, 
mütevazı olmalarıdır! Herkesi hoşgörü, iyi niyetle karşı-
lamalarıdır. Emrolundukları gibi doğru olmalarıdır! 
Meratip ve makamatın zevkiyle, mürşitlerinin tarif ettiği 
erkâna riayet ederek yürümeleridir.  

Allah bu yolda cümlemize bol bol kolaylık, lütuf, 
kerem ihsan etsin. 
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Tevhitten taviz verilmez. Bazı esnek hareketler 
olur, sempati hareketler olur; ama kişiyi kazanmak için. 
Onu tevhide aldıktan sonra tevhitten, Đslâm’dan taviz 
verilmez.  

- Efendim, ben geleceğim; ama bir tek cumaları 
kılarım. Beni de böyle kabul et!  

E, sen böyle olsan da olur, senin için olur, diye-
meyiz. Biz yapamayız. Đslâm’ın hiçbir noktasından taviz 
veremeyiz. Şeriat-ı Muhammediyye’den taviz olmaz. 
Ahkâm-ı şer’iyye ile mücehhez olacağız. Tevhide gele-
cek kişinin ahlâkı güzel olacak. O zaman yavaş yavaş 
kemale gelmesi kolay inşallah.  

Meratip ve makamatı yani tevhid anlayışımızı bir 
değişikliğe, bir tahrifata uğratmadan, nasıl aldık, öyle 
ilettik. Tarifnameye uyacağız. Erkân nasılsa, usûl nasıl-
sa, ona, riayet edeceğiz. Hedefimiz, Pîr’in gösterdiği 
yoldan yürümektir.  

Bazıları gelir, ilâhilere ilâve ederler, sohbeti değiş-
tirirler, başka derler.  

Gittik Hatay’a, orda sohbet ediyoruz. Đki-üç kişi 
çıktılar karşımıza; birkaç tanesi bizim, birkaç tanesi Ha-
san Efendi’nin ihvanı. Dediler ki: 

- Efendim, “Hayrihi ve şerrihi minallahi teâla...” 
deniyor. “Hayrihi ve hayrihi minallahi teâla” olmalı değil 
mi? Şer nerden olacak? Biz onu kabul etmiyoruz. Neye 
nispeten şer olsun, niçin şer olsun?  

- Sizin için hiç kötülük kalmadı mı? dedim. 

- Kalmadı. Böyle bir kötülük kabul etmiyoruz, de-
diler. 

- Siz aldanmışsınız, dedim. 

Üç kişi bana hücum ettiler.  
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- Bunu Peygamber Efendimiz (s.a.) koymuş, ben 
koysam bana eyvallah; ama Peygamber (s.a.)’e hücum 
ediyorsunuz, yapmayın, dedim. 

-Yok, dediler. 

Onlar için “şer” yokmuş; daha başka bir şeyler 
söylediler. Ben onlara ne anlattımsa kabul etmediler. 
Hatır için bir “eh!”dediler. Seninle de uğraşmayalım, o 
ki anladığın yok bu işi dercesine. 

Biz kurallara sadığız. Biz yeni bir kural, yeni bir 
düstur getirecek değiliz, hâşâ! Pîr Seyyîd’in bize verdiği, 
bize yeter, artar. Biz onun zerresine vâkıf olamayız. 

Biz zikrullahta farkiyet sahibiyiz. Onlar fena zev-
kiyle fark etmiyorlar. Hep Hu. Haktan gayrı ne var ki 
şer olsun, demek istiyorlar. 

Farka girseler, ahkâm-ı şer’iyye lâzım, ahlâk lâ-
zım. Farka girdiğin zaman helâl, haram, ölçü, ayar, ni-
zam, intizam başlıyor.  

Düşün, dedim senin için haram olmasa öyle şey-
lerle karşılaşırsın ki! Bunu nasıl hazmedeceksin? Yoru-
munu sen yap! Birisi bir fiil işliyor, ehlullah oluyor, 
arifibillah oluyor; birisi bir fiil işliyor kâfir-i billah oluyor, 
dinsiz, kefere oluyor. Bu dinsiz, kefere olanlardan birisi 
senin üzerinde, ailenin üzerinde böyle bir fiil işlese, sen 
bunu “Bu helâldir, hayrihi ve hayrihi minallahi tealâ, bu 
hayırdır, hayırdır” der misin? 

Biz Allah ile Allah deriz. Onun için farkiyet sahibi-
yiz. Bütün tarîkatların başlayacağı ilk nokta tevhid-i ef- 
al. Onlar zikrullaha giremezler, tevhide giremezler. Bir 
mürşid-i kâmil bizi Allah ile Allah dedirtir. Biz hemen 
tevhide gireriz.  

Onun için biz farkı fark, terki terk ederiz. “El cem 
u maâl fark tevhidün.” Biz farkiyet sahibiyiz. Fena-i 
efalde, al denileni almak, at denileni atmak var; 
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farkiyet yok. Tecelli-i efal-i Đlâhiyye ile farkiyet sahibi-
yiz. Fena-i sıfatta farkiyet yok. Tecelli-i sıfat-ı Đlâhiyye 
ile farkiyet sahibiyiz. Fena-i vücutta farkiyet yok. Tecel-
li-i zat-ı Đlâhiyye ile farkiyetteyiz. 

Biz Muhammediyyet’in mazharıyız. Bizim ölçümüz 
var, ayarımız var. Elimizde Kur’an gibi ezeli ve ebedi 
kapsayan kutsî bir kitabımız var. Bizde böyle! Yani biz 
nimeti nimet; necisi necis kabul ederiz. Bunları karış-
tırmayız. Erkânını bozmuş, raydan düşmüşler bunu 
fehmedemezler.  

Küfürle imanı, Hak ile batılı fark edeniz. Erkân ve 
adaba uyan, kaidesine göre bilen, yaşayan, günlük ha-
yatına tatbik edip, ona göre fetva verebileniz. 

Dostlar! 

Bir tarafta harem-i ismetini ifşa etmek, mahremi-
yetini açıklamak var. Diğer tarafta, edebini, mahremini 
muhafaza edip, ifşa etmemek var. Biz edebimizi koru-
yan, harfiyen koruyan olacağız. Tevhidin ahlâkını muha-
faza etmeliyiz. Onun zerresine can vermek görevimiz-
dir. Onu ihlal edip de Ramazan günü kahvenin önünde:  

- Aa, kim demiş buna haram. Vay sofular vay! 
Ramazanmış. Dök yahu, şuraya biraz, diyenler var.  

Böyle terbiyesizler, Hz. Muhammed (s.a.)’in terbi-
yesiyle terbiye edilmemişler. Ledün ilmiyle terbiye 
edilmemişler. Onlar hünsalar. Onların çocukları olmaz, 
ebter onlar. Onlar evlenemezler. Ne erkek ne dişidir on-
lar! 

Biz Đlâhi tecellinin, Muhammediyyet’in mazharıyız. 
Çocuklarımızın ne cüce, ne hünsa olmasını isteriz. Tel-
kine riayet, emre itaat görevimizdir. Bizim ihvanımız 
Hakk’ı Hak bilip, Hakk’a ittiba; batılı batıl bilip, batıldan 
içtinap edecek.  
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Đhvanımız abdestli olacaktır. Namaz vakti kalkıyor 
ihvan, diyor ki:  

- Dur, bir abdest alayım!  

- Niye, abdestin yok mu senin? Hep abdestli ola-
cağız. Hep zikirli, hep fikirli olacağız. Zikirsiz, fikirsiz, 
tefekkürsüz olur mu derviş?  

Öyle olacaksın ki salat-ı daimûne giresin. Öyle 
olacaksın ki, ahde vefa ettiğin, telkine sadakat göster-
diğin belli olsun. Onun için hemen, zamanında erkân 
üstüne hazır olmalı ihvan.  

Bizim ihvanımız ashap gibidirler “Ashabım yıldızlar 
gibidir. Onlara uyan hidayete erer.”13 hadisinin mazha-
rıdır. Onlara gidip iktida eden, biat edenler hidayete 
ulaşır. Bir tanesi bir yerde oldu mu, nur gibi etrafını ay-
dınlatacak, parlatacak. Çünkü onda meratib-i tevhid ve 
makamat-ı tevhid var. Onda Pîr Seyyîd’in emanet ettiği 
Ledün ilmi var. O, hikmetler hazinesidir.  

Đşte bu kişileri hiç kimse peykine alamaz. Hiç kim-
se onlara tesir edemez. Siyasetçi kendine çekemez, 
materyalist kendine çekemez. Cennetçiler kendine çe-
kemez. Dünya-ukbacılar kendine çekemez.  

 Ben dost ile dost olmuşam, kimseler dost olmaz bana 
 Münkirler bakar güler, selam dahi vermez bana.  

Şimdi birçokları var. Hallerine acımaktan başka bir 
şey yapamıyorsun...  

Âşıklık, sadıklık, ariflik üç önemli haldir. Đhvanımız 
arif olacak. Onun ölçüsü var, ayarı var, nizamı-intizamı 
var. Verini-alını, hesabını, muhasebesini, muhakemesini 
tertemiz yapar. “Yazıklar olsun!” dedirtmez ihvan. Dedi-
demedi, oldu-olmadı, verdi-vermedi kıylu kâle girmez 
ihvan. Onları nasıl anlatayım!  

                                           
13 Keşfu’l-Hafâ, I, 132 
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Geçmeyecek onlar sırat, vermeyecek onlar hesap  
Dünyada verdiler hesap, hep gördüğü didar olur.  

Lâ fâile illallah sırrının mazharı onlar. Onları kimse 
kendine çekemez. Allah çekmiş onları kendine. O telki-
ne riayet, emre itaat eder. Onları Hak mürşitle yek vü-
cut haline getirmiş. 

Sevdik gitmeden sevdik gelmez. Sür çıkar ağyârı 
kalpten.  

Çok da verme kendini dünyaya bir dem çek elin. 
Kat’i ağırdır beyim, döndüremezsin bu dolap  

Kendini Allah’tan alıkoyan dünyaya verme. Bu do-
lap ağırdır, döndüremezsin. Gafiller çok seğirttiler. Kur-
tuluş tevhitte.  

Onun için söylemek istediğim, Efendimiz bizi bu 
yolda görevlendirdi. Ahkâm-ı şer’iyyeyi, ahlâk-ı Muham- 
mediyyeyi koruyup, Pîr Seyyid’in emanet ettiği tevhidi 
tertemiz olarak muhafaza etmek, ona hizmet etmek, 
ona layık olmak şereflerin en büyüğüdür. Elhamdulillah! 
Efendimizin telkini ile hayat bulan ihvanımız her yönüy-
le örnek insan. Đnsanlar arasında her hâliyle güzel on-
lar. 

Bugün öyle alimler var ki halkı kendilerine illâ 
hizmet ettirecekler. Öyle hocalar var ki, bugün değil, 
yarın Allah’ı arayacaklar ahirette, kıyâmette. O’ndan 
şehevî, nefsî arzularına göre huri, gılman, sütlaç, mu-
hallebi, cennet, zevk u safa isteyecekler. Onun şehveti 
yıkılmamış, nefsi yıkılmamış, art düşüncesi, kötü emel-
leri yıkılmamış. Nasıl Allah’tan Allah’ı istesin! Bana seni 
gerek seni, nasıl desin? 

Đstanbul’da birisi, -âlim, hoca kendisi- muhabbet-
lerimizde daraldı. Dedi:  
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- Allah’ın huzuruna çıktığım zaman, rûz-i cezada 
seni Allah’a şikayet edeceğim. Ya Rabbi, Sabri böyle 
böyle yaptı.” 

- Allah razı olsun. O zaman Allah beni çağıracak 
mı? 

-Çağıracak. 

-Karşısına alacak mı? 

-Tabiî alacak, hesaba çekecek seni. 

-Allah’ı bir göreyim yeter bana. Yeter ki sen beni 
Allah’ın huzuruna bir çıkartıver! 

-Vaayy!  

- Gafil insan, Allah’ın huzuruna çıkacaksın. O’nun 
cemâlinin güzelliği, O’nun zevk u safası, O’nun sohbeti 
sana yetmeyecek de sen beni orda şikâyet edeceksin! 
Bak bu kâinata, hangi zerre Allah’tan ayrıdır? Yok bu 
alemde gayrullah. Dil O’nsuz dönmez. Göz O’nsuz gör-
mez.  

-Be gafil, Allah cibilliyetine işlemiş, senin Allah’tan 
haberin yok!”derdi Efendi Hazretleri. Ruhu şâd olsun! 

O’nsuz adım atılmaz, kıpırdayamazsın. Fâil-i Mut-
lak, Mevsuf-u Mutlak, Mevcud-u Mutlak Allah. Gidecek-
sin bir yerde Allah arayacaksın! 

Đşte hesap veriyoruz Allah’a. Sohbet ediyoruz ke-
lâm-ı Hak’la. O’ndan O’na. Bir gelecek, bir geçmiş kayıt-
larıyla mukayyet olmayacağız. Onlardan sıyrılacağız. 
“Ne mâziyem ne müstakbelem.” Ne mâzi bizi kendine 
çekecek, ne istikbâl. Hâl! Yürü hâl ehli ol. Yetmez mi 
sana bu devlet.  

“Her nefes zikrullah eyle, kalp ile fikrullah eyle.”  

Ben sanırdım gayrıyem,  
Dost gayrıdır ben gayrıyem 
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Benden görüp işiteni  
Bildim ki ol canan imiş. 

Sağım solum gözler idim  
Dost yüzünü görsem deyu 
Ben taşrada arar idim,  
Ol can içinde canan imiş. 

Niyazi, can içinde canan der de, sultanların sultanı 
olan bizim Efendimiz mürşidimiz niçin demesin? Niye 
ihvanımız aynı zevk u safaya ermesin? 

Hristiyana soruyorsun:  

-Sen Hristiyan mısın? 

-Evet 

-Sen Ruhullah mısın? 

-Hâşâ! O Đsa (a.s.)’a lâzım.  

Bizim ihvanımız Ruhullah zevkini tadacak. Hazret-i 
Đsa’yı biz tasdik ederiz. Başka hiçbir tarîkat yapamaz 
bunu. Hristiyanlar da yapamaz. Hz. Musa (a.s.)’ı biz 
tasdik ederiz. Yahudiler tasdik edemezler. Kelimullah sı-
fatının sahibi biziz. Ruhullah sırrının mazharı biziz. 
“Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfür-
düğümde hemen ona secde ederek kapanın.”14 
Ruhumuzdan ruh veriyoruz, ruh alıyoruz.  

“Nefh etti Ahmet, erdi melâmet” Allah ruhundan 
ruh verir. Mürşitler ruhundan ruh verir.  

Sen münezzeh biz zuhurda utanırız ey ulu  
Ayet-i keriminde buyurdun: Hüvez zahiru”  

“O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O, her 
şeyi bilendir.”15 Bizim bâtın olmamız Hakk’ı tecelli et-
tirecek.  

                                           
14 Hicr, 15/29 
15 Hadîd, 57/3 
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Meratip ve makamatta âyetler, hadisler bulacağız. 
Tevhidin zevki, şuhudunda hâle intikal edeceğiz. Birbi-
rimizi çok seveceğiz. Böyle mâziyi hâle, istikbâli hâle 
ancak ehl-i tevhid getirir. Onlar için gece yok, mekân-
sızlıklar alemi. Allah ihvanımıza anlayış versin, feyiz 
versin. 

O peygamberlerin sırrı tevhitte, Ledün ilminde. 
Kur’an’ın sırrı tevhitte. Habibullah sırrına erebilmek ko-
lay dava mı! Velayet, nübüvvet makamlarını iyi zevk 
etmek, yaşamak, Kur’an’a gönül vermek kolay mı!  

Allah hepimize iyilikler versin inşallah, feyiz ver-
sin. Tenezzül ve tevazuda kul topraklar gibi, ayıp ört-
mede gece gibi, şefkat ve merhametli olmakta güneş 
gibi olsun.  

Toprak ne güzel değil mi? Ne veriyor toprak? Ha-
yat veriyor. Su verir, ekmek verir, sebze verir, meyve 
verir. Vücudumuz da toprak, ama verimsiz toprak ol-
mayalım da terbiye edilmiş, ihya edilmiş toprak olalım. 

Ne güzel! Allah diyen bir dilimiz var, elhamdu- 
lillah! Hak’la gören gözümüz var, elhamdulillah! Hak’la 
duyan kulağımız var elhamdulillah! Tefekkürün, düşün-
cenin, icraat, muamelâtını yapan, Allah yolunda hizmet 
eden ellerimiz var. Çok şükür “yedullah” gören ellerimiz 
var. Sırat-ı müstakimde, doğru yolda Hak yolda giden 
ayaklarımız var. Ahsen-i takvim, Hz. Đnsan! 

Ne yapalım, istiyoruz muhabbeti bitirelim, bitire-
miyoruz. Đlâhi sohbet, denizin dalgaları gibidir, bitmez. 
Tecelli Hakk’ındır, kemalât Hakk’ındır. Bizimle ne alaka-
sı var. Hak bizim hamdolsun. 

Alâ Resulinâ salavât...      

01. 02. 1987  
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Ey Ledün ilmimin vârisleri! 

Akl-ı selim ile düşünün, tefekkür 
edin: Hak yolumuzda verdiğiniz hizmet 
yeterli mi? Maddi ve manevi, Ledün ilmi-
ne hizmet için neler yapıyorsunuz? Đlm-i 
Tevhide hizmet için gerek zamanınızdan 
ve gerekse maddi imkanlarınızdan ne 
kadar pay ayırıyorsunuz? 

 

 

 

 

 

BU HAL ĐMĐZLE MĐ? 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Hak Yolun Yolcuları! 

Allah-u Zülcelâl kabiliyetimizi, anlayışımızı rızası 
üzerine ihsan etsin. Kutsî ve ulvî davanın maddi ve ma-
nevi mesuliyetini idrak eden o salihler topluluğuna biz-
leri de ilhak eylesin. Âmin!  

Peygamber Efendimiz (s.a.), ashabından davanın 
önemine binaen birkaç defa biat almıştır. Ashabın dik-
katini çekmiş, onlara kutsi davanın önemi anlatmıştır.  

Seyr ü sülûk etmekte olan Ashâb-ı Kiram; Allah 
yolunda dikkatleriyle, mallarıyla, canlarıyla, maddi ve 
manevi güçleriyle Peygamber Efendimiz (s.a.)’in yanın-
da yer almışlar, Đslâm’a hizmeti gaye edinmişler. 
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Ashâb-ı Kirama baktığımız zaman Đslâm’ın temelini sa-
dakat, samimiyet ve sahavetin kapladığını görürüz.  

Öyle sağlam temeller üzerine oturtmuşlar ki çok 
şükür eksiksiz olarak bizlere kadar intikal ettirmişlerdir. 
Kendimizi murakabeye çektiğimiz zaman görevlerimizi, 
görevlerimizin manevi mesuliyetinin biraz daha farklı ve 
çok ağır olduğunu anlayacağız. 

O insanlar ki, mallarıyla, evlatlarıyla, canlarıyla Al-
lah yolunda mücadele ettiler. Günlük nafakadan daha 
önce o gün manevi hizmetin, Allah yolunda önemini 
fehmederek hizmet verdiler. Halisane bu hizmeti veren-
ler, manevi halkaya tutuldular da ölümsüzlük âlemine 
geçtiler. Evliyaullah, arifibillah olan yüce kişiler yanında 
yer tuttular. Allah, himmetlerini üzerimizden eksik et-
mesin. 

Pîr Seyyidimiz, hizmet uğruna Allah için 57 tane 
eser yazmıştır. Pîr’den sonra gelen mürşitler ve onların 
sadık dostları da geceyi güne katarak mücadele vermiş, 
görevlerini eksiksiz yapmaya çalışmışlardır. 

Bu şerefe nail olduğumuzu iddia etme cesaretini, 
şahsen kendimde bulamıyorum. Ya kardeşlerimizin, 
dostlarımızın durumu? Bundan farklı sayılamaz. 

Allah’ın Resulü mana elini bize tekrar tekrar uzat-
sın, dikkatimizi çekerek bizleri yeniden biata alsın: 

Ey Ümmetlerim! 

Ey Ledün ilmimin vârisleri! 

Kenz-i mahfimin manevi üyeleri! 

Akl-ı selim ile düşünün, tefekkür edin: Hak yolu-
muzda verdiğiniz hizmet yeterli mi? Ledün ilmine hiz-
met için maddi ve manevi neler yapıyorsunuz? Tevhid 
ilmine hizmet için gerek zamanınızdan ve gerekse mad-
di imkanlarınızdan ne kadar pay ayırıyorsunuz? 
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Efendiniz, mürşidiniz Ahmet Efendi Hazretleri üç 
maddelik bir tebliğ yayınlamıştı:  

“Cesaret, Sadakat, Sahavet!”  

Bunun önemini hiç düşündünüz mü? Dur ve dü-
şün! Meriyete koyup, yaşayıp tatbikatına geçtiniz mi? 

Ahmet Efendi Hazretlerinden ve O’nun ocağından 
kaynaklananlar, Ledün ilminde dönüm noktasını teşkil 
ederler. 

Ey Ledün ilmimin vârisi olanlar! 

Zikirle, fikirle nefsî mücadelede ledün ilmine vâris 
olanlar ve olmak isteyenler! 

Siz basit bir tarîkatçı değilsiniz. Allah’la ahitleşen, 
maddemden manama geçebilen, tevhidi hâle intikâl et-
tirebilensiniz.  

Melâmetin gerçek manasını idrak edenler! 

Sizleri madde kendine çekmesin ve çekemesin. 
Sizler maddeden, makam hırsından, siyasetten, art dü-
şünceden azade/kurtulmuş insanlar olmalısınız. Kasıtlı, 
gayeli, gizli tarafları olan, bölücülük yapan, halkı tefri-
kaya düşürmeye çalışan zümrelerden değilsiniz ve ol-
mayacaksınız. 

 Vatan sevgisi sizde. Bayrak ve sancak sevgisi siz-
de. Đnsan sevgisi sizde. Barıştırıcı, çevrenize güzel ahlâ-
kınızla ışık tutabilen, düşeni kaldıran, aça ilk yardımı 
yetiştiren siz olmalısınız. Yetimi, fakiri Allah rızası için 
gözetin. Đlme ve güzel ahlâka bütün gücünüzle sarılın. 
Allah için tahsil ettiğiniz ilim ve irfanla etrafınıza faydalı 
olmak gayeniz olmalıdır. 

Bu vaziyetle faydalı olabileceğimize inanmak çok 
zor… 
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Ey Dostlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.)’i dinlediğimiz zaman 
bize kendisinden, Hulefa-i Raşidinden, Allah yolunda 
büyük mücadeleden bahsederek örnekler veriyor. Ken-
dinden ve dostlardan olmanın şartlarını gösteriyor. Bu 
halimizle Allah’ın Resulü’ne muhatap olarak neyi ve na-
sıl müdafaa edeceğimizi, iddia edeceğimizi düşününce 
utanıyoruz, yüzümüz kızarıyor.  

“Ya Resulallah! Biz senin tevhid eden vârisleriniz. 
Ledün ilminin talipleriyiz. Açtığın ve yürüdüğün yoldan 
emrin ve rızan doğrultusunda geliyoruz.” ifadesini söy-
leme cesaretini bilmem ki kendimizde nasıl bulacağız! 

Silkelenmenin zamanı gelmiştir. Bütün insanlık 
melâmetten bir hizmet bekliyor. Bütün insanlık, huzur, 
saadet, sevgi ve muhabbet bekliyor. Zahir ilmin alimle-
rinin bu ihtiyaca cevap vermeleri mümkün değildir. 
Hikmet ilminin, bâtınî ve mana ilimlerinin gerçek vâris-
lerine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu dönemde, bu görevi yerine getirmek, bu hiz-
meti verme görevi Allah ve Resulü tarafından bizlere 
tevdi edilmiştir. Biz bunun anlayışı içerisinde olabilsey-
dik çok ağlar, az gülerdik. 

Görevini yapamamış, mesuliyetini idrak edeme-
miş, vâris olduğu hâlde manayı ihmâl etmiş, maddeye 
takılmış bir halimiz var. 

Kutsî hitap: 

- Bu halinizle mi bizi tevhid edeceksiniz? Bizi sevip 
ve bize sevileceksiniz? 

Ahmet Efendi Hazretleri:  

Derviş gönlüne aşk düşene derler 
Arayıp şeyhini bulana derler 
Aşksız, muhabetsiz olur mu derviş? 
Dervişi ezelden çün Allah sevmiş. 
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Düşünüp bu mısraları değerlendirdiğimiz zaman 
kendimizi bilmem nereye koyacağız! 

Yükselin arşa kadar, mamure edin dört yanı  
Đcabında dönmeyin ölün birbiriniz için   

Bu Đlâhi emirleri ve Đlâhi tebliğleri tekrar tekrar 
okuyalım. Bunların makamında, nâğmelerinde kaldık, 
okuduk geçtik. Tekrar tekrar okuduk; ama ne fayda… 
Manasına giremedik ve yine giremiyoruz.  

Arşa kadar yükselmenin, dört tarafı mamur etme-
nin, güzel ahlâkla, ahkâmla, yaşantıyla örnek olmanın, 
Hakikat-i Muhammediyye ve Tafsilat-ı Muhammediyye 
ile halka hizmet vermenin önemini anlatıyorlar. Halkı 
sevmenin Hakk’ı sevmek olduğunu bizlere bildiriyorlar. 
Üstadlar, yaşıyorlar; aynı yaşantıya bizleri de davet 
ediyorlar. Ne mutlu duyabilene, anlayabilene, ne mutlu 
davaya, hizmete iştirak edebilene! 

Şimdi, deriz ki:  

-Đşte bir mektup geldi. Okuduk. Mektuplar umuma 
yazılıyor, şahsıma değil ki… Bundan bana nasip ne ka-
dar düşer!  

Ve hiç bundan, bu mektuplardan, Efendimizin ilâ-
hilerinden hissedar olamayanlar, bunları fehmedeme-
yenler ağlamalı, üzülmeli. Hadis-i Şerifler de Kur’an-ı 
Kerim de müminlere umum olarak inzâl ve ikram olun-
muştur. Şahsını bununla alakalı gören kişiler, saadet 
selamete ermiştir. Ama illa da özellik istiyorsak… 

Peygamber Efendimiz (s.a.): “Ey Müminler! Ey 
Hak yolunda yürüyenler! Allah ve Resulü’nün davetine 
icabet edenler!” 

O günkü davetle bu günkü davetin arasında bil-
mem ki nasıl fark yaparız? Kelâm, Hakk’ın, ilim, irade 
Hakkın. Zatıyla, sıfatıyla bu aleme her an hayat veren, 
bizi bizden kontrol eden, bize bizden hitap eden, vela-
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yetinden âyetler izhar eden, nübüvvetinden Hazret-i 
Muhammed Mustafa (s.a.)’i zuhura getiren aynı.  

“Yürü, hâl ehli ol, kali n’edersin?” diyen âşıklar gi-
bi. 

Allahım! Đstidadımızı, anlayış ve düşüncemizi rızan 
üzerine genişlettir. Ledün ilmine vâris olacak kabiliyeti 
bize ver. Allah ve Resulüyle muhatap olmanın aşkı, işti-
yakı, manevi mesuliyetini bize ihsan et Allahım. Bizi bi-
ze bırakma. Sevgili Habibinin hürmeti için elimizden tut. 

Muhterem Dostlar! –Ayrım yapmak istemiyorum– 
Şeyhler! Efendiler! Hoca Efendiler! Yüksek Tahsilliler! 
Öğretmenler! Öğrenciler! Hanım Kardeşler! Amirler! 
Memurlar! Đşçiler! Emekliler! Esnaflar! Zenginler! Orta 
Halliler! Fakirler! Köylüler! Kentliler! Şehirliler!.. 

Her şeyden önce mümin kardeşlerim! 

Herkes kendi ünvanıyla değil, müminlik ünvanıyla 
iftihar edecek. Herkes kendi ünvanından soyunup, Lâ 
ilâheillallah Muhammedün Resulullah ünvanında mümin 
kardeşliğini yaşayacak. Allah ve Resulü’nün rızasını 
böylece kazanmış olacaktır inşallah. 

Duygu bir, düşünce bir. Tevhid kazanında kayna-
mış, yekvücut haline gelmiş, birbirinden ayrılması 
mümkün olamayan, Hazret-i Muhammed Mustafa 
(s.a.)’in mümin kardeşliğinde birleşenler! Bu, şereflerin, 
meziyetlerin en yükseğidir. Üstünlük imanda, güzel ah-
lâkta, elbette ki takvadadır. 

Emre itaat, telkine sadakat, biatı, telkini Hak’tan 
alan, kesrette vahdeti, vahdette kesreti zevk eden, 
duygu ve düşüncesiyle Hakk’ı-batılı fark eden, mürşi-
dinden alacağı emirle hizmet için hemen hareket edebi-
len şuurlu, anlayışlı kardeşlerimden mektubuma cevap 
bekliyorum. Bundan evvelki sohbet mektuplarıma cevap 
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beklemezdim. Birkaç defa okunması herhalde faydalı 
olacaktır.  

Cevap yazmak isteyenler kendi kalemleriyle ken-
dileri anladıklarını dile getirsin. Hem en yakınlardan 
hem de en uzaklardan cevap yazanlar bizi sevindirirler. 
Đnşallah cevaplarınız ikinci mektubumun yazılmasına 
vesile olacaktır. 

Selam, sevgi ve muhabbetle sizi ve aile birlikleri-
nizi, dost ve yakınlarınızı Allah'a emanet ederim. 

Mektubuma hanım ihvandan ve bütün ihvandan 
cevap bekliyorum. Cevaplar dosyamda kalacak veya bir 
kitap olacaklar. 

29. 07. 1989  
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Şeriat; Allah tarafından Peygamber 
Efendimiz (s.a.)’e vahyolunan, indirilen 
Đlâhi emirler ve kurallardır. Şeriatın içe-
risinde Tarîkat-ı Muhammediyye, Haki-
kat-ı Muhammediyye, Ma’rifet-i Đlâhiyye 
mevcuttur. Şeriatı olmayanın, hakikati-
nin olması mümkün değildir. Ruhun be-
densiz, bedenin de ruhsuz olamayacağı 
gibi... 

 

 

 
 

NEDĐR ŞERĐAT? 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Efendiler! 

Selam, sevgi ve muhabbetlerimi bildirir, cümleni-
ze Allah’tan iyilikler dilerim. Ne mutlu Đslâm’a hâdim 
olup Đslâm’ı yaşayanlara! Ne mutlu kâmil iman sahibi 
olup amel-i salih işleyenlere! Ne mutlu Hakk’ı-batılı se-
çip doğru yoldan gidenlere!..  

Muhterem Dostlar! 

Şeriat; Allah tarafından Peygamber Efendimiz 
(s.a.)’e vahyolunan, indirilen Đlâhi emirler ve kurallar-
dır. Şeriatın içerisinde Tarîkat-ı Muhammediyye, Haki-
kat-ı Muhammediyye, Ma’rifet-i Đlâhiyye mevcuttur. Şe-
riatı olmayanın, hakikatinin olması mümkün değildir. 
Ruhun bedensiz, bedenin de ruhsuz olamayacağı gibi... 
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Şeriatın en ufak kurallarına dahi saygılı davrana-
cağız. En küçük hatayı işlememek için elimizden geldiği 
kadar dikkatli davranacağız. O hatalar küçük durmaz, 
zamanla büyür, sahibini helâk eder. 

 “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kö-
tülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetle-
rin) en büyüğüdür.”16 Đslâm’ın bütün şartlarına saygılı 
olup harfiyyen yerine getirmeye çalışacağız. 

Muhterem Efendiler! 

Şeriatın ahkâmı öyle önemli ki, küçük bir ihmal, 
büyük felaketler meydana getirir. Đslâm’da yalan söy-
lemek, haram yemek, gayr-ı meşru hareketler yapmak, 
kul hakkı, anne-baba hakkı, komşu hakkı yemek ha-
ramdır. Şeriattan en küçük bir taviz vermek katiyetle 
haramdır.  

Şeriatın ahkamına uymayanın kabı, delik demek-
tir. Delik kapta da hakikatin durması mümkün değildir. 
Allah’ın emirlerine itaat edeceğiz. Şeriata sımsıkı sarıla-
cağız; onun içerisinde ne bulursak bulacağız. Allah bu 
yolda yardımcımız olsun! 

Hakikati zevk edemeyenin ya teslimiyetinde ya da 
şeriatında eksiklik vardır. Tevhid en küçük eksiklik ka-
bul etmez. Göz hile kabul eder de tevhid hile kabul et-
mez.  

Ledün ilmi; aşk, zevk, mana ilmidir. O, âşıkların, 
sadıkların ulaştıkları bir hakikattir. Öyle bir hakikat ki, 
dil tariften âciz. Yaşanılır, zevk edilir, ama anlatılamaz.  

Hakikate kapımızı açabilmek için maddeye, dün-
yaya, nefsin isteklerine açılan bütün kapıları kapatma-
mız şarttır. 

                                           
16 Ankebut, 29/45  
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Muhterem Efendiler! 

Melâmilik, madde üstü, siyaset üstü, dünya-ukba 
üstüdür. Melâmilik, peygamberimiz (s.a.)’in sır ilmidir. 
Bu hakikat ilmine vâsıl olmak için şeriatın bütün kuralla-
rına riayet edeceğiz. Hak mürşitlerimizin emirlerine ita-
at edeceğiz. Hak yolda sadık olacağız. Hareketlerimiz 
kontrollü olacaktır. Güzel ahlâkımızla, tatlı dil, güler yü-
zümüzle, örnek yaşantımızla çevremize ışık tutanlardan 
olacağız. Tevhidin nurunu çevremize güzel ahlâkımızla 
yayacağız inşallah! 

Tevhid ilmi, ehline verilir; nâehilden muhafaza 
edilir. Bu ilmi, sokak ilmi yapanlar, kahvelerde erkânsız, 
adapsız saçanlar; çarpıldılar, her şeylerini kaybettiler, 
farkına varamadılar.  

Sakın soyma anı nâmahrem içre  
Yüzü suyu hayâsıdır şeriat 

Edep edep ya hu!  

Edep bir tac imiş nuri Huda’dan  
Giy ol tacı emin ol her belâdan. 

Đhvanımız tevhidin edebiyle edeplenecek, ahkâm 
ile ahlâk ile giyinecek. Allah ve Resulü’nün sevgi ve iti-
madını kazanacak, kazanacak ki, harem-i ismete gir-
meye hak kazansın. Aşk-ı Đlâhiyyeye, muhabbet-i 
Đlâhiyyeye mazhar olsun.  

Đlm-i hakikate vâris olan can dostlar! 

Ne kadar şükretsek, hamd etsek, başımızı secde-
den kaldırmasak, gündüz gece bir edip zikir yapsak, 
şükrümüzü eda etmiş olamayız. Her zamankinden daha 
dikkatli, daha uyanık olup, her halimizle muhafazakar 
olmalıyız.  

Dikkat et yahu, pes şişe-i esrarını kendi elinle kı-
rarsın!  
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Aile birliğimiz, çocuklarımız, yaşantımız, ahlâkımız 
çevremize örnek olacaktır. Daima huzurda, daima mu-
hasebe ve muhakemeden şehadet âlemine yükselen 
olmalıyız.  

Her gün biraz daha fazla farka, biraz daha kemale 
doğru azimle yürümek; kesreti vahdette, vahdeti kes-
rette zevk etmek; arifâne her hareketimizi kontrol et-
mek arzumuz ve emelimiz olmalıdır. “Bu yeter!” deme-
meli; “Oldum, erdim, bildim!” zaafına kapılmamalıyız. 
Bu, sonsuzluk alemidir.  

Allah himmetini, merhametini, aşk ve muhabbetini 
üzerimizden kaldırmasın. Hak erenlerin himmetine her 
an muhtacız.  

Cümlenizi Allah’ın emanetine teslim ederim. Aile 
birliklerinizi, kıymetli yavrularınızı, dostlarınızı ahbab u 
yaranınızı tekrar tekrar Allah ve Resulü’ne emanet eder, 
Allah’tan sonsuz iyilikler dilerim.  

Selamlar... 

09. 02. 1991  
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Biz istiyoruz, cenneti gönlünüzde 
kuralım! Biz istiyoruz, eviniz Hazreti Mu-
hammed (s.a.)’in evi olsun! Biz istiyoruz 
ki, sizler örnek aile, örnek yaşantı sergi-
leyip, örnek insanlar olasınız. Allah’ın rı-
zasını böyle kazanasınız inşallah. 

 

 

 

 

 

 

ALLAH’IN AHLÂKIYLA AHLÂKLANMAK! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Allah’a sonsuz hamd ü senâ, Hazreti Muhammed 
Mustafa (s.a.)’e salat u selam olsun. Pîrimiz, Pîr Seyyid 
Muhammed Nur’un, Efendi Hazretlerinin, Hasan Fehmi 
Efendi’nin, bütün Pîranın, arifibillah olan ulu kişilerın, 
bütün şeyhü’l-melamîyyenin ruhları şad olsun. Allah, 
himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. 

Allah’a ne kadar hamdetsek, şükretsek az! Melâ-
met’in üzerine düşen bir kara bulutu kaldırma imkanını 
bize verdi. Melâmetin üzerine düşen bir kara lekeyi sil-
meye muvaffak olduk. Allah bizi muvaffak kıldı. Allah’a 
sonsuz hamd ü senâ. Habibi, Edibi Hazreti Muhammed 
Mustafa (s.a.)’e salat u selam olsun. Allah, himmetini 
üzerimizden eksik etmesin. 

Bu cemaatin mümtaz bir cemaat olduğuna inanı-
yorum! Nefsâniyetten Rahmaniyete, maddeden manaya 
geçen, fenafillahtan süzülen, zat-ı Hakka mazhar düşen, 
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halkı seven Hakk’ı seven, şuurlu, mütefekkir, adımlarını 
göre göre atan, kesrette vahdeti zevk eden bir cemaa-
tin karşısında bulunmakla mutluyum… Allah’a sonsuz 
hamd ü senâ! 

Muhterem Efendiler! 

Bize edilen telkin, abdestli durmaktır, şuurlu, te-
fekkürlü olmak, Hakk’ı-batılı seçmektir. Zahiri halk ile 
olsak da bâtınımız Hak olanız. 

Yolumuz, hidayet olunanların yoludur. Yolumuz, 
kesretten vahdete, vahdetten kesrete urûç ve nüzûl yo-
ludur. Allah, ihvanımıza feyiz versin, aşk versin. 

Đhvanımızdan istediğimiz: Bulundukları yerde ör-
nek insan olmalarıdır! Tatlı dilleriyle, gülen yüzleriyle, 
güzel ahlâkları ile ihvanımız örnek insan olacaktır. 

Đhvanımız dar bir çerçeve içerisinde kalan değil, 
ufuklarını aşan, iyiliğin yanında yer alan olmalıdır. Va-
tan sevgisi onda, insan sevgisi ondadır.  

Đhvanımız, aile yaşantısını Allah ve Resulü’nün rı-
zası doğrultusunda kuracaktır. Đhvanımız yaratılış gaye-
sini bilecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.)’in halini, ah-
lâkını, ahkâmını evinde tatbik etmeye çalışan, ihvanımız 
olacaktır! 

Melâmete intisap ettiğimiz zaman, “Oldun melami, 
buldun belanı, verdi Allah belanı.” gibi sözler dolaşıyor-
du. Çeşitli entrikalar, olaylar içerisinde melâmete inti-
sap ettik.  

Efendimiz, -Ruhu şad olsun!- “Şeriat hocamız, ha-
kikat hocamız!” diye bizi görevlendirdi. Şeriat yönünden 
asla imtiyaz; tâviz verme yok.  

Şeriat, bizim hakikatimizdir. Şeriatla hakikat bir 
vücuttur. Şeriatı olmayanın, hakikatinin olması mümkün 
değildir. Namazı olmayanın, hakikati yoktur. Đslâm’ın 
şartlarını tatbik etmeyenin, imanı yoktur! Đmam-ı Azam 
imanı tarif ederken diyor ki: “Dil ile söylemek ve kalp ile 
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tasdik etmektir.” Đmam-i Şafi Hazretleri de ekliyor: “Ku-
rallarıyla da amel etmektir.” “Ameli olmayanın gerçek 
imanı yoktur” diyor.  

Öylese, Đslâm, haldir, ahlâktır. Allah bizi tevhidin 
hâliyle hâllendirsin, ahlâkıyla ahlâklandırsın. Allah’ın ah-
lâkıyla ahlâklanın, Hazreti Muhammed (s.a.)’in sıfatıyla 
sıfatlanın. 

Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak, fenafillah olmak 
demektir. Nispet filinden, nispet sıfatından, nispet vü-
cudundan soyunup Zat-ı Hakk’a mazhar düşmektir. 
Böyle ol ki seni seven, Hakk’ı sevebilsin.  

Melâmi, gayrıyetten kurtulmuş; Hak tecellisinin 
mazharıdır! Fenafillahtan geçmiş, tecelliye mazhar 
düşmüş örnek insandır. Zatından zatına mazhar olan in-
sandır. Eniyyet-i Đlâhiyye’yi enfüsünde zevk edip 
âfakında yaşayan insandır. 

Melâmetin tecelli ettiği yerde ikinci bir varlığın ol-
ması mümkün değildir. Öylese, “Lâ ilâhe illallah”, fena-
fillah mertebelerini, “Muhammedün Resulullah” da 
bekabillah mertebelerini ifade eder. Bunları birleştirip 
Âdemiyyet’e ulaşan insanlar olacağız inşallah!  

Allah bizi sevdiklerinden uzaklaştırmasın. Aşkıyla, 
zevkiyle, muhabbetiyle tecelli etsin de bizi, bizden ayır- 
masın inşallah! 

Muhterem Efendiler! 

Kemiyetimizle/çokluğumuzla seviniyoruz. Đslâm’a 
hizmet edeceğiz, diye seviniyoruz. Tevhide hizmet ede-
ceğiz, diye seviniyoruz. Şu görünen cemaatin sadece 
kendisini değil, çocuklarını, torunlarını kurtarmak için 
görevliyiz. Sizden gelecek olan soya Lâ ilâhe illallah, 
Muhammedün Resulullah tevhidini aktarmak için görev-
liyiz.  

Nefsin, hasedin, inadın, gururun, kibrin, kinin, öf-
kenin alabildiğine ilerlediği bir dönemde, insanların bü-
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yük bir tehlikeye düştüğü bir dönemde Hazreti Pîr’in yo-
lundan arifane yürümek en büyük kemalâtımız olacak 
inşallah. Allah, bizi bu yoldan ayırmasın!  

Muhterem Efendiler! 

Bu asır, melâmet asrıdır. Pîrimizin, Seyyîdimizin 
asrıdır. Đnsan haklarına saygı melâmettedir. Halkı sevip 
Hakk’ı sevme şuuru melâmettedir. 

Biz istiyoruz ki, bizim kardeşimiz tevhidi öğren-
mekle kalmasın, halini giyinip, yaşasın. Evinde aşk, 
zevk, muhabbet, sevgi hakim olsun.  

Đstiyoruz ki, şu cemaatin her birinin evinde Allah 
zikri inlesin. Cemaatimiz Allah desin, feyz-i Đlâhiyyeye 
mazhar düşsün. Aşkla tutuşsun, muhabbetle yürüsün, 
her hareketiyle örnek insan olsun.  

Çevresi:  

- Yavrum, n’oldu sana? Hasedin gitmiş, inadın 
gitmiş, gururun gitmiş, kibrin gitmiş, kötülüklerden 
arınmış, ne güzel hâle gelmişsin. Tebrikler! Allah aşkına 
hangi kaynaktan içtinse bize de içir… 

Sizin haliniz; Hazreti Muhammed (s.a.)’i zuhura 
getirecektir; Hazreti Pîr’i yaşatacaktır; Efendimiz Haz-
retlerini tulû ettirecektir. 

Bu cemaat, Efendimizin, Efendi Hazretlerinin ce-
maati. Hazret-i Fehmi’nin cemaati. Yok yok! Bu cemaat 
Allah’ın ve Resulü’nün cemaati. Orda hepimiz mutabı-
kız.  

Allah ve Resulü’nün cemaati, zahiri halk ile bâtını 
Hak olandır; şuurlu; mütefekkirdir. 

“Allah, iman edenlerin velisidir, onları karan-
lıklardan aydınlığa çıkarır.”17 

                                           
17 Bakara, 2/257 
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Allah sizin velinizdir. Sizin veliniz, sizi zulmetten 
çıkaran, hasetten, inattan, nispet fiilinden, nispet sıfa-
tından, benliğinden, kininden, kibrinden, kötülüğünüz-
den soyandır. Yani sizin mürşidinizdir.  

Sizi zulmetten, nefsin zulmetinden, hasedin, inan-
dın, maddenin zulmetinden kurtarıp hidayete ulaştıra-
cak olan Hak mürşitlerinizdir. Hak mürşit, Allah demiş-
tik ya! Evet Efendiler, Allah demiştik, amma mürşitsiz 
bir Allah, Allah’sız bir mürşit bize hiç lâzım değildir.  

Biz fenafillahtan süzülmüşüz. “Ben sevdiğim kulun 
gözünden gören, dilinden söyleyen, elinden tutan, aya-
ğından yürüyen olurum. Ben onun diyeti olurum.”18 
kutsî hadisinin mazharıyız. Hakk’ı kendisine diyet eden 
velilere intisap ettik. Allah, himmetlerini üzerimizden 
eksik etmesin! 

Onları gökten indirdik ve bütün halkla kenetledik. 
Melâmet, enfüs ve âfakı bir vücut haline getirmiştir. 

Bizim bütün kardeşlerimizden istediğimiz, tatlı, 
dilli, güler yüzlü, güzel ahlâklı olmalarıdır. 

Melâmeti yaşayan, her hâliyle örnek insan olaca-
ğız! Hareketlerimiz kontrollü olacaktır. Sizin aile yaşan-
tınızda sevgi, aşk, muhabbet, Hazreti Peygamberimiz 
(s.a.)’in güzel ahlâkı, hakim olacaktır. Çevrenize hali-
nizle, yaşantınızla ışık tutacaksınız inşallah! 

Efendiler! 

Allah’ın izniyle, kuvvetiyle, ihsanıyla biz artık bir 
çerçeve içerisinde duramayacağız. Đhvanımız evlerin 
kapsamına sığmaz oldu. Đhvanın çokları bayramın birin-
ci, ikinci, üçüncü günlerinde ziyaretlerini yapmış, dön-
müşler. Şimdi ise Cuma’ya gelen ihvanımız da sizlersi-
niz, kardeşlerimizsiniz, dostlarımızsınız, ahbaplarımızsı-
nız. Hakikatte bir vücuduz. 

                                           
18 Buhârî, Rikak, 38; Ramûz, 330 
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Bizim görevimiz çocuklarımızın elinden tutmak, 
torunlarımızı selamete taşımak, onlara Allah aşkı, Allah 
sevgisi verebilmektir. Hanelerimizde güzel ahlâkı kök-
leştirebilmektir. Çocuklarımıza ilim, irfaniyet verebil-
mektir. 

Biz siyaset üstüyüz. Biz madde üstüyüz. Biz, ilim 
için, irfaniyet için, hizmet için varız. Allah’ın bu yolda 
elimizden tutacağından şüphem yoktur. 

- Hizmet nedir?  

- O çocuğu secde ettirmektir.  

- Hizmet nedir?  

Suskun dilleri harekete geçirip Allah dedirtmektir.  

- Hizmet nedir?  

- Aileye güzel ahlâkı getirmektir.  

Yoksa, hizmet edeceğiz de… Siyasî bir bayrağımız 
yoktur, maddi bir alametimiz yoktur. Cennet bile va’d 
etmiyoruz size.  

Biz istiyoruz, cenneti gönlünüzde kuralım! Biz isti-
yoruz, eviniz, Hazreti Muhammed (s.a.)’in evi olsun! Biz 
istiyoruz ki, sizler örnek aile, örnek yaşantı sergileyip, 
örnek insanlar olasınız. Allah’ın rızasını böyle kazanası-
nız inşallah. Allah hepimizi sevgisine mazhar kılsın. Al-
lah çok çok iyilikler versin! 

Allah’a nihayetsiz hamdü senâ. Habibine sonsuz 
salat u selam olsun. Memnuniyetimi ifade edecek kelâm 
bulamıyorum. Artık melâmet kendini kanıtlamış, izhar 
etmiş, ilan etmiş. Biz kardeşlerimize itimat ediyoruz. 
Onları harem-i ismetimize almaya hazırız. Tevhidin 
mahremiyetine basamak basamak ulaşacaklar. Đnşallah! 
Kesafetinden letafetine, velâyetinden nübüvvetine, “ve 
kâne kabe kavseyna ev edna”sına vâris olduğumuzu 
ilan ederiz. 

Size, aile birliklerinize Allah’tan iyilikler diliyorum. 
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 Aile birliklerinizi yan etkilerden korumak için el 
birlik, gönül birlik çalışacaksınız. Büyük bir tehlike her 
şeyi silip, kökünden götürüyor. Edep gidiyor, iman gidi-
yor, ahlâk gidiyor. 

Ümmetin fesada gittiği bir devirde, Allah ve Resu-
lü’nün yolundan gitmek; hidayet olunan yoldan gitmek 
en büyük mutluluktur.  

Misâller vermekle bitmez. Çevremizi görüyoruz, 
biliyoruz. Bu dönemde Đslâmî ahlâk, Đslâmî yaşantı şart. 
Ehl-i tevhid olarak yaşamak, kirlenmeden, lekelenme-
den, şaşı olmadan doğru yoldan gitmek emelimizdir.  

Bütün müminler kardeşlerimizdir. Herkese iyilik 
etmekte yarışacağız. Düşeni kaldıran, açı doyuran biz 
olacağız. Hastanın elinden biz tutacağız. Tenezzül-
tevazuda topraklar gibi, ayıp örtmekte geceler gibi, şef-
kat ve merhamette güneş gibi olmak emelimizdir.  

Melâmetin girdiği yerde aşk vardır, sevgi vardır, 
Hazreti Peygamber (s.a.)’in tecellisi, zuhurâtı vardır, 
güzel ahlâk vardır. Ben bu cemaate “Beş vakit namazı-
nızı kılın!” diyemem. Utanırım Allah’tan. Onlar şeriatsız 
yürümezler. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet bir vücut-
tur. Onun için ahkâm burada, ahlâk burada, sözün doğ-
rusu burada olacaktır.  

Aman, dikkatli ve uyanık olalım! Çocuklarımızın 
önünü açalım, doğru yola doğru. Çocuklarımızın yolu, 
sırat-ı müstakime açılsın. Çocuklarımızı sokak çocuğu 
değil, Allah ve Resulü’nün kurbanları, Allah ve Resu-
lü’nün hâdimleri, Đslâm Dini’nin mensupları yapalım. Đn-
şallah! 

“Sizin çocuklarınıza hizmet vermek bizim görevi-
miz!” demiştik. Bunu bilmem ne kadar değerlendirdiniz? 
Size ve çocuklarınıza, torunlarınıza, soyunuza hizmet 
etmek için hep görevliyiz. Çocuklarımız da görevli siz de 
görevlisiniz.  
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Onun için el birlik, gönül birlik inşallah dergâhla-
rımızı kuracağız. Kıymetli yardımlarınızı bekliyoruz. Yar-
dımın küçüğü olmaz. En küçüğü bile büyük olmaya 
namzettir. Allah bu yolda elimizden tutsun.  

Aile birliklerinizi Allah’a ve Resulü’ne emanet edi-
yorum. Allah her gününüzü bayram etsin, seyran etsin, 
bize bol bol iyilikler ihsan eylesin. Allah hepinizden razı 
olsun. 

Siz kardeşsiniz. Đmanda kardeşsiniz, Tevhitte kar-
deşsiniz. Pîr Seyyit’te kardeşsiniz. Birbirinizi benim iste-
diğim kadar sevemiyorsunuz gibi geliyor bana. Birbirini-
zi çok sevin. 

Hamdolsun biz bir tarikatçı değiliz. Bize kimse 
kem gözle bakamaz. Biz, ufkunu açan –tasavvuf 
demiyeceğim– ehli tevhid, ehli hâl, ehli zevkiz. Biz her 
gittiğimiz yere aşk getiririz, sevgi getiririz, muhabbet 
getiririz, kardeşlik getiririz. Biz intikamcı değiliz. Đhtilaf-
ları halleden, sulh eden, sevgi getiren insanlarız. Hepi-
miz öyle olacağız, inşallah! 

Muhterem Efendiler! 

Bu cemiyetimizin sebeb-i bânisi olan Efendi Haz-
retlerinin ve dolayısıyla benim cânciğer arkadaşım Hâfız 
Ali Efendinin ruhlarını Allah şâd eylesin, himmetlerini 
üzerimizden eksik etmesin. 

Muhteremler! 

Hepimizin annesi, babası, geçmişlerimiz bizlerden 
rahmet bekliyor. Allah ruhlarını şâd eylesin. Allah yerle-
rini Cennet-i âlâ eylesin. Allah hepinizden razı olsun  

 04. 06. 1993  
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Biz öyle bir akıl istiyoruz ki, bizi bü-
tün tehlikelerden, nefsânî olan, şeytanî 
olan bütün kötülüklerden korusun. Öyle 
bir akıl istiyoruz ki, akl-ı selim olsun. Bizi 
Allah’a muhatap yapsın. Öyle bir akıl is-
tiyoruz ki, Hakk’ı -batılı, iyi-kötüyü fark 
ettirsin bize.  

 
 
 
 

AKILDIR, K ĐŞĐYĐ MESUL EDEN! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Allah cümlenizden razı olsun. Allah, rızasından 
ayırmasın. Sevgisine mazhar kılsın. Vatanımızı, dinimizi, 
evlad u ayâlimizi, ahbab u yaranımızı bütün kötülükler-
den korusun. Allah-u Zülcelâl Đslâm âlemine huzur ver-
sin. 

Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah'ın sana ihsan 
ettiği gibi sen de ihsanda bulun.” 19 

Allah’ın bize çok büyük ihsanları, lütfu keremleri 
vardır. Allah’ın en büyük ihsanı: Akıl nimeti. O akıldan 
çevrene ikram eyle, akıl ver. Allah’ın sana lütuf ve ke-
rem kıldığı zeka ve kabiliyetinle çevrene yardımcı ol.  

 “Ey akıl sahipleri!”    20    Kur’an-ı Kerim akıl sahip-

                                           
19 Kasas, 28/77 
20 Haşr,59/2 
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lerine hitap eder. Hakkı-batılı seçen, akıl sahipleridir. 
Aklı olmayan kişi, mesul değildir. Hiçbir günahtan, hiç-
bir şeyden ne kanuni, ne zahiri, ne bâtınî ne şeriat yö-
nüyle mesul değildir. Kişiyi mesul eden, akıldır. Onun 
için Cenab-ı Hak akıl nimetini methediyor ve akıl sahip-
lerine Allah hitap ediyor: Ey akıl sahipleri! 

Akıl nimeti kadar güzel bir nimet yok. Bir akıl var 
ki dünya aklı. Bakıyorsunuz hakikaten dünyayı evirip 
çeviriyor. Dünyayı parmağında oynatan insanlar var. 

Biz öyle bir akıl istiyoruz ki, nefsin bütün emelle-
rinden kurtulan akıl olsun. Dünyanın bütün entrikaları-
na, bütün tehlikelere, bütün tuzaklara “dur!” diyebilen 
akıl olsun. Bu akıl sahibi, adımını göre göre atan insan-
dır.  

Biz öyle bir akıl istiyoruz ki, bizi bütün tehlikeler-
den, nefsâni olan, şeytanî olan bütün kötülüklerden ko-
rusun. Öyle bir akıl istiyoruz ki, akl-ı selim olsun. Bizi 
Allah’a muhatap yapsın. Öyle bir akıl istiyoruz ki, Hakk’ı 
-batılı, iyi-kötüyü fark ettirsin bize.  

Şu insanoğlunu yan tesirlerden kurtaran, onun 
nefsânî arzularına engel olan, onu dünyanın cazibesine 
kapılmaktan kurtaran akıl, akl-ı selimdir.  

Sen öyle bir insan olmalısın ki, ağzından akan, 
havz-ı kevser olmalı. Akl-ı selim ile düşünüp insanlara 
ilham kaynağı olan sözler söylemelisin. Dilin en tatlısı, 
sözün en güzeli sende olmalıdır. Sözünü kokladığımız 
zaman sözünde madde yok, nefis yok, dünyanın en 
ufak bir katkısı yok. Tertemiz bir insan. Allah’ın sevdiği, 
arınmış, temizlenmiş, sadeleşmiş insan. 

Melâmet, üç mertebede insanı bütün engellerden 
kurtarır. “Ölmezden evvel ölünüz.”21 Yani size arız olan, 
sonradan sizin üzerinize gelen nispet varlıklardan, nefsî 

                                           
21 Keşfu’l-Hafâ, II, 291 
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arzularınızdan, gurur ve kibirlerinizden, şirk ettiğiniz 
bütün varlıklardan süzüle süzüle süzüle tertemiz olun. 
Zanlarınızdan, evhamlarınızdan, hayallerinizden ölüp 
tertemiz bir hâle gelin.  

Siz bir yere hazırlanıyorsunuz. Hz. Muhammed 
(s.a.) o yere geldi de “Beni gören Hakk’ı gördü.” dedi. 
Siz Hz. Musa (a.s.)’ın girdiği harem-i ismete hazırlanı-
yorsunuz. Siz Muhammedî melâmete giderken dünya 
bütün haşmetiyle önünüze düşse, dönüp bakmayın! Sizi 
Allah’tan alıkoyan şeylere artık sakın takılıp kalmayın.  

Sizi hazırlayan Pîr Seyyidin telkini, Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.)’in telkini. Hz. Sıddık (a.s.)’a mağarada 
verdiği telkindir. “Üzülme, Allah bizimledir, diyor-
du.”22 Allah’la beraber olmanın aşkını, iştiyakını, zevkini 
yaşatabilmek için Sıddık’la diz dize oturdu, ona kalbî zi-
kir verdi. Allah’ı teffekkür etti, kalbine koydu, zikrullaha 
başladı.  

Hz. Sıddık (a.s.) “Bana öyle bir hâl oldu ki diyor, 
ben bir sâikaya uğradım. Bütün korku benden kalktı. 
Ben kendim için korkmuyordum. Hatemü’l-Enbiya Hz. 
Muhammed Mustafa (s.a.)’e zarar gelecek diyeydi kor-
kum. Müşrikler kapının önündeydiler. Gözlerimle gör-
düm, ayaklarını seyrediyordum.  

Kesene, başını getirene yüz deve va’dedilmişti. O 
Nebiler Nebisi zerre kadar korkmuyordu. O mağaranın 
önünde kuşlar yuva yapıyor, cıvıl cıvıl ötüyorlardı. O 
örümcekler kapımızı örüyorlardı. Ve müşrikler geldiler, 
taştan iz süren izcilerle beraber geldiler.  

Dediler:  

-Buraya insan girmemiş. Bakın örümcekler örmüş, 
kuşlar yuva yapmış. 

                                           
22 Tövbe, 9/40 
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Allah’ın Resulü bana: 

 - Üzülme ya Sıddık, Allah bizimle beraberdir, di-
yordu. 

 “Đyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, 
onlar üzülmeyeceklerdir.”23 

 Biz ne zaman diyeceğiz, korkmayın sizin için kor-
ku, hüzün yok? 

- Korku kimedir?  

- Korku gafilleredir, Allah’a şirk edenleredir. Onlar 
korkacaklar.  

Allah’ın dostları için, sevgilileri için korku yoktur. 

Ey akıl sahibi insan! Akıl sahibi olan insan bir ha-
rem-i ismete hazırlanıyor. Gafletinden, bütün nefsanî 
olan şeylerinden arınsın, varlık ve benliğinden soyunsun 
diye akıl sahibi olan kişiye zikrullah veriliyor. 

Bu yolda yürürken çok daha dikkatli olacağız. 
Adımlarımızı göre göre atacağız. Hareketlerimiz kontrol-
lü olacak.  

Mukaddes vadiye abdestli girilir. Gözü abdestli Al-
lah’ın nuruyla nazar eder. Ağzı abdestli, dili Allah'ı zik-
reder. Ayağı abdestli Allah diye yürür. Elleri abdestli za-
rara gitmeyen, insanlara iyilik etmek için yarışan eller. 

Telkîne sadakat gösteren, Hak mürşidin emriyle 
dosdoğru yürüyen ve yürütebilen siz olacaksınız. 

Sevgili Dostum! 

Sen, dünyanın insanı değilsin! Sen ukbanın insanı 
da değilsin. Sen Allah için yaratılan insansın. Naz ve ni-
yaza doğru yürüyensin. Telkine sadakatle, Hak mürşidin 

                                           
23 Yunus, 10/62 
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açtığı âşıklar, sadıklar, arifler yolundan samimiyetle yü-
rüyen insan sen olacaksın.  

Biz kendimizi öyle akl-ı selim terazisinde tartaca-
ğız ki “Biz kimiz?” sorusunun cevabını burada vereceğiz. 
Bekleme sana soru melaikesi “Rabbin kim? Nebin kim?” 
diye sorsun. Hak mürşit soruyor sana, cevabını da veri-
yor: 

 Rabbin, seni terbiye eden, nispet fiilinden, nispet 
sıfatından, nispet vücudundan, dünyanın cazibesinden, 
hırstan, öfkeden, hiddetten, nefsânî olan şeylerden 
arındırıp seni harem-i ismete hazırlayan, senin terbiye 
edicindir. Rabbin Allah’tır. Lâ fâile illallah. 

- Efendim biz Allah’a ne zaman kavuşacağız? 

- Bin kerre tövbe diyelim. Allahsız mı kaldık da Al-
lah’a kavuşma arayalım. 

- Ya ne olacak efendim? Bu dağlar yıkılacak, gök 
kubbe dümdüz olmayacak mı? 

- Evladım, sen Allah’tan gafilsen, zikrin yoksa, ha-
sedini, inadını, şirkini, benliğini atmadınsa, bu dağların 
yıkılması, seni Allah’a ulaştırmaz.  

Önemli olan senin dağlarının yıkılmasıdır. 
Nefsâniyet dağların yıkılıp yerine Rahmaniyet gelecek. 
Zannından, evhamından, vehminden, gayrıyetten ter-
temiz yıkılacaksın. Öyle bir aleme geleceksin ki: 
Elhamdulillah, ya Rabbi çok şükür! 

Hamd ü lillah Rabbiye çün eyledi zuhur  
Đmanımız var, kalbimizde kalmadı fütur 

Allah’a gitmek için dağların yıkılmasını bekleme.  

Yıkılsın dağlar! Ama nefsinin dağları, benliğinin 
dağları, şirkin dağları, maddenin dağları yıkılsın. 
Nefsânîyet yıkılsın, Rahmaniyet tecelli etsin. 
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Ben size gelecekte bir cennet va’d edemem, uta-
nırım. Đçinizden birisi çıkar da derse ki: 

- Gözüm Hak’la Hakk’a bakar, dilim Hak’la Hakk’ı 
söyler, kulağım Hak’la Hakk’ı dinler. Efendim bana neyi 
tarif edeceksiniz? Vallahi Hak mürşit, gönlümde cennet 
kurdu, vuslat-i ilallaha getirdi beni. Fenafillahtan süzdü 
beni. Allah ve Resulü’nü miraç ettirenim ben. Benim yo-
lum Sidreyi Münteha’dan fekane kabe kavseyne ev ed-
na’ya açılmıştır. Sakın ha, benim önüme engel koyma! 

Đşte Efendiler!  

Bu hâli elde etmeye mani olan sebeplerden kurtu-
labilmek için Hz. Sıddık (a.s.) gibi sadık, Hz. Ömer 
(a.s.) gibi faruk, Hz. Osman (a.s.) gibi zinnureyn, Hz. 
Âli gibi kerremallahu veche olmak gerek. Bu sırlara ere-
bilmek için Hak yolda sadakat göstermeliyiz. 

Öyleyse tozumuzdan toprağımızdan silkelenece-
ğiz. Maddemizden silkeleneceğiz. Dünyamızdan, ukba- 
mızdan silkeleneceğiz. Avam itikatlarından silkelenece-
ğiz. Havâssü’l-Havass sırrına ereceğiz. Ramazan’a ha-
zırlanıyoruz. 

Ey Efendiler!  

Her sözün zahiri ve bâtınî bir hakikatı vardır. 
“Muhakkak ki müminler kardeştirler”24  

Biz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’e kardeş olma-
ya hazırlanıyoruz. Biz O’nun Cihâr-i Yar-i Güzin’in kar-
deşliğini ilan ediyoruz. Biz O’na kardeş veriyoruz. Bu 
kardeşler nasıl olacak? Soruyorum size.  

Seyr-i billah, seyr-i fillâh, seyr-i ilallah olacaklar. 
Varlıklardan öyle süzülecekler ki, benliklerden öyle ele-
necekler ki zerre kadar engel, onların gözüne perde ol-
mayacak. 

                                           
24 Hucûrat, 49/10 
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Cehennemle korkutamam sizi, utanırım. Cehen-
nem korkusuyla ibadet eden, korku müslümanıdır. Cen-
net arzusuyla yapılan ibadet de kasıtlı bir ibadettir. Biz 
cehennemle cennetin ötesinde garazsız, maksatsız sevi-
şelim, kaynaşalım, Öyle bir aleme gelelim ki Aman 
Allahım! Tarifi mümkün değil. Đşte melâmet bizi öyle bir 
aleme getiriyor.  

Melamîdir evliya, dahi nice enbiya,  
Cihâr-i bâ safa, kendine gel hey kendine! 

Biz bir tarîkat mensubu değiliz. Bir hakikatın özü, 
zübdesi, manasıyız biz. Seni arıyorlar. Öyleyse sen saa-
dete ereceksin. Sen, Hz. Muhammed (s.a.)’in hane-i 
saadetinin mensubusun. Sen Ehl-i beyt’in mensubusun. 
Sen, dünya, ukbanın ötesinde mana ile kenetlenmiş 
olacaksın. Öyleyse soyun yavrum, silkelen! At yahu at! 
At denileni tutma artık.  

Bu mukaddes vadiye girerken öyle temiz olacaksın 
ki! Onun için daha fazla zikrullah ile kaynaş, daha fazla 
muhabbetullaha gönül ver. Hak mürşidini daha fazla ta-
kip et.  

Bu iz, vallahi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in izi. 
Bu, O’nun kelâmı, O’nun sohbeti, O’nun muhabbeti. Bu 
yolda seyr ü sülûk et; geriye bakma, helâk olursun. Sa-
kın sağa-sola bakma; şaşılardan olmayasın.  

Öyle bir yoldasın ki, dosdoğru bir yol. Bu yolda 
abdestli yürüyeceksin. Bu yolda temkinli ve dikkatli ola-
caksın. ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”25 emrine 
uyarak Hak yolda giderken sakın ha, hiçbir şey yoluna 
engel olmasın. Adımlarını göre göre at. 

Sen, düşün ve tefekkür et: Neyle mücehhezsin? 
Seni Allah kendi sıfatlarıyla süslemiş. Hak mürşit ru-
hundan ruh vermiş, Ruhullah sırrına mazhar kılmış. Biz 

                                           
25 Hûd, 11/112 
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ehl-i haliz. Ehl-i zevk olacağız, ehl-i aşk olacağız, ehl-i 
irfan olacağız.  

- Ne zaman?  

Vakit geçiyor, bir an evvel! Dikkatli ve uyanık ola-
lım.  

Allah bizi sevdiklerinden ayırmasın, sevgisine, aş-
kına, muhabbetine mazhar kılsın. 

Hamdolsun böyle bir cemiyetin muhatabı olmak 
benim için bir şeref! Allah diyen bir cemaatle karşı kar-
şıyayım. Hak mürşitle yedullah görmüş, sırrına mazhar 
düşmüş, zikrullah yapan, zahiri ve bâtınî abdestini al-
maya çalışan, sırra kadem basan, seyr ü sülûk eden bir 
cemiyetin karşısında bulunmak, o cemiyetle haşir-neşir 
olmak ne büyük şeref! 

 Aile birliklerinize Allah’ın Resulü’nün güzel ahlâkı-
nı getirin. Dilin en tatlısını, sözün en güzelini siz söyle-
yin. Hanelerimiz şükreden, hamd eden, zikreden, secde 
edenlerin bulunduğu haneler olsun. 

Benim evim, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in 
evidir, diyebilelim. Muhammedî Melamîleriz. Biz sırrımızı 
ilan ettik. Allah korusun! Sırrımız sırrullah, ilmimiz 
ilmullah, kelâmımız kelâm-ı Hak’tır bizim. Đyi niyetimiz 
var. Đnsanlara iyilik etmek için yarışan, sözün en güze-
lini söylemeye çalışanız. ikram, ihsan edeniz. 

Allah sana ihsan et diyor; tatlı dilinden, güler yü-
zünden, güzel ahlâkından, maddi ve manevi bütün var-
lığından etrafına ihsan et. 

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Ashabım yıl-
dızlar gibidir, onlara uyan hidâyete erer.” 

- Ya Resulallah, seni gören, çocuklarını kesti. Nasıl 
ben ona ashabın yıldızı diyeyim! Seni gördü, seyretti. 
Sana ihanet etti, yavrularına kötülük yaptı. 
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Biz O’nun manasına vuslat ettik. Hz. Muhammed 
(s.a.)’i enfüsümüzde tafsilat-i Muhammediyye’siyle, ha-
kikat-i Muhammediyye’siyle, ortaya koyduk. “Öyle ki, 
Peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha ya-
kın oldu.”26 âyetiyle gönlümüzde Muhammediyyet’’i 
zuhura getirdik. Biz öyle bir Muhammedî Melamîyiz ki, 
dil bizi tarif edemez. 

Sen bulunduğun yerin yıldızı olacaksın. Sen Hakkı, 
söyleyeceksin. Sen, ashabın hâliyle hâllenip, ahlâkıyla 
ahlâklanıp o hâli yaşayan birisi olacaksın.  

- Yahu bizde bir komşu var, Allah Allah aç insana 
ilk defa o yardım eder, yetimin elinden o tutar, sözün 
en tatlısını o söyler, iyilik etmek için o yarışır. Vallahi 
desem ki zamanları kaldırmış, mekânları kaldırmış, öyle 
bir zamanın adamı ki, dersin ashabı yaşıyor.  

“Dersin” kelimesi çok!..  

Tevhit et Hakkı Hak ile 
Efal, sıfat-i zat ile 
Gir ol vücud-u vahide 
Her nefes zikrullah eyle 
Kalp ile fikrullah eyle. 
  
Geçmeyecek anlar sırat 
Vermeyecek anlar hesap 
Dünyada verdiler hesap 
Hep gördüğü didar olur.  

Muhammedîyiz biz. Yaşayanıyız biz. O’nunla hayat 
bulanlarız biz. Öyleyse sen o hâli zuhura getirip yaşaya-
caksın yavrum. Erzurum’dan buraya kadar geleceksin  

- Var mı orda Melamî?  

- Ben, diyeceksin.  

                                           
26 Necm, 53/9 
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- Öyleyse sen Hakk’ı zuhura getireceksin. Sen, Hz. 
Muhammed (s.a.)’in ahlâkını giyineceksin. Sen O’nun 
izinden gideceksin. Sen O’nun sohbetiyle, muhabbetiyle 
haşir-neşir olacaksın yavrum! Bir kişi, alemlere bedel. 
Allah’a nihâyetsiz hamd ü senâ. Ne kadar şükretsek az.  

Diyor ki:  

- Habibim, seni iki cihan serveri Hatemü’l-Enbiya 
yaptım. Habibim, sen nebiler nebisisin. Habibim, sen 
benim muhatabımısın.  

Allah’ın Resulü öyle bir aşka tutuluyor, öyle bir 
sevgiye tutuluyor, öyle bir zikre tutuluyor ki, Cenab-ı 
Hak diyor: 

-Habibim n’oldu kendini kaybediyorsun? Sen gele-
ceğinden müemmensin. Ya Muhammed (s.a.) nedir bu 
halin? 

- Şükreden bir kul olmayım mı? 

Günden güne zikri artıyor, aşkı artıyor, zevki artı-
yor, muhabbeti artıyor. Öyle bir aleme geliyor!  

Bizim ihvanımız günden güne öyle bir aleme gel-
meli ki, onun yüzüne bakan hiç gayrullah görmesin. 
Masivadan arınıp tertemiz olsun. Her gün biraz daha 
gelişen, biraz daha ileriye giden olsun. Đlhamın açılsın 
yavrum, feyz-i Đlâhiyyen tecelli etsin. Aşkın, muhabbe-
tin zuhura gelsin.  

Allah bize razı olduğu iyilikleri bol bol ihsan eyle-
sin, ikram eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. 
Siz getiriyorsunuz bana, feyiz veriyorsunuz. Yüzünüze 
bakan ilham alır, feyiz alır, aşkla kenetlenir, hamdolsun. 

Ramazana doğru hamd olsun her nefes yaklaşıyo-
ruz. Ramazanımız mübarek olsun. Aile birliklerinize, se-
lamlar, saadetler, Allah’tan iyilikler diliyorum. 
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Hamdolsun! Allah diyeniz, zikredeniz, Hakkı-batılı 
seçen, helâli-haramı fark edeniz. Hak mürşidin telkinine 
sadakat, emrine itaat, yolundan gitmeye çalışanlarız. 
Zikriniz daim olsun. Muhabbetiniz ezel ebed var olsun.  

Allah hepinize razı olduğu iyilikleri bol bol ihsan 
eylesin. 

Eskişehirden gelmiş arkadaşlar, Balıkesirden gel-
mişler. Ziyaretimize gelmişler. Allah razı olsun. Tabiî 
gelecekler, görüşeceğiz nasibimiz kadar. Dostlarımız 
geliyorlar. 

Biz madde üstü dostuz. Dünya üstü dostuz. Siya-
set üstü dostuz. Buraya geldi bazıları, siyasî emellerine 
biraz insanları çeksinler diye. Geldiler-gittiler, aradıkla-
rının bulamadılar.  

Dediler: “Bunlardan hayır yok bize!”  

- Doğru, yok. Biz mananın insanıyız. Hakk’ın insa-
nı olmaya çalışıyoruz. Allah ve Resulü’nün rızası doğrul-
tusunda gideceğiz. Bizde ne dünyayı, ne de ukbayı bu-
lacaklar. Sizi koklayan sizde Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.)’in kokusunu duysun.  

    ”Ey mü'minler! Deyiniz ki, bizim boyamız, 
Allah'ın boyasıdır.”27 Size gelen Allah boyasını bula-
cak. Size gelen hep iyilikler bulacak.  

Dostlar! 

Belki çok görünüyoruz; ama çok değiliz. Hepimiz 
bir taneyiz. “Şüphesiz bu; bir tek ümmet olarak si-
zin ümmetinizdir.”28 Çokluğumuz bizim tekliğimizi 
bozmaz. Biriz biz, kardeşiz biz. Biz bir vücuduz. Birimize 
iğne batsa hepimize batar. Biz dış görünüş bakımından 
çok görünsek de denizin dalgaları gibiyiz. Dalga çoktur, 

                                           
27 Bakara, 2/138 
28 Müminûn, 23/52 
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deniz birdir. Dalga gördüğün anında deniz olur, deniz 
gördüğün dalga olur. Bu; Đlâhi dalga, Đlâhi tecelli, Đlâhi 
zuhurâttır.  

Hamdolsun az yol kat etmedik!  

- Nasıl?  

- Biz ihvanımıza illâ tembih etmedik: “Sigara içer-
sen, gelme buraya!” Öyle şart koşmadık; ama sigarayı 
bile attılar. Hepsinin abdestli olduğuna inanıyorum; ah-
kâmlı; ahlâklı; erkâna riayet eden; Hak yolda giden ol-
duğuna inanıyorum. Şükür! Bir zamanlar vardı ki, söy-
lemeye utanırım! Öyle bir dönemden Allah’ın lütf u ke-
remiyle bu temiz hâle geldik. 

Allah bize hocaefendiler, alimler, âşıklar, sizin gibi 
sadık dervişler verdi. Camınin çatısı altındayız, Elham- 
dulillah! Efendimiz -Ruhu şad olsun- dua etti:  

Allahım! 

Burayı Medine eyle. Ravza-i Mutahhara olsun. 
Burda Hz. Muhammed (s.a.) zuhura gelsin. Đhvanlar bu-
rada emin olsunlar.  

Mekkeden kaçtı Peygamberimiz, gece gitti. Medi-
ne-i Tahire’ye sığındı.  

Çok şükür bura böyle devam edecek Allah’ın izniy-
le aşkı, muhabbetiyle inşallah. 

Peygamber Efendimiz (s.a.)’in ve bütün peygam-
berlerin ruhları için geçmişlerimizin ruhları için Allah rı-
zası için el fatiha.  

04. 02. 1994  
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Đmanlı, ahlâklı, namuslu, helâli-
haramı fark eden, Hakk’ı-batılı seçen, 
“Önce vatanım!” diyen insanlara o kadar 
çok ihtiyacımız var ki!  

Kendinizi kendiniz için değil; kendi-
nizi din için, vatan için, millete hizmet 
için hazırlayacaksınız. Bu vatan sizin 
omuzlarınızın üzerinde kalkınacak. Öy-
leyse, kendinizi çok iyi yetiştireceksiniz.  

 

 

 

 
GENÇLERDEN BEKLENENLER... 

 

Esselamüaleyküm 

Çok Kıymetli, Sevgili Gençler! 

Sevgi ve muhabbetle gözlerinizden öperim. Asırla-
rı kaplayacak, ebedi unutulmayacak, altın sayfalarla ta-
rihe geçecek, eserlere eserler katacak başarınızla geç-
miş ve geleceğimiz iftihar edecektir. Maddi ve manevi 
hizmetlerinizden dolayı şimdiden sizi tebrik ediyor, Al-
lah’tan size kemal-i afiyetler, sonsuz iyilikler diliyorum.  

Sevgili Yavrular! 

Bugün gençsiniz, küçüksünüz. Yarın hizmeti siz 
devralacaksınız. Bu kutsî ve ulvî hizmette ilim, ahlâk, 
sarsılmaz iman sizi hedefinize, gayenize ulaştıracaktır 
inşallah.  
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Güzel ahlâkınızla; mütevazı tavırlarınızla, düşün-
celerinizle, adımlarınızı göre göre atmanızla, kontrollü 
hareketlerinizle insanlara örnek olan, öğretmenlerinin 
takdirlerini kazanan, halkın itimadını, sevgisini üzerinde 
toplayan siz olacaksınız kıymetli yavrular.  

Siz günlük çocuk olmayacaksınız. Nefsine düşenle-
rin, renge, şekle aldananların, nefsinin doğrultusunda 
gidenlerin büyük felâkete uğradıklarını fark edeceksiniz. 
Dönüşü olmayan bu uçurumun ne büyük bir kayıp oldu-
ğunu akl-ı selim ile göreceksiniz. Aklî dengesi bozulmuş 
şu gençlikten, şu insanlardan ibret alacaksınız. 

Dünyanın büyük bir felâkete uğradığı; gençliğin, 
nefsine, kötü duygularına esir düştüğü bir gerçektir. Ak-
lî dengeyi, sinir sistemini bozan, insanı sarhoş eden, ki-
şiyi kişiliğinden, cesaret ve mertliğinden uzaklaştıran, 
insanlığı imha eden bu büyük felâketten kendinizi ve 
dostlarınızı koruyacaksınız sevgili yavrular. 

Kur’an-ı Kerim akl-ı selime hitap eder. O akıl ki, 
yan tesirlerden kurtulmuş. Akl-ı maaş, akl-ı mead değil; 
akl-ı küllî. Yani yeme-içme aklı değil, korku aklı değil; 
Hakk’ı düşünen akıl. Kıymetli gençler, tefekkür eden, 
adımlarını göre göre atan, nefs-i mutmainneye eren siz 
olacaksınız. 

Sizi öyle kıymetli görevler, hizmetler bekliyor ki 
bu hizmet, en büyük şeref, asıl gaye olacaktır. Suya, 
ekmeğe ihtiyacımız olduğu kadar, imanlı, ahlâklı, va-
tanperver gençliğe şiddetle ihtiyacımız vardır. Siz bu 
mukaddes görevi üzerinize aldığınız zaman bizim gözü-
müz açık kalmaz, ezel ve ebed rahat oluruz. Sizinle hu-
zurlu, sizinle mutlu, sizinle bahtiyar olacağız inşallah. 

Nefse uyanlar felâkete uğradı. Siz inşallah seçilmiş 
insanlardan olacaksınız. Şuurlu, düşünen, sözü, sohbeti 
hikmetli, her hareketi kontrollü olan siz olacaksınız. 
Kendinizi ve ailenizi kurtaran değil; memleketin mu-
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kadderatına el uzatan, insanlığa ahlâkınızla, ahkamınız-
la hizmet edebilen siz olacaksınız yavrum. 

Đmanlı, ahlâklı, namuslu, helâli-haramı fark eden, 
Hakk’ı-batılı seçen, “Önce vatanım!” diyen insanlara o 
kadar çok ihtiyacımız var ki! Kendinizi kendiniz için de-
ğil; kendinizi din için, vatan için, millete hizmet için ha-
zırlayacaksınız. Bu vatan sizin omuzlarınızın üzerinde 
kalkınacak. Öyleyse, kendinizi çok iyi yetiştireceksiniz.  

Vatanın, bayrağın, sancağın dostunu düşmanını 
çok iyi tanıyacaksınız. Bu cennet vatana hizmet mukad-
destir. Bu vatan bizim anamızdır. Havasıyla, suyuyla, 
nimetleriyle bizleri besleyendir. Uğrunda ölene şehit 
denir. 

Düşün yavrum! Örneğini Uhut’ta, Hendek’te ver-
dik; Çanakkale, Anafartalar, Dumlupınar, Afyon-Uşak 
cephelerinde, Erzurum-Hasankale’de verdik. Üzerine 
basıp geçtiğin toprağı tanı! Bu toprak binlerce şüheda-
nın yattığı topraktır. 

Müslümanın dostu, yavrum, müslümandır. Müşrik-
lerden dost olmaz. Avrupa’da utanmadan birleştiler, 
Osmanlı’dan kalan Anadolu’yu taksimata geldiler. Dik-
kat et!  

“Siper et göğsünü dursun bu hayâsızca akın!’’  

Müşrik, münkir; bu necip millete lider, önder ola-
maz. Kur’an-ı Kerim’i başımıza kaldırdığımız zaman As-
ya’yı, Avrupa’yı dize getirmiştik. 

Necip bir milletin soyundan gelen kıymetli yavru-
lar! 

Đslâm’a, vatana hizmet için seferber olacaksınız. 
Đlimde, fende, teknikte çok iyi yetişeceksiniz. Peygam-
berimiz (s.a.) “Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” 29 

                                           
29 Tecrîd-i Sarîh Ter. V, 178-184 
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buyuruyor. Düşün, tekrar düşün! Sen, senden olmayan-
lara el açacak insan mısın? Hürriyetin, yaşantın, inan-
cında baskıyı, diktayı kabul edebilir misin? 

Ruhu hür, vicdanı hür, inancı hür bir milletin so-
yundan gelen; aynı kanı, aynı ruhu taşıyan gençler!  

Sizi büyük görevler, büyük hizmetler bekliyor. 
Devralacağınız bu nöbeti şerefle, faziletle yürütüp vata-
na, millete, dine büyük hizmetler vereceğinize inanır, 
sizlere dualar ederim.  

Sizden daha ehil ellere nöbeti tevdi etmeniz, ileri-
ye bir adım atmanız olacaktır. Çünkü çocuklarınızı kendi 
zamanınıza göre değil, kendi yaşayacakları zamana, as-
ra, ilme, tekniğe göre yetiştireceksiniz. Asrın arkasında 
değil, önünde gidenlerden olacaksınız. Gerçek medeni-
yeti, tekniği, insanlığı siz göstereceksiniz. 

 Siz imha etmek için öldürmek için değil değil; ih-
ya etmek için varsınız. Düşeni kaldıran, yaralının yara-
sını saran, açı doyuran siz olacaksınız. Gerektiğinde din 
için, vatan için seve seve canınızı vereceksiniz. 

Sakın durma; hemen tahsil, hemen tahsil! Hiç bi-
lenlerle bilmeyenler, Hak yolda gidenlerle gitmeyenler, 
mütefekkir olup düşünenlerle düşünmeyenler bir olur 
mu? Elbette olmaz! Vakitlerimizi en iyi şekilde değer-
lendireceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun! 

Bir müslüman manevi mesuliyetini bilecek, hizme-
tinde eksiklik etmemeye gayret gösterecek. Đyilik ya-
pan, tenezzül ve tevazuda yarışan, insanlara karşı en 
mütevazı, en iyi şekilde muamele yapan; müşriklere, 
vatan hainlerine karşı serhatlerdeki yiğitler gibi kork-
madan, yılmadan, gözünü budaktan sakınmadan, va-
tan, millet, din aşkıyla görevini en iyi yapan sizler ola-
caksınız inşallah.  
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Biz günlük insan, midesinden beslenen insan de-
ğil; akl-ı selim ile, tefekkür ile beslenen insan olacağız 
inşallah.  

Hayat boyu size başarılar dilerim. Tarihin kalemi 
sizi anlatmakla iftihar edecek ve sizinle şeref bulacaktır. 
Şeref halkasına siz de bir halka olacak, bu hizmetle ne-
cip milletimiz sizinle iftihar edecektir.  

Ey imanlı, inançlı insan! 

Vakit geçiyor... Uyanmanın zamanı gelmiş ve 
geçmekte! Her zaman uyanık, her zaman düşünen, açık 
vermeyen, davasını ve gayesini bilen şuurlu millet, akl-ı 
selim gençler siz olacaksınız. Zafer, er-geç imanlıların, 
ahlâklıların, müslümanların olacaktır inşallah! 

Đnsanlığı bataktan kurtaracak olan Kur’an-ı Ke-
rim’dir. Đslâm’ı bilmeyen, yaşayamayan gençlerimiz bi-
rer birer uçuruma yuvarlanıp gitmekte  

 “Müminler muhakkak kardeştirler.’’30 Đslam’ın 
girdiği yere fazilet, iyilik, eşitlik, kardeşlik gelir. Gerçek 
insan haklarına saygı, Đslâm’dadır. Milletimiz Đslâm’dan 
uzaklaşmanın cezasını çekmektedir. 

Biz fazilet, şeref, meziyete kavuşmak için tarihi-
mize döneceğiz. Đslâm’ın dışında olanlar da tarihlerin-
den uzaklaşacak; huzuru, kardeşliği, sevgiyi, yardım-
laşmayı bizim yanımızda bulacaklar. Huzur Đslam’da; Đs-
lâm’ın dışında mümkün değil! 

Düşün, tefekkür et yavrum!  

Đslâm’ı bulmak, O’nu en iyi şekilde bilmek, tetkik 
edip, incelemek gerek. Đslâm nasıl bir kurtarıcıdır? Ne 
fazilet ne şereftir? Đnceledikten sonra Đslâm olmak çok 
değerlidir. Bilmekle olmayı karıştırmayalım.  

                                           
30 Hucurat, 49/10 
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Eğer Đslâm’ı günlük hayatımıza uygulayabilseydik, 
hakka-hukuka tecavüz olmazdı. Zalim, mazlumu eze-
mezdi. Yetimin hakkına kimse el uzatamazdı. Đğnenin 
ucu kimseye batmazdı. Vurgunculuk, tefecilik, gayrı- 
meşru yaşantı olmazdı.  

Đslâm’ı yaşayabilseydik ne polise, ne gece bekçisi-
ne, ne de bu kadar adliye teşkilatına ihtiyacımız olurdu. 
Çünkü müslümanın elinden, dilinden, azalarından kim-
seye zarar gelmez. 

Allah, Đslâm’ı bilmek, yaşamak, hâliyle, ahlâkıyla 
müşerref olmak cümlemize nasip eylesin. Âmin! 

Allah’ın iyilikleri üzerinizden eksik olmasın. Sizi ve 
aile birliğinizi Allah’a emanet ederim. 

Selam olsun size. Selamlar... Selamlar...  

    03. 07. 1994 
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Đlm-i Ledün vârisleri, güzel ahlâklı 
olanlardır. Harem-i ismete güzel ahlâkla 
girilir. Naz ve niyaza güzel ahlâkla ulaşı-
lır. Sevgilinin yüzünden perde, güzel ah-
lâkla kaldırılır.  

 
 
 
 

 

GÜZEL AHLÂK  
  

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Selam olsun ihvanıma. Sevgi, muhabbet dolsun 
gönüllerine. Telkine sadakatle, emre itaatle, Hak mürşi-
din izinden gitsinler. Ulu Mevla’dan ihsan ve lütuf her an 
tecelli etsin inşallah! 

Đhvanımız aşk ile Allah desin, sevsin; sevsin, se-
vilsin. Akl-ı selim ile tefekkür eylesin. Gayrullahı kökün-
den silsin atsın. Đhvanımız tecelli-i zata mazhar düşsün, 
Hakk’ı diyet etsin, sevilen kul olsun. 

Ulu Mevla, sevdiği kulun diyeti olur, gözünden 
görmeye göz olur, tecellî-i sıfata mazhar kılar. Ne gü-
zeldir sevilen kul olmak, gönüllerde taht kurmak, iyilikte 
yarışmak! 

Can Dostlar! 

Melâmet, sırr-ı velayettir, sırr-ı hakikattir. Bu sırra 
kadem basmak, naz ve niyaza yükselmek, Hak mürşidin 
emrine itaat, telkinine sadakatle olacaktır. 
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O mürşitlerimiz ki Hakk’ı diyet ettiler, fena-i tam-
da bekaya erdiler. Velayette Kur’an’ın sırrına mazhar 
oldular. Nübüvvette de Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in 
hadisinin mazharı oldular. Nefs-i mutmainnenin sırrı on-
larda. “Ölmezden evvel ölünüz.”31 hadisinin mazharı- 
dırlar.  

Geçmeyecek onlar sırat,  
Vermeyecek onlar hesap  
Çün dünyada vermiş hesap  

Böyle Hak mürşidin gönlünde yer tutma, telkinine 
sadakatle, emrine itaatle gönüller fethetmek Allah cüm-
leye nasip eylesin. 

Bir soru sorsalar:  

- Melâmet nedir?  

- Güzel ahlâktır, yavrum!  

- Đslâm nedir?  

- Güzel ahlâktır, yavrum! Güzel ahlâka kavuşa-
bilmek için zikrin ihtilaline ve inkılabına mazhar olacak- 
sın. Kahrı lütfa, nârı nura zikrullah ulaştırır. Zikredenler 
mest olur, Allah ile dost olur.  

Muhammedî ahlâk, fenafillah olanlarda tecelli e- 
der. Nispet efalden fiilullaha, nispet sıfattan sıfatulla- 
ha, nispet vücuttan vücudullaha mazhar olanlar, güzel 
ahlâkın vârisleridir. 

Bak Dervişim! 

Đlm-i Ledün vârisleri, güzel ahlâklı olanlardır. Ha-
rem-i ismete güzel ahlâkla girilir. Naz ve niyaza güzel 
ahlâkla ulaşılır. Sevgilinin yüzünden perde, güzel ahlâk-
la kaldırılır.  

                                           
31 Keşfu’l-Hafâ, II, 291 
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Allah’a aşk ilan etmek, Hak mürşidin yüzünden 
sevip sevip sevilmek, hâlde tevhid edip, görerek, bile-
rek şehadet vermek Allah ihvanımıza nasib eylesin. 

Allah dostunu ne dünya, ne ukba bağlayabilir. 
Ehlullah buyuruyor ki:  

Geçtim dünya deminden  
Hem ukbanın seyrinden  
Lenterâni yok bana  

Allah’a gitmek için ahirete gitmek gerekmez. Hak 
mürşidin emrine itaat, telkinine sadakat rehberimiz ola-
caktır. Vuslata mürşidimiz getirir. 

Sevgili Dervişlerim! 

Biz Muhammedî melâmileriz. Güzel ahlâk, Şeriat-ı 
Muhammediyye, ahkâm-ı şer’iyye rehberimiz olacaktır. 
Sözün en tatlısı, en güzeli bizde olacak. Kaderimize rıza 
gösterelim. Sabırlı, metanetli, hoşgörülü, iyilikte yarışan 
tenezzül, tevazu ile gönüller fetheden, itimat kazanıp 
naz ve niyaza yükselen bizler olalım. 

Dostlarım! 

Muhammedî melâmette huzur var, ölçü, ayar var, 
sevgi, muhabbet var. Allah emri de:  

 “Beni sevenler, Muhammedime tâbi olsun-
lar!” 32 şeklindedir. 

Melâmeti, tevhidi 21. asra taşırken, Kur’an’ın ışı-
ğında, Hak mürşidin tarif ve telkinleri doğrultusunda en 
güzel ahlâkla muhafaza edip, gönüllere nakşetmeyi Al-
lah nasip etsin. 

Vuslat isteyen bize gelecek! Hikmet ilmi, mana il-
mi, hakikat ilmi melâmettedir. Muhammedî olmayanlar, 
bu yolda yürüyemezler, nasipdar olamazlar. Allah bizi 

                                           
32 Âl-i Đmran, 3/31 
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Habîbinin izinden, sevgisinden, muhabbetinden mahrum 
etmesin. 

Lâ ilâhe illallah’ta fenafillah olmak, Hak’ta yok 
olup, Hak’la var olmak, Muhammedün Resulullah’ta 
bekabillah olmak melâmettedir. 

Kelime-i tevhidin mana-i hakikatine ancak mürşi-
din telkiniyle erilir. Bu muhterem zatlar görerek, bile-
rek, yaşayarak şehadet getirirler. 

Bu kutsî ve ulvî davanın saliklerinde aranan özel-
likler: Sadakat, tam teslimiyet, sahavet! 

Bunlar, Hak mürşidin emrine itaatle, yolunda, 
izinde gitmekle olur. Đhvanımız biattaki telkine sadakat 
gösterecek, abdestli olacak. Zikr-i daimi ile daimi hu-
zurlu olacak. Yaşantısı ile örnek insan olacak. Ailede 
huzuru meydana getirecek. Çocuklarını Allah ve Resu-
lü’nün rızası doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirecek. 

Allah cümlemizi iyiler zümresine ilhak eylesin, razı 
olduğu iyilikleri üzerimizden eksik etmesin. Tevhidin su-
retinde, şeklinde kalanlar, hikmet ve mana ilmine ula-
şamazlar. Gel dervişim, içeri gel, cana bak! Hakikat se-
nin hakkındır. Onu ihmal etme, sonra pişmanlık fayda 
vermez. 

Allah, Hak mürşidin sevgisine, rızasına mazhar kıl-
sın. Bize feyiz, himmet, ilham mürşidimizdendir. 

Đhvanımızı Allah’a emanet ederim.  

Tevhit ilmine hizmet edip darü’l-bekaya göçen bü-
yüklerimizin ruhları için el Fatiha!  

07. 08. 1997  
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Allah ihvanımıza bu yolda feyiz ver-
sin, aşk versin. Nefsi mücadelede muzaf-
fer olsunlar. Hem oruçlu hem zikirli ol-
sunlar. Eli oruçlu, gözü oruçlu, dili oruç-
lu. Bütün azalarıyla oruç tutsunlar. Yük-
selsinler mânen. Yani kesafetten letafete 
geçebilsinler. Tefekkür âlemine yüksel-
sinler.  

 
 

 

 

O R U Ç: EN SAĞLAM BAĞLANTI! 
 
Esselamüaleyküm 

Muhteremler! 

Sadakatle Allah’ın emrine müntesip olarak oruç 
tutabilmek, gönülden bağlanmak ne şeref! Bize yeme 
dediği için yemeyeceğiz. Su içme dediği için içmeyece-
ğiz. 

 Bunun manevi yönünü izah etmek için ne dil ye-
ter ne zaman!  

Oruç, kesafetten letafete geçmedir.  

Oruç, manaya yükselmedir, urûç etmedir.  

Oruç, Allah’la kulun arasındaki en sağlam bağlan-
tıdır.  

Allah, meleklere diyor ki:  
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- Görüyorsunuz benim kullarımı! Susamışlar, su 
içmezler; acıkmışlar yemezler. Benim emrime itaat edi-
yorlar. Onun için onlar benim sevgililerimdir. Onların 
mükafatı sonsuzdur. 

 En büyük mükafat, Allah’ı sevmektir, saymaktır. 
Allah, insanı sevginin ve saygının dışına çıkarırsa, o in-
san hayvanlardan daha beter olur. Farziyetine inanarak 
sadakatle, oruç tutmak, samimiyetle Allah’a bağlılığın 
ifadesidir.  

Allah’la kulun arasındaki en sağlam bağ, oruç 
tutmaktır. Çünkü oruçta riya yoktur. Cenab-ı Hak hadis-
i kutsîde buyuruyor ki:  

“Oruç benim içindir ve onun mükafatını ancak ben 
veririm” 33 

Peygamber Efendimiz de:  

- Orucun ehemmiyetin/önemini, idrak etmiş ol-
saydınız, bütün senenin oruç olmasını Allah’tan isterdi-
niz.  

Nefs-i emmârenin boynuna zincir vurmaktır oruç. 
Benliğini yıkmadır, tenezzül, tevazulu olmadır. Oruç tu-
tan madden ve mânen güçlü kuvvetli olur. 

Dört çeşit oruç vardır:  

1. Avamın orucu  

2- Havâssın orucu 

3- Havvâssü’l havâssın orucu 

4- Ehassü’l-havâssü’l-havâssın orucu  

Avamın orucu: Avam, kendisini hiçbir menhiyattan 
men etmez. Midesine oruç tutturur, ama dili oruçlu de-
ğil. 

                                           
33 Tecrîd-i Sarîh, V, 248 
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Havasın orucu: Havas, emre itaat eder, sadıktır. 
Günahtan uzaktır, farz-ı Đlâhiyi yerine getirir. 

Havassü’l-havasın orucu: Bu zat-ı kiramın gözü 
oruçlu, hikmetle bakar. Kulağı oruçlu, muhabbetullah 
dinler. Dili oruçlu, Hakk’ı zikreder. Bütün azaları oruçlu-
dur. Sevginin mazharıdır. Allah’a yönelmiş, O’na sada-
katle bağlanmıştır. Emrolunduğu gibi dosdoğru. Hâliyle, 
yaşantısıyla orucun zevkini hâle getirmiş. Vuslat-ı yarla 
halvet olmanın sırrına ermiş. Bunların orucu vuslattır, 
miraçtır.  

Ehassü’l-havassü’l-havasın orucu ise, tarife gir-
meyen bir haldir. Âşıkla maşukun vuslatın zevk u 
safasını meydana getirmesidir. Hikmetler hazinesidir o. 
Allah’ın sevdiği kul, diyeti olduğu kuldur.  

Kim ne halidir ve mali ol mahal  
Aklı fikretmez o hâli fehm ü hâl 

Allah ihvanımıza bu yolda feyiz versin, aşk versin. 
Đhvanımız nefsî mücadelede muzaffer olsunlar. Hem 
oruçlu hem zikirli olsunlar. Eli oruçlu, gözü oruçlu, dili 
oruçlu olsun. Bütün azalarıyla oruç tutsunlar. Manen 
yükselsinler. Yani kesafetten letafete geçebilsinler. Te-
fekkür âlemine yükselsinler.  

Âyet-i kerimede “Onlar, göklerin ve yerin yara-
tılışını düşünürler.”34 Onlar tefekkür ederler. Onların 
kaldırdığı yükü hiçbir varlık kaldıramaz.  

Oruçlu olmanın ne büyük fazilet olduğunu dil ifade 
edemez. Orucun evveli rahmet, evsatı/ortası mağfiret, 
ahiri/sonu necata ermek/kurtuluşa ermektir.  

Allah’ın rahmetine efal-i Đlâhiyyesiyle girilir. Sıfat-ı 
Đlâhiyyesiyle mağfirete girilir. Eniyyetine vuslatla kurtu-

                                           
34 Âl-i Đmran, 3/191 
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luş, olur. Đnşallah kurtuluşu tevhitte bulacağız. Allah 
Hak mürşitlerin himmetini üzerimizden eksik etmesin.  

Gelin, veresiyeci olmayalım. Đhvanımız, dostları-
mız, bu arza, semaya, denizlere nazar ederek hikmetler 
görebilmeli. Tecellinin mazharı olabilmeli. Cenab-ı Hak 
akıl sahiplerine hitap ediyor. 

Aç gözünü hikmetle bak!  

Nispet fiilden fiilullaha geçebilmek, nispet sıfattan 
sıfatullaha geçebilmek, nispet vücuttan vücudullahın 
mazharı olabilmek gerek.  

“Ölmezden evvel ölünüz!” hadisinin sırrı bu yolda. 
Hikmetler hazinesi bu yolda.  

Dervişanımız tevhidi hâle intikal ettiremezse, ehl-i 
hâl, ehl-i tevhid olamaz. Yani bir zamana münhasır kıl-
mayacağız. Avam gibi gelecekte Allah aramak, geçmişte 
peygamber aramayacağız. Asıl olan, Allah’ı ve peygam-
beri hâle getirebilmektir!  

Her zaman yarınlar vardır. Ama yürü hâl ehli ol. 
Ehl-i hâl, ehl-i zevk, ehl-i mana ol. Gözün hikmetle bak-
sın. Biz nispetlerden, zandan, evhamdan şüpheden 
acabadan tecelli-i efal-i Đlâhiyye’nin mazharı, tecelli sı-
fat-ı Đlâhîyenin mazharı, tecelli zat-ı Đlâhîyenin mazharı, 
zatullahın mazharı olarak kurtulacağız.  

Söyler kelâm bakar sana, görmez gözü hiç masiva  
Vermiş gönül Haktan yana, hep gördüğü didar olur 
 

Aç gözünü hikmetle bak  
Görünen değil mi Hak 
Fehmi’nin sözü mutlak  
Zahirim dedi Allah. 
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 “O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O, her 
şeyi bilendir.”35 

Hüda gün gibi zahir 
Arada olmasan perde 

Perde; zanlarımız, şüphelerimiz, acabalarımızdır.  

Niyazi Mısrî ne güzel söylemiş:  

“Yıkıldı kale-i fikrim, yapıldı dinim, imanım  
 Fenayım Hak’ta vallahi, ne bilim kaldı ne tanım.”  

Bütün fikirlerim, acabalarım, gelecek kayıtlarım 
yıkıldı.  

Bir ihvan, kelâmı, Hak’tan duyabilmeli. Allah’ın sı-
fatlarını kullanırken Hakk’ın rızası doğrultusunda kulla-
nabilmeli. Allah’ın nuruyla Allah’ın cemâline bakabilmeli.  

Ehlullah ne kadar güzel söylemiş:  

“Đstemem ben dünyayı, hem istemem ukbayı”  

- Niye, niçin istemezsin?  

- Dünyadan, ukbadan maksat, Mevla’ya vuslat 
değil midir? Buldu gönlüm Mevlayı, bildirdi beni bana.  

Şu insanın kıblesi kendinden kendine bir dönebil-
se, insan kendine bir iman edebilse! 

- Estağfirullah de yahu! 

- Niye? Sen denilen varlığa bir bak! Kutsî varlık 
ayrıldı mı süfli varlık kokuşuyor. Sen sultan sarayısın da 
yıkayıp namaz kılıyoruz sana. O oturanın yüzü suyu 
hürmetine oluyor bu. Öyleyse kıymet sende oturanda-
dır.  

Buluştu bir ten ü bir can  
Bu mülkü ettiler seyran  

                                           
35 Hadîd, 57/3 
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Niyazi’den görünen ol  
Ben ancak ad ile sanım  

Bir isim vermişler bana: Niyazi. Yoksa görünen 
varlık, Hakk’ın varlığının dışında bir varlık değil. Bunu 
anlamaya irfan gerek. Kolay değil, bu, haldir, zevktir, 
yaşantıdır. Yoksa uyutmak için insanlara ninni demek 
değil herhalde. Tevhid ilmi bu, ilm-i hâl, ilm-i zevk.  

Gözlüklerimizi biraz buhar yaptı mı, biraz kirlendi 
mi durmadan siliyoruz. Đşte bizim de amacımız dünya 
ve dünyaya taalluk eden şeylerden temizlenebilmektir. 
Ukbaya taallûk eden şeylerden temizlenebilmektir. Hak 
mürşidin emrine itaatle sadık derviş olabilmektir.  

- Bu yoldaki kemalât nedir?  

- Sadakattir. Sadık derviş olacaksın. Uğruna can 
vermek gerek.  

Eğer bir can ise hüsnün pahası 
Nice yüzbin anın olsun fedası 

 Vuslata, harem-i ismete gireceksin, sevgili bekli-
yor. Ama âşıkları alırlar; herkesi almazlar.  

Akıl baliğ olacaksın. Deli adamla olacak iş değil 
bu! Akıllı adam olacaksın.  

Bizim memlekette 12 yaşlarında bir çocuk vardı. 
“Ben bu kızı seviyorum, ben bunu alacağım” demiş. Ba-
bası kalkıp kızı alıyor oğluna. Oğlan ağladı feryat etti, 
ben gelmem bu eve diye. Kaçtı gitti, bir daha eve uğ-
ramadı. O lafını ediyordu. Çocuktu, daha evlenecek yaş-
ta başta değildi.  

Akıl baliğ demek, vuslata giderken, harem-i isme-
te giderken aklı, şuuru yerinde olan demektir.  

- Buraya kimler gider?  

- Akl-ı evvel, mütefekkir, düşünen insan.  
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- Kim bu insan?  

- Hak’la batılı seçmiş, vuslat-ı yarla halvete layık. 
Akl-ı selim sahibi olandır. Akl-ı maaştan, akl-ı meaddan 
akl-ı küllîye yetişmiş. Harem-i ismete akıl sahiplerini 
korlar. Padişahın yuvarlak masasına gelenler, süzüle 
süzüle oraya yükselmeye hak kazanmışlardır. Orada 
herkes aynı söz hakkına sahiptir. Akl-ı selim olan ha-
rem-i ismete girer, sevgiliyle hemdem olur. Allah o 
zümreden ayırmasın.  

Bazıları, “Biz bu saraya girdik. Bize yeter.” derler. 

- Girdin, ama bunun dereceleri vardır. Biri saraya 
girmiş, atlara bakar, bahçeye bakar, temizlik yapar; 
hikmetinden, manasından haberdar değil. Biri de akl-ı 
külliye sahip olup, harem-i ismete girmeye hak kazan-
mış. Sırra kadem basmış, sevgiliyle hemdem olmuş. 
Sevmiş, sevilmenin aşkını zevkini yaşamakta.  

Biz istiyoruz ki dervişanımız akl-ı selimle en güzel 
yere gelsin, sevsin, sevilsin, hikmetlere ram olsun.  

Derviş Hakk’a aşk ilan eden, hikmetlere ram olan, 
eserde müessiri müşahede edendir. 

Đstiyorum ki dostlar, manaya gelsinler, akl-ı selim 
olsunlar. Akl-ı evvelle farkiyet sahibi olsunlar.  

Allah hepimize rızasını, sevgisini versin. Allah iyi-
likler versin. Allah razı olsun.   

 08. 12. 1999 
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Đşte biz, şu insanı zarar hanesinden 
kâr hanesine geçirmek için gayret ediyo-
ruz. Onu; yalanından, haramından, vur-
masından, kırmasından, bütün kötülük-
lerinden arındırarak hayırlı bir insan 
yapmaya çalışıyoruz. 

Onu, insanlara hayırlı bir insan, ai-
lesine hayırlı bir efendi, annesine hayırlı 
bir evlat, komşusuna hayırlı bir komşu 
haline getirmek istiyoruz. 
 
 
 

 

ASIL GAYEM ĐZ! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Her canlı ölümü ta-
dacaktır.”36 

Herkes ölecek. Đki türlü ölüm vardır: Biri, 
ihtiyârî/gönüllü ölüm. Biri de ızdırari/mecburi ölüm. 
Izdırari mevt, herkesin başına gelecek olan ölüm.  

-Đnsan; elinden, dilinden, vücudundan zarar gel-
meyen kişidir. Şu cemiyette var mı elinden dilinden, 
azalarından zarar gelmeyen! Herkesten gelir. Ama 
ihtiyârî mevt edenlerden, yani nefsini, benliğini, kötü-
lüklerini öldürenlerden zarar gelmez.  

                                           
36 Âl-i Đmrân, 3/185 
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Đhtiyârî mevt etmek, nefsimizi, benliğimizi, kötü-
lüklerimizi öldürmektir.  

Esas gaye nefsî mücadeledir. Gönül kalesine tev- 
hid bayrağını çekmektir. Kendisinde Allah ve Resulü’nü 
söz sahibi etmektir.  

Đhtiyârî mevt edenler nur ile defnoldular  
Hay olup rıfat bekada nice sultan oldular 

Đhtiyârî mevt, nefsi mücadelede muzaffer olabil-
medir. Đhtiyârî mevt, gönül kalesine tevhit bayrağını çe-
kebilmektir. Sen nefsini ıslah etmemişsin, kalkıyorsun 
beni ıslah etmeye! Olmaz böyle şey!  

Peygamberimiz (s.a.) bir hadisinde “Önce nefsini-
ze va’z edin!” Önce kendinizi ıslah edin; sonra da halkı. 
Đhtiyârî mevt, çok önemli, çok zordur. Yunus Emre’nin 
dediği gibi sövene dilsiz vurana da elsiz olacaksın.  

Allah cümle ihvanımıza, ölmeden evvel nefsimiz-
den ölmeyi benliğimizden, kötülüğümüzden ölmeyi, vu-
ran eli veren el haline getirmeyi, seyyiatımızı hasenata 
çevirebilmeyi, insanlara ve çevremize iyilik eden insan 
olabilmeyi nasib u mukadder eylesin.  

Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki: “Benim 
sevdiklerimin elinden, dilinden, azalarından kimseye za-
rar gelmez.” Onlar, ihtiyârî mevt, gönüllü ölüm yapan-
lardır. Bu ölüm; nefsini, kötülüklerini, nispet fiillerini, 
nispet sıfatlarını, nispet vücutlarını, nefsânî olan kötü-
lükleri öldürmek demektir. Bu ihtiyârî ölüm, bir kâmil 
mürşide varmadan olmaz.  

Bakınız birçok gruplaşmalar var, cemiyetler var, 
sohbet toplantıları yapıyorlar. Gerçek mücadele, nefisle 
olan mücadeledir. Nefsiyle mücadele edemeyen kimse, 
âfakla yapmış olduğu mücadeleyi nefsiyle yapmıştır. 
Nefsinizle yaptığınız, namaz da olsa, Allah kabul etmi-
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yor. “Yerimden, göğümden çıksın, kendine sığınacak bir 
Rab bulsun.”  

Yaptığın harekette nefs-i emmârenin hiçbir payı 
olmayacak. Onun payı olursa, yaptığından hayır gel-
mez. Ayağa kalktın, namaz kılacaksın. Nefsin de bu 
namaza iştirak ettiyse, “Bak ne güzel namaz kılıyor de-
sinler.”diyorsa, o namaz olmaz. Cenab-ı Hak âyetinde, 

 “Yazıklar olsun o namaz kılanlara” 37 diyor. 
Nefis karışan namazı kılana, yazıklar olsun, cehennem 
olsun. Nefs-i emmâre, daima kötülüğü emreder, pistir. 
Allah şerrinden korusun.  

 Bakınız, bir kuyuya bir damla şarap düşse, iki ta-
ne kuyucu getirip kuyudaki suyu hesap ettireceksin. Di-
yelim ki 500 kova su var. 500 kova suyu çekip bir yere 
dökeceksin. Tarlaya, bahçeye, mahsulün dibine değil. O 
suya şarap dökülmüş diye atıyorsun. O suyu mahsulün 
köküne veremezsin.  

Nefisle yapılan şey, bundan daha pistir. Nefsinizle 
yaptığınızı Cenab-ı Hak kabul etmez. Bir insanın kal 
binde zerre kadar gurur olsa, onun da ibadeti kabul ol-
maz. Allah gururu, kibiri hiç istemez. Đşte ihtiyârî mevt 
edenler nur ile defnoldular. Ölmezden evvel öldüler.  

Bizim burada verecek olduğumuz sohbet, muhab-
betten maksat şu insanın nefs-i emmâresini/kötülüğü 
emreden nefsini ıslah edebilmektir. Niçin zikir veriyor, 
mürşid-i kâmiller? Nefs-i emmareyi ıslah için. Çal zalim 
nefse seyf-i celâli, de Allah Allah.  

Đnsanın ağzı, askeriyenin nizamiye kapısı gibidir. 
Nizamiye nöbetçisiz olur mu? Ama tabura, ama alaya 
bir yabancı girerse, bomba atar, imha eder, askeriyeye 
felâket getirir. Onun için nizamiye nöbeti çok önemlidir. 

                                           
37 Mâûn, 107/4 
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Đnsanın nizamiyesi de ağzıdır. Buradan yabancı bi-
risi girerse, nefs-i emmâre girerse, yalan girerse, ha-
ram girerse, kişinin mâneviyatını yok eder, öldürür. Ba-
kıyorsun kocaman adam, ruhaniyeti ölmüş, mâneviyatı 
ölmüş. Nefsinin esiri. Her türlü kötülük başında hazır 
bekler. Öfkesini yutamıyor.  

Peygamberimiz ”Öfkelenme!38 diyor; ama nizami-
yede nöbetçi yok. Her şey gelip geçiyor. Ağız olmalı dil 
olmalı, kelâm olmalı, Allahla sohbet etmeli, zikrullah 
yapmalı, Kuran okumalı. Ağzın yayları bozulmuş, niza-
miyesi bozuk. Yani nefs-i süflîsinin esaretinde mahkûm. 
Öfkelendiği zaman bak o insana, ateş püskürüyor.  

Đşte bu nizamiyeye bir nöbetçi lâzım. O nöbetçi de 
zikirdir. Süleyman Çelebi Hz.’leri der ki:  

Allah adın zikredelim evvela  
Vâcip oldur cümle işte her kula.  

Tefsir-i Kebîr sahibi diyor ki: “Zikir farzdır.”  

O ağız muhakkak kontrol altına alınacak. Oradan 
hiçbir yabancı geçirilmeyecek. Üç günlük buzağı, affe-
dersiniz, anasıyla bayıra çıktığı zaman, anası otlar, o da 
otlamaya çalışır. Yabanî otu atar ağzından. Çünkü ya-
bani ot zehirler. Buzağı o otu yemez.  

Bizim adam, ağızdan neler sokuyor! Onlar, imanı, 
ahlâkı yok gidiyor; her şey heder olup gidiyor.  

Đşte o ağıza bir ayar: Şeriat-ı Garra-i Ahmediyye. 
Hz. Muhammed (s.a.)’in şeriatı, Kur'an-ı Kerim. Ağızda 
zikrullah olacak.  

Cenab-ı Hak, “Bilmiyorsanız, zikir ehline so-
run.”39

 buyuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.) de: 
“Kim la ilahe ilallah dediyse, Cennete girdi.” “Zikirlerin 
en faziletlisi la ilahe illallahtır.” buyuruyor. Yani bu ağız-
                                           
38 Tecrîd-i Sarîh, XII, 148 
39 Nahl, 16/43 
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da zikr-i daimi olacak: Allah Allah Allah! Yabancı geçir-
meyeceksin, zikrullah yapacaksın. Yerinde söv, küfret, 
yerinde ağzına geleni de, sonra da dön “Elhamdulillahi 
rabil alemin...” de. Olur mu? 

Đki zıt bir yerde cem olmaz. Bir çanağın içerisine 
hem pislik, hem nimet konmaz. Eğer küfür tarafını ter-
cih ediyorsan, imanı bunla karıştırma, Kur’an-ı Kerimi 
bununla karıştırma.  

Bütün dava şu insanı, nefsinin bütün etkisinden 
kurtarabilmektir. Onun nizamiyesine zikrullahı, Kur'an-ı 
Kerim’i yerleştirebilmektir.  

Ağız kapısı; cennet kapısı, muhabbetullah kapısı. 
Allahla mülâkata giren dil der ki: Allahım seni seviyo-
rum.  

Cevaben: “Ben de seni seviyorum.” 

 “Artık beni zikrediniz ki ben de sizi zikrede-
yim”40 Sevin beni, seveyim sizi. Đşte ihtiyârî mevt 
edenler, nefsini benliğini, kötülüğünü öldürenler, nur ile 
defnoldular. Dirildiler beka âleminde, nice sultan oldu-
lar. Allah yolunda ölenlere sakın öldü demeyin. Allah 
Hak mürşidin himmetini üzerimizden eksik etmesin.  

Bir insanın insaniyetinin, olgunluğunun işareti dil-
dir, tercümanı dildir. Hani ne demişler:  

Söz bilirsen söyle, sözünden ibret alsınlar.  

Söz bilmezsen, sohbet bilmezsen, muhabbetullah 
bilmezsen sus, sus da seni bir insan sansınlar.  

Boyanı dökme meydana. Ama dökmemek müm-
kün değil ki! Azıcık ayağı kaydı mı, azıcık birisiyle karşı-
laştı mı hemen dökülür. Nasıl yapalım ki dökülmesin? 

                                           
40 Bakara, 2/152 
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Đşte zikrullah onu bütün varlıklarından soyacak. 
Zikrullah onu bütün kötülüklerinden arındıracak. Terte-
miz bir hâle getirecek. Bir ilâhide dedim:  

Đçin dışın abdestli, tertemiz olacaksın. 

Herkesin bir şikayeti var: Kızdığı zaman annesine 
hakaret eder. Allah cihanda anneden daha güzel bir şey 
yaratmamış. Cenneti de getirmiş onun ayağının altına 
koymuş. 

“Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında 
yaşlılığa ulaşırsa, onlara: «Öf» bile deme ve onla-
rı azarlama; onlara güzel söz söyle.” 41 

Kadının biri, başı sarılmış. Diyor:  

- Oğlum geldi, benden para istedi. Yok, vallahi 
yok dedim. Sağı solu aradı, bir ittiriverdi başım duvara 
vurdu.  

Dedim: 

- Karakola mı gidiyorsun yoksa?  

- Ooooyyy! karakola gitsem oğlum öldürür beni. 
Ama Allah’ın karakoluna gittim.  

- Mahvettin, mahvettin dedim.  

Hakikaten Allah kısa bir zamanda, anasını iten o 
çocuğa, genç yaşta bir kanser verdi. Bir rezillik çekti, 
geberdi gitti. O ateşle oynadı, cereyanla oynadı.  

Kadına dedim ki:  

- Gittin Allah’ın karakoluna, ağır bastırdın. 

Bana diyor ki:  

- Hocam! Gene ana olma da taş ol hocam, ana 
olma da taş ol! –gene yanmış ciğeri- Ama ben değil 
mahalle rahat etti. 

                                           
41 Đsra, 17/23 
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 En zor şey, insan yetiştirmektir. Peygamber 
efendimize soruyorlar ki, insan kimdir?  

-Elinden, dilinden, azalarından zarar gelmeyendir 
Đnsan, ahsen-i takvim olandır. Allah’ın meth ü senasına 
mazhar olan insan; herhalde sokakta gezen avare değil, 
ezanı duymayan değil, rasgele, hareketleri kontrolsüz 
ve murakabesiz olan insan değildir.  

Đnsan, Allah ve Resulü ile mülâkata, sohbete, mu-
habbete girebilendir! Ahsen-i takvim olandır. Allah, dört 
yemin ederek ahsen-i takvim olan insandan bahsediyor.  

Đşte biz, şu insanı zarar hanesinden kâr hanesine 
geçirmek için gayret ediyoruz. Onu yalanından, hara-
mından, vurmasından, kırmasından, bütün kötülükle-
rinden arındırarak hayırlı bir insan yapmaya çalışıyoruz. 

Onu, insanlara hayırlı bir insan, ailesine hayırlı bir 
efendi, annesine hayırlı bir evlat, komşusuna hayırlı bir 
komşu haline getirmek istiyoruz. Allah’ın emrini tutup, 
nehyinden kaçınabilen insana, komşuya doyum olur 
mu? Đyi komşuya doyum olmaz! 

Biz ne deriz sizlere? Vurma, ver deriz ver. Vurma, 
düşeni kaldır deriz. Allah’ın haram kıldığından sakın de-
riz. O haram ateştir. Yakar, yıkar, tahrip eder.  

Biz nasıl insanız ki, bu kadar emniyet bizi koru-
yamıyor…  

Peygambere soruyorlar:  

- Ya Resulallah, sevdiklerini tanıt bize? 

- Evlâdım, sevdiklerimi tarif edeyim. Onların elin-
den, dilinden, azalarından kimseye zarar gelmez. Eli ha-
rama gitmez, dövmez, itmez, kötülük yapmaz. Haram, 
yalan ağzından geçmez. Đnsanların hayırlısıdır o. Dili 
terbiyelidir, zikrullah yapar. Tatlı dildir. Azaları nefse 
uymaz. Temizdir onlar, benimledir onlar.  
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Allah cümlemizi şefaatına nail eylesin. 

Dikkat buyurun! Sen soruyorsun!  

- Peygamberi nerde bulup da soracağız efendim?  

- Hâle getirelim. Allah ve Resulü’nü inşallah bir 
gün hâle getiririz. Burada sohbet ettiririz.  

 “Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” 42 
Bu âyet hutbede okunur. Allah diyor ki: Ben size 
va’zederim. Umulur ki bunu tefekkür eder, anlarsınız.  

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gön-
derdik.”43 Zaten Muhammediyyet’i olmasa, o iki cihan 
serveri, hatemü’l-enbiyanın ilhamı ikramı ihsanı olmasa 
hangi dil döner?  

Muhteremler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.)’den uzak doğduk, 
1400 sene sonra geldik, diye Allah’tan peygamberden 
uzak değiliz. 1400 sene evvel Mekke’de doğan, Medi-
ne’de vefat eden Hz. Muhammed (s.a.)’e O’nun 
Muhammediyyet’iyle fatiha okumuşum.  

Hz. Muhammed (s.a.)’in, iki cihan serveri hate- 
mü’l-enbiyanın “Ben peygamber iken Adem toprakla su 
beynindeydi.” denilen Muhammediyyet’iyle onun Mu- 
hammedine fatiha okumuşum.  

- Nerede okumuştunuz efendim?  

- Bir ay evvel Medine’de. Allah cümlemizi şefaati- 
ne nail eylesin. O Muhammediyyet’tir zuhura gelen. 
Ezeli ebedi kaplayan, o Muhammediyyet’tir. O bize biz-
den nasihat ederek, sohbet ederek buyuruyor ki:  

- Dostlarım, gönül kırmazlar, zulmetmezler, kim-
seyi elinin tersiyle itmezler.  

                                           
42 Nahl, 16/90 
43 Enbiya, 21/107 
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Tatlı dil kadar güzel bir sermaye yok. En güzel 
sermaye, tatlı dil. Birisini seviyorsun, söyle korkma 
“Seni çok seviyorum.” de.  

- Kimi çok sevmemiz lâzım?  
Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah’ı çok 

sevmemiz lâzım. Birinin gönlüne, ruhuna, kalbine bu 
oturursa ne kadar güzel olur! Allah’a seni çok seviyo-
rum dediğin zaman, bir cevap almak ister misin? Đster-
sin değil mi?  

- Ben seni çok seviyorum Ya Rabbi! 

- Cevap olarak ne diyecek: 

 “Allah’ım seni çok seviyorum, diyene 
habibim, söyle: Allah’ı çok seviyorsanız bana tabi 
olun.”44  

Allah Muhammetsiz, Muhammed (s.a.) de Allahsız 
sevilmez. Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. 

Đnsan yetiştirmek çok önemlidir! Đnsan, ahsen-i 
takvim, hürmete layık, faziletli insan. Allah insanı ken-
dine muhatap seçmiştir. Dağların kaldıramayacağı kutsî 
ve ulvî emaneti insan kaldırmıştır.  

-Hangi insan?  

-Nefs-i emmaresinden, levvâmesinden nefs-i mut- 
mainneye geçmiş insan.    “O, senden, sen de O'ndan 
hoşnut olarak Rabbine dön!”45 emrinin muhatabı in-
san. Zahiri halk ile bâtını Hak olan insan. Allah’ı, pey-
gamberi zuhura getiren insan, hâliyle hâllenip zevkiyle 
zevkiyap olan insan.  

Ömür, vur patlasın, çal oynasın bir hengamedir 
gelip geçiyor. Bir de bakıyorsun makara bitiyor, sarmış.  

                                           
44 Âl-i Đmran, 3/31 
45 Fecr, 89/28 
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- Nereye sardın oğlum, koca bantı nereye sardın? 
Seneler geldi geçti, nereye sardın?  

Zarar hanesine. Bir çalıştıralım da bak. Herkes 
birbirinden utanır, kaçar.  

Gelin şu bantı bir daha başa alabilirsek alalım. 
Estağfirullah, an masivallah. Estağfirullah min külli 
zenbin ve etubu ileyh. Şu insanı Allah ve Resulü’ne sev-
dirmek gerek! Şu insan kendine şehadet edecek: 
Elhamdullilah, ben şahadet ederim ki ben ehl-i imanım. 
Elhamdullilah ben müslümanım. Başkası değil; ben 
kendime şahadet ederim.  

Cemaatime diyorum ki:  

Ey Cemaatim!  

Allaha ve Peygambere dua ediyoruz: Allahım affet 
beni, ya Resullah aman şefaat, affet beni, kurtar beni.  

Sen kendini affeder misin? Affedersen tebrik ede-
ceğim seni! Elini koy vicdanına ben affa layıkım de. Vic-
danın seslenir sana: Dur! Sen seni affetmiyorsun da Al-
lah’tan ne yüzle af dileyeceksin?  

- Ama ben beni affettim. 

- Nasıl affedersin? Allah kalbe şahittir. Kalbin razı 
değil, vicdanın razı değil. Đç alemin razı değil. O zaman 
ne yapmak lâzım? Sadakat ve samimiyetle Allah’a yö-
nelip tövbe istiğfar etmek gerekir.  

Şahsın birisi çok günahkarmış. Anarşist, yol kesici, 
katil... Her türlü günah varmış. Tövbe istiğfar için hoca-
lara gitmiş, kovulmuş. Şer insanı gören ona yaklaşabilir 
mi! Bu kabadayı parkta başını koymuş kucağına Kara 
kara düşünüyor. Gelmiş birisi, selam verdikten sonra 
sormuş:  

- Efem ne düşünürsün böyle? Nedir bu halin se-
nin?  
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- Derdim çok, demiş. Đki üç tane hocaya gittim, 
kovdular beni. Tesadüfen camınin önünden geçerdim 
hoca bir ayet okudu. “Ancak tevbe ve iman edip iyi 
davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kö-
tülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı-
dır, engin merhamet sahibidir.”46 Bu âyeti duydum. 
Hocaya gittim. Beni görünce kapıyı yüzüme çarptı, “De-
fol günahkâr adam!” dedi; ama benim içim yaralandı.  

Beni dizinin dibine alıp tövbe istiğfar verdirecek 
bir âlim, bir hoca istiyorum. Şimdi düşünüyorum böyle 
bir hoca, bir âlim var mıdır?  

Kalk gel benimle, deyip elinden tutarak getirmiş 
bir dergâha, bir mürşidi kâmile. Mürşid-i kâmil hemen 
kapıda karşılamış: 

- Gir evlâdım, buyur evlâdım.  

Utanmış, yüzü kızarmış. Đçeri girmiş.  

Demiş ki:  

-Efendim bana iltifat etme. Bana “buyur evlâdım” 
deme. Ben kaç yerden kovuldum, günahkarım, âsiyim. 
Đlahi kulun asi, günahkar fakat sana dua ediyor. Günah-
larını ikrar ediyor.  

- Gel evladım hani camide dinledin o hocayı, “An-
cak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar 
başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çe-
virir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sa-
hibidir.”47” dediği zaman sen şöyle bir titredin. Oğlum, 
anadan doğmuş gibi oldun o titreyişle. Bütün günahın 
döküldü o an.  

Allah diyerek efendinin ayaklarına kapanıyor.  

- Hadi gel evlâdım bir abdest al.  

                                           
46 Furkan, 25/70 
47 Furkan, 25/70 
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Bir abdest alıyor, bir tövbe istiğfar. 3-5 sene der-
gâhta gece gündüz mürşidine hizmet ediyor.  

Onu kovan hocaların yanına gidiyor.  

-Hocam, diyor siz bu ayeti okudunuz: Sadakat ve 
samimiyetle tövbe edersen, Allah günahını affeder de-
diniz. Siz Sadakat ve samimiyetle tövbe ettiniz mi? Gü-
nahınız sevaba döndü mü?  

- Tövbe tövbe tövbe! Onu kimse bilmez.  

- Niye bilmez, vallahi ben biliyorum. Benim güna-
hım sevaba döndü.  

- Nasıl döndü? 

- Ben vuran eldim. O el gitti, yerine veren el geldi. 
Küfreden bir dildim. O dil gitti yerine Allah diyen bir dil 
geldi. Ben Nefisle, şehvetle bakan gözdüm. Şimdi o göz 
gitti gözüm Allah’ın nuruyla nazar etmeye başladı. Ben 
gittim, öldüm, yerime bir başkası geldi. “Ölmezden önce 
ölünüz.” hadisinin sırrına erdim. Yalandan kürsüye 40 
sene 50 sene çıkarsın, va’z u nasihat edersin. Hep doğ-
ru söylersin, yanlış anlarsın.  

Küfreden dil Allah diyor mu? Ötekileri sildi mi? Vu-
ran el, veren el haline geldi mi? Nefisle bakan göz, Al-
lah’ın nuruyla nazar ediyor mu? Đşte bak seyyie, hase-
nata döndü. Đnsan vücudunda ihtilâl, inkılap oluyor. Şu 
insanı nefsin, şehvetin, şeytaniyetin esaretinden kurta-
rıp Allah ve Resulü’ne kazandırabilmek ne kadar büyük 
bir başarı! 

-Nerde olacak bu?  

-Mezarlıkta değil, burada bir an evvel gerçekleşti-
rilecek.  

Allah bizi iyiler zümresine ilhak eylesin. Cümlemizi 
sevgisine mazhar kılsın.  

Muhterem Efendiler! 
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- Herkes Allah’ın huzuruna çıkacağını kabul eder 
mi?  

- Evet, eder.  

- Var mı ki Allah’ın huzuruna çıkmayacağız diyen 
birisi ?  

- Yok.  

- Ne zaman?  

- Öldükten sonra efendim. 

- Öyle mi? Yazıklar olsun, demek diriliğimiz bizi 
Allah’ın huzuruna çıkartmıyor! Diri oluşumuz bizi Al-
lah’tan uzak mı tutuyor?  

- Tövbe de yahu! Öldükten sonra huzura çıkaca-
ğız.  

- O zaman ölelim. Bir an evvel ölelim, yeter ki 
huzurullaha çıkalım. Allah’ın huzuruna çıkmak için tene-
şire, tabuta binmek şart değil. Mezarlığa gitmek şart 
değil. Nefsinden öleceksin. Gururundan, kibirinden öle-
ceksin. Nefs-i emmmârenden, levvâmenden, nispet 
varlıklarından öleceksin.  

Hasan Fehmi efendi sohbet ediyor, hikmetlerden 
bahsediyor.  

- “Nasıl bu kemale erdin?” diye sorduğunuzda di-
yor ki: 

Ölmeden Fehmi bu zevke nail oldu sanmayın.  
Mûtû kable ente mûtû mevt-i ihfa bizdedir.  

Ölmeden bu hâle ulaşılmaz. Öldüm de bu zevklere 
vardım. Ölmezden evvel ölmenin sırrı bizdedir.  

Đnşallah bizde de olsun. Allah bize anlayış versin.  

03. 02. 2001 
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 Biz dostlarımızın gelecek soyuna 
ışık tutmak isteriz. Evlerinizde huzur, 
saadet, Đslâm’la olur, tevhitle olur. Đs-
lâm’dan uzaklaşanlar, katiyetle huzur 
bulamazlar.  

Gayemiz; halis muhlis, tatlı dilli, 
hoşgörülü, iyilikte yarışan, mütevazı bir 
cemaat yetiştirebilmek. Çevresine nur 
saçabilen, ahlâkıyla bütün dikkatleri üze-
rinde toplayabilen bir cemaat oluştur-
maktır. 

 

 

ĐHVANIN HÂL Đ 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlarım! 

Bana sorsalar:  

- Đhvanınız nasıl? Onlardan memnun musunuz?  

Đyiliğinize şehadet ederim. Đyisiniz. Ahkâmlısınız, 
şeriatınız var. Kadınlar örtülü. Ahlâkınız, erkânınız var. 
Đyisiniz; ama istediğim kadar değilsiniz.  

Bu cemaatin iyiliğine şehadet edeceğim de bir ye-
re kadar. Acaba sonuna kadar şehadet edebilir miyim? 
Düşünüyorum. Allah cümlemize rıza versin, sevgi ver-
sin.  

Đstiyorum ki ihvanımız, istediğimiz kadar sevginin 
mazharı olsunlar, dilin en tatlısını kullansınlar. Hiç tatlı 
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dilinizi kullandınız mı? Var mı tatlı dilinin onda birini kul-
lanan? Onda onunu demiyorum, sakın ha yanlış duy-
mayın, onda birini kullanan var mı?  

Ben söyleyeyim: Yok. Birin çeyreğini belki kullanı-
yorsunuz. O da zoraki. Tatlı dilimizi ne zaman kullana-
cağız? Bir an evvel tatlı dil olalım. Tatlı dil olabilmek 
için, nefsaniyetten, bütün kötülüklerden arınmalıyız. Đş-
te Hak mürşit bize temizlenelim diye zikrullah veriyor: 
Allah Allah Allah. Tatlı dil olmak zikrullah ile mümkün-
dür.  

Allah dostları diyor ki: 

Geçmeyecek onlar sırat  
Vermeyecek onlar hesap  
Dünyada verdiler hesap  
Hep gördüğü didar, hep cemâl olur.  

Hani kıldan ince, kılıçtan keskin olan bir sırat var 
ya. Üç bin senelik de yolu var. Allah dostları böyle bir 
sırat geçmeyecek. Onun için hesabı burada verelim.  

Đçinizden bazıları diyor ki: 

-Bu hocayı yeni görüyorum, ne anlatır böyle? Be-
nim zaten yeteri kadar sıkıntım var. 

- Doğrudur, darlığın sıkıntın var.  

Yağma edersen varlığın  
Gider gönülden darlığın 

Basit dediğin kendine bir bak. Gözlerini ver, Karşı-
yaka’nın tapusu senin olsun. Karşıyaka’nın tapusunu 
alacaksın; ama gözlerini kullanmayacaksın artık, vere-
ceksin onları. Var mı verecek olan? 

- …  

- Ya aklını verir misin? 

- …  
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- Gözsüz, akılsız Karşıyaka neye yarar?  

Ya sıhhatini, sağlığını? Kanuni Sultan Süleyman ne 
diyor:  

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi  
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. 

Ne kadar güzel! Ne nefesler alıyoruz. Burada, ne 
kadar rahat oturuyoruz. Seni getireyim koyayım terazi-
nin bir gözüne, diğerine bütün kâinatı koyayım, sen ağır 
basarsın. Gözlerin, kulakların, dilin, damağındaki lezzet, 
elin, ayağın, güzelliğin... Ahsen-i takvimsin sen! Abes 
mi sanıyorsun kendini? 

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin 
hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi 
sandınız?”48 Zanneder misiniz Allah abes yaratmış! 
Hakkı istersen yürü insana bak. Allah’ın en güzel sanatı, 
kendisiyle süslediği en güzel varlık, insan.  

Dil, Allah’la kul arasında tercümandır. Ne güzel 
ifadeler kullanır. Göz, Allah’ın nuruyla nazar eder. Ne 
kadar güzel, hikmetler hazinesi. Akıl, şuura paha biçil-
mez. Đnsan, düşünen insan, tefekkür eden insan, adı-
mını göre göre atan insan.  

Allah sana aile hediye ediyor, çocuklar veriyor. 
Nimetler ihsan ediyor.  

“Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız, 
onları bitiremezsiniz.” 49  

Allah, saymakla bitmez nimetler ihsan ediyor. Di-
yor ki bize: 

- Onları senin için, seni de kendim için yarattım.  

Biz gene ayak direriz. Sen sabret, Allah. Biz sonra 

                                           
48 Müminûn, 23/115 
49 Đbrahim, 14/34 
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tövbe edeceğiz.  

Allah cümlemizi hidayetine mazhar kılsın. Allah bi-
zi sevdiklerinden ayırmasın. 

Đşte insanı, insan yapan, bir mürşidi kâmilin tarifi 
ve telkinidir.  

Yunus diyor ki: 

Kadılar, müftüler, cümle geldiler  
Đlimlerin bir araya koydular  
Sen bu ilmi kimden aldın, diye sordular  
Bir kâmil mürşide varmadan olmaz. 
Varıp da sözünü tutmadan olmaz.  

Đnsan iyilik üreten, iyi şey düşünebilendir: Fırsat 
bulsam, imkanlarım olsa, fakirlere yetimlere, camilere, 
Kur’an kurslarına, bilhassa talebelere hizmet edebilsem! 
Böyle bir şey üretebiliyorsan ne mutlu sana. 

- Đmkânım olsa, param olsa, Paris gecelerine git-
sem diyorsan…  

Birisinin düşüncesi insaniyete hizmet; diğerinin 
düşüncesi hayvaniyete, şehvete, kötü emellere hizmet. 
Đnşallah iyilik üreten oluruz.  

“Müminin iyi niyeti amelinden hayırlıdır.” Ameline 
riya girer de niyetine girmez. Şuraya şu minareyi ben 
yaptırmışım. Camınin minaresini yaptırmaya talip oldu 
beş altı kişi var. Camınin kubbesini yaptırın, mihrabını 
yaptırın. Çeşmeleri daha faydalı onları yaptırın.  

- Onlar gözükmüyor ki... Ama minare gözüküyor. 

Desinler ki Hasan Bey bu minareyi yaptırdı.  

Minareye talip oluyorlar da minbere, mihraba, 
çeşmeye olmuyorlar. Yaptırdığın şeye riya/gösteriş gi-
rer; ama iyi niyetine girmez. Niyet etmişsin de görül-
memiş, yapamamışsın. Ona riya girmez. Onun için pey-
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gamber (s.a.) “Müminin niyeti, amelinden daha hayırlı-
dır.” diyor.  

Đyi şeyleri niyet etmek Allah cümlemize nasip ey-
lesin.  

Ben niçin böyle coşuyorum bilmem. Kendimi fren-
lemek istiyorum. Durdurmak istiyorum, durduramıyo-
rum. Öyle şeyler diziliyor içimde... Halbuki ben bugün 
hatunlara da sohbet ettim. Her gün de sohbetteyiz. Siz-
siniz beni coşturan. Allah beni sizden, sizi de benden 
ayırmasın. Allah razı olsun.  

 Đhtiyârî mevt etmek, nefsimizi, benliğimizi, kötü-
lüklerimizi öldürmektir.  

Allah cümle ihvanımıza ölmeden evvel; nefsinden, 
benliğinden, kötülüğünden ölmeği; vuran elini, veren el 
haline getirmeyi; seyyielerini hasenata çevirebilmeyi, 
insanlara iyilik eden insan olabilmeyi; çevresine iyilikle 
muamele yapabilmeyi nasib u mukadder eylesin.  

Cümlemizi sevdiklerine dost eylesin. Allah hepi-
nizden razı olsun. Allah hepimize rızasını versin, sevgi-
sini, muhabbetini versin. Allah bütün ihvanımızın, dos-
tumuzun gönlünün muradını versin. 

Herşeyden önce Allah, aile birliklerimize huzur 
versin. Para var, huzur yok, neye yarar? Ev var, salta-
nat var, herşey var, huzur yok. Huzur, her şeyden daha 
fazla lâzım. Huzur iman-ı kâmilde. Sözümüze sohbeti-
mize nefsaniyet girmeyecek. Đyilikte, tenezzülde ve te-
vazuda yarışacağız. Dilin en tatlısını, sözün en güzelini 
kullanmaya çalışacağız. Đyiliklerin insanı olacağız inşal-
lah. 

Biliyorsunuz ki cemiyet olarak Allah’ın izniyle siya-
sî bir emel peşinde katiyetle değiliz. Art düşüncemiz de 
yoktur. Maddi bir çıkar katiyetle düşünmemişiz.  
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Tek gayemiz şu delikanlıyı annesine babasına ha-
yırlı evlat yapmak. Ailesine iyi bir efendi yapmak. Döv-
meyen, sövmeyen, kötülük yapmayan, dilin en tatlısını, 
sözün en güzelini kullanan, etrafına nur saçan, memle-
ketine, milletine hizmeti gaye bilen, vatanperver, din-
dar, ahlâklı, edepli bir insan yapmaktır.  

Hülâsa, iyilikte, tenezzülde ve tevazuda yarışan 
bir insan olabilmesini sağlamaktır. Burada maya-i 
Muhammediyye’yi almış, ahlâkı güzel, ahkâmı güzel, 
hâli güzel, iyiliklerin insanı olabilmesini gerçekleştir-
mektir.  

Biz dostlarımızın gelecek soyuna ışık tutmak iste-
riz. Evlerinizde huzur, saadet, Đslâm’la olur, tevhitle 
olur. Đslâm’dan uzaklaşanlar, katiyetle huzur bulamaz-
lar. Gayemiz, halis muhlis, tatlı dilli, hoşgörülü, iyilikte 
yarışan, mütevazı bir cemaat yetiştirebilmek. Çevresine 
nur saçabilen, ahlâkıyla bütün dikkatleri üzerinde topla-
yabilen bir cemaat oluşturmak. 

Sıradan insan, sokaklar dolusu. Nefsin insanı, 
şehvetin insanı, art düşüncenin, kötü emellerin insanları 
dolu! Bedava, ucuz, çarşı pazar bunlarla dolu. 

Öyle bir insan ki kâinatı tartabilen, akl-ı selimini 
kullanıp düşünebilen. Buna paha biçilir mi? 

Muhterem Dostlar! 

“Ben kimim? Beni yaratan, yaşatan, bana bu gü-
zelliği veren, rızkımı veren benden ne istiyor, ben nasıl 
olmalıyım?” sorularının cevabını bulan, siz olacaksınız.  

Kendine çeki düzen veren, gerçek insaniyetini bu-
lan, ahsen-i takvim hazret i insan inşallah siz olacaksı-
nız.  

Allah bu aşkı, bu zevki, bu muhabbeti cümle ihva-
na nasib u mukadder eylesin. Mevla ihvanımızı bütün 
kötülüklerden korusun.  
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Daima iyi düşünen, hoş düşünen olacaksınız. Yani 
belâdan hikmet çıkartan, kahırdan lütuf çıkaran, nârdan 
nuru bulan olacaksınız.  

Aile birliklerimizi Allah bütün kötülüklerden koru-
sun.  

Tatlı dil, güler yüz olun dostlar. Şimdiye kadar 
sertlik hiçbir zaman başarıya ulaşmamıştır. Sertliğin so-
nu felakettir. Vurmak değil, vermek, düşeni kaldırmak, 
hanemize en güzel sözü söylemek, iyilikle muâmele 
yapmak görevimizdir. 

 Allah’ın hediyesi olan hanımlara en tatlı sözü kul-
lanın, sevginizi gösterin. Allah’ın hediyesini kırmayın. 
Çocuklarınıza örnek bir baba olun. Yavrunuz desin ki: 

- Babam yalan söylemez, babam haram yemez, 
babam kötü laf asla söylemez. Sövmek bilmez babam.  

Öyle fotokopi ver çocuğuna ki, gelecek nesline ışık 
tutasın. Biz iyiliklerin insanı olmak için azimli, kararlıyız. 
Bu yolda Sadakatle yürümek Allah cümlemize nasib u 
mukadder eylesin.  

Allah cümlemize razı olduğu iyilikleri versin.  

Alâ resulina salavât... 

 

 03. 02. 2001  
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Yazılan dîvanlar, eserler, yapılan 
sohbetler bize delil değildir. Hangi efendi 
yazarsa yazsın, Abdulkadiriler, Muhyid- 
din-i Arabîler, Seyyit Nesimiler, Bayezıd-ı 
Bestamiler, Niyazi Mısriler bütün ehlul- 
lahın eserleri bize delil olmayabilir, hatta 
delil olamaz.  

Biz Kur’an’a uygun, tevhide uygun 
olursa, onları alırız.  

 
 

KUR’AN’LA YÜRÜMEK 
 

Esselamüaleyküm 

 Muhterem Dostlarım! 

 “Nitekim biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi 
her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğ-
retecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, 
bir peygamber gönderdik.”50  

Düşünen insan, tefekkür edebilen, olayları akl-ı 
selim terazisinde tartabilendir. Ne kadar dîvanlar, eser-
ler yazılsa, sohbetler yapılsa, kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. 
Düzenimizi Kur'an-ı Kerim’den alırız.  

Peygamber Efendimiz (s.a.) buyuruyor ki:  

- Eğer hadislerin karşılığında âyet bulamıyorsanız 
o hadis benden değildir. 

Ne kadar güzel! Yani benden aldığınız sözler, 
Kur’an’a mutabık değilse o, benim sözüm değildir. Be-
nim her sözüm sohbetim Kur’an’a uygun olandır.  
                                           
50 Bakara, 2/151 
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Yazılan dîvanlar, eserler, yapılan sohbetler bize 
delil değildir. Hangi efendi yazarsa yazsın, 
Abdulkadiriler, Muhyiddin-i Arabîler, Seyyit Nesimiler, 
Bayezıd-ı Bestamiler, Niyazi Mısriler bütün ehlulahın 
eserleri bize delil olmayabilir, hatta delil olamazlar.  

Biz Kur’an’a uygun, tevhide uygun olursa, onları 
alırız. Meratib-i tevhid, makamat-ı tevhide uygun değil-
se, tahrife uğramıştır, bozulmuştur. Onları almak mec-
buriyetinde değiliz. 

Biz Kur’an’la yürüyen Kur’an-ı Kerim’in “Size ki-
tabı ve hikmeti öğretecek…” âyetine uygun olarak 
hem şeriatıyla, hem hakikatiyle o hikmetle yürüyen in-
san olacağız. Efendiler de bize ışık tutmuşlar. Ruhları 
şâd olsun. Güzel eserler, dîvanlar, ilâhiler bırakmışlar. 
Bizi hedefimize taşımak için yardımcı olan eserler bı-
rakmışlar. Ama biz Kur’an’a mutabık olanı alırız. Kalkıp 
da erkâna muhalif olanı alamayız. Yani, araya bir boz-
guncu girerse, -melâmeti bozmak için girenler vardır- 
biz onu eleriz, süzeriz, atarız. Hayır, o bizden değildir, 
gayrımeşrudur deriz. Đlahide yazmışızdır:  

Yürü yavrum sen Hak Resulün izinden yürü!  

Siz Kur’an-ı Kerim’in mealine baktığınız gibi hik-
met tarafına da bakacaksınız. Hikmetler sizin hakkınız-
dır. Zahirî yönünü alırken bâtınî yönüne de girebilecek-
siniz. Bizim davamız basit bir dava değildir. Peygambe-
rimizin ilm-i ledünnünü, ilm-i hakikatini alacağız. Mirac 
edip vuslat ettiği ilim, ilm-i hakikattir. Her hâlde sarf 
nahiv kaidesiyle, şeriat ilmiyle vuslat-ı yar etmemiştir.  

Peygamber Efendimizin miraca yükselişi, sevgili-
siyle perdeleri kaldırması, harem-i ismetine girmesi, 
ilm-i hakikatle, ilm-i ledünle olmuştur. Yoksa hadis il-
miyle, tefsir ilmiyle değil!  

Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır  
Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır. 
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Đlm-i ledün, ilm-i tevhid, ilm-i hakikatle miraç et-
miştir. Đşte biz bu ilmi gönüllere nakşedebilme, özüne, 
manasına, havi olduğu hikmetlere, sadık kalarak hiç 
onun yolundan ayrılmadan tertemiz, onunla yürüyebil-
mek için çalışıyoruz.  

Karşımıza birisi çıksa dese ki:  

-Ben gavs-ı azamım. Pîr Seyyîd’in yerine ben gel-
dim dese, öperiz, eyvallah, hoş geldiniz, safa geldiniz 
deriz. Ama bizim nizamiyeden girebilmek için parolamızı 
bileceksiniz. Sırrımıza sırdaş, yolumuza yoldaş olacaksı-
nız.  

Fenafillahtan geçtiniz mi? Şirk olan fiilinizden, şirk 
olan sıfatınızdan, şirk olan vücudunuzdan soyundun 
mu? Rabıtanız nedir? Bağlantınız nedir? Zat-ı Hakk’ın 
mazharı mısınız? Ender fenadan geçip Hakk’ı diyet etti-
niz mi? Velayette velilerle haşroldunuz mu? Mansur 
makamına, sırr-ı feeynema’ya ulaştınız mı? Hz. Mu-
hammed (s.a.)’in açtığı yolda, tecelli-i sıfat-ı Đlâhiyye 
ile, Hazretü’l-Cem zevkini aldınız mı? Hem kurb-u 
ferâiz, hem de kurb-u nevâfil vardır. Makamat-ı tevhidi 
zevk edip bu halle hallediniz mi? Çok olsan, çok bilsen 
gavs-ı azamlığınla bizim kadar bileceksin. Bizim ötemiz 
yok.  

Urûcun, nüzûlun zevki ihvanımızda, dostlarımızda. 
Onun için biz Muhammedî Melâmileriz. Sırrımız tevhittir. 
Sizin gittiğiniz yolda bir başkasının sözleri rehber değil; 
Kur’andır rehber. Pir Seyyid Muhammed Nur ile, mera- 
tib-i tevhid, makamat-ı tevhid ile adımlarımızı göre göre 
atan olacağız inşallah!  

Onun için daima Kur’an’a dayalı, hikmetlere ram 
olan, sırra sırdaş, yola yoldaş olanlar, can dostlarımız 
olacaklar inşallah!  

04. 02. 2001  
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Şu insan vücudunda cehenneme açı-
lan kapıları kapatmak emelimizdir! O ye-
di kapı, insan vücudundan cehenneme 
açılır. Đnsanın içi nâr-ı cahim/cehennem 
ateşi dolar, içi perişan olur.  

Burada cehenneme açılan kapıları 
kapatırsanız, sizin cehennem yok artık. 
   

 

 

 

DÜNYA, UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Âyet, “Peygamber size ne verdiyse onu alın, 
size ne yasakladıysa ondan da sakının.”51 diyor. 

Allah’a nihayetsiz hamd ü senâ, habibine nihayet-
siz salat ü selam olsun. Taraf-ı âliyemden habib-i edi-
bim, iki cihan serveri hatemü’l-enbiyam Hz. Muhammed 
Mustafam (s.a.) neyi getirip de size alın dedi ise onu 
alın. Resulüm, tarafımdan size neyi terk edin dedi ise, 
onu terk edin. Bir emir bu! 

Biz size Allah ve Resulü’nün emirlerini tebliğ edi-
yoruz. Kendimizden bir şey söylemeye hakkımız yoktur.  

Yahudiler dediler ki:  

                                           
51 Haşr, 59/7 
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-Muhammed kendisi uyduruyor, konuşuyor, âyet 
diyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki: 

“Onun konuşması, kendisine vahyedilenden 
başkası değildir. Ona bu Kur'an'ı üstün bir güç sa-
hibi olan Cebrail öğretmiştir.”52  

O peygamber (s.a.), kendine ne vahyoldu ise, on-
dan haber veriyor. Kendinden hiçbir şey söylemiyor.  

Burada size yapılan sohbetler, va’z u nasihatların 
hepsi Allah ve Resulü’ne dayanarak yapılır. Buradaki 
emir: “Habibim neyi getirip alın dedi ise, onu alın, 
neyi atın dedi ise onu atın.”  

Biz bu cemaatimize nefs-i emmâreden kaynakla-
nan neler var ise, onları terk edin, diyoruz. Konuşurken 
nefsin karıştı mı, sus. Nefsine uyarak konuştunsa dilini 
ısır, sus. Nefsinizle yaptığınız ibadet bile Allah’ın yanın-
da hiç geçerli değil. Nefsin karıştığı her şey 
necistir/pistir. Đşte burası, nefsi tezkiye eden, terbiye 
eden yerdir.  

Size neyi alın diyoruz? Allah’ın sevgisini alın diyo-
ruz, aşkını alın diyoruz, muhabbetini alın diyoruz, emir-
lerini alın, diyoruz.  

Gayemiz bu cemaati Allah ve Resulü’ne sevdir-
mek! Bu cemaati sırattan, mizandan geçirmek! Harem-i 
ismete getirmek! Evinde melek anne, yani elinden, di-
linden, azalarından zarar gelmeyen insan haline getir-
mek.  

Peygamberimize soruyorlar:  

- Ya Resulallah, sevdiklerini bize tanıt da biz de 
onları sevelim.  

Siz bunu söylemek istemez misiniz? Bunu öğren-

                                           
52 Necm, 53/4-5 
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mek istemez misiniz? Peygamber Efendimiz (s.a.) bu-
yuruyor ki:  

- Benim sevdiklerimin elinden, dilinden, azaların-
dan kimseye zarar gelmez.  

Peygamber bunları seviyor. Meselâ siz soruyorsu-
nuz, bu cevabı alıyorsunuz. 1400 sene evveline gitmek 
mümkün değil, ama Hz. Muhammed (s.a.)’i lisana ge-
tirmek mümkün.  

Đşte biz de o Muhammedî lisanla size sohbet ede-
rek diyoruz ki: “Elleriniz hayra çalışacak. Diliniz hayra 
çalışacak. Vücudunuzdan şerre kapı açılmayacak. Şerre 
açılan kapı, cehenneme açılan kapıdır. Cehennemin yedi 
kapısı vardır. Cennetin sekiz kapısı vardır.  

Şu insan vücudunda cehenneme açılan kapıları 
kapatmak emelimizdir! Burada cehenneme açılan kapı-
ları kapatırsanız, sizin için cehennem yok artık. O yedi 
kapı, insan vücudundan cehenneme açılır. Đçi nâr-ı 
cahim olur. Đçi perişan olur. Gözlerinden haram girer. 
Gözlerinden cehenneme kapı açılır. Ağzından cehenne-
me kapı açılır. Kulaklarından cehenneme kapı açılır. El-
lerinden cehenneme kapı açılır. Ayaklarından cehenne-
me kapı açılır. Yedi cehennem kapısı insanda.  

Đstiyorum ki cemaatim, cehennemin kapısını ka-
pasın, göz Hakk’a baksın. Dil Hakk’ı zikretsin, muhab- 
betullah yapsın. Kulaklar muhabbetullah dinlesin. El dü-
şeni kaldırsın, acı doyursun, hizmet etsin. Halka hizmet, 
Hakk’a hizmet olduğu şuuruna ersin. Sırat-ı müstakim 
olan doğru yoldan dosdoğru yürüsün.  

Biz şu insan vücudunda cehenneme açılan kapıları 
kapatmak için çalışıyoruz. Dedikodu, malayani cehen-
neme yol açıyor. Ona zikrullah veriyoruz. Zikrullah ile 
ağzını temizleyip Allah’a bağlanıyor. Cehenneme kapı 
kapanıyor; cennete kapı açılıyor. Cennetin kapısı, ağzın 
kapısıdır. Đşte o ağzından cennete kapıyı açabilmeliyiz. 
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Lebinden yani ağzından havz-ı kevser, hikmetler, ma-
nalar dökülüyor.  

Söyler kelâm bakar sana  
Görmez gözü hiç masiva  
Vermiş gönül Hak’tan yana  
Hep gördüğü didar, hep cemâl olur.  

Dili, Hakk’ın kelâmını söyler; zikrullah yapar; 
muhabbetullah yapar.  

 Ağzından cennet kapısı açıldığı gibi bu sefer göz-
lerinden de cennete kapı açılır. Gözü hiç masiva gör-
mez, hiç gayrullah görmez. Hakk’a gönül vermiş. Hep 
gördüğü didâr olur, cemâl olur. Cennetten cemâle ba-
kacağız ya! Ben istiyorum seni cennet yapayım!  

Gir kâmil gönlüne cennet dilersen  
Fedhulü buyurdu Kur’an içinde 

Hak mürşidin gönlüne girip yer tutabilmek için ce-
hennemin cennete dönmesi lâzım. Gel dervişim zikrede-
lim.  

Eliniz hayra çalışsın. Peygamber Efendimiz buyu-
ruyor ki:  

- Elinden, dilinden, azalarından zarar gelmez dos-
tumun. 

Ben de onun dostunu anlatıyorum. Yahut o kendi 
anlatıyor kendi dostunu.  

Ben susayım o sohbet etsin:  

Sevdiğim, düşeni kaldırandır. Sevdiğim, açı doyu-
randır, fakire, çocuklara merhamet edendir. Ellerinle 
hayra çalıştığın zaman, efalullah ile fail-i mutlak ile Al-
lah gücü, kuvveti ile çalışıyor. Ellerinden hayra çalışıyor, 
vuran değil, veren el, kaldıran el, yediren el, Allah için 
hizmet eden el oluyor.  
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Kulaklarından muhabbetullah duyuyorsun, dedi-
kodular gidiyor.  

Gitti kesret, geldi vahdet  
Oldu halvet dost ile 

Kulağın zikrullah dinliyor.  

Ehlullah demiş ki:  

Çok da verme kendini dünyaya bir dem çek elin  
Kati ağırdır beyim, döndüremezsin bu dolap. 

Nefsin dünyasına, iğvasına/sapıtmasına, nefsin 
hevâsına, kötü düşüncelere çok da verme kendini. Ne 
var dünyada? Nefis doymaz, ejderha gibidir. Ne verir-
sen daha ister, ister, ister... Ne zaman elhamdulillah di-
yeceğiz? Yeter artık! Đşte zikir veriyoruz. Zikredenler 
mest olur, Allah ile dost olur.  

Biz ne zaman sevilen kul olacağız? Ne zaman 
peygambere sevilen ümmet olacağız? Vakit geçiyor ar-
tık! Ne zaman vurana elsiz olacaksın? Ne zaman taş 
atana ekmek vereceksin? Ne zaman sövene dilsiz ola-
caksın?  

Đstiyorum ki, benim dervişim nefsine hiç uymasın; 
ama hiç uymasın. Nefse uyduğu zaman, nefis onu helâk 
eder.  

Bakınız birçok fabrikalarda kalite kontrol vardır. 
Kumaşı dokurken kumaş azıcık hatalı ise kontrolden 
geçmez. Şimdi deseler ki, Allah’ın Resulü oturuyor içer-
deki odada. Fakat O’nun yanına kalite kontrolden ge-
çenler gidecek, biat edecekler.  

Ben de istiyorum ki bu cemaatimi kalite kontrol-
den geçirerek gönül âlemine alayım.  

Gönül şehri sarayında gözüm gördü dilârayı  
Nice inkar edem zahit ki gördüm ben o bedrayı. 
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Allah ve Resulü’nün harem-i ismetine girebilmek, 
mahremiyetine girebilmek ne lütuf! Benim içerdeki oda-
da deyişim bakayım itiraz gelecek mi diyedir. Ne demek 
içerdeki oda? Candan, gönülden içeridir O.  

Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin. Me-
lekler, zikrinize, bağlılığınıza, samimiyetinize, sevginize 
kıyam dursunlar, el pençe kıyam dursunlar! Huriler size 
hayran olup mest ü hayran olarak hizmetinize koşsun-
lar.  

- Niye efendim?  

- Nefsi mücadelede muzaffer olmuş dervişim. Gö-
nül kalesine tevhid bayrağını çekmiş dervişim. Gönül 
kapısını açmış, nârı nura, kahrı lütfa çevirmiş. Şu insan 
vücudunun içerisindeki nefs-i emmârenin gurur, kibir, 
haset, inat ateşini söndürmüş. Allah Allah Allah diyerek 
söndürmüş. 

Đçin dışın tertemiz, abdestli olacaksın. Şu cemaa-
timi huzura çıkartmak, gönüle koymak, vuslat-ı yarla 
halvete getirmek için elenmişiz varlıklardan, süzülmü-
şüz benliklerden, var olmuşuz Hak varlıktan, gül bizim-
dir gül kokarız.  

Davamız; bu cemaati bütün varlıklardan süzebil-
mek, dünya ukba pazarından geçirebilmek, vuslat-ı yar-
la halvete getirebilmektir.  

Gönül ister mi ki şu cemaat kalite kontrolden ge-
çerken “Hadi sen kalite kontrolden geçemezsin!” den-
sin. Allah korusun! Ne kadar zor! Đşte gıpta edilecek yer 
bu. Yarışacak yer burası. Tenezzül tevazu ile buradan 
geçilecek.  

Sakın bu işi yarına atmayın. Bu işin yarını yok! 
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem. Bu an, bu 
zevk, bu hâl! Allah ihvanımıza anlayış versin, feyiz ver-
sin, aşk versin, muhabbetullah versin.  
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Nihayet harem-i ismetten bahsederiz, vuslat-i 
yarla halvetten bahsederiz, zikrullahın yapacak olduğu 
büyük kemalâttan bahsederiz de, bir yere kadar geliriz. 
Süleyman Çelebi Hz.leri buyuruyor ki:  

Kim ne halidir ve mali ol mahal,  
Aklı fikretmez o hâli fehm u hâl.  

Öyle bir mahal, öyle bir alem, mekan yok, kelâm 
yok, söz yok. Bî hurûfu lafz u savt sohbet bilen anlar bi-
zi. Harf yok, söz yok, kelâm yok. Burada ruhu şad olsun 
Efendim derdi:  

-Bir gece harfsiz, sözsüz, kelâmsız sohbet edece-
ğiz.  

Ben sizi sözsüz, kelâmsız bir aleme davet ediyo-
rum. Mana olarak öyle bir geceyi yapamadık, ama ne 
zaman ki vuslat-ı yarla halvet eyledi, uçtu kafesten, ba-
şında bekledim.  

Dedim:  

-Böyle mi yapacaktın kelâmsız, harfsiz sohbeti? Ey 
güzeller güzeli, ey canımın cananı, ruhun ezel ebed şad 
olsun!  

Đstiyorum ki yarına hiçbir şey bırakmayalım. Ya-
rınlar, hâl olsun. Allah ihvanımızı sevsin; sevsin, sevdik-
lerinden ayırmasın!  

Hacca giderken erkekler beline bir büyük havlu 
sararlar, bir de omuzuna alırlar. Başka bir şey yok. Ha-
tunlar geniş elbise giyerler. Bunlar onların kefenidir. Đh-
ram demek, kefen demek. Huzura gitmek, sevgiliyle 
buluşmak, bilişmek, kaynaşmaktır. Mikat vardır. Mikatta 
ihrama girilecek. Ordan ileri ihramsız geçemezsin. Dün-
yan alınıyor, malın mülkün alınıyor, her şeyin alınıyor, 
tertemiz ihramlarla boy abdesti, abdest alıyorsun. Sarı-
lıyorsun kefenine lebbeyk Allahümme lebbeyk işte gel-
dim ya rabbi huzurunda hazırım, emret.  
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Bizim de şu mukaddes vadimiz, ihram giyecek ka-
dar mukaddestir. Buraya gelirken zikrullah ile gelinir, 
muhabbetullah ile gelinir. Bugün buraya gelirken bir ta-
neniz çok aşkla zevkle gelmiş, onu bana yansıtıyor. 

Öyleyse buraya gelirken dünyandan çık artık, is-
temiyorum dünyanı. Buraya gelirken ukbandan çık. 
Nefsin cennetini de istemiyorum. Ne dünya ne ukba. 
Vuslat-ı yarla halvete geliyorsun, muhabbetullaha geli-
yorsun. Hak dostlardan bir tanesi: 

Đstemem ben dünyayı  
Hem istemem ukbayı  
Buldu gönül Mevlayı  
Bildirdi beni bana. 

Đstiyorum ki benim cemaatim, buraya gelirken bi-
raz silkelensin, hazır olarak gelsin. Biraz aşka tutulsun. 
Buraya gelirken zikrullah ile tefekkür ile gelsin.  

Beytullaha, Allah’ın evine giderken tabii ki edeple 
ahlâkla gidiyorsunuz.. Allah’a giderken nasıl gideceğiz?  

Gel gönüle gir gönüle  
Gönüldedir zevk u safa.  

Đstiyorum ki cemaatimin ayağına hiçbir şey engel 
olmasın. Gönlüne hiçbir şey takılmasın. Dem bu demdir, 
dem bu demdir, dem bu dem. Allah bize anlayış versin.  

Sizi harfsiz, kelâmsız, sözsüz bir aleme getirmeye 
çalışırken gene o alemden kelâm etmeye çalışıyorum. 
Merhametimle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sohbe-
timin başında söyledim, amaç, bu cemaati Allah ve Re-
sulü’ne sevdirmek, dünya ve ukba çekiciliğinden kur-
tarmak. Gönlünde Allah ve Resulü’nün miracını yaptır-
mak. Gönlünü Allah ve Resulü’ne karargâh eylemek.  

Onun için gelirken güzelce abdestinizi alıyorsunuz, 
zikrullah ile geliyorsunuz. Bakalım Rabbim bugün bize 
ne lütfedecek, ne ikram edecek? Onun ziyafetindeyiz 
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hep beraber. Allah ve Resulü’nün ziyafetinde bulunuyo-
ruz.  

Bu söylenilen kutsî vadiye siz de gelirken ihramlı 
gelin. zikrullah ile, tevhid ile mana ihramı giyin. Mukad-
des vadiye gelirken dünyanız, ukbanız herşey dışarda 
kalsın. Pazardaki patlıcanı düşünürsen, ıspanağı düşü-
nürsen burada hiç yerin yok. Yerleri sakın doldurmayın. 
Đstemiyorum ben. Dünya ve ukbada eğlenme artık. 
Dost bekliyor! Allah bize çok iyilik versin. 

Allah ihvanımıza çok feyiz versin, aşk versin, bol 
sevgi versin, iyilik versin! Allah hanelerinize huzur ver-
sin 
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Gençlere tavsiyem: Bölünmeyin, 
birbirinize destek olun, aranıza fesadı, 
fitneyi sokmayın. Birlik beraberlik ruhu 
ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu 
ruh, karadan gemiler yüzdürdü. Bizans’ı 
yıktı, fetihler yaptı. Anafartalar’da, Dum-
lupınar’da, Afyon-Uşak cephelerinde Ça-
nakkale’de bunun örnekleri verildi.  
 

 
 

 
 
 
 
 

EKONOMĐ, GENÇLER VE ĐSLÂM ĐYET! 
 

Esselamüaleyküm 

Sevgili Gençler! 

Dünyada iki türlü harp vardır. Biri ateşli harp, di-
ğeri ise ekonomik harptir. Esas, ekonomi harbi daha 
önemlidir. Ateşli harbin temeli, ekonomiye dayanır. 
Ekonomisi düzgün olan ülkeler, devletler arasında söz 
sahibi olur, sanayisini kurar. Harbi, ekonomi kazanır.  

Maalesef bunun farkına varamayan devletler, 
mağdur duruma düşüyorlar, eziliyorlar, sömürülüyorlar. 
Đkinci ve üçüncü sınıf muamelesi görüyorlar. Bunlara 
yardım eden ekonomisi düzgün olan devletler, ekono-
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misi bozuk olan devletlerin geleceğini ipotek altına alı-
yorlar. Alıyorlar da kendilerine mahkûm ediyorlar. 

Sevgili gençlerimizin ilme, dolayısıyla ekonomiye 
hizmet ederek memleketin kalkınmasında, refah ve sa-
adete kavuşmasında katkıları olmalıdır. Gençlerimiz ça-
lışıp, veren el haline gelmelidir. Ekonomisini düzeltmiş, 
sanayisini kurmuş, demokrasiyi rayına oturtmuş bir ül-
ke olsun ülkemiz. O zaman insanlar, ruhu hür, vicdanı 
hür olarak huzur içerisinde yaşasınlar.  

Đnsan say u gayret edendir, mücadelede muzaffer 
olandır. Şuurlu, düşünen, memleketine, milletine hiz-
meti gaye edinen genç nesle o kadar ihtiyacımız var ki! 
Suya, havaya, ekmeğe ihtiyacımız olduğu kadar... 

Hadi gencim, öpeyim gözlerinden! Cesaretle oku-
duğun ilmi ve dinlediğin nutukları fiiliyata geçir.  

Aziz vatanımız, sevgili halkımız, bağrından çıkar-
dığı gençlikten hizmet bekliyor.  

Đlmin, irfanın ışığı altında düşeni kaldıracak, acı 
doyuracak, fakirin elinden tutacaksınız. Vatan bir bü-
tündür. Onun saadet ve selameti için el birlik, gönül bir-
lik çalışacaksınız.  

Şu bir gerçek ki bizden olmayanlar bize iyilik dü-
şünmezler, düşünemezler. 

Düşün, yine düşün! Bir zamanlar kükremiş, ben-
dimizi kırmıştık. Bu şehid ü şühedaya layık torunların, 
atalarına yakışır hizmet edeceğinden eminim. 

Ulu Yaradanım! Bize insan sevgisi, vatan sevgisi, 
bayrak ve sancak sevgisi ver. El ele, gönül gönüle, birlik 
ve beraberlik ruhunu yaşamak nasip et.  

Cennet vatanımıza layık hizmeti verebildiğimiz 
takdirde hem vatanî, hem dinî, hem de insanî görevimi-
zi yapmış oluruz. Durma yavrum, hemen tahsil, hemen 
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tahsil! Bilenlerle bilmeyenler müsavi/eşit olmazlar, ola-
mazlar. 

Milletimizin kurtuluşu ve saadeti; ekonomisinin 
düzgün olmasıyla, sanayisinin kurulmasıyla, el ele, gö-
nül gönüle vermekle gerçekleşecek. 

Đslâmiyet de gençlerden bunu istiyor. Say u gay-
ret etmeyen, veren el olmayan; gerçek insan olamaz. 
Đslâmiyet’i başımıza kaldırdığımız zaman, âdil, dosdoğru 
olmuştuk. Emrolunduğumuz gibi doğru olduğumuz za-
man, fetihler yapmıştık. Aynı cesaret, aynı ruh bu mille-
tin özünde vardır.  

Mevla memleketimize huzur, sevgi, muhabbet, 
birlik beraberlik, dirlik düzenlik versin. Vatan sathında 
gerçek kardeşliği yaşamak nasip eylesin. Âmin! 

Gençlere tavsiyem: Bölünmeyin, birbirinize destek 
olun, aranıza fesadı, fitneyi sokmayın. Birlik beraberlik 
ruhu ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu ruh, kara-
dan gemiler yüzdürdü. Bizans’ı yıktı, fetihler yaptı. Ana-
fartalar’da, Dumlupınar’da, Afyon-Uşak cephelerinde 
Çanakkale’de bunun örnekleri verildi.  

Ulu Mevlam, vatanımızı ve sevgili gençleri bütün 
kötülüklerden korusun. Mevla bütün gençliğimize anla-
yışlı olmayı, dikkat etmeyi, varlığının manevî mesuliye-
tini idrak etmeyi, adımını göre göre atmayı, hayırlı in-
san olmayı, insanlara iyilikte yarışmayı, tenezzül, teva-
zu ile verilen hizmetle gönüller fethetmeyi nasip eyle-
sin. Âmin! 

Muhterem Dostlar! 

Đmanınız ve ahlâkınız sizi layık olduğunuz makam-
lara yükseltecektir. Bu da emre itaat, telkine sadakatle 
gerçekleşecektir. Çektiğimiz üzüntü, bu Đlâhi duygu ve 
düşünceden uzak olmanın üzüntüsüdür.  
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Hani Allah için Resul için el ele verecektik, sevişip 
yardımlaşacaktık? Vatana, millete hizmeti de bu inançla 
yapacaktık! 

Đnşallah! Ümitsiz değiliz. Allah bu yolda elimizden 
tutsun. Đmanlı, inançlı gençlerin elinden tutsun. 

Selamlarım, sevgilerim, dualarım üzerinize olsun. 
Dualarım daima sizinledir. Allah’a emanet eder, gözleri-
nizden öperim. 

Selamlarım, sevgilerimle! 

 23. 05. 2001 



 

 148

 

- Ne olur melâmi olursak? 

- Mezarlığın ötesinde Allah arama-
yacaksın. Her yüzden Hakk’ı seyredecek-
sin. Kelâmı Hak’tan duyacaksın. Hikmet-
le konuşacaksın. Allah’ın nuruyla nazar 
edeceksin. Tenezzülde tevazuda yarışa-
caksın. Hâl sahibi olacaksın. Geleceği hâl 
edeceksin. 

 
 

 

 

NE OLUR MELÂM Đ OLURSAK? 
  

Esselamüaleyküm 

Muhterem Kardeşlerim! 

Bazen arayan, bulandan daha kıymetlidir. Çünkü 
bulmuş da kadr u kıymetini bilmemiş. Bulmuş da sev-
miş; sevilememiş. Bulmuş da zevk u safasına, aşkına 
erememiş. Ne anladık o bulmaktan?  

Diğeri yana yana arıyor: Ah diyor, Kabe yollarına 
kumlara batsam, izinin tozuna yüzümü sürsem, ağlayı 
ağlayı bir kere düşümde görsem... Arayanda bir feryat 
var. Bulanda, bulmanın gevşekliği, “Bu, bu kadar” deyip 
de bulduğunun kıymetini takdir edememek var. “Ben şu 
sarayın mensubu olsaydım, ne güzel, sarayda sultan 
vardır.” diyor.  
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Güzel, hakikaten saraylarda sultanlar vardır. Ama 
sarayın mensubu olmuş da at beslemişsin, bahçıvanlık 
yapmışsın, paspasçılık yapmışsın...  

Saraya girip de güven kazanabildiysen, sevginin 
mazharı olabildiysen, naz ve niyaza yükselebildiysen bin 
yaşa! Ne kadar güzel!.. Yuvarlak masaya girebildiysen, 
padişahla hemdem olup, sırrına sırdaş, yoluna yoldaş 
olabildiysen tebrikler ve takdirler.  

Onun için ben istiyorum ki dervişan her gün bir 
atılım içerisinde, her gün bir yenilikte olsun. Üretici ol-
sun. Mütefekkir olsun. Aşkla zevkle dolsun, taşsın. Çev-
resine nur saçsın.  

- Benim gayem, saraya girmekti. Melâmete inti-
sap ettik yeter.  

Đntisapla oluyor mu? Sultanım diyor ki:  

Sultanların Sultanıyız. 
Hu’dur huzurumuz  
Hak’tır zuhurumuz. 

Đnsan vücudunda yapılacak ihtilâl; insanın Đlâhi 
basamaklardan, Đlâhi merdivenden tırmanabilmesidir! 
Hz. Muhammed (s.a.) bu merdivenden tırmandı, mirac 
eyledi.  

Biz gittik Kudüs’e. Orda bir taş var: Muallak taş. 
Altına girdim, mumlar yakmışlar. Peygamber onun üze-
rinden miraca çıkarken taş havalanmış. Fevkalade 
oturmuş kenarları. Havada duran bir taş görmedim.  

Peki, Peygamber (s.a.) oradan nereye gidecekti?  

- Göklere! Merdiven, fenadan bekaya, beka âle-
mine. Velayet tevhitte, nübüvvet tevhitte, kavseyn tev-
hitte. “Araları iki yay aralığı kadar veya daha da 
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yakın oldu.”53 âyetinin sırrı tevhitte. Seyr üsülûku fe-
nadan bekaya, bekadan fenaya.  

Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya eyvallah. 
Ondan sonra ihtilaf olmuş.  

Cenab-ı Hak:  

“Biz ona şah damarından daha yakınız.”54  

“Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima 
diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten 
(kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.”55 

Allah’ın kapısını kendimizden kapatalım, gidelim 
gök kapılarında bilmem nerelerde Allah, peygamber 
aramaya… Yapmayın yahu! Niye melâmete geldik? Niye 
fenafillaha uğradık?  

Mürşidi Hak bil Hakk’ı seversen  
Pîr yüzündendir Hak hidayatı.  

Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakat gö-
revimizdir.  

Şu insan kendine dönmeli. Kendini bulmalı: Ben 
kimim? Sırrını çözüp ermeli ve günden güne farka gel-
meli. Đki gününüz aynı geçerse zarardasınız. Bu farkiyeti 
kendimizde hissedeceğiz.  

Allah; bulmanın, bilmenin, halliyle hâllenip, zev-
kiyle zevkiyap olmanın aşkını, zevkini ihvanımıza ikram 
ve ihsan eylesin.  

Uzak değil çok yakınsın  
Canda, gönülde sen varsın  
Anladım ki sen benmişsin. 

                                           
53 Necm, 53/9 
54 Kaf, 50/16 
55 Bakara, 2/255 
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Şu insana niye abdestli ol, mütefekkir ol, dikkat 
et, diyoruz? Niye canda cananını incitme, adımını göre 
göre at, diyoruz? Sultanlar sultanı ayrılınca biz onu üç 
defa yıkıyoruz, pırıl pırıl, tertemiz. Allah bize bu yolda 
anlayış versin.  

Đsterim ki şu ihvan bana bir soru sorsun; ama 
sormasın ki: “Hz. Đsa (a.s.) gökte ne yiyor?” Ben bil-
mem ne yiyor. Bana beni sorsun, kendini sorsun.  

-Ben kimim Efendi? desin. “Sen kimsin?” Fenafil-
lahtan bahsedersiniz, nedir fenafillah? Bekadan, vela-
yetten, nübüvvetten sorsun. “Đstidat ve kabiliyetimize 
göre vuslat-i yarla nasıl halvet olunur? “Tevhitte akıl 
baliğ nasıl olunur?” Bunları sorsun. 

Akıl baliğ olursa, tevhitte Kur’an verilecek kendi-
ne. Manevi mesuliyetini idrak edecek.  

Adem isen, semme vechullahı bul.  
Kande baksan ol güzel Allah’ı bul.  
Gayre bakma sende iste, sende bul.  

Kendinde bul.  

“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!  

Söz var ki sahibini vuslete getirsin. Aşka, zevke 
getirsin. Vuslat-i yarla halvet ettirsin.  

Padişah gidiyormuş sokakta, vezir ü vüzerâsıyla. 
Çocuklar da oynuyor. Hemen çocuğun birisi hazrola 
geçmiş, tazim etmiş. 7-8 yaşında bir çocuk. Çağırmış 
çocuğu: 

- Sen beni tanıyor musun? 

- Tanıyorum efendim, padişahsınız. 
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- Nerden biliyorsun? 

- Merasimlerden, resimlerden... 

Padişah, “Verin iki tane altın buna.” diyor keseda-
ra. 

- Almam efendim, babam döver. Nerden çaldın? 
der. 

- Padişah verdi dersin. 

Çocuk gülmüş,  

- Padişahım, o zaman daha çok döver. 

- Niye? 

- Padişah verirse, kesesiyle verir, öyle iki altın 
vermez, der. Bir de yalan diyorsun, der döver beni. 

Padişah:  

- Verin bir kese altın, demiş. Yazın bu çocuğu, alın 
saraya. Bunda nişâneler var. Bu, büyük insan olacak.  

Efendi, gençleri toplayıp üç ay durmadan sohbet 
etmiş. O zaman Kemal ders verir. Bir tanesi:  

- Efendi bir soru soracağım, demiş.  

- Sor demiş oğlum.  

Efendi de sevinmiş. Artık nedir melâmilik? Buna 
nasıl girilir? Nasıl yapılır? Böyle soru bekliyor. Efendi’nin 
derdi melâmet.  

Demiş ki genç:  

- Efendim, ben Galatasaray’ı tutuyorum, bunda 
günah var mı?”  

Efendi:  

-Sopayı başıma vursa, bu kadar üzülmezdim, di-
yor.  
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Kişi akl-ı selimle hareket etmeli, mütefekkir olup 
düşünmeli. Bazı nişaneler kendisini gösterir, ne olacağı-
nı gösterir. O çocuğu iyi tanıyorum, ondan hiçbir hayır 
gelmedi, ne anasına, ne babasına.  

Đstidadı tam olanlar eylediler iktida.  

Bir soru sorun bana:  

- Sen melâmi oldun da ne oldu? Olursak ne ola-
cak?  

- Seni Allah’a sevdirmeye çalışacağız. Seni anne-
sini kırmayan, üzmeyen, hayırlı bir evlât yapacağız. 
Halkı seven, halkın yüzünden Hakk’ı seven bir insan 
yapmaya çalışacağız.  

Hanımına beyefendi, efendi hazretleri olacaksın. 
Dilin en tatlısını, sözün en güzelini söyleyen bir insan 
olacaksın. Komşusunun yarasını saran, açın karnını do-
yuran, düşeni kaldıran, muhtacın halini ahvâlini soran 
iyi bir insan olacaksın. 

- Daha ne olur melâmi olursak? 

- Mezarlığın ötesinde Allah aramayacaksın. Her 
yüzden Hakk’ı seyredeceksin. Kelâmı Hak’tan duyacak-
sın. Hikmetle konuşacaksın. Allah’ın nuruyla nazar ede-
ceksin. Tenezzülde tevazuda yarışacaksın. Hâl sahibi 
olacaksın. Geleceği hâl edeceksin. 

Nefsî mücadele edeceksin. Siyasetin ötesinde, 
dünyanın, ukbanın ötesinde; sevginin insanı, hoşgörü-
nün, tatlı dilin insanı olacaksın.  

Melâmi olmak kolay dava mıdır? Allah Hak mürşi-
din himmetlerini üzerimizden eksik etmesin! Allah bize 
razı olduğu iyilikleri versin. Đhvanımıza aşk versin, bol 
sevgi versin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. 

Bize Muhammedî Melâmileriz demek mecburiyeti 
hâsıl oldu.  
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- Niye Muhammedî diyoruz? 

- Hz. Muhammed (s.a.)’i hâle getirdik de onun 
için. Sabri Hoca’yı, Mehmet Hocayı, Hasan Hocayı sildik, 
kaldırdık. Hz. Muhammed (s.a.)’i meriyete getirmek 
mecburiyetimiz vardı.  

- Ne var Muhammedî melâmette? 

- Şeriat-ı Muhammediyye, ahlâk-ı Muhammediy- 
ye, ahkâm-ı şer’iye var. Vuslat-ı yarla halvet var. Sevgi 
var, hoşgörü var. Kontrol var. Her hâliyle örnek insan 
olma var. 

- Ne yok Muhammedî melâmette? 

- Muhammedî olanlarda yalan yok, haram yok.  

Allah Hak mürşidin himmetlerini üzerimizden eksik 
etmesin!  
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Derviş, Allah’a gönül vermiş, derviş 
halkın yüzünden Hakk’ı sevmiş, derviş, 
kesret vahdet tevhid etmiş. Derviş, elin-
den, dilinden zarar gelmeyen, sevip se-
vip çok sevilen, Hz. Muhammed (s.a.)’i 
temsil edebilen, özünde Allah ve Resulü-
nü taşıyabilendir. 

 

 

 

 

 

TEVHĐDĐN BAŞKALIĞI YOK 
 

- Efendim, sizi göreyim, dedim. 

- Gör bizi; isterim bizi göresin. Allah da seni gör-
sün. Bütün dava bizi, canda cananı, tende mihmanı, 
halkın yüzünden Hakk’ı görmek. Kelâm-ı Hak’la sohbet 
etmek. Sevip sevip çok sevilmek. Allah ihvanımıza ih-
san etsin, ikram etsin.  

Eğer başka yere gider de Allah, peygamber arar-
sanız, yemin edeyim kulağınızı çekerler bak! Tevhidin 
başkalığı yok. Nere gitsen Hakk’a gidersin. Kimi sevsen 
Hakk’ı seversin. Kime sövsen Hakk’a söversin. Dikkat 
et, canda cananını incitme sakın!  

Efendinin dini tevhid idi, melâmet idi, ondan baş-
ka din bilmezdi. Tevhide biat ettiği zaman babası Hacı 
Kâmil Efendiyle birkaç defa sürtüşmüşler. Efendiye gi-
dince Hasan Fehmi Efendi “Hacı Kâmil, Ahmed’in dediği 
gibidir.” der.  

Bir daha gitmişler. Hacı Kâmil Efendi diyor ki:  
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“Bu mu bana tevhidi öğretecek?”  

Ağır sözler de söylemiş.  

Hasan Fehmi Efendi, Hacı Kâmil Efendi’ye:  

-Sende eskiden kalma çok kalıntılar var. Uzun se-
neler Nakşilikte kaldın, hafriyatın var. Ahmet’te bir şey 
yok. Bu tevhide biat etti, pırıl pırıl tertemiz. Ne dedikse 
onu alır. Ama sizde vardır maniler/engeller.  

Hacı Kâmil Efendi diyor ki: 

- Ben 20 senedir senin elini öperim, beni melâmi 
yapacaksın diye. Ahmed üç günde gelip beni geçiyor.  

- Evet, Ahmet sadıktır; dini, tevhid dinidir.  

Bir gün Efendi geldi. Ben Kur’an okuyorum. Yeni 
biat etmişim. Bir ay olmuş biat edeli. Camide mukabele 
de okuyorum. Hâfızım, alışkanlığımız var; Kur’an oku-
ruz. O zaman Ramazandan yeni çıkmışız. 41- 42 sene 
evvel olan sohbet bu. Ruhu şâd olsun, dedi ki: 

- Kur’an-ı Kerim, temizlenmeden tutulmaz. Bir 
âyet var:  

“Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” 56  

- Evet, dedim. Benim var abdestim, abdestli oku-
yorum.  

- Ama senin abdestin bir yellenmekle bozulur. Sen 
iç abdesti aldın mı? Kur’an okuyacak duruma geldin mi? 
Đsterdim sizi geldiğimde zikrullahta bulayım. Đsterdim ki 
iç abdestinizi alasınız.  

Su abdestiyle Mekke’ye dönersin. Đç abdestinle 
salat-ü daimüne girer, her yüzden Allah’a dönersin. 
Âyet böyle diyor: “Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü 
(zatı) oradadır.”57 Âşıklar kıblesi semme vechullah. 

                                           
56 Vâkıa, 56/79 
57 Bakara, 2/115 
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Sen daha iç abdesti almadan, su abdestinle uğraşıyor-
sun. Abdestsiz Kur’an okunmaz.  

Sonra sen Hz. Muhammed’e inen Kur’an’ı okuyor-
sun. O’na verilen Kur’an’ı okuyorsun. Đnşallah bir gün 
sana verilen Kur’an’ı okursun. 

- Aman Allahım!.. Hiiih! Bana da mı Kur’an verile-
cek? Bu nasıl hikmet?  

“Size kitabı ve hikmeti öğretecek aranızdan, 
bir Peygamber gönderdik.”58 buyruluyor ayette. 
Kurb-i ferâiz, farz makam, Kur’an makam, vuslat ma-
kamdır. Senin bundan haberin var mı?  

- Yok efendim. 

- Abdestsizsin zaten.  

Abdest alan su ile, onun dışı pak olur.  
Kalbî zikir olursa, onun içi pak olur. 
  
Bir odanın içine bir süpürge girmezse  
Ona giren bir kişi bir daha girmez olur. 
  
Pis sarayın içinde reisicumhur oturmaz 
Sultan sarayı denen içi dışı pak olur.  

Đçinde bir sürü zan, evham neler neler var! Đçini 
temizle. 

Bana hâliyle Kur’an okuma, dedi. Abdestsizsin, 
abdest al da sana nâzil olan, sana inen Kur’an’ı oku, 
dedi.  

Biz de size dedik ki: “O kitabı okuma.”  

Dedim: “Giderse gitsin, onunla mı uğraşacağım!” 
Efendim bana Kur’an okuma demiş; ben O’na, kendi 
yazdığını okuma demişim. Giderse gitsin. Biraz arayı 
açtı. Đçime de şüphe düştü. Seviyorum, kazanmak için. 

                                           
58 Bakara, 2/151 
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Daha kazanmadım. Kazandım mı o beni sevecek! Ben 
onu ne seveyim! Ben kazanmak için seviyorum.  

Bugün bir telefon edeyim, hâl hatır sorayım de-
dim. “Ne oldun?” diye. Siz zannediyorsunuz, bizi sevi-
yorsunuz. Nasıl seveceksin? Ben seveceğim. Allah’ın 
nuruyla nazar edip cemâline bakacağım. Velayetten, 
nübüvvetten, zevk u safa, rabıtamla seveceğim. Benim 
hakkım sizi sevmek. Siz akıl baliğ misiniz? Đstisnalara 
söz yok. Akıl baliğ olanlarınız elbette sever! 

Önemli olan akıl baliğ olacak. Akıl baliğ oldun da 
Ahmet Ağa’nın kızını aldın. Bende akıl baliğ olursan Hz. 
Muhammed (s.a.)’in kızını alacaksın!  

- Nedir O’nun kızı efendim?  

- Sıfatullahtır. Allah’ın sıfatları ile giyineceksin. 
Tevhitle giyineceksin. Farkıyet sahibi olacaksın. Kesa-
fetten letafete geçeceksin. Kıyl ü kâlle eğleşme yok. 
Mezarlığın ötesinde Allah peygamber arama yok. Yürü 
hâl ehli ol. Ehl-i tevhid olacaksın yahu!  

Bilse bunu şah-ı cihan,  
Katresine verirdi ol can  
Olmaz paha kevn ü mekan  
Bu halvetin şerbetine,  
Bu tevhidin lezzetine.  

Dünya ukba buna katiyetle paha olmaz. Öyleyse 
biraz daha fedakar, cefakar olalım. Yunus, 30 sene 40 
sene kalem gibi odun taşımış sırtında. Evet gerçektir. 
Tevhide gönül verip ehl-i Hak olmak, Allah dostu olmak, 
sevip sevip sevilmek kolay mı!.. 

- Ben Allah’ıma sevilmişim efendim.  

- Ne mutlu sana!  

- O bende, ben O’nda, bir vücudum.  
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- Başka ne istersin? Bu hâle geleceksin. Sevmenin 
sevilmenin zevk u safasına ereceksin. Vuslat-ı yarla 
halvet edeceksin.  

Dünya, ukba pazarından geçmeden olmaz.  

Dünya ehli dünyada,  
Ukba ehli ukbada  
Her biri bir sevdada  
Bana Allahım gerek.  
Bana Subhanım gerek.  
Bana ben gerek!  

Allah bize anlayış versin.  

Tevhid et Hakk’ı Hak ile  
Efal, sıfat u zat ile  
Gir ol vücud-u vahide  

Vücud-u vahide gir. Kesret vahdet tevhid eyle. Al-
lah bize anlayış versin, aşk versin, sevgi versin.  

Ben gidiyorum şeftali bahçesine şeftalilere bakıyo-
rum: “Ne kadar güzel şeftali. Aman Allahım, incecik dal-
lara dizmiş de dizmiş şeftalileri. Nerden de bu tatlı suyu 
çekmiş.” Alıyorum elime. Fakat ziraatçı gidiyor bahçeye, 
toprağa bakıyor. Ben şeftaliye bakıyorum, o, toprağına 
bakıyor. Alıyor eline toprağı, “Bu toprak yapar.” diyor.  

Bizim kökenimiz fenafillahtır. Zerre kadar sen var-
san şirktir. Đbadetin olmaz. Zerre kadar nispet fiilden, 
nispet sıfattan, nispet vücuttan varsa, boşuna Allah 
arama, kıbleye dönme. Olmaz! Çok amelde çok şirk 
vardır.  

Hak mürşit efalullahı vermiş, sıfatullahı giydirmiş, 
zatulllaha mazhar kılmış. Gayrullahı silmiş kökünden?  

Hak ile Hak olanların  
Kendi nefsin bilenlerin  
Hak yolunda ölenlerin  
Can pahası dinar olmaz.  
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Allah bu yolda bize aşk versin, bol sevgi versin, 
anlayış versin.  

- Bu işi temelinde, melâmetin temelinde ne var-
dır?  

- Güzel ahlâk vardır.  

- Ne var?  

- Sadık derviş olma var. Madeni tertemiz. Olur da 
olur! Bizim madenimiz fena-i tamda beka bulmaktır. 
Zandan, evhamdan, acabadan, şüpheden arınıp terte-
miz olmaktır!  

Ziraatçılar toprağı tahlil ediyorlar. Bunda kireç 
kalmamış. Buna şunu katacaksın. Bunda patates olmaz, 
patlıcan olmaz. Bunda olsa olsa pancar olur vs.  

Đstiyorum şu dervişim gelsin bana, seveyim onu. 
Ben, O olayım. Yaşım 70 oldu, 69’u bitiriyorum, 70’e 
dayanıyorum. Đstiyorum genç olayım. Şöyle genç bir 
delikanlı seçeyim kendime. “Ben sen olayım sen ben ol. 
Beni aratma.” diyeyim ona. 

Mürşidimle Nergis’ten geliyoruz. Dört beş tane 
efendiye efendim orda sohbet etti. Onlar da etti; ama 
efendi hep on ikiden vurur maşallah. Gayet güzel. Ken-
dimi zorladım mı o sohbeti hâle getiririm. Hiçbir şey ak-
lımda kalmaz da efendimin sohbetleri unutulmaz. Ne bi-
leyim öyle olmuş! Allah’ın hikmeti.  

Nergis’ten o Yeni Cami’den aşağı doğru iniyoruz. 
Tepecikten Çıracı Đbrahim Efendi vardı. Üç dört tane 
efendi, kimi Akhisar’dan, kimi Đzmir’den. Ben onlarla 
yürürken gittim tren istasyonundan biletlerini aldım. Çı-
racı sordu: 

- Efendi, bu hocalardan uçurdun mu? Kafesten uç-
tular mı? Yani görev verdin mi, efendilik verdin mi?  

- Hayır, uçan yok, dedi Efendim. 



 

 161 

- Uçur da gör. Aranıza fesat girer, ihtilaf girer, 
sen-ben kavgası girer.  

- Girmez. Şimdi onlar benim elimi öpüyor, uçur-
dum mu ben onların elini öperim. Ben olurum onların 
dervişi.  

- Olmaz. Sen de olmazsın, onlar da olmaz! Aranı-
za fesat girer. Sus, beni dinle, benim dediğim olacak. 
Uçurdun mu bunu bekle.  

Onları trene koyduk. Şemikler’e tren yolundan yü-
rüme geliyoruz. Bahar, bu zamanlar. Büyük bir incir 
ağacı yeşermiş. Yanında da taze bir tane var, genç. 
Efendi pek yaşlı değildi; ama dedi ki: “Ben bu incirim, 
sen de bu genç incir. Bu büyük incir seviniyor ki, “Be-
nim aşımdan aldılar, kanımdan, canımdan aldılar, aşıla-
dılar bunu. Đşte bu geliyor meydana. Ben ölümden gam 
yemem. Yarın bunu kesip odun edecekler; ama tazesi 
geliyor. Niçin bu, ona itiraz etsin? Sen, ben olacaksın, 
beni zuhura getireceksin.  

Bir ilâhisinde diyor ki:  

Sen ben, ben sen olmuşuz hem  
Budur bana himmet şeyhim. 

Bir derviş bulsam, biraz genç olsun. O ben olsun, 
ben o olayım. Ne kadar güzel olur! Allah bize bu yolda 
anlayış versin.  

Melâmet, aşk ilmidir, sevgi ilmidir, muhabbetul- 
lahtır. Bir yerde diyoruz ki “Biz bu işi galiba anladık be!” 
Kendimize bir pay veriyoruz. Bakıyorum ki bir zuhurat 
oluyor, benim ondan 40 senedir hiç haberim olmamış. 
Yeni tuluatlar, yeni zuhuratlar, yeni tecelliler oluyor. 
Yunus:  

Đlim ilim bilmektir  
Đlim kendin bilmektir.  
Sen kendini bilmezsen  
Bu nice okumaktır.  
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Şemikler’in tapusunu sana vereyim, ne yapacak-
sın? Yarın deli olursun, cinnet getirirsin. Vay vergisi ve-
rildi mi, vay kiralar toplandı mı, vay camı kırdılar mı? 
Aldın belanı.  

Sana Allah ve Resulü’nün tapusunu veriyor burası. 
Ehlullah yetiştiriyor seni.  

Geçmeyecek onlar sırat  
Vermeyecek onlar hesap  
Dünyada verdiler hesap  
Hep gördüğü didar hep cemâl olur.  

Yunanistan’da kral geçiyor gecekondulardan, bir 
barakanın içerisinde bir ihtiyar. Kral onunla biraz konu-
şunca bakmış ki o ihtiyar dehri, tasavvufçu, edebiyatçı. 
Kral “kimsin sen?” deyince:  

- Ben o kimliğimi aramaktayım.  

- Ben yunan kralıyım, iste benden, ne istersen ve-
reyim?  

- Güneşime gölge olma, başka himmet istemem.”  

Görürsün fakr u zarurette, baraka içinde birisi, Al-
lah’a gönül vermiş. Sevmiş sevmiş, sevilmiş. Aşkın ço-
cuğu. Sevginin, muhabbetin ta kendisi. Allah bu dost-
lardan bizi ayırmasın. Bizi bizden ayırmasın.  

Hz. Ali  (k.v.)’ye diyorlar ki:  

- Hz. Sıddık (a.s.) malının tamamını verdi Allah 
yolunda. Hz. Ömer (a.s.) yarısını verdi. Hz. Osman 
(a.s.) da üçte birini. Sen ne vereceksin?”  

Diyor ki:  

- Allah’a çok şükür hiç mal toplamadım.  

Günlük nafakasını veren zat-ı muhterem.  

Dünya ile ukbayı ko. Dünya kölesi olma. Ahiret in-
sanı. Sevap sevap sevap... Ne yapacaksın sevabı? Se-
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vabın karşılığında günah var. Bir sürü hesap var. Geç ak 
ile karadan. Geç dünya ile ukbadan.  

Peygamber Allah’a gittiği zaman 

- Ya Muhammed ne getirdin bana?  

Diyor ki:  

- Senin hazinende olmayanı getirdim.  

- Nedir benim hazinemde olmayan? 

- Yokluk yok ya Rabbi, yoklukla geldim.  

Ender fena, nispet fiili yok, nispet sıfatı yok, lâ 
mevcut sırrında yok olmuş. Fena-i tamda bekayı bul-
muş.  

Demiş:  

-Ben de seni iki cihan serveri, Hatemü’l Enbiya 
yaptım.  

Bu Đlâhi hitabın karşısında peygamber zatından 
zatına tecelli etmiş. “Beni gören Hakk’ı görür.” buyurur. 
Hiç birşeyin yoktu hani? Hak makamına oturdun. Hay 
kurbanım peygamber! Đnşallah benim dervişim de otur-
sun.  

Ehlullah diyor ki:  

-Đstemem ben dünyayı, tapusunu verseler, hem 
istemem ukbayı.  

-Niye istemiyorsun kardeşim, evlâdım, yavrum?  

-Buldu gönül Mevla’yı. Bildirdi beni bana.  

Gönül Mevla ile hemdem olsun. Hak mürşidin em-
rine itaat edeceksin. Burası Muhammedî melâmetin yu-
vasıdır. Hz. Muhammed (s.a.)’in yuvasıdır. Burada, ah-
lâk, ahkâm-ı şer’iyye, ahlâk-ı Muhammediyye, emre 
itaat, telkine sadakat, adımını göre atmak, emrolun- 
duğun gibi dosdoğru olmak var.  
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Evet bu makamlara yükseleceksin; ama tabanın 
fenafillahtan gelecek. Hz. Muhammed (s.a.)’in yolundan 
gidecek. Yürü yavrum sen Hak Resul’ün izinden yürü.  

Cebrail diyor ki: 

Ya Muhammed (s.a.) ne oluyor sana, ayakların 
şişti bu kadar ibadat u taat niye?  

“Ben şükreden kul olmayım mı?” 59  

Biz Muhammedîyiz. Allah Muhammediyyet’imizi 
korusun. Allah bize anlayış versin.  

Dervişliktir rehber bize. Nedir dervişlik sorarsalar 
cevabı çok ağır.  

- Ya Resulallah, bir mürşit gönder de derslerimizi 
değiştirsin.  

- Kolay, göndereyim, demiş.  

O anda da Hz. Ali  (k.v.) ile oturup sohbet ediyor-
larmış.  

- Ya Ali (k.v.), ya bir derviş isteseydiler, ne yapa-
caktık? Ya sen gidecektin, ya ben! 

Derviş: Allah’a gönül vermiş. Derviş: Halkın yü-
zünden Hakk’ı sevmiş. Derviş: Kesret vahdet tevhid 
etmiş. Derviş: Elinden, dilinden zarar gelmeyen, sevip 
sevip çok sevilen, Hz. Muhammed (s.a.)’i temsil edebi-
len, özünde Allah ve Resulünü taşıyabilendir. Öyle bir 
derviş ki, Aman Allahım!  

Ara bul dervişi nerde  
Tenezzül eyle et secde.  

- Bu sözü Adem için demişlerdi, efendim  

- Adem derviş olmasa, bakılır mı yüzüne? Âdem 
kemalâtını dervişlikte bulmuş. Âdem suret değil, mana-
dır, hikmettir,  

                                           
59 Tecrid-i Sarih, IV, 51. 
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“Araları iki yay aralığı kadar veya daha da 
yakın oldu.” 60 âyetinin sırrı bir mürşitte bulunur.  

Allah bin kere sizden razı olsun. Allah aşkınızı, 
zevkinizi, muhabbetinizi versin.  

Dişlerimi çektirdim, dolduruyorum. Onlarla uğraşı-
yorum ki ihvana sohbet edeyim. Ağzımı mühürleseler 
galiba elim konuşacak. Çünkü mürşidim öyle dua etti 
bana: “Sohbetin bol olsun. Dervişanın anlayışlı olsun. 
Beni hâle getir, unutma, benim lisanımla sohbet et.” 
dedi.  

Emir senden, söz senindir,  
Şeyhim delil oldu bana.  

Bir zaman Şevki Bey demişti ki:  

- Senin mürşidine bağlılığını, samimiyetini bir ge-
nelge olarak bütün ihvana dağıtmak lâzım.” 

Babam âlim, fazıl, nakşi. Geldi buraya, Efendiyle 
sohbet etti. Babam kriz geçirdi. O zamanda sıhhatli, afi-
yetli, genç. Celâllendi/kızdı:  

- Bir daha o adamın yanına gitmeyeceksiniz.  

Hâfız Ali Efendi’yi aldım getirdim eve, babamın 
yanına.  

- Aman Hâfız Ali Efendi bir şey anlat, âlimsin sen, 
dedim. 

Ona da:  

-Sus, sen benim talebemsin, benim yanımda ko-
nuşamazsın. 

Babama dedim: 

-Niye bu kadar celâlleniyorsun? Sen bu leşin ba-
basısın. Şu kesafetin babasısın. Letafetin babası, ruhu-
mun, manamın babası efendimdir, mürşidimdir. Ben 

                                           
60 Necm, 53/9 



 

 166

sana bu kalıbı teslim etsem, toprağa gömersin, kokacak 
diye. Teslim ettim Efendime Hakk’a vuslat ettirdi. 
Zikrullah verdi bana. Allah’ı sevmenin, sevilmenin yolu-
nu açtı. Kelâm-ı Hak’la sohbet etmenin yolunu açtı. Al-
lah’ın nuruyla nazar etmeyi bildirdi, bana. Hak mürşi-
dim canım feda.”  

Ben coşmuşum artık: 

-Babalığına saygım, hürmetim sonsuz, ama 25 
sene senin elinde gururum, kibirim, benliğim, nefsim 
kabardı. Đşte mürşidim, zikrullah verdi, muhabbetullahı 
açtı, şirk olan fiilimden, sıfatımdan, vücudumdan soydu. 
Vuslat-ı yarla halvete getirdi. Sen bana O’nu terk et di-
yorsun. Dinini, imanını, her şeyini terk et diyorsun. Ön-
ce canımı terk ederim de yine O’nu terk edemem. Ca-
nımdır, ruhumdur, her şeyimdir. Siz de babamsınız; 
ama şeriat babamsınız. Hakikat babam O. 

- Yaa, öyle mi! dedi. Durdu, durdu… Çok celâllen-
mişti. Getirin yemeği yiyelim, dedi. Çok şükür böyle 
zevkin varsa, dedi. Gece saat 11-12’lerde. Ondan sonra 
barıştık vs. Allah Hak mürşidin himmetlerini üzerimiz-
den eksik etmesin!  

Şimdi bende ben olmuşsun  
Gönüllere taht kurmuşsun  

Canım ruhum şeyhim benim. Allah bize çok iyilik 
versin, anlayış versin.  

Ne mutlu vallahi! Siyaset üstüyüz, siyaset bizi tu-
tamaz. Bir partimiz var, Hz. Muhammed (s.a.)’in, tevhi-
din partisi. Đslâm’ın partisi. Bir sevgimiz var, Allah ve 
Resulü’nün sevgisi. Halkın yüzünden Hakk’ı severiz.  

Şu dilin en tatlısını bir kullanabilsek! Sabırlı, me-
tanetli, aşklı, zevkli bir olabilsek! Allah bizi birbirimizden 
ayırmasın. Allah bize sevgi versin, muhabbet versin.  

Para kazanırsınız, makam kazanırsınız, rütbeli 
olabilirsiniz, çocuklarınız olur, dostlarınız olur, zengin 
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olabilirsiniz. Ama huzur? Huzur en güzel şey! Huzur, 
sevginin, muhabbetin semeresidir. Hanede en çok ihti-
yacımız huzuradır, sevgiye, muhabbetedir. Allahım! Ha-
nelerimize huzur ver, sevgi ver, bol muhabbet ver.  

Kızına birisi talip oldu mu, ilk işin “Ahlâkı nasıl?” 
olmalı. Huzur, ahlâkın meyvesidir. O ahlâk da Hz. Mu-
hammed (s.a.)’in ahlâkı. Şeriat-ı Muhammediyye, ah-
kâm-ı şer’iyye ile kazanılır.  

Hanelerimiz Hz. Muhammed (s.a.)’in hane-i saa-
deti olsun inşallah. Orada neşv ü nema bulsun, Allah’ın 
Resulü zuhura gelsin. Süleyman Çelebi: 

Doğdu ol saatte ol sultan-ı din  
Nura gark oldu semâvat u zemin. 

Süleyman Çelebi’den Hz. Muhammed (s.a.) zuhu-
ra gelmiş. Hz. Emine Hatun’dan doğanı anlatmıyor. 
Kendisinden zuhura gelen Muhammed (s.a.)’i anlatıyor.  

Đnşallah bizim de hanelerimizde, gönül şehrinde 
zuhura gelsin.  

Allah bizi Hak Resul’ün himmetinden mahrum et-
mesin. Allah hepinizden razı olsun. Hanelerimizin saa-
deti için, sevgisi için, huzuru için lillahi’l-fatiha.  

 

 01. 06. 2001 
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Şu insanoğlunu nefsin, maddenin, 
art düşüncenin esaretinden, kötü emel-
lerin etkisinden, mürşid-i kâmilin telkini, 
din olan nasîhatı kurtarır. Gururun, kibi- 
rin, benliğin vermiş olduğu bu nefsanî 
duyguları, Allah’ın zikri, muhabbeti imha 
eder.  

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK HUZUR 
  

- Emekliliğine kaç yıl var? Kaçıncı dereceye gel-
din? 

- Emekliliğime 3 yıl var. 1. derecenin 2. kademe-
sindeyim Efendim. 

- Đnsanları doyuran kanaattir. Allah’ın nimetine 
şükretmektir. Kadere rıza göstererek kanaatkar olmak-
tır. Đnsanlar maddeci, materyalist olduğundan dolayı 
hep maddeyle tatmin olmak isterler. Bu yaşa kadar 
maddeyle tatmin olup, “Ya Rabbi şükür!” diyeni hiç 
görmedik. Hırs, tama, arzu, istekler insanoğlunu esir 
ediyor. Akıl almaz bir şekilde maddeye saplanma var!  

Aynı zamanda da materyalist insanlar, fakirin, ye-
timin, hatta en yakın akrabalarının mağduriyetini gör-
mez ve göremezler. Hırs gözlerini bürümüştür.  
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Günümüzün materyalistlerine bakıyorum da aman 
Allahım! Şan şöhret delisi, maddeye var hızıyla saplan-
mış, zerre kadar huzur yok, sevgi yok, muhabbet yok. 
“Şu mahallenin fakir fukarasını düşüneyim, yetimler, 
açlar varsa yardım edeyim, okumaya muhtaç talebele-
rin, mağdur insanların elinden tutayım, insanların iyile-
rinden olarak çevreme nur saçayım!” bu güzel düşünce-
ler nerede... Maalesef! 

Fakirin hakkı olan zekatı veremez. Allah madde 
hastalığından, şan şöhret, gurur, kibir hastalığından ih-
vanımızı ve dostlarımızı korusun.  

Gerçek huzur, tevhitte, zikirde, muhabbetullahta. 
Huzur, Đlâhi aşkta. Huzur, sevginin, aşkın, muhabbetin 
semeresidir. Hak mürşidin emrine itaatle inşallah aşka, 
sevgiye, muhabbete ulaşacağız.  

Şu insanoğlunu nefsin, maddenin, art düşüncenin 
esaretinden, kötü emellerin etkisinden; mürşid-i kâmilin 
telkini, din olan nasîhatı kurtarır. Gururun, kibirin, ben-
liğin vermiş olduğu bu nefsanî duyguları, Allah’ın zikri, 
muhabbeti imha eder.  

Bir insan görüyorsunuz, nefsin, şeytanın, gururun, 
kibirin insanı. Kendini beğenmiş, kimseyi beğenmez. 
Kendini beğenenleri, gurur kibir edenleri ne insanlar se-
ver, ne Allah sever. 

Bir insan görüyorsunuz, süzülmüş varlıklardan, 
elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan. Tenezzül 
ve tevazu onda, tatlı dil, güler yüz onda, emre itaat, 
telkine sadakat onda. Kur'an-ı Kerim’in canlı örneği. 
Hakk’ı diyet eylemiş. Sevmiş sevmiş, çok sevilmiş. Me-
lâmetin sırrına mazhar olmuş.  

Đşte bunlar, Hak dostun “Hakk’ı istersen yürü in-
sana bak!” dediği, meth ü senâ ettiği hakiki derviş. Bu 
dervişlere canımız feda. Bunlar halkı sevmişler, Hakk’ı 
sevmişler. Tenezzül ve tevazuda toprakları geçmişler. 
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Zaten aslımız toprak. Toprağın çocuklarıyız. Seb-
zemizi verir, meyvemizi verir, bizi bağrında besler cen-
net vatan. Yine bağrında soyumuzu, geçmişlerimizi mu-
hafaza ettiği gibi bizi de muhafaza edecek. Cennet va-
tanım! Sana hizmet, ne büyük şeref, ne büyük meziyet. 
Anamızsın, atamızsın.  

Toprağın çocuklarına merhaba!  

Mütevazı, halkı seven Hakk’ı seven dostlara mer-
haba!  

Ulu Mevla, bizleri, sadıklarından, Hak dostlardan 
hiç ama hiç ayırmasın. Gönlümüze aşk, sevgi, muhab-
bet versin. Dilimize Allah dedirtsin. Gözümüzü nur-i 
tevhid ile nazar ettirsin.  

Hak Dostlar! 

Allah’a emanet olun! 

02. 06. 2001 
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Đnsan vücudunda, nefs-i emmâre 
büyük olaylar meydana getirir. Bunları, 
bu fitne fesadı, gafleti, gammazı ancak 
zikrullah ile, Hak mürşidin emrine itaat, 
telkinine sadakat ile kovacağız. 

 
 
 
 
 
 

CAN DOSTLARIMA NAS ĐHATIM 
 

 “Can Dostlarıma Nasihatım” ilâhisinin açıkla-
ması: 

Her okuyuşta siz Kur’an’ın hikmetiyle dolun 
Ayrılmayın can dostlarım Kur’an yolunda olun 
Şüphe ve şirk ü evham u hayal ile kalmayın 
Vahdette birlikte olun, Hak’ta Resul’de olun 

Can dostlarım!  

Kesafetten letafete geçenlere, maddeden manaya 
ulaşanlara, hikmetlere ram olanlara, kesrette vahdeti 
bulanlara can dostlarım denir. Can dostlarım, hikmetler 
hazinesidir. Canımın dostu, ruhumun dostu, manamın 
vârisleri manasına gelir can dostlarım. Can dostlarım, 
hakikat dostlarım demektir. Canda cananın buluşması, 
bilişmesi, sevişmesi çok önemlidir. Her şey ona bağlı. 
Bu can dostlarım arasına girebilmek kolay dava değildir  

Her okuyuşta siz Kur’an’ın hikmetiyle dolun.  

Kur’an’la dolun demiyor. Okumakla dolun demi-
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yor. Kur’an’ın hâvi olduğu/kapsadığı hakikat manalarıy-
la, hikmet manalarıyla dolun, diyor. Kur’an sizi vuslata 
getirsin, hikmetlere ram etsin.     

“Size kitabı ve hikmeti öğretecek aranızdan, 
bir peygamber gönderdik.”61 Mürşidimiz burada, siz 
her okuyuşta Kur’an’ın hikmetleriyle, manasıyla, özüyle 
dolun, buyuruyor. 

Bu hikmetlere ram olabilmek için muhakkak ki, 
insan vücudunda büyük bir ihtilâl gerekecek. Hikmeti 
tahsil etmek için, o insan, içerisinde olan bütün kötü 
duygu ve düşüncelerden arınacak. Đçi dışı tertemiz, ab-
destli olacak. Gönlü miracgah olacak. Hikmetlere ram 
olacak. Dünyanın ve ukbanın çekiciliğinden kurtulacak.  

Dünya ile ukbayı ko  
Ulâ ile uhrâyı ko  
Var ol kuru sevdayı ko  
Matlap yeter sultan sana.  

O, hikmetler hazinesi olacak olan Hz. Đnsanın vü-
cudunda hiç gayrıyet kalmayacak. Hikmetle dolacak. O 
insan, hikmetle dolabilmek için hazırlanacak. Fenafillah-
tan süzülecek. Nefsânî bütün kötülüklerden arınacak. 
Hülasa zikrullah ile pırıl pırıl, içi dışı tertemiz.  

Süt hiç hile kabul etmez. Đlm-i Ledün, hiç mi hiç 
eksiklik kabul etmez. Ledün ilmi, ilmullah/Allah’ın ilmi 
konacak bu kaba. O kadar temiz, o kadar sade olmalı.  

 “Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki, 
Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.” 62 Allah’ı öyle 
zikrediniz ki, kalbiniz ürpersin, sâikaya uğrasın. Hikmet-
lere ram olsun. Onun için siz her okuyuşta Kur’an’ın 
hikmetiyle dolun.  

Kur’an okuma, makam-ı velayeti, kurb-i ferâizi 
zevketmektir. Kurb-i ferâiz, Kur’an makamı. Onu yaşa, 
                                           
61 Bakara, 2/151 
62 Enfal, 8/2 
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zevk et, hikmetleriyle dol.  

Fenafillahtan süzülmeden, zahiri halk ile bâtını 
Hak olmadan, Hak şuhuduna ermeden Kur’an okumak, 
hikmetlere ram olmak mümkün değildir.  

Ayrılmayın can dostlarım! 

En güzel hitap. Sevgiliye hitap. Canda canana hi-
tap, tende mihmana hitap! “Ayrılmayın can dostlarım!” 
hitabı, zatından sıfatınadır. Ey can dostlarım! Kur’an yo-
lunda olun.  

Şüphe ve şirk ü evham u hayal ile kalmayın. 
Vahdette birlikte olun Hak’ta Resul’de olun. 

Sakın ha! Şüpheyle, şirkle evham ile hayal ile bu 
kutsî vadiye girilmez. Şüpheden, gizli şirkten, nefsani-
yetten arınarak vahdette olun, vuslatta olun, Hak’ta 
olun.  

Hak’ta öyle manalar, hikmetler var ki... Hak vah-
det, Hak adalet, Hak güzellik! En güzel yerde olun. Al-
lah’ın en güzel sıfatlarını giyinin. Zatına mazhar düşün.  

“Resulde olun” dendiği zaman; resul emri tebliğ 
etmiştir. Hakk’ı-batılı, helâli-haramı göstermiştir. Farkı- 
yet makamda olun. Anlayışlı olun. Hak resulün izinden 
dosdoğru yürüyün. Đçin dışın tertemiz olsun! Đnşallah. 
Zahiri halk ile bâtını Hak olan, Hakk’ı-batılı fark eden 
olun. Hak Resulün telkinine sadakat, emrine itaatle tam 
Resul’de olun.  

Sevin birbirinizi Allah için Resul için 
Evlatlarınızla çoğalın vatan millet için 
Yükselin arşa kadar, mamûre edin dört yanı 
Đcabında dönmeyin, ölün birbiriniz için 

Sevin birbirinizi Allah için Resul için. Ne güzel şey! 
Allah için sevmek! Fenafillah makamlarının ifadesidir. 
Resul için sevmek de bekabillah makamlarının ifadesi-
dir. Allah için sevmek, nam u nişanın kalmamak, tam 
ölmezden evvel ölmektir. Beka âleminde resul için se-
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vin. Farkıyet sahibi olun. Vuslat-ı yarla halvet eyleyin. 
Yani bütün hareketleriniz Allah ve Resulü için olacak!  

Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah! O kadar 
güzel Allah için Resul için sevişmek! Resulü’nün yolun-
da, izinde, O’nun ahlâkıyla, ahkâmıyla giyinin. Başka 
sevgi olmaz. Peygamber (s.a.)’i seviyorsan, ahlâkıyla 
ahlâkla- nacaksın, sıfatlarını giyineceksin.  

Yükselin arşa kadar. Bu yükseliş fenafillah, 
bekabillah. Ehadiyete kadar yükselin. Ehadiyetü’l-Ayn 
olun. Zahirî yönüyle de milliyetçilik, vatanperver, mu-
kaddesat, din için, devlet için, memleket ve millet uğ-
runa arşa kadar yükselin.  

Mamûre edin dört yanı. Dört yan: Haset, inat, gu-
rur, kibir. “Dört taraftan yıkılıp üryan olan anlar bizi.” 
Vatan olarak da her tarafı feth edin, mamure edin. 
Düşman ayağı basmasın. Mürşidim vatanperver, milli-
yetçidir. 

Đcabında dönmeyin. Dava, memleket ve millet 
olunca icabında dönmeyin ölün birbiriniz için. Allah bu 
yolda elimizden tutsun. Bize razı olduğu iyilikleri versin, 
aşk versin, sevgi versin.  

Yolların Allah’a gideni Ehl-i beyt yoludur  
Diğerleri aldanmayın, sakın gaflet doludur 
Sen-ben kavgasına düşüp yuvarlanıp gitmeyin 
Mutlak ki, insan-ı hakiki Ehl-i beyt kuludur 

Yolların Allah’a gideni, hidayete erenlerin yoludur. 
Bu yolda seyr ü süluk edenler, hidâyete ererler. Allah’a 
giden yol, Ehl-i beyt yoludur. Ehl-i beyt, hane-i saadete 
mensup, peygamber (s.a.)’in pak soyundan gelen zat-ı 
muhteremlere verilen bir isimdir. Đmamlar soyu. Başta 
Hz. Ali (k.v.) Efendimiz ve ondan sonra da evlatları on 
iki imam var.  

Ehl-i sünnet itikadı üzerine seyr ü süluk edenler! 
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Şu bir gerçek ki, bu yol, vuslat yoludur. Bu yolda 
Hak mürşidin telkiniyle gidilir. Bu yolda vuslat-i yarla 
halvet olunur. Sevip sevip sevilmenin erkânı bu yolda. 
Bu yoldan giden zat-ı muhteremler, fena-i tamda beka-
yı buldular. “Sevdiğim kulun diyeti olurum.” kutsî hadi-
sine mazhar düştüler. Urûç ederek vuslata gidilen bir 
yol. Nuzûl ederek kulluk edilen bir yol. Bu yolda kulun 
varlığı Hak’tır ve Hak’tan asla ayrı değildir. Bu hâl fena-
fillahın kemalidir.  

Diğerleri aldanmayın sakın, gaflet doludur. Diğer 
yollarda, nefs ile nefs için yapılan ibadetler vardır. Nefs 
ile Hakk’a yapılan ibadetler vardır. Bu yolların yolcula-
rında her türlü nefsanî hareketler bulunur. Bunların ara-
sından ancak güzel ahlâklı olanlar seçilirler.  

Đşte Ehl-i beyt yolunda bulunan bu zat-ı muhte-
remlerin ibadeti, Hak ile Hakk’a ibadettir. Bunların iba-
detlerinde huzur vardır, huşû vardır, vuslat-ı yarla hal-
vet vardır.  

Bunun dışındaki yollar, nefisle hareket edenlerin, 
gurur, kibir, haset, inat sahibi olanların, nefs-i emmâ- 
renin etkisinde kalan kişilerin yollarıdır. Bunlar gaflet 
doludur, öfke doludur. 

Đşte muhteremler, bu insanlar sen-ben kavgasına 
düşerler, yuvarlanır giderler. Allah bunların şerrinden 
ehl-i tevhidi korusun.  

Mutlak ki hakiki bir insan, Ehl-i beyte saygılı ve 
hürmetkârdır. Elbette ki, bizler Ehl-i beyt’in yolundayız, 
izindeyiz, çok şükür yanındayız.  

Yezidîlere, Ebu süfyan soyundan muaviyelere dik-
kat edin. Büyük olayları akl-ı selimle düşünün. Biz de 
müslümanız, dediler, Evlâd-ı Resulü katlettiler. Dünya 
kurulalı Kerbelâ vakası’nın eşine benzer bir olay daha 
olmamıştır. 
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Bir tarafta ebu süfyan soyundan gelen, kin ve in-
tikamla dolu, peygamber soyundan intikam alırcasına 
hareket edenler... 72 kişinin üzerine 12.000 insan gön-
dererek evlâd-ı Resulü katledenler...  

Düşün bir kere: Bir tarafta kin, öfke, nefsaniyet 
dolu ebu Süfyan soyu, bir tarafta Allah’ın Resulü Hz. 
Muhammed Mustafa (s.a.)’in torunu Hz. Hüseyin ve 
O’nun evlatları 72 kişi. 

Ebu süfyan soyunun, aklın, mantığın kabul etme-
diği bu vahşetini, kalem yazarken titrer, insan bunu li-
sana getirirken titrer! 

Hem Evlâd-ı Resulü katlettiler, hem de utanma-
dan “Biz de müslümanız!” dediler. Elini vicdanına koy, 
düşün: Şam’da saraylarda çeşitli rezâletler, kadınlar, 
şaraplar, eğlenceler... Bu vahşeti vasiyet eden muaviye, 
oğlu yezide “Hüseyin hayatta oldukça sen huzurlu ola-
mazın.” diyor. Đşte babasının vasiyetiyle 72 kişinin üze-
rine 12.000 kişi gönderiyor. Bu acıklı hadisatı dile ge-
tirmek mümkün mü?.. 

Ey ulu sema, şimşeklerini neden çakmadın?  
Kerbelâ’nın üzerine yıldırımlar atmadın! 
Bilmem bu zulme nasıl sabrettin, nasıl dayandın 
Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlad-ı Resulden.  

Kılıç darbeleriyle evlâd-ı Resul kesiliyor. Sabi, 
sübyan susuzluktan şehit oluyor, koca nehirden su ve-
rilmiyor.  

Đşte muhterem efendim, hakiki insan, Ehl-i beyti 
sever, O’na hürmetkâr, saygılıdır. Yolundan, izinden gi-
den, derdiyle dertlenen, canı gibi seven muhteremlere 
selam olsun! 

Bizler, Ehl-i beyt’e can u gönülden bağlıyız, saygı-
lıyız. Mevla bizi Ehl-i beyt’ten ve onları sevenlerden 
ayırmasın.  
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Tevhidi, irfânı alın bir mürşid-i kâmilden 
Ezelden bu böyle gelir, tâ Hazret-i Adem’den 
Gitmeyin Kâbil yoluna, gidin Hâbil yoluna 
Haberdar olun can dostlarım o demden budemden 

Tevhidi, -irfaniyet veren, âşık, sadık, arif insan 
yapan, kesret vahdet tevhid ettiren, bu kutsî ve ulvî 
hakikatı- bir mürşid-i kâmilden alın. Ender fenadan ge-
çip, Hakk’ı diyet eden, kendine biat edeni Hakk’a biat 
ettiren, velayette velilerle haşrolan, nübüvvette Hak 
Resul’e âşık, sadık ümmet olan, ümmetlikte kemale 
eren, Hak Resul’ün vekaletini üzerine alan, Hak tarafın-
dan irşatla görevlendirilen bu zat-ı muhteremlerden 
tevhidi, irfanı alınız. Emre itaat edip, telkinine sadık 
olunuz. Aşkla, zevkle hizmette kusur etmemeye çok 
dikkat ediniz.  

Biat usulüyle Hz. Âdem (a.s.)’dan bugüne kadar 
bütün ehlullahlar bu erkân üzerine yetişmişlerdir. Kabil 
yolu; katliam yolu, yezidîlerin yolu, evlâd-ı Resul’ü kat-
ledenlerin yolu. Nefsi için yaşayan, nefsi için yiyip içen 
ehl-i nefsin yolu.  

Gerçek, Habil’in yolundadır. Habil zulme uğradı, 
evlâd-ı Resuller gibi. Bizim yolumuz mazlumlar yolu. 
Nefs için değil, Allah için Hak yolda yürümek, Hakk’ı 
müdafaa etmek görevimizdir.  

Muhteremler! 

Görüyorsunuz ehl-i nefis olan kabil ve kabilciler o 
gün de bu gün de aynıdır. Haberdar olun bugünkü za-
limden, bugünkü mazlumlardan. O demden bu demden! 

Birleşin sokmayın aranıza nifakı boğun 
Fesadı, fitneyi, gaflet ile gammazı koğun 
Size Hakk’a vuslat ettirecek bir yol gösterdim 
Fenafillahta ölün hem bekabillahta doğun 
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Allah yolunda birleşme, sevişip kaynaşmak gerek. 
Sakın ha, aranıza fitneyi, fesadı, nifakı, bozgunculuğu 
sokmayın.  

Đnsan vücudunda, nefs-i emmâre büyük olaylar 
meydana getirir. Bunları, bu fitne fesadı, gafleti, gam-
mazı ancak zikrullah ile Hak mürşidin emrine itaat, tel-
kinine sadakat ile kovacağız. Hak dostun buyurduğu gi-
bi:  

Sür çıkar ağyârı kalpten ta tecelli ide Hak. 

Bunlar ağyârdır, gayrıyettir. O günden bu güne 
kadar bütün haksızlıkları yapan, bu hastalıkları taşıyan-
lardır.  

Muhteremler! 

Hak mürşidin telkin ettiği yolla, Hz. Ali  (k.v.), Hz. 
Sıddık’tan bugüne bütün ehlullahlar -bu telkinle- yetişti-
ler. Bu yol fenafillah yoludur. Fenafillah olanlar, beka 
âleminde doğarlar. “Nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz.” 
hadisine mazhar düşerler. Nispetsiz, garazsız, lekesiz 
ölenler, beka âlemine tertemiz dirilirler. Dirilirler de Hak 
onların diyeti olur. Öyle kul ki, vuslat-ı yarla halvettedir. 
Hakk’ı diyet eden kul. Sultanla hemdem olmuş, sevmiş 
sevmiş, çok sevilmiştir. Allah bu Hak dostların himmeti-
ni üzerimizden eksik etmesin.  

AHMED der ki, yolumuz Fehm-i melâmet yoludur 
Hizmet eden fenada vallahi Allah kuludur 
Fenada ve bekada birleşin birlikte kalın 
Can dostlarıma ricam bu gün de yarın da budur. 

Can mürşidim Ahmet, canda cananım Ahmet, ten-
de mihmanım Ahmet! Kelâm-ı Hak'la sohbet eden, sev-
gilinin itimadını kazanan, sultanlara sultan olan Ahmed! 
Buyuruyor ki: “Yolumuz, Fehm-i melâmet yoludur.” 
Fehmi, mürşidimin mürşidi. Nefsini levmetmenin/kına- 
manın, benliğinden geçip Hak benliğine ulaşmanın, urûç 
ve nuzûl etmenin yolu melâmetten geçer.  
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Hizmet eden fenada vallahi Allah kuludur. Fenafil-
lahta emre itaat, telkine sadakat ile emrolunduğu gibi 
dosdoğru olan Allah kuludur. Vallahi, Allah’la ahid- 
leşip, sözleşmedir. Fenafillaha yemin etmektir. Bu zat-ı 
muhteremler, şüphesiz Allah’ın has kullarıdır.  

Fenada ve bekada, yoklukta ve varlıkta, fenada 
Allah’ta; bekada Hz. Muhammet’te birleşip birlikte kal-
mak gerekir. 

Kesret vahdet tevhid etmek, halkla Hakk’ı birle-
mek, mizan üzere, terazi üzere durabilmek Allah’ın has 
kullarına ait bir haldir. Fenafillah olanın, diyeti Hak’tır. 
Bekada Hz. Muhammed (s.a.) doğmuştur. Lâ ilâhe illal-
lah Muhammedün Resulullah ile hatmü’l-makam tecelli 
etmektedir.  

Öyle bir alem ki, dünyanın ve ukbanın ötesindedir. 
Hikmetler alemidir. Vuslat-ı yarla halvet etmenin anla-
mı, aşkı, zevkidir. Birlikte kalabilmenin halidir. Bu erkân 
ve adap üzerine yaşayabilme can mürşidimin telkini ve 
nasihatidir.  

Can Dostlarımdan ricam... Bize ne mutlu! Can 
dostlarım diyor sultan. Bu gün de yarın da budur. Birlik-
te kalmayı, sevip sevilmeyi, Kur’an’ın yolundan gitmeyi, 
hikmetlerini tahsil etmeyi can mürşdim telkîn ediyor.  

Din için, vatan için memleket millet davalarında 
arşa kadar yükselmeyi, büyük fedakârlıkla, cesaret ve 
akl-ı selimle vatana, dine, insanlığa malımızla, canımızla 
zerre kadar çekinmeden hizmet etmeyi telkine sadık 
kalmayı can mürşidim telkîn ediyor. 

Can mürşidimin emrine itaatle, gösterdiği yoldan, 
izden gitmek, nasihatine can u gönülden bağlanmak 
sadakat ve samimiyetimizin ifadesidir.  

Çünkü bu kutsî nasihat, Kur’an’dan alınan bir na-
sihattir. Hak mürşidin sözleri de, sohbeti de Kur’an’ın 
hikmetlerinden tecelli etmektedir. Mevla can sultanın 
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himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. Zat-ı muhte-
remin yolundan gitmek, nasihatına kulak vermek, ona 
layık hizmet etmek mümkün değildir. Eyle himmet faki-
rine, yolundayım ben bir geda.  

Melâmetin bozulduğu, içerisine hurafaların karıştı-
ğı, erkân ve adap dışı hareketlerin, ahkâm-ı şer’iyyeye 
muhalefetlerin, bir sürü yanlışlıkların yapıldığı, batılın 
Hak diye ortaya çıktığı bir devirde can mürşidim bu kut-
sî ve ulvî hakikati bizlere tevdi ederek hedefi göstermiş, 
Hakk’ı-batılı beyan etmiştir.  

Bizlere vatanperverliği, mukaddes emanetin ko-
runmasını, Hak yolda yürünmesini, ehl-i sünnet olma-
mızı en güzel şekilde anlatan, açık seçik söyleyen can 
mürşidime canım feda! 

Ruhu şâd olsun. Ezel ebet telkinleri üzerimizde 
hayat bulsun.  

Can Dost!  

Şu bir gerçek ki sizi seven, yolunuzdan giden, 
emir ve telkinlerinize saygı gösteren, Hakk’ın büyük bir 
lütfuna, keremine uğramış olacaktır. Ulu Yaradanım, 
ezel ebed bizi sizden ayırmasın.  

Kemal-i edeple huzurunuzdan ayrılırken ahde ve-
famı sürdüreceğimi, emirlerinize sadık kalacağımı tek-
rarlar, hürmetle sizi yâd ederim.  

Ruhun şâd olsun Koca Sultan! 

 05. 06. 2001 
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Biz bu genç delikanlının hasedini 
almaya çalışıyoruz, inadını almaya çalı-
şıyoruz. Yalanını haramını, dedikodusu-
nu, malayanisini almaya çalışıyoruz. Ha-
set, inat, haram, dedikodu, boş sözler bu 
gencin ayarını düşürür.   

Va’dinde sadık olmasını istiyoruz. 
Emanete ihanet etmemesini istiyoruz. 
Onu süze süze süze tertemiz hâle getiri-
yoruz. Bak derece nasıl yükseliyor! 

 
 

 
 

 

SÖZ, EMANET, VAAD 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Đnsan sözünde durmamazlık yapmayacak. Söz se-
nettir. Söz, kişinin kişiliğini yükseltir. Sözünüzde sadık 
olma konusuna çok dikkat edeceksiniz.  

  Münafıkların işareti üçtür 

1. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. 

2. Kendisine verilen emanete ihanet eder 

3. Bir haber verdiğinde yalan haber verir. 63 

 

                                           
63 Tecrid-i Sarih, I, 44.  
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1. Diyorum ki: 

-Ahmet Efendi bana ay başında 50 milyon borç 
verebilir misin?  

- Veririm. 

- Hay Allah razı olsun. Ben de seviniyorum. Ayba-
şında 50 milyon işimi görecek.  

Tam aybaşı geliyor, Ahmet Efendi diyor ki:  

- Kusura bakma veremeyeceğim!  

Çok ağır bir şeylerle karşılaştı isen 3-5 gün evvel 
gelip “Efendim, ben bir kaza geçirdim, başıma böyle bir 
şey geldi. Size va’dettiğim parayı veremiyeceğim.” de. 
Yahut da gidip bir yerden borç edeceksin, bana hiç du-
yurmadan -en iyisi o- getirip, buyurun diyeceksin.  

2. Emanet edilen bir şeyi koruma. Emanete sadık 
olma. Đnsanın insanlığı telkine sadakatle, emre itaatle, 
emanete sadakatle meydana çıkacak. Onun için muha-
fazakar olmalıyız. Ne olacak sadık olmazsam, demek 
yok.  

Bir iş yapıyorsun. Bu iş sana emanet edilmiş. Eh, 
böyle de geçer, demek yok. Đşini samimiyetle, en iyi 
şekilde yapmaya çalışacaksın. Aldın eline makineyi. Şu-
rasını yapsak, çalışır, diyorsun. Ama bu parça da deği-
şecek. Orası da yapılacak. Bana ne, bu kadarı yeter, 
demeyeceksin! Emanete saygılı davranacaksın.  

3. Bir haberi yalan haber vermek, abartma, deği-
şik şekilde anlatmak da münafıklık alâmetidir.  

Đhvanımızı Allah münafıklık derecesine düşürme-
sin, çok ağırdır.  

Sözü doğru, emanete sadık, va’dini yerine getiren 
insanlar olmalıyız. Bu üç maddeye riayet eden kişi bul-
duğun zaman, öp başına koy. Bu ortamda, bu cemiyet-
te, bu düzende çok zor bulursun. Vardır, yok değildir, 
istisnalar vardır, ama çok az.  
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Bir hareket oluyor. 

- Efendim, ondan haberim yok!” 

- Haberin var, biliyorsun, görmüşsün. Neden ha-
berim yok diyorsun? Kendini kurtarmak için yalan söy-
leme.  

- Allah’ın bundan haberi var mı?  

- Var.  

- Niye yalan söyledin peki?  

- ..... 

Sözü, özü doğru olalım. Haberi doğru söyleyelim! 
Kırılırsan doğru, demir gibi değil, çelik gibi kırıl. Her 
parçan doğru olsun.  

Vadettiğin şeyi yerine getir. Yalanla atlattın ada-
mı, kendini atlatabilir misin? Va’dinde sadık olmalı, sö-
zünü yerine getirmelisin.  

- Yahu Mehmet Efendi var ya, o kadar sözüne sa-
dık ki... Sadık derviş. Va’detti mi yerine getirir.  

- Yarın sabah saat 9’da Konak Cami’sinin önünde 
birleşelim mi?  

- Evet birleşelim. Oradan beraber 9 Eylül Üniversi-
tesine gideceğiz. Oraya 9’dan evvel gitmeye çalışmalı-
yız! En geç dokuzda. Sen gidersin, 9’da orda beklersin, 
adam gelmez. Sonra da: 

- Kusura bakma gelemedim.  

- Niye bakmayayım canım!  

Va’dine sadık, emanete saygılı, sözünde yalan 
yok. Bu özellikteki kişiler kimlerdir? Kimleri anlatıyor Al-
lah’ın Resulü? Ehl-i tevhidi anlatıyor.  

“Yalan, kötülüklerin anasıdır.” Hep kötülük doğu-
rur. Yalan dedin mi, arkası gelmez. Mahkemede haki-
min kararını bozar. Ticarette insanları mağdur duruma 
düşürür. Düzeni bozar yalan.  



 

 184

Va’dinde dursaydın, karşıki taraf senin vereceğin 
parayla gidip senedini ödeyecekti, hâcizini kaldıracaktı. 
Verdiğin parayla mahkûmiyetini durduracaktı. Ne yapsın 
şimdi bu adam?  

Đnsan çok dikkat edecek. Đnsan yapamayacağı işi 
yaparım, demeyecek. Nicelerine şahit olduk. Böyle ya-
panların akibetleri hep felâket oldu.  

Allah ihvanımıza aşk versin, sevgi versin!  

Melâmette küçük bir şeyde “Ne olacak!” dedin mi, 
olmadı, olmadı, olmadı! Kalite kontrolden geçirmez, kü-
çük eksiklik. “Ne olacak Efendim bu böyle olsa, olabilir.” 
demeyeceksin. Tertemiz, pırıl pırıl olacaksın. Hasbe’l-
beşer eksikliklerimiz olacak. Onları gün be gün en aza 
indirmeliyiz. O da bilerek eksiklik değil; anlamayarak 
yaptığımız bazı eksik hareketlerdir.  

Altının derecesini yükseltmek için eritirler, süzer-
ler, süzerler, eritirler, hurdasını alırlar. 14’ten 18’e, 
18’den 22’ye yükseltirler. Gramajı düşer, değeri artar.  

Bu insanın değerini yükseltmek, ayarını yükselt-
mek o kadar zor ki! Ayarını yükselttin mi ehlullahlara 
karışacak. Velayette velilerle haşrolacak. Ayarı yükseldi 
mi nebilerle haşrolacak. Hak dostu olacak.  

Đşte bu ayarı yükseltebilmek için tek çare, mürşid-
i kâmilin telkinine sadık olmak, neyi alın dediyse almak, 
neyi atın dediyse, atmaktır.  

Biz bu genç delikanlının hasedini almaya çalışıyo-
ruz, inadını almaya çalışıyoruz. Yalanını haramını, dedi-
kodusunu, malayanisini almaya çalışıyoruz. Haset, inat, 
haram, dedikodu, boş sözler bu gencin ayarını düşürür. 

Va’dinde sadık olmasını istiyoruz. Emanete ihanet 
etmemesini istiyoruz. Onu süze süze süze tertemiz hâle 
getiriyoruz. Bak derece nasıl yükseliyor! 

Süzülmüşüz varlıklardan,  
Elenmişiz benliklerden,  
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Var olmuşuz Hak varlıktan,  
Gül bizimdir, gül kokarız.  

Bütün dava şu insanı Allah’a dost edebilmek! Hak 
dostlar dizisine katabilmek! Ama pek kolay bir şey de-
ğil. Allah bu yolda elimizden tutsun, bizi sevdiklerinden 
ayırmasın. Biz mürşide gittik demekle dava halledilme-
di.  

Bu tevhid ilmi, ilm-i Ledün öyle bir ilim ki, âşıklık, 
sadıklık isteyen, arifiyet isteyen bir ilim. Aşkla, zevkle 
kişiyi kaynatmalı. Vuslat-ı yarla halvete getirmeli. Kes-
ret vahdet tevhid ettirmeli. Bir kişi kendisinin dervişliği-
ne inanmalı. “Ben dervişim, Allah’a söz vermişim, 
ahidleşmişim.” demeli. Dünya ukba pazarından geçip 
Nefsânî olan bütün kötülüklere "dur!" diyebilmeli. Ayarı 
yükselteceğiz ya!  

Đstemiyorum sarayın ahırında, bahçesinde, paspa-
sında, ameleciliğinde, hamallığında çalışsın. Gönül sara-
yının elemanı olsun. Vuslat-ı yarla halvet eylesin. Naz 
ve niyaza yükselsin. Sevgilinin harem-i ismetine/temiz 
ve kutsal mekânına girme hakkını kazansın. O zaman 
Đçi dışı abdestli tertemiz olacak. Allah ve Resulü’nün 
itimadını kazanacak.  

     “Đyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yok-
tur, onlar üzülmeyeceklerdir.”64 Siz iman ettiniz, Al-
lah’tan ittika ettiniz/sakındınız, korundunuz, hak yolda-
sınız.”  

Herkesin bu yolda yürümesi mümkün değildir. 
Gitsin kahvede oyun oynasın, gitsin gezsin nefsine göre 
hareketler yapsın. Ondan sonra biz bunu nasıl atlatalım 
bu hendekten diye gayret kesilelim. Nasıl nefsî arzular-
dan, dünyadan geçirelim, Hatta ve hatta ukbadan nasıl 
geçirelim? Nasıl vuslat-ı yarla halvete getirelim? diye 
çırpınalım… 

                                           
64 Yunus, 10/62 
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Dikkat kelimesi bazen bana yetmiyor. “Emrolun- 
duğun gibi dosdoğru ol!”65 Hak mürşit ne söylediyse, 
alın dediğini almalı, atın dediğini atmalıyız.  

Öyle bir yoldayız ki, sırat burada, mizan burada, 
vuslat-ı yarla halvet burada. Sevip sevip sevilmenin aş-
kı, iştiyakı, zevk u safası burada.  

Burada ihmallik olur mu? Burada gaflet olur mu? 
Öyle bir şey ki, dost bekliyor, eğlenmeyin! Ne güzeldir 
güven kazanmak, sevgi kazanmak, Allah’ın sırrına sır-
daş, yoluna yoldaş olmak, Hak dostlarla buluşmak! Al-
lah bu yolda elimizden tutsun. Bizi sevdiklerinden ayır-
masın.  

Sizden daha tenezzül daha tevazu istiyorum. Da-
ha çok zikreden, aşkla kaynayan, hikmetlere ram olan, 
iyilikte yarışan, Hak mürşidin emrine itaatle al denileni 
alan, at denileni atan olmanızı istiyorum.  

Öyle bir derviş ki, aman Allahım, melekler kendine 
hayran olsun. Sırattan, mizandan geçsin. Muhasebeden, 
muhakemeden şehadet âlemine yükselsin de ben 
şehadet ederim, desin. Görerek, bilerek, yaşayarak 
şehadete ersin.  

Allah bu aşkı, bu zevki bütün ihvanımıza, cümle-
mize nasip eylesin. Allah anlayış versin, ilim versin, ir-
fan versin. Bizi kendinden ayırmasın.  

Efendimizin ruhu için el Fatiha.  

10. 06. 2001  

                                           
65 Hûd, 11/112 
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Ben istiyorum ki yarın yüzlerce, bin-
lerce insana meşale yakmış, karanlıkta 
yollarına ışık tutabilen olasın. Herkes bir 
karanlığa yuvarlanıp gidiyor. Sen güzel 
ahlâkın meşalesini, namusun, doğrulu-
ğun meşalesini, özü doğru, sözü doğru 
olmanın meşalesini yakacaksın.  
 

 

 

 

 

YAK YAVRUM MEŞALELER Đ! 
  
- Evladım, ilkokulda okuduğunuz zaman sınıfta 40 

kişi var mıydı? 

- Evet, 35-40 arasıydı. 

- Bir araştır bakalım. Kimi ilkokulu zor bitirmiştir. 
Kimisi ortaokulda elenmiştir. Kimisi lisede elenecek. 40 
kişiden 5 kişi üniversiteden mezun olmaz. Ya 3 kişi, ya 
5 kişi. Onların da kimisi açık öğretimden, kimisi de çok 
basit yerlerden mezun olur. En güzel yere, en çok iste-
nilen yere gidip de mezun olabilmek kolay değil!  

Sen lisede okuyorsun, kendini üniversiteye hazır-
layacaksın; ama üniversite bölümlerinden ziraattan, 
madencilikten, gıdadan mühendis olanların birçokları 
sokakta, kimi de asgari ücretle çalışıyor.  

Onun için ben istiyorum ki, benim Alim en güzel 
bölümü okusun. Güzel bir idareci makamına gelsin. 
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Çevresine ahlâkıyla, ahkâmıyla, şeriatıyla, terbiyesiyle, 
namusuyla nur saçsın. Aydınlatsın, düşeni kaldırsın. 
Hayatın entrikalarını öğretsin, tehlikelerini öğretsin.  

Öyle bir çark dönüyor ki, oğlum, din-iman gidiyor, 
ahlâk gidiyor, namuslar heder oluyor. Anne baba saygı-
sı kayboluyor. Anne babaya “Eee, yeter be!” diyebiliyor 
genç. Bu eğitimden fazla bir şey bekleyemezsiniz. Đman 
ve ahlâk, Đslâmda. Vatan sevgisini, millet sevgisini, Al-
lah aşkını Đslâm’da, tevhitte bulacaksın yavrum.  

Ben para çok alasın diye demiyorum. Para önemli 
değil; onu verir Allah. Ahlâkınla, yaşantınla, çalışkanlı-
ğınla, doğruluğunla, namusunla vatana hizmet etmeli-
sin.  

Sana diyecekler: 

- Seni genel müdür yapmışlar, senin önemin ne-
dir? 

Çıkacaksın ortaya:  

- Katiyetle hırsız değilim, çalmam!  

Millet şaşıracak. Bu yeter! Biir.  

Đkincisi, emaneti ehline veririm, nâehle görev 
vermem. Parti, siyaset benim kapımdan geçmez. Đşi eh-
line veririm.  

Üçüncüsü, yalan kapımın önünden geçmez, yalan 
söylemem, söyletmem, istemem. Memleketime, mille-
time hizmet, Hakk’a hizmettir. Đşte benim önemim bu 
özelliklerimden gelir. 

Görev, hizmet çok önemli, çok mümtazdır. Biz sizi 
basit bir insan olarak, midenizi doyurasınız diye yetiş-
tirmiyoruz. Öyle bir mevkiye gel ki, ahlâkından örnek 
alsınlar. Terbiyenden, namusundan, doğruluğundan, 
adımını göre göre atmandan örnek alsınlar. Đnsan ca-
nım! desinler. Kendini bu günden hazırla! 
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Şeriat yapıyorsun diye seni eksik görenler olabilir. 
Sen de kaçak gibi, acaba doğru mu yapıyorum, şeklinde 
davranma. Allah’ımın emrini yapıyorum. Hz. Muham-
med (s.a.)’in tebliğini yerine getiriyorum, diyebilmelisin.  

Allah ezel ebed elinizden tutsun yavrum.  

Ben istiyorum ki yarın yüzlerce, binlerce insana 
meşale yakmış, karanlıkta yollarına ışık tutabilen olasın. 
Herkes bir karanlığa yuvarlanıp gidiyor. Sen güzel ahlâ-
kın meşalesini, namusun, doğruluğun meşalesini, özü 
doğru, sözü doğru olmanın meşalesini yakacaksın.  

Seni pasif, vasatın altında istemiyorum ben. Đyili-
ğin abidesi olasın inşallah. Anneni biraz daha fazla sev, 
şimdiki sevgi yeterli değil. Babanı anneni daha fazla 
sev. 

O zaman ben sana dua edeceğim. Nerden mi? 
Ama kabirden, ama cennetten, ama arş-ı âladan sana 
dua edeceğim. Anladın mı? Allah çok iyilik versin. 

Hadi başarılar! 

Hadi iyilikler! 

Hadi güle güle! 

 

11. 06. 2001 
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Şu bir gerçek ki, Đslâm, güzel ahlâk-
tır. Güzel ahlâk kimde varsa, tevhid on-
dadır. Đşte can mürşidimiz, güzel ahlâka 
kavuşturabilmek için, nispet fiilden 
fiilullaha, nispet sıfattan sıfatullaha, nis-
pet vücuttan vücudullaha geçiriyor, 
gayrıyeti siliyor. Önemli olan kesret-
vahdet tevhid etmektir.  

 

 

 

ALLAH’IN GÜVEN ĐNĐ KAZANAB ĐLMEK 
 

Esselamüaleyküm 

Kıymetli Dostlar! 

Kendini yüzde yüz tevhide veren başkadır, yüzde 
yirmi, otuz veren başkadır. Yüzde yirmi vermiş adam, 
hep avamlıktadır. Yüzde ellinin üstünde kendini tevhide 
verirse, o zaman eyvallah.  

Öyle güzel şeyler zuhur ediyor; onları anlatıyor-
sun; duyan var mı diye bakıyorsun? Yok! Dervişin gönlü 
sohbete açık olacak. Gönlü tevhide bağlı olacak. Gönlü 
kendisini ne kadar tevhide verirse, o kadar zuhurat, o 
kadar tuluat, o kadar kemalât olacak.  

Bu âlem bir pazarda vüsatınca aldı mal. Senin iti-
madın var, nâmütenahi alırsın. Adam der sana ki, mil-
yarları al. Süleyman Efendi’ye gelir, “Sen şu kadar al.” 
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Bir ambargo koyar. Çünkü sen itimadını kazanmışsın; 
ama o, kazanamamış. 

Allah’ın da güvenini kazanabilmeli insan. O zaman 
al alabildiğin kadar. O ilmullaha ulaşabilmek için, birisi 
aşktan, zevkten beyhoş oluyor; birisinin canı sıkılıyor, 
daralıyor. Çünkü kabı dar, alamıyor.  

Çocukken dereye balık tutmaya giderdik. Ben hiç 
ehil değildim, bilmiyorum. Ötekiler tutuyor, ben daralı-
yorum. Hadi gidelim, diyorum. Çünkü tutamıyorum.  

Đhvan da sadakatine göre samimiyetine göre, 
bağlılığına göre mal alır. Allah bu yolda elimizden tut-
sun. Hz. Sıddık’in sadakati onu yükseltmiştir. Hz. Ali  
(k.v.)’yi Kerremallahü Veche yapan, O’nun tevhide bağ-
lılığı, samimiyeti, sadakatidir.  

Bir ihvan aşkla, zevkle tutuşuyorsa, sadık derviş-
tir, Hak mürşidin gönlüne girmiştir. Al denileni almış, at 
denileni atmıştır.  

Hacı Bayram-ı Veli dervişlerini imtihan etmiş:  

-Var mı Allah için kurban olacak olan?  

Yüz binlerce insandan iki tane derviş çıkmış. Padi-
şaha: “Đki dervişim var, Efendim, diyor. Biri erkek, biri 
kadın.”  

Öl dedin de ölmedim mi  
Aşka vefa etmedim mi? 
 

Eğer bir can ise hüsnün pahası  
Nice yüz bin anın olsun fedası.  

Sana kavuşmak için değil bir can, binlerce can fe-
da olsun.  

Birisi de diyor:  

-Şu bir gerçek ki, mürşit o kadar da değil. Ben de 
onun kadar bilirim.  
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Birisi sadakatinin zevkini, aşkını alıyor; biri de 
ihanetinin karşılığını görüyor. Yunus Emre dergâha 
alınmazdı; odun taşırdı, doğru odun, kalem gibi. Ama 
gönüller fethetmiştir. Dergâha alınan çok insan olmuş; 
ama gönülde yeri yok! 

Allah; rızasından, sevgisinden, muhabbetinden 
mahrum etmesin.  

Derviş, Allah’a gönül verecek. Derviş, Hak mürşi-
din emrine muti olacak. Al denileni alacak, at denileni 
atacak. Derviş emrolunduğu gibi dosdoğru olacak. Ni-
çin, niye, nedenlere takılmayacak. Derviş, Allah’ın rah-
metini, merhametini coşturacak.  

Allah:  

- Ben sevdiğim kulumun diyeti olurum, diyor. 

Sevdiği kul, muhakkak ki bir derviştir. Nispet fii-
linden, nispet sıfatından, şirk vücudundan soyunmuş bir 
derviş. Allah Hak mürşidin himmetlerini üzerimizden 
eksik etmesin!  

Đbrahim Ethem, tacını, tahtını terk etti. Hak mür-
şidin emrine itaat etti, helâlar temizledi. Aşka, zevke 
düştü. Padişahlık hiçbir şey değil! Đhvanımız biraz feda-
kâr olacak, cefakâr olacak. Emrolunduğu gibi dosdoğru 
olacak. Telkine sadık davranıp, varlıklardan süzülecek, 
benliklerden elenecek, Hak varlıktan var olacak.  

Şu bir gerçek ki, Đslâm, güzel ahlâktır. Güzel ahlâk 
kimde varsa, tevhid ondadır. Đşte can mürşidimiz, güzel 
ahlâka kavuşturabilmek için, nispet fiilden fiilullaha, 
nispet sıfattan sıfatullaha, nispet vücuttan vücudullaha 
geçiriyor, gayrıyeti siliyor. Önemli olan kesret-vahdet 
tevhid etmektir.  

Đnsan yetiştirme çok önemlidir. Đnsan yetiştirecek-
sin; sadık, sözü kontrollü, adımını göre göre atan insan.  



 

 193 

Đnsan yetiştireceksin; Allah ve Resulü’ne muhatap 
olan, vuslat-ı yarla halvet eden insan. 

Đnsan yetiştireceksin; halkın yüzünden Hakk’ı se-
ven, kesret vahdet tevhid eden insan.  

Đnsan yetiştireceksin; dedi-demediden, oldu-olma- 
dıdan sıyrılmış, kelâmı Hak’tan almış insan.  

 Đnsan yetiştireceksin; dağların taşların kaldıra-
mayacağı kutsi emaneti taşıyacak insan. 

Đnsan yetiştireceksin; niçin, niye, nedenlerden so-
yunmuş, geçmiş insan. 

Đnsan yetiştireceksin; can pahasına olsa bile Hak 
mürşidin emre itaat eden, telkinine sadık olan insan. 

Đnsan yetiştirme, basit bir dava değil! “Onlar şöyle 
bilir, ben böyle bilirim. Öyle dedi-demedi...” Bu tevhid 
değil, olmaz böyle tevhid. Meratib-i tevhid, makamat-ı 
tevhidi kişiler bilgi olsun diye öğreniyor. Halbuki bilginin 
ötesinde olmak, hâliyle hallenmek, zevkiyle zevkiyap 
olmak gerek. Vuslat-i yarla halvet olmak, velayeti gi-
yinmek, nübüvveti giyinmek, kesret vahdet tevhid et-
mek gerekiyor. Arifane hareketlerle, adımını göre göre 
atıp, bilinçli hareket etmek gereklidir. Allah bu yolda 
elimizden tutsun.  

Bak, Hak dost diyor ki:  

Đstemem ben dünyayı  
Hem istemem ukbayı  

Đnsanın feryât edesi geliyor: Neden? 

Buldu gönül Mevla’yı  
Bildirdi beni bana”  

Gönül Mevla’sını bulacak, vuslat-ı yarla halvet 
edecek. Sevip sevip sevilecek. Dilin tarif edemediği bir 
hâl bu. Dost ile vuslat, dost ile uzlet bu. Allah sevdikle-
rine versin.  
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Diyorum ki kendi kendime: Akl-ı selimle bu yazıla-
rı okuyan kimsenin kalkıp buraya gelmesi lâzım. Akl-ı 
selimle okuyup tefekkür eden, manasına giren, Allah ve 
Resulü’nü hâlde tevhid etmenin aşkı ve iştiyakı içerisin-
de olan bize gelecek. 

Ne kadar tevhide gelse de, bir evveliyat, bir gele-
cekle mukayyet, insanlar. Kıyl u kalden geçip hâle gel-
dim ya ResulAllah, hâl, diyebilmeliyiz. Hâlde tevhid et-
menin aşkına, zevkine, muhabbetine düşmeliyiz.  

Đstiyoruz ki, ihvanımız aşkla, zevkle kaynaşsınlar, 
muhabbetullahla kaynaşsınlar. Đstiyoruz ihvanımız, 
meratib-i tevhidi, makamat-ı tevhidi yaşasınlar.  

Hz. Ali  (k.v.) “Ben konuşan Kur’an’ım!” nasıl de-
miş. Hz. Ali  (k.v.), bir başka birisi mi?  

Peygamber (s.a), kesafet vücudunda “Beni gören 
Hakk’ı gördü.”66 buyurdu. O söz, şu anda geçerli. Bunu 
Đsmet Hoca da kullanır, Sabri Hoca da kullanır. Niçin 
kullanılmasın? Söz kutsiyetini, ulviyetini kaybetmiş de-
ğil.  

- Ama Efendim, bu söz Hz. Muhammed (s.a.)’e 
aittir. 

- Mansur da söyledi. Eğer sade Hz. Muhammed 
(s.a.)’e ait olsaydı söyleyebilir miydi? 

    “Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) ora-
dadır.”67 âyetinin sırrına mazhar oldu da Hak dost, 
“Sultanların Sultanıyız!” dedi.  

Tevhidi hâle getirdin mi korkaklık başlıyor. Hayır, 
öyle değil, böyleler, başlıyor. Çekingenlikler oluyor. 
Tevhid bu! Kim kimden çekinecek!  

Allah bize anlayış, razı olduğu iyilikleri versin.  

                                           
66 Tecrid-i Sarih, XII, 278. 
67 Bakara, 2/115 
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Biraz daha sadık olmayı, tenezzül ve tevazuda 
toprakları utandırmayı, Allah ve Resulü’nün rahmetini 
coşturmayı, kesret vahdet tevhid etmeyi, bulmanın, 
bilmenin ötesinde yaşayıp, hâliyle hâllenmeyi, zevkiyle 
zevkiyap olmayı Allah bütün ihvanımıza ihsan eylesin.  

Gelin dostlar gelin,  
Aradığınız bizdedir  
Ah u feryat eyleme  
Can u canan bizdedir.  

Bunu biz açık seçik ilan ettik. Bunun ötesi yok. 
Anlayışlı olabilmeli, arifane hareket etmeliyiz. Millet 
hayrete düşmeli, hikmetlere ram olmalıdır. Sözü özden 
almalı, kelâmı Hak’tan duymalıdır. 

Biz, erkânı koruyan, edebi muhafaza edeniz. Hz. 
Muhammed (s.a.)’in yolundan izinden yürüyeniz. O’nu 
sînesinde barındıran, “Ben-sen, sen-ben olmuşuz hem.” 
hitabını Muhammediyyet’e yapabileniz. En büyük him-
met budur bana: Sen olma!  

- Ama efendim, Allah başka, peygamber başka... 

Bu başkalıktan Allah kurtarsın ihvanımızı.  

Bazıları “Ben öğrendim, tevhidi.” diyor. Nasıl öğ-
rendin? Hay Allah! Bir kere anlatılmış da artık daha 
durmuş mu? Ne tecelli, ne zuhurat, ne hikmetler hazi-
nesi bu. Efalullah, sıfatullah ki mevcut anda zatullah. 
Zat-ı Hakk’ın mazharı olabilmeliyiz. Anlayışlı olmak 
arifâne hareketler yapmak ne kadar güzel! 

 Kime ref-i hicap oldu 
Gözü mahbûbunu gördü  
Ana sor mahbûbun vasfın 
Ki sorma gözü a’madan  

Nispet fiiller, nispet sıfatlar, şirk vücut kimden 
kalktı ise, kimin gözünden perdeler kalktı ise onun gözü 
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sevgilisini gördü. Haberi soracaksan, bu zat-ı muhtere-
me sor. Köre deme ki, benim sevgilim nasıl?  

- Ama söyleyenler, bunu o zaman söylemişler... 

- Miş’li tevhid olmaz evladım.  

Varmazsa yolum şeyhime  
Sürmezse merhem yareme  
Vâ fırkata vâ hasreta.  

Hak mürşidi buldun mu tevhid et. Allah’ı arıyorsan 
orda bul. Muhammed (s.a.)’ini arıyorsan orda bul. Mür-
şidi arıyorsan orda bul. Tevhid et.  

Tevhid et Hakk’ı Hak ile  
Efal, sıfat u zat ile  
Gir ol vücud-u vâhide, gir. 

Rabbimize sonsuz hamd ü sena. 

Hamd ü sena Rabbimize  
Gösterdi kendini bize. 
Melâmiler derler bize  
Fedâîler derler bize. 
 

Zat-ı Hakk’ı anla, zatındır senin  
Hep sıfatı hem sıfatındır senin  
Sen seni bilmek, necatın, kurtuluşun  
Gayre bakma sende iste, sende bul yahu  

Şu insan-ı kâmili bulunca, gayrı arama artık. Đn-
san dışı varlıkları kaldırıp insan-ı kâmilde bulmak, me-
lâmettedir. “Yarın Allah’ın huzuruna nasıl çıkacağız? 
Günahlarımız ne olacak?” tan melâmet insanı kurtarır.  

Nispet fiilden fiilullaha, nispet sıfattan sıfatullaha, 
şirk olan vücuttan vücudullaha mazhar düşmeliyiz.  

Geçmeyecek bunlar sırat, 
Vermeyecek bunlar hesap, 
Mürşide verdiler hesap, 
Hep gördüğü didar, hep cemâl olur.  
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Allah Hak mürşidin himmetlerini üzerimizden eksik 
etmesin!  

Muhammedî melâmileriz. Bu zevkler nâmütenahi. 
Bu zevklerin sonu yok. Öyle bir ilim, öyle bir ilmullah ki, 
cihanın şahı katresine canını verir. Düşünüyorum da di-
yorum ki kendime:“Bu zevke layık olacak sen ne yap-
tın? dedim. Ben ne yaptım?” yaptıklarım yeterli değil. 
Melâmetin aşkına, zevkine, muhabbetine girmek lâzım. 
Bizim biraz daha gayret etmemiz, biraz daha hemdem 
olmamız gerek..  

Varıp bir bir ile bir olmak,  
Visâl-i dosta erişmek,  
Ne güzeldir ne güzel! 
  

Bu yerdir şehr-i hakikat,  
Bu yerde zahir olur Hak  
Gören Hak’tır görünen Hak  
Muhittir ol bilâ ıtlak 

Đhvanımız çok kanaatkar oluyorlar. Ben de çok 
kanaatkar olmayı tercih etmiyorum. Sevgili duvar arka-
sında; ben burada. Ömür böyle heder olsun gitsin, olur 
mu!  

Ferhat üç tane dağ delmiş. Mecnun sahralara 
düşmüş. Diğer tarikatlar rüya görsünler diye, sevap ka-
zansınlar diye, gece gündüz zikre, ağlamalara, feryatla-
ra düşmüşlerdir. Vallahi biz canana erdik. 

Ah u feryat eyleme,  
Can u canan bizdedir.  

Ah u feryat eyleme, diyorsak, zikrimiz, herşeyi 
kaldırdı, demek manasına gelmez. Tevazumuzla Allah’ın 
rahmetini coşturmalıyız. Ahkâmımızla, ahlâkımızla, Mu-
hammedî cephemizle Hz. Muhammed (s.a.)’in gönlünü 
fethetmeliyiz. Allah ve Resulü’nü arayan bize gelsin, di-
yebilmeliyiz.  
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- Nasıl gelsin bize? Tövbe de yahu! 

- Yahu niye gelmesin? Allah: “Sevdiğim kulumun 
diyeti olurum.” diyor. Hani tevhid edecektik. Lâ ilahe il-
lallah Muhammedün Resulullah’ı tevhid edecektik! 
Meratib-i tevhid, makamat-ı tevhid bizi sevilen kul ya-
par! Hay Allah bize anlayış versin, aşk versin, sevgi 
versin.  

Kim derse ki, “Ben bu davayı hallettim.” Ben ona 
hayret ederim. Nasıl hallettin? Melâmet bitti mi? Aşklar, 
zevkler, muhabbetler durdu mu? Kurb-i ferâiz durdu 
mu? Kurb-i nevâfil durdu mu? Kesret vahdet icraatını, 
muamelatını durdurdu mu? Tamam, işte bu bu kadar mı 
dendi? Đşte buna tövbe de yahu! 

Gerçi ben tatmin olan, “Bu, budur!” diyen birisi 
değilim. Herkes benim anladığımın on katıyla gelse, ben 
gene derim: Daha! Sadıklık, ariflik, kâmillik, olgunluk 
istiyorum. Allah bize biraz daha anlayış versin. Pey-
gamber Efendimiz (s.a.) “Rabbim ilmimi, anlayışımı art-
tır, beni salihlerinden ayırma.” derken, biz nasıl tamam 
diyebiliriz?  

Allah ihvanımıza feyiz versin, ilham versin.  

Đhvanın, randımanın düşük olmasının bazı neden-
leri vardır: Lokması helâl mi? Ahkâm-ı şer'iyyeye gö-
nülden bağlı mı? Anne, babaya, dosta, ahbab u yarana 
saygılı mı? Allah’ın emrini tutup, nehyinden kaçınır mı? 

 Bu ihvanın kemale gelebilmesi için güzel ahlâk 
gerekir. Güzel ahlâkı giyinmiş mi? Bu öyle bir hâl ki, 
“Yürü hâl ehli ol, sözü ne dersin?” Biz eksikliğimizin ıstı-
rabını çekeriz. Kemalât Allah’ındır. 

“Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne 
kötülük dokunursa kendindendir.”68 

                                           
68 Nisa, 4/79 
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Şu insanoğlu hâlde tevhid etmesi hâliyle hâllenip, 
kelâmı Hak’tan alması, tevhid etmesi, zuhura gelmesi, 
kesret vahdet tevhid etmesi çok kolay değildir.  

Đşte bahsedilen hallerin insanda zuhura gelebilme-
si ancak insan vücudunda büyük bir ihtilâlle gerçekleşti-
rilir. O ihtilali de insan vücudunda melâmet yapar.  

Đnsanoğlunda daima bir bekleyiş var: Dur bakalım 
ne olacak! Acabalar, şüpheler, evhamlar... Olmaz işte 
böyle olmaz.  

Tâlibi bu sözü kendinden demez  
Kelâm-ı Hak ile söyledi meğer.  

Çok şükür elhamdulillah. Đhvanımıza Allah anlayış 
versin, tenezzül ve tevazu versin, Muhammedî ahlâk, 
Muhammedî ahkâm, Muhammedî erkân versin. Allah il-
ham versin, aşk versin, sevgi versin. Allah bizi sevgi-
sinden, aşkından, muhabbetinden, sevdiklerinden mah-
rum etmesin. Allah razı olsun. 

Efendi Hazretleri, tevhidi anlatamamanın ıstırabı 
içerisinde kaldı. Biz ne zaman O’na muhatap olduk, ne 
zaman onu hâle getirip zevk etmeye başladık, o zaman 
çook çok çok memnun kaldı. Yeter bana, dedi.  

Efendi, ruhu şâd olsun, tevhid etmişti, melâmeti 
zevk etmişti. Âşık, sadık, arif insandı. Allah can mürşi-
din himmetlerini üzerimizden eksik etmesin! Ne zaman 
bizim aşkımızı, zevkimizi tatmaya başladı, anladı, 
“Ohh!”dedi. şükür! Đnşallah bize de “Ohh!”dedirtirler. 

Hayretteyim, hayretteyim, vuslattayım, vuslatta-
yım, canda cananla vuslattayım. Bunlar basit şeyler de-
ğil.  

Senin esrar-ı miracın fenafillah olan bildi. 
 Bekabillah bulan erdi o zevke, ya Resulallah”  

Bilmek, tevhid değildir. Bilmenin yanında olmak 
gerekir. Aşka tutulma, sevginin insanı olmak gerekir. 
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Tenezzül ve tevazuda yarışmak gerekir. Kesret vahdet 
tevhid etmek gerekir. Kolay değil, o miracın esrarına 
erebilmek!  

“Gönül şehri sarayında gözüm gördü dilârayı  
Niçin inkâr edem hakim ki  gördüm ben o bedrâyı. 
  

Benim ilm-i şuhûdumdan hep âciz kaldı âlimler  
Onunçün kaldılar mahçup, görünmez derler Allah’ı  

 

Gerek âlim, gerek zahit, ki bilmez nefsini tahkîk  
Onun imanı hep taklit, eder inkâr Ev edna’yı. 

Tevhidin hâliyle hâllenmeyi, zevkiyle zevkiyap ol-
mayı, hâle, lisana getirmeyi, Allah bütün ihvana nasip 
eylesin, aşk versin. Tevazu ister, emre itaat ister, Hak 
mürşidin rızası ister. Kolay, basit değil, vermezler he-
men öyle. Ne diyor Hak dost:  

Eğer bir can ise hüsnün pahası  
Nice yüz bin anın olsun fedası  
Niyazî’nin kadîm u âşinası  
Haber ver bize canan illerinden 

Đstiyorsan Rabbinle mülâkat kurasın, istiyorsan 
sevesin, sevilesin; Hak mürşidin emrine itaat edeceksin, 
telkine sadakat göstereceksin. Alın dediğini alıp atın de-
diğini atacaksın. Hak mürşitten olur ihsan, gayrıdan ol-
maz.  

Allah ihvanımıza iyilik versin, sevgi versin, aşk 
versin. Allah razı olsun. 

Efendimizin ruhu için el-Fâtiha. 

13. 06. 2001  
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Allah, “Ey iman edenler! Allah’ı çok zik-
redin.”69 diyor. Çok zikredeceğiz. Zikir insa-
nın içini nurla doldurur. Allah’ı sevmenin yo-
lunu açar. Sevgi, muhabbet doğar. Zikir, kulu 
Allah’a âşık eder. Unutmayın kişi sevdiği uğ-
runa her kötülükten geçer.  

 
 
 
 
 

 
 
 

UYAN! 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Allah’a sonsuz hamd ü sena, habibine salatü se-
lam olsun. Allah razı olduğu iyilikleri üzerimizden alma-
sın.  

Hepimiz dahil olmak üzere şükrümüz az, çok az. 
Farz namazı kıldıktan sonra bir de şükür secdesi yapa-
lım Rabbine. “Sonsuz şükürler olsun ya Rab!” diyelim.  

Aklımız var cihana bedel. Göz vermiş görürüz; ku-
lak vermiş duyarız; dil vermiş söyleriz; el ayak vermiş 
hareket ederiz… Bunların kadr u kıymetini bilip, şükrünü 
eda edebiliyor muyuz? Yatağa mahkûm olanlar, teker-
lekli sandalyeye bağlananlar, dilsizler, nice dertliler var.  

                                           
69 Ahzap, 33/41 
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Allah insanı kendisiyle süslemiş. “Ona ruhumdan 
üflediğim zaman”70 ayetiyle bize ruhundan ruh üfledi-
ğini beyan ediyor Allah. O’nun ruhunu nasıl taşıyacak-
sın? Allah’ın istediği gibi abdestli, rızası doğrultusunda 
taşıyacaksın; nefsin esiri olarak değil. Öyleyse Allah na-
sıl olmamızı istiyor? 

Allah’ın sözü:  

“Habibim, edibim, taraf-ı âliyemden neyi ge-
tirip, alın dediyse, onu alın. Neyi yasakladıysa, 
ondan kaçının, uzak durun.”71  

Bir âyet-i kerimede Cenab-ı Hak, buyuruyor: “De 
ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder 
ve merhamet eder.”72 

Bu yolda tâbi olacağımız tek insan Hz. Muhammed 
(s.a.)’dir. Hz. Muhammed (s.a.)’in izinden gittin mi ya-
lan, malâyâni, dedikodu yok. Haram, oldu-olmadı, inat, 
haset, gurur, kibir yok..  

Yolumuz hidayet olunanların yolu. Eğer içinden 
bazı şeyler geçiyorsa, kırıntılar, şüpheler: O öyleydi, bu 
böyleydi gibi; tövbe et, sil, sil baştan yap.  

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

Eğer nefsânî bir şeyler üretiyorsan, başkalarının 
aleyhinde düşüncelerin duyguların varsa, sil baştan! 
Sizde bir kötü var, o da nefsiniz.  

Ne diyor Niyazi Mısrî Hz.’leri: 

Adâvet kılma kimseyle, yeter nefsin sana düşman. 

                                           
70 Hicr, 15/29 
71 Haşr, 59/7 
72 Âl-i Đmran, 3/31 
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Đstiyorum ki, bu düşmandan kurtulabilmek için 
benim dervişlerim uyanık olsunlar, peygambere tâbi ol-
sunlar ki, Allah da onları sevsin; sevsin, sevdiklerinden 
ayırmasın.  

Herkesin bir şeyleri, bazı kırıntıları vardır. Defteri-
ne artıları, eksileri yazılmıştır. Neler mi? “Şunun boyu 
uzun.” desen gıybet veya dedikodu yapmış olursun. Kı-
sa, desen daha kötü. Ne zaman onları sil baştan yapa-
cağız?  

Niye biz bu ağıza zikrullah veriyoruz? Nefisten 
kurtulsun, Allah’la konuşsun, O’na muhatap olsun, 
O’nunla kaynaşsın, diye. En güzel ağız, zikrullahla co-
şan, muhabbetullah ile coşan, pınarlar gibi akan ağızdır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.)’e soruyorlar: 

- Sevdiklerin kimlerdir? Tanıt bize ki, biz de onları 
sevelim, onlar gibi olalım. 

Buyuruyorlar ki: 

- Sevdiklerimin azalarından kimseye zarar gelmez. 
Elinden zarar gelmez. Eli itmez, kırmaz, dövmez, çal-
maz. Sıkı/cimri değil veren el, tutup kaldıran el. Dilin-
den zarar gelmez. Dili insan çekiştirmez, malâyâni ko-
nuşmaz. Dilinin dikeni yok, insan darıltmaz. Sözün en 
güzelini kullanır. Yani sevdiklerimin bütün azaları terbi-
ye olmuştur. Đnsanların hayırlısıdır onlar.  

Allah bizi onlardan ayırmasın.  

Đnsan ister ki, sevdiğinin yüzünde leke olmasın. 
Hâl ve harekâtında bir eksiklik olursa, dostları üzülürler. 
Sizler de benim dervişlerim, Allah’a arz ettiğim manevi 
evlatlarımsınız. Đsterim ki, pırıl pırıl, tertemiz olasınız. 
Üzerinizde nefis kokusu olmasın. Đsterim ki, haset, inat, 
gurur, kibir olmasın. Đsterim ki alçakgönüllü, evi cennet, 
her hâliyle örnek insan olasınız. Melekler size gıpta et-
sin. Eğer şu söylediklerimi tatbik etseniz, Korkarım hu-
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riler, melekler sizi kaçırır göklere, yani beka âlemine 
uçururlar. 

Neden acaba istenen randıman olmuyor; açık ve-
riliyor, kaçak oluyor bir yerlerden? Hani bağlardan ka-
çak su boşanır ya başka yerlere. Salınan su bu, üretilen 
cereyan bu, demek ki, su başka yerlere gitmiş.  

Bir zamanlar Kadifekale’de 40-50 evde kayma, yı-
kılma oldu. Heyelan bölgesi dendi; ama yüzeyde görü-
nen bir şey yok. Araştırdılar, anlaşıldı ki Kadifekale’nin 
tepesine su deposu yapılmış. Deponun altına gerekli 
malzeme konmamış, alttan akıp giden su, koca mahal-
leyi kaydırdı. Đş anlaşıldı; ama büyük zararlar oldu.  

Şimdi ben de diyorum ki: “Yapılan bu sohbetlerin, 
sizi ehlullah yapması lâzım. Senelerdir söylüyorum, 
aman yavrum abdestli ol, zikrullah yap, tatlı dilli ol...” 

Anlatıyorum, anlatıyorum, bakıyorum, üretim yok. 
Allah Allah! Su yine kaymış bir tarafa, bir yerden kaçak 
veriyor. Lütfen siz de bana yardımcı olun.  

Artık şu eski dostuna “dur!” de. Geldi mi, boş söz-
ler söyleyecek, dedikodu edecek. Herkesten ağzını ka-
patsan, eşinle geçimini kıskanıp bir fit sokacak araya: 

- Aaa, gelir giderim, hep aynı elbise arkanda. Mil-
let neler giyiyor, sen alamaz mısın? 

Sen de etkilenir, eşinle kavga edersin. Oldu mu? 
Yakıştı mı benim dervişime?  

Giysine kusur bulmazsa, eşyana kusur bulacak: 

- Nedir bu çek yat? Hala mı aynı perde? Daha de-
ğiştirmemişsin. Ben yeni aldım, değiştirdim. Perdem 
son model... 

Sen de özenirsin, kaptırırsın kendini. Bir sürü laf, 
çekişme. Yazık değil mi? Onun maaşı beş, seninki iki. 
Sen aynı harcamayı yapabilir misin? Ayağını yorganına 
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göre uzat. Aile saadetini bozan öyle fitne fesat var ki! 
Allah şerlerinden korusun. Âmin! 

Đstiyorum ki dervişlerim o dedikodu dostuna 
“dur!” desinler. Avamdan dost olmaz; mutlaka bozgun-
culuk yapar. Onlarla münasebetin, karşılıklı selamlaş-
ma, hâl hatır sorma. O kadar! O dostları sileceksin. Evi-
ne asla dedikodu sokmayacaksın.  

Bu sohbetlerin kıymetini bilmek için üzerinde yo-
rum yapacaksınız. Acaba ne demek istedi? Bu kadar 
sohbetler yazılıyor, çoğaltılıyor, elinize geliyor. Okuyun, 
inceleyin. Bana sorun: 

-Şunu bize açıklar mısın? 

Bakınız, sizin hayırlınız, veren el olandır. Biz Mu-
hammedî melâmileriz. Güler yüz, tatlı dil, güzel ahlâkla, 
kanaatimizle çevremize örnek bir ehl-i tevhid olacağız.  

Sizler çamaşır müslümanı, gösteriş insanı olmaya-
caksınız. Mahallen baktın ki bir ayarda, sen onlardan 
üstün görünmeye çalışma. Onlara ayak uydur, mütevazı 
ol. Ne kadar güzel! Baktın birine hep kötü diyorlar, sen 
deme. Sen halini hatırını sor. Yetimse, fakirse yardımcı 
ol. Bir yetim, bir zavallı gördün mü için titresin. Đnsanla-
ra sevgi göster, tatlı dilli, güler yüzlü ol. 

Allah, “Ey iman edenler! Allah’ı çok zikre-
din.”73 diyor. Çok zikredeceğiz. Zikir insanın içini nurla 
doldurur. Allah’ı sevmenin yolunu açar. Sevgi, muhab-
bet doğar. Zikir, kulu Allah’a âşık eder. Unutmayın kişi 
sevdiği uğruna her kötülükten geçer.  

Allah bize anlayış versin. Razı olduğu iyilikleri bol 
bol ihsan eylesin. Yuvalarımıza huzur, sevgi, saadet, 
versin. Âmin! 

Đstiyorum ki dervişlerim hâl ehli olsun. En kritik 

                                           
73 Ahzap, 33/41 
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anlarda “ayıp ettin!” dedirtmesinler. Adımlarını görerek 
atan olsunlar. Hatırlandıkça iyilikle duayla anılsınlar.  

Hiç unutmam, annem vefat etmişti. Yokluk, fakir-
lik zamanları. 1947’lerdeyiz. 13-14 yaşlarındayız. Ak-
şamdan ağlamışız, yine ağlıyoruz. Ev kalabalık. Valideyi 
yıkıyorlar. Bir nine 4-5 kg kaynamış süt getirdi, ekmek 
doğradı. Koca bir leğen. Bizi topladı başına: 

- Yavrularım, aç kalmak günahtır. Hadi kızlarım, 
oğlum gelin yiyelim. Hep beraber ağlayacağız, dedi. 

Birlikte yedik. Ruhu şâd olsun. Uzun seneler ben 
onu ziyaret ettim, hep iyilikle duayla andım. Allah razı 
olsun.  

Peygamber Efendimiz (s.a.):  

“Komşusu aç, kendi tok yatan bizden değildir.”74 
diyor. Sizlere tavsiyem, daima iyilikte, merhamette, te-
vazuda, güzel ahlâkta yarışasınız. 

Đhvan bana diyor ki: 

- Efendim, himmet eyle bize. 

- Size zikrullah verildi. Sizi aşka, zevke getirecek 
zikrullahı alıp başka bir şey mi vereyim? Size her an 
abdestli, zikirli olmanız söylendi. Bundan büyük nimet, 
himmet mi olur? En büyük himmet zikirdir. Bu bir kâşık 
kaymak değil ki, çalalım ağzınıza da tamam olsun! 

Emre itaat, telkine sadakatle, zikrullahla gönlünde 
aşk, muhabbet doğacak. Zikirsiz olmaz yavrum. Çok 
zikredeceksiniz.  

Eğer bir evde, dikkat edin, inat, çekişme, sen-ben 
kavgası, sürtüşme varsa; demek ki zikrullah yok yav-
rum, aşk yok, sevgi, muhabbet yok. Ondan oluyor bun-
lar. Ocağın ateşi azalsa, yemeği onda pişirmek için hiç 

                                           
74 Tecrid-i Sarih, VII, 406. 
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uğraşmazsın. Çünkü pişmez, ateş azalmış. Bizde de tüp 
bitmiş, Gayret sarf ediyoruz ki, yemek pişsin.  

Đstiyoruz ki, dervişimiz harıl harıl kaynasın. 
Zikrullah ile tutuşsun. Masivaya paydos desin. Her hâ-
liyle Allah’a aşk ilan etsin. “Seni seviyorum!” desin. Al-
lah duyar. “O şüphesiz işitendir, görendir.”75 “O 
her şeyi bilir.” 76 O’nun murakabesindeyiz. Mevla bizi 
kendinden ayırmasın.  

Đstiyorum ki, çok daha uyanık, dikkatli olasınız. 
Sohbet öncesi evinizde çok zikrullah yapasınız. Gelirken 
de bir ilâhi yazıp getiresiniz. Beni memnun edesiniz.  

Geçenlerde bir ihvanım bir ilâhi yazmış. Çok ho-
şuma gitti. Đstiyorum ki, bu sohbetleri defter tutup, not 
alasınız. Okuyup, zevk edesiniz, hâl edesiniz, yaşayası-
nız.  

Eksikliğimiz yani aşkımızın, zevkimizin azlığı; em-
re itaatin, telkine sadakatin azlığıdır. Tam emre itaatle, 
telkine sadık olsak, aşk, muhabbetullah doğacak, tevhid 
tecelli edecek. Ne kadar güzel olacak! Allah yardımcımız 
olsun, gönlümüze sevgisini, muhabbetini koysun, bizi 
birbirimizden ayırmasın. Âmin! 

Bir çocuğu okula yazdırıyorsunuz, siz de onunla 
yeniden başlıyorsunuz. Ne yazdın? Ne okudun? Ödevini 
yaptın mı? Yani hep onunla meşgul, ondan haberdar 
oluyorsunuz. Sizler de benim talebelerimsiniz. Ödevini 
yaptın mı? diye sorsam…  

Vurana elsiz, kötü söyleyene dilsiz olabildin mi? 
Taş atana, sevgiyle yaklaştın mı, ekmek verdin mi? Ne-
den, niçin, niyelerden geçtin mi? Allah’a aşk ilan edip 
“Ey güzeller güzeli, seni can u gönülden seviyorum!” 
dedin mi?  

                                           
75 Mümin, 40/56 
76 Bakara, 2/29 
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Gözünden gören, dilinden dönen, kulağından du-
yan, yani şu vücutta işleyenin Allah olduğunu zevk ettin 
mi? Bilmek başka, yaşantısına geçtin mi? Kesret vah-
det, yani halkla Hakk’ı bir vücut gördün mü? Daha çok 
ödevleriniz var…  

Fırsat eldeyken uyanın, avam gibi mezarlıktan Al-
lah aramaya kalkmayın. Yemin edeyim Allahsız kalırsı-
nız. Sevgili ilikten, damardan, candan içeri. O sendey-
ken, sen O’nu gayrıda arama yahu!  

Allah bize anlayış versin. Biraz daha gayretli, ça-
lışkan talebe olun. Sizi imtihan etmiyorum, korkarım 
elim boş kalır, Allah korusun! 

16. 06. 2001 
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Bak yavrum!  

Eğer ahlâkını düzeltmedi isen, ister-
sen başını secdeden kaldırma! Peygam-
berimiz (s.a.) demiyor ki Đslâm sadece 
namaz, oruçtur. Hepsini kapsayan güzel 
ahlâktır, diyor. Güzel ahlâk olmadı mı, 
kemalât olmaz. Güzel ahlâk tecelli etme-
den yuvada huzur olmaz. 

 

 

 

 

 

BĐR DERVĐŞ ĐSTĐYORUM! 
 

Esselamüaleyküm 

 Kıymetli Dostlar! 

Eskiden “Ah, niye peygamber zamanında dünyaya 
gelmemişiz. Ne mutlu ashaba! ” diye üzülürdüm.  

Şimdi vaazda diyorum ki: “Đyi ki peygamber yok! 
Şu an gelse, kim evine buyur edebilecek? Kim ekmek 
yedirecek?” Ekmek: “Beni yeme ya Resulallah!” der.  

Kimin hanesi, hane-i saadettir? Kimin hanesinde 
öfke yok, gurur, benlik yok? Kimin dedikodusu, 
malayanîsi, ağyarı yok? Kimin hanesi pırıl pırıl, terte-
miz? 

“Gelecekte bir Allah, geçmişte bir peygamber” an-
layışıyla yaşa da yaşa (!)  
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Olur mu! Allah bize Allah’sız bir nefes aldırmasın. 
Hep bu zuhuratlar Allah’tandır. O’nun nefesidir alınan, 
verilen. O’ndan uzak olmak mümkün mü?  

Hz. Muhammed (s.a.) iki cihan serveri, Hatemü’l-
Enbiya. Rahmet peygamberi. “Biz seni ancak alemle-
re rahmet olarak gönderdik.”77 buyuruyor Mevla.  

Đnşallah tanımak nasip olsun. Biraz daha silkelenip 
kendimize çeki düzen verelim. Bu dünyanın eksiğini bi-
tirememiş, hiç kimse.  

Dünya ehli dünyada 
Ukba ehli ukbada 
Her biri bir sevdada  
Bana Allah’ım gerek  

Bütün dava, gönlümüzü Allah’a verebilmektir! Ah-
kâm-ı şer’iyye ahlâk-ı Muhammediyye ile amel edebil-
mektir! Allah; bilmek, anlamak, amel etmek nasip eyle-
sin. Eksiklerimize bakmasın. Bol bol aşk, sevgi, muhab-
bet ihsan eylesin. 

Đstiyoruz ki ihvanımız, Peygamberimiz (s.a.)’in şe-
riatıyla ahkâmiyle ahlâkıyla müzeyyen/donanmış olsun. 
Peygamber Efendimiz (s.a.); “Đslâm, güzel ahlâktır.”78 
buyurmuştur.  

Bak yavrum!  

Eğer ahlâkını düzeltmediysen, istersen başını sec-
deden kaldırma! Peygamberimiz (s.a.) demiyor ki Đslâm 
sadece namaz, oruçtur. Hepsini kapsayan güzel ahlâk-
tır, diyor. Güzel ahlâk olmadı mı, kemalât olmaz. Güzel 
ahlâk tecelli etmeden yuvada huzur olmaz. Allah bizi 
iyilerden ayırmasın. Onların hürmetine bağışlasın. 
Âmin! 

                                           
77 Enbiya, 21/107 
78 Kenzu’l-Ummal, 3/17, Hadis no: 5225 
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Đstiyorum ki dervişlerimiz, gurur, kibir, haset, inat 
gibi hallerinden ve bütün nefsânî hareketlerinden ölsün-
ler. Benliklerinden, kötülüklerinden ölsünler.  

Đstiyorum, bu millet nefsinden ölsün, hay olup 
rifat bekada nice sultan olsun, sultanlar sultanına ka-
vuşsun.  

Ölmeden Fehmi bu zevke nail oldu sanmayın,  
Mûtû kable en temûtû, mevt-i ihfa bizdedir.  

Biz birini teveccühe aldık mı, onun nefsini, kötü-
lüklerini öldürürüz. Nuren aynen nur olur. Yalanı, hara-
mı, malayanîsi, oldu-olmadısı yani kötü yanı kalmaz.  

 Biz hangi eve girdik de huzur getirmedik! Birbirini 
yerken karı-koca, eş dost, çok şükür aralarına sevgi, 
muhabbet, hoşgörüyü getirmişiz. Ama bizim için yeterli 
değil.  

Đstiyorum ki sizi dünyanın, ukbanın çekiciliğinden 
kurtarayım. Uğraşım, ayağınıza bağ olan nefsânîyet- 
ten sizi kurtarabilmek! Allah bu yolda elimizden tutsun, 
yar ve yardımcımız olsun inşaallah! 

Bir derviş istiyorum, Allah’a gönül veren, neden, 
niçin, niyelere takılmayan.  

Bir derviş istiyorum, senlik benlik davasını kökün-
den yıkan, masivayı silip atan.  

Bir derviş istiyorum, hikmetle bakan, Hak’tan gay-
rı görmeyen.  

Bir derviş istiyorum, hakarete, sözün en güzeliyle 
cevap veren, kırmayan, kırılmayan, taş atana ekmek 
veren.  

Bir derviş istiyorum Allah ve Resulü’nü gönlünde 
miraç ettiren, vuslat-ı yarla halvet eden.  

Bir derviş istiyorum sevip sevip çok sevilen, naz 
ve niyaza yükselen.  
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Bir derviş istiyorum, tatlı dili, güler yüzüyle gönül-
ler feth eden.  

Bir derviş istiyorum, güzel ahlâkıyla nefsânî kötü-
lüklere dur diyen, her hâliyle örnek olan. 

Bir derviş istiyorum, kanaatkâr, sabırlı, metanetli, 
hoşgörülü.  

Bir derviş istiyorum, halkı sevip Hakk’ı seven, kes-
ret vahdet birleyen, Allah’a aşk ilan eden.  

Bir derviş istiyorum, Hak mürşidin gönlünde yer 
tutmuş. Özün özü onda, hikmetler hazinesi onda.  

Bir derviş istiyorum, velayette velilerle nübüvvette 
Resullerle haşrolan, “Araları iki yay aralığı kadar 
veya daha da yakın oldu.”79 âyetiyle Âdemiyyete 
mazhar düşen.  

Bir derviş istiyorum, sırattan, mizandan, muhase-
beden, muhakemeden geçip şehadet âlemine yükselen, 
görerek, bilerek şehadet veren.  

Bir derviş istiyorum, Kur’an’ın canlı örneği olan, 
insanlığın timsali, etrafına nur saçan.  

Bir derviş istiyorum, tenezzül ve tevazuda toprak-
ları utandıran, iyilikte, hayırda yarışan.  

Bir derviş istiyorum, merhametli, fakirin elinden 
tutan, yetimin başını okşayan, mahallenin en iyisi, en 
sevileni olan.  

Bir derviş istiyorum, Hz. Muhammed (s.a.)’in şeri-
atıyla giyinmiş, ahkâmıyla müzeyyen, iyiliklerin ta ken-
disi, hikmetler hazinesi olan.  

Allah bu dervişliği bütün ihvanımıza nasip etsin. 
Onların gönüllerine aşk, sevgi versin. Âmin! 

Allah dervişlerimize huzur versin, razı olduğu iyi-

                                           
79 Necm, 53/9 
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likleri ihsan eylesin. Bizi bize bırakmasın. Ezel ebed eli-
mizden tutsun inşaallah. Âmin!  

Dikkatinizi çekerek söylüyorum, kime iğnenin 
ucunu batırırsanız bana dokunur. Kime kötü der, horlar-
sanız, bilin ki benim o. Kimi iyi karşılarsanız, o da be-
nim. Öyleyse, şu kötü görmeyi, ona buna iğne batırma-
yı kaldıralım.  

Hani ortam ne olursa olsun, sözün en güzelini kul-
lanacaktık?  

Ko diyen desin  
Hak bizim olsun  
Nâdân ne bilsin?  
Bizi bilen var 

Allah kalplere şahit. Sakın kalp kırmayalım. 

“Allah, sabredenleri sever.”80 Sabrımızı sonuna 
kadar kullanalım. Đyilikte, tevazuda yarışalım. Örnek in-
san olalım. Size gelen şeriatı bulsun, ahlâk-ı Muham- 
medîye’yi bulsun. Tarîkat-ı Muhammediyye, hakikat-ı 
Muhammediyye’yi bulsun. Marifet-i Đlahiyye’yi bulsun. 
Size hayran olsun.  

Sizler, basit varlıklar değilsiniz. Sizler Hakk’a gö-
nül veren, huzurullahta biat eden, biatı Hak’tan alan 
dervişlerimsiniz. Size gölge düşmesini asla istemem. Si-
ze nazar değmesin. Sizi gözümden kıskanırım. Kimse 
size taş atmasın. Siz de tevhide taş attırmayın. Çevre-
nize nur saçın. Đyilikler sizi ezel ebed bırakmasın 
inşaallah. 

Hepinizi Allah'a emanet ederim.  

 16. 06. 2001 

 

                                           
80 Âl-i Đmran, 3/146 
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 Bozuk zihniyetler aramıza girmekle 
vaktiyle büyük tahribatlar yaptılar. Şeri-
atla hakikati birbirine zıt gösterdiler. 
Hakikat ehli gibi gözüktüler, şeriat ehli-
ne taş attılar. Bölücülük oldu. Şeriatla 
hakikat ruhla beden gibidir. Bunları bir-
birinden ayırmak, ayrı göstermek, zıt 
göstermek ikisine de ihanettir.  

 

 
 
 
 
 

RUHLA BEDEN B ĐRBĐRĐNDEN AYRILINCA 
 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Bazı tarikatlarda, bizim de dostlarımızın, arkadaş-
larımızın bazılarında şeriatın zahir yönüne cephe alma 
duyguları, hareketleri vardır. Bu Katiyetle kabul edile-
mez. Đslâm’ın şartlarını, erkânını inkar, küfürdür, dinden 
çıkartır adamı.  

Biz, şeriatın ahkâmı, erkânı, ahlâkı, edebi saye-
sinde ledün ilmini, hakikat ilmini muhafaza edebiliriz.  

Đslâm’ın şartı beş: Namaz kılmak, oruç tutmak, 
hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getir-
mek.  

Neden acaba sonunda kelime-i şehadet demişler 
de baştan dememişler? Demek ki bunların tamamı ke-
lime-i şehadeti ancak ikmal edebiliyor. Đlâhi kurallar!  
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Yalan, haram, gayrimeşru hayat... Tövbe, tövbe 
de. Şeriatta haram olan, hakikatte elbetteki aynen ha-
ramdır. Şeriatta sahtekar olan, hakikatten nasip ala-
maz. 

Çok dikkatli olmamız gereken hususlar bunlar...  

Bozuk zihniyetler aramıza girmekle vaktiyle büyük 
tahribatlar yaptılar. Şeriatla hakikati birbirine zıt gös-
terdiler. Hakikat ehli gibi gözüktüler, şeriat ehline taş 
attılar. Bölücülük oldu. Şeriatla hakikat ruhla beden gi-
bidir. Bunları birbirinden ayırmak, ayrı göstermek, zıt 
göstermek ikisine de ihanettir.  

Nasıl almazsın şeriatı? “Meşru- gayrımeşru, helâl-
haram, Hak-batıl.” diye şeriat söylüyor. Kur’an-ı Kerîm 
bize Đslâm nizamını, Đslâm hukukunu vermiştir.  

Diğer tarikatlardan bir tanesine melâmeti anlat-
maya kalksan: 

- Yürü canım, onlar şeriatsızdır, onlar ahkâmsız-
dır, dedirtmişler.  

Taş attırmışlar. Melâmetin arasına bozuk zihniyet-
ler, sapık fikirler vaktiyle sızmış. Bektaşîliği ne hâle ge-
tirmişlerse melâmeti de aynı hâle getirmeye çalışmış-
lardır. Melâmet vaktiyle içi başka, dışı başka, duygusu, 
düşüncesi değişik olan kişilerin ihanetine uğramıştır.  

Artık şimdiden sonra Allah’ın izniyle Kur’an-ı 
Kerîm’i başımıza kaldırarak, emrinden, yolundan, izin-
den gitmek gayemizdir!  

Yürü yavrum sen, Hak Resul’ün izinden yürü! 

Hak Resul’ün izden gittin mi, kötülüklerin anası 
olan yalan yok. Ateş olan haram, yok.  

Kişi, Kur’an-ı Kerîm’e sadakat gösterecek, emirle-
rine itaat edecek, günlük hayatına uygulayacak, 
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Kur’an’ın ahlâkıyla ahlâklanacak ki, biz de o zaman ona 
tevhidi, ledün ilmini telkin edelim.  

Arayan kişiler, bu eserlerde, tevhidin ikmali olan 
Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah’ı şeriatiyle, 
tarîkatiyle, hakikatiyle, marifetiyle yekvücut bulacaktır.  

Evet, ilmihal yazmıyoruz; ilmihali yazan hocaları-
mıza saygımız, sevgimiz vardır. Allah razı olsun. 
Đcabederse, ilmihali de yazarız. Hadisleri de koyarız. 
Kur’an-ı Kerîm’in meâllerini de yazarız; ama bunu ya-
zan hocalarımız yazmışlar.  

Biz biraz daha tasavvufî yönüne gidiyoruz. O ta-
savvuf yönümüzü akl-ı selimle, güzel ahlâkla, şeriat-ı 
Muhammediyye ile ahlâk-ı Muhammediyye ile giydire-
ceğiz, zinetlendireceğiz. 

Bütün dava, incelik, insan; eline kitabı aldığı za-
man, okurken, “Allah, ya Rabbi şükür!” diyecek. Bir ta-
raftan Kur’an’a sarılacak, bir taraftan ahkâm-ı şer’iyye- 
ye bağlanıp Hz. Muhammed (s.a.)’in yolundan gidecek. 
Hz. Muhammed (s.a.)’in güzel ahlâkı ile O’nun ilm-i ha-
kikatine, ledün ilmine, O’nun bâtınî manalarına âşina 
olacaktır. Bu herkese verilmez. 

Biz dostlara “Onlar ki namazlarında daimdir-
ler.”81 âyetine dayanarak daimi namazda olun diyoruz. 

- Sâlat-ı daimüne nasıl girilir?  

- Zikr-i daimi ile. “Allah'ı çok anın ki kurtuluşa 
eresiniz.” 82 Zikir fikrini açacak, tefekkürünü açacak. 
Akl-ı selimle seni öyle bir aleme getirecek ki, zikredilen-
le zikreden bir vücut haline gelecek.  

Şu bir gerçektir ki, zahiri yönünde kalan bazı 
hocaefendilere, ulu kişilere Allah yardım etsin, Allah hi-
dayet etsin, derim, dua ederim. Ama onlar dış yönünde 
                                           
81 Mearic, 70/23 
82 Cuma, 62/10 
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kaldıysalar onlara taş atmak değil, merhamet edip el 
uzatmak gerekir. Onlara sevgi ve saygı göstermeliyiz. 
Onları tevhide, ledün ilminin içine çekebilmeliyiz.  

Đşte bu zaman, güzel ahlâk aranıyor. Akl-ı selim 
aranıyor. Edep, erkân, usûl, kaide aranıyor ki, bunlar 
şart. Allah bu yolda yardımcımız olsun.  

Birisi “Biz ehl-i hakikatiz.” deyip şeriat ehline ver-
yansın yapıyor. Olmaz öyle şey! Tefrika/bölünme beşerî 
hayatta büyük yaralar açmıştır. Görevimiz düşeni kal-
dırmaktır, düşene basmak değil! Peygamberimiz (s.a) 
alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberdir; sa-
dece müslümanlara rahmet edici değil. Biz de bu göz-
lükle bakalım. 

Hıristiyan kalkıp, feryat ediyor: 

-Bizim suçumuz ne? Tutun elimizden. Ben ilk defa 
duyuyorum. Siz başka bir şeysiniz. Siz müslüman ola-
mazsınız.  

- Niye, diyorum, müslüman olabilmek en büyük 
şereftir, meziyettir.  

Diyor ki: 

- Müslümanlar fırsat bulsa Hristiyanları keser. Di-
nimizin düşmanı onlar. Hristiyanlık fırsat bulsa, müslü- 
manları keser. Müslüman fırsat bulsa yahudiyi keser, 
yahudi fırsat bulsa, ikisini keser. Hep dinler birbirine zıt. 
Siz ise, öyle bir sohbet ediyorsunuz ki Allah’tan gelen 
din, bir dindir diyorsunuz. Allah’ın âyetleri birdir diyor-
sunuz. 

Biz Hz. Đsa (a.s.)’ı mukaddes kitabiyle, bizatihi 
kendisini Hak peygamber olarak kabul etmezsek, Đslâm 
dini bizi kabul etmez. Hz. Muhammed (s.a.) kabul et-
mez böyle birisini. Hocalar bilmiyorlar mıydı bunları?  
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Ben onun için diyorum ki, Đslâm’da sevgi ve kar-
deşlik, dinde birlik beraberlik, Lâ ilâhe illallah Đsa 
Ruhullah! Lâ ilâhe illallah Musa Kelimullah! 

Eğer biz Đslâm’ın letafetini, adaletini, sevgisini, 
hükmünü halka yansıtabilsek, isevîler, bugün Đslâm’a 
zincirleme geçecek.  

Diyecekler ki:  

-Dinde tefrika/bölünme yok. O gün o din, bu gün 
bu din, diyecekler.  

Bugün ise, “Vay dinsizler, vay dinliler, vay müşrik-
ler, vay müminler...” Bir çekişmedir gidiyor. 

Đlm-i ledün, hâl sahibi olanlar, elinin tersiyle kimi 
itebilir Allah aşkına! Sen gelme, bizden değilsin, diyebi-
lir mi? 

Allah bir. Ya Peygamberler? Onlar da Allah tara-
fından görevlendirilen zât-ı muhteremler. Hristiyanlar 
Hz. Đsa (a.s.)’a, Yahudiler Hz. Musa (a.s.)’a inanabilse-
ler; Hz. Muhammed (s.a.)’e koşarak inanacaklar.  

Hz. Muhammed (s.a.)’in hakikatine, özüne, mana-
sına inanan hocaefendiler göster bana? Çoğu hocaefen- 
dinin gözünde 1400 sene evvel Mekke’de doğmuş, Me-
dine’de 63 yaşında vefat etmiş. O, 63 sene yaşadı. Bu-
na itiraz yok. 

Peki, “Ben peygamber iken Adem toprakla su ara-
sındaydı.”, “Allah evvela benim nurumu yarattı.” diyen 
peygamber nerede şimdi?  

Peygamber Efendimiz (s.a.)’in madde vücudu bu 
âlemi 63 sene şereflendirdi ve ebedi aleme göçtü. Ama 
Peygamberimiz (s.a.)’in mana vücudu yâni Muhamme- 
diyeti âlemlere hayat vermekte. Bunları anlayamıyoruz 
tabiî.  
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Đşte bütün dava Hz. Muhammed (s.a.)’in alemlere 
rahmet ettiğine inanabilmek. 

Hristiyan alemi Hz. Đsa (a.s.)’ın Ruhullah olduğunu 
aynen zevk etseler, Ruhullah zevkine girseler, bizim 
yanımıza gelecekler.  

Hz. Musa (a.s)’ın Kelimullah olduğunu yahudi bil-
miyor. Zannediyorlar ki, Hz. Musa (a.s.)’a aittir. Bugün 
Đsevîlik de Musevîlik de meriyette/yürürlükte.  

Hz. Muhammed (s.a.)’e biz vâsıl olduk. Dedik:  

- Ya Resulallah, biz senin ümmetiniz, sana geldik.  

- Hz. Đsa (a.s.)’yı gördünüz mü? 

- Hayır. 

- O’nun dinini kabul ettin mi? 

- Ettik 

- Nasıl ettiniz? Taklit mi, tahkîk mi? Yaşantısına, 
zevkine safasına erdiniz mi? 

- Hayır! 

- Olmaz o zaman! 

O gün Peygamber (s.a.)’in yanında olanların bir-
çokları bildiler; ama bazıları bunu bilemediler. Đsa’da 
Ruhullah, Musa’da Kelîmullah, Đbrahim’de Halîlullah ol-
madıkça Habibullaha erişilmez. 

- Efendim, biz de onlar hak peygamberdir, diyo-
ruz. 

-Kıylukaal/dedikodu ile lafla olmaz.  

Zaten Hz. Muhammed (s.a.)’e de böyle sözle lafla 
diyoruz. Hz. Muhammed (s.a.)’in hâliyle hallenmek, 
zevkiyle zevkiyap olmak, aşkına tutulmak Allah nasip 
etsin. Âmin! 

31. 07. 2001 
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Ben insanlara iyilik edilsin, aç doyu-
rulsun, fakirin elinden tutulsun, talebe 
okutulsun, memlekete, millete, dünya-
mıza verimli bir duruma getirilsin diyo-
rum. Ben gerici oluyorum.  

Sen en modern silahlarla insanları 
öldür, onları sömür, git, başına bombalar 
yağdır, sen ilerici ol. 

 

  

 

 

MELÂMET ĐN FĐKRĐ VÜCUT BULSA  

 

Esselamüaleyküm 

Muhterem Dostlar! 

Nedir bu imha? Niçin bu imha? Ey Avrupa, Ameri-
ka, niye silah yapıp insan öldürüyorsunuz?  

Đnsan, öldürmek için değil; insan sevmek içindir. 
Đnsan; sevmek için, hürmet etmek için, başa kaldırmak 
içindir. Đnsan, Kur’an’ın ikiz kardeşidir.  

Đnsanlık alemi bir kurtarıcı arıyor. 9 ton ağırlığında 
bomba atıyorlar Irak’ın üzerine. Đnsaf yahu! Ortadoğuda 
insanlar açlıktan kıvranıyor, çocuklar ölüyor. Ambargo-
lar, ilaç verilmeyecek, gidilmeyecek, gelinmeyecek... 
Hani insan haklarına saygı?  

Melâmetin fikri vücut bulsa, düşeni kaldıracaksın, 
açı doyuracaksın, fakirin elinden tutacaksın. Yardım 
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edeceksin, okutacaksın. Memleketine, milletine faydalı 
bir insan durumuna getireceksin.  

Yahudi medeni olacağım diyor; durmadan Arabı 
öldürüyor. Dünya katliama mı gidiyor? Öldürmek 
kemalât mı?  

Aç insanın karnına ekmek koyabilmek, ona su ve-
rebilmek, işsize iş, aşı olmayana aş verebilmek, yardım 
edip insanlık âlemine iyilik edebilmek kemalâttır.  

Gücü kuvveti olanlar, insanların geleceğini millî 
gelirlerini ipotek ediyorlar. Ölesiye kendilerine mahkûm 
ediyorlar. Onları faize bağlamışlar, sömürüye bağlamış-
lar. 

Var mı öyle birinci sınıf insan, ikinci sınıf insan, 
üçüncü sınıf insan!... Đnsanlık öyle değil işte!  

Yunanistan denizinde bir kanaldan geçtik. 6 km. 
taşlardan örülmüş. O kadar zor bir kanal. Korint kanalı. 
Bu kanalın yapımında 50 bin zenci ölmüş. Đngilizler ora-
dan bedava geçiyor, “Bunu biz yaptırdık” diye, bizim 
gemi 8 bin mark verdi oradan geçmek için.  

Đnsan haklarına saygı, halkı sevip Hakk’ı sevmek 
tevhitte. Açı doyurmak, fakirin elinden tutmak tevhitte. 
Halkın yüzünden Hakk’ı seven, kesret vahdet tevhid 
eden ancak insan haklarına saygı gösterebilir.  

Ledün ilmi, hakikat ilmi insanlığa projektörlerini 
tutuyor. Üstünlük ne Arapta, ne Acemde, ne Kureyşte; 
ancak takvada, yani adalette, doğruluktadır. Allah yo-
lunda gidenler üstündür.  

Peygambere soruyorlar: 

- Senin sevdiklerini tanıt bize? 

Buyuruyor ki: 

-Ellerinden, dillerinden, azalarından kimseye zarar 
gelmez. Đnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. 
Đyilik edendir; öldüren değil.  
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Ben insanlara iyilik edilsin, aç doyurulsun, fakirin 
elinden tutulsun, talebe okutulsun, memlekete, millete, 
dünyamıza verimli bir duruma getirilsin diyorum. Ben 
gerici (!) oluyorum.  

Sen en modern silahlarla insanları öldür, onları 
sömür, git, başına bombalar yağdır, sen ilerici (!) ol.  

Nefisle yapılan bütün olayların sonu akamettir, en 
kötü şekildedir. Bu yara basit bir yara değil. Basit bir 
dava değil. Anlaşıldı mı? 

Oradan birisi kalksa, dese ki: 

-Açız, açıktayız. Çocuklarımız hasta, zelil. Hani 
halkı sevip Hakk’ı sevecektiniz? Hani düşeni kaldırıp acı 
doyuracaktınız? Hani insan haklarına saygılı olacaktınız?  

Venedik’te dedim, “Al papazdan şu mikrofonu kı-
zım ver bana. Ver biraz sohbet edeyim. Sen de tercüme 
et, anlat.” Allah hepimize iyilik versin. Aşk versin, sevgi 
versin. Bizi anlayışlı eylesin.  

Đtalyadan ayrılıyorum, bir sürü insan tren yolunda 
bağırıyorlar Allaaah diye. Kendini trenin altına atacak 
gibi koşturuyorlar. Bütün kâinat feryatta. Hep arayış 
içerisinde. Boşlukta; dayanak arıyor, tutunmak istiyor.  

- Ne söylersiniz kabul, diyor. 

Ne söyleyeyim! Söyledin mi altı ay, bir sene dura-
caksın. Đtalyanca öğreneceksin, öğreteceksin, dini anla-
tacaksın. Yeniden bismillah diyeceksin bu işe.  

Rahat değilim buraya gelmekle. Makedonya’ya 
gittim, rahat dönmedim, huzurlu dönmedim. Đtalya’ya 
gittim hiç huzurlu dönmedim.  

Allah bu yolda elimizden tutsun.  

Allah razı olsun.  

31. 07. 2001 
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