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MEYDAN! AŞK 

Hal{ tevfik verip kıldı ina,yet 
Asıklar saf tuttu meydanımıza 
Mürşid-i kamilden aldık inabet, 
Aşıklar saf tuttu meydanımıza 

İhya oldu mürdeler nefhamız ile 
Sırnmız gelmiyor kalemle dile 
Asık-ı Hak olan meydana gele 
Okunur gülbenkler hem şanımıza 

Ask çırağı yandı him m et-i pirle 
Vasıl olduk Hakka cümle erenle 
Bir olurmu ama Hakkı görenle 
Münkirler ram oldu fermanımıza 

Doğu batı nuriandı himmet-i pirle 
Hak yolda durduk yüzbin erenle 
Baş koduk vahdette başı verenle 
İkrar veren şad olur sultanımıza 

Susuzlar Kevserden içip mestoldu 
Aşk şarabı ile kaseler doldu 
Aşıklar şüphesiz mathlbu buldu 
Dahiedenler şahittir erkanımıza 

Asıklar cem oldu cümle erenler 
Bu volda mestolur Hakkı görenler 
Hic durmasın gelsin talib olanlar 
Sıdk ile bağlansın piranımıza 

Cem oldu asıklar devranımıza 
Bas kesti alemler piranımıza 
Yüz sürenler paye-i sultanımıza 
Dahil olur elbet erkanımıza 
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Cerrahi yolundan giymişiz tacı 
Aşkın derdine budur ilacı 
Bu yolda çekilen tatlı ve acı 
Salıittir alemler efganımıza 

tvlahlasım Aşki'dir ismim Muzaffer 
Cismimse esrna-i Mevla'ya mazhar 
Mevsimler geceler şahittir eshar 
Ask. muhabbetle katılsın kervanımıza 

Ey Hakka tıl.lib olan 

Tevhide gel tevhide 

Rızaya ragıb olan 

Tevhide gel tevhlde 

Tevhiddir ruha gıda 

Bundadır rab-ı Huda 

Bulmak dilersen rıza 

Tevhide gel tevhide 

Hakkı batıldan seçen 

Baş-ı canından geçen 

Ab-ı hayattan içen 
Tevhide gel tevhide 

Kim değildir nar ehli 

Oldur ol tevhid ehli 

Ev gafil inkar ehli 

Tevhide gel tevhide 

Geç bu inkardan zahid 

Nefsinle ol mücahid 

TEVHİD 

Şeytana olma ı::acid 

Tevhide gel tevhide 

Bundadır ab-I hayat 

Söyleyen görmez memat 

Ganidir Mevla Samed 

Tevhide gel tevhide 

Hakka olur seyranın 

Derdin bulur derınanın 

Kalpten gider gümanın 

Tevhide gel tevhide 

Gafletle örntir sürme 

Haktan gayrını görme 

Başın ver sırrın verme 

Tevhide gel tevhide 

SUr gönülden ağyarı 

Zikreyle gel Gaffarı 

Ey Aşki'nin kuş canı 

Tevhide gel tevhide 



Bismillah-lr-Rahman-ir-Rahlym 

Esirgeyeı, bağışlayan, yarlığayan Allahu zül-celôl vı>.l-kemal haz
retlerine hamc!-ü senôlar olsun ki; ezeli rahmet ve muhabbeti, ebedi 
inayet ve ôtıfeti gereği olarak (AHSEN-i TAKViYM) ÜLere yarattığı 
biz ôciz ve zelil kullarını (VE LEKAD KERREMNA BENi ADEME) sırrı
na mazhar kılmış, zikrini ve Esmô'sını Hz. Adem aleyhiss�lômc ve zô
tını (RAHMETEN LiL-ALEMiYN) olan Habib-i edibi Hz. Muhammed Mus
tafa sallallahu tealô aleyhi ve selierne tô'lim ve telkin buyurmuş ve 
bu sayede Esmô-ı ilôhiyyesini zikretmekle mükerrem kıldığı ôdemoğulla
rını. Zôtının tecellisiyle de müşerref eylemiştir. 

Salôvat, tô'zimat ve tekrimatımız; asla zevali olmayan, eşi, ben
zeri ve misali bulunmayan Allahu sübbanehu ve tealô hazretlerinin 
Halil'i ve Habib'i, dertlerin ve dertiiierin tabibi, kıyamet günü Makam-ı 
Mahmud'un sahibi, Zôt-ı ckdesi ôlemlere rahmet, göklerde ve ineil-i 
şerifte Ahmed, ezelde ve ebedde Muhammed, Hômid, Hamiyd aleyhi 
ve ôlihi salôvatullah-il Mecid efendimiz hazretlerine olsun ki; Hak 
celle ve alô, evvelô zôt-ı Kibriyôsının ve melô'ike-i kirarnının nur-u 
zôtına ve mir'at-ı Hak olan cemal-i sıfatına bilô-fasıla salôvat ettiklerini 
Kur'an-ı azim-ül-bürhanında beyan ve bütün mü'minlere c!e Habib-i 
edibine salôt-Cı selôm etmelerini irade ve ferman buyurmaktadır. 

Ayrıca; ôl'ine, evlôdına. ezvôcına, ashabına, ensarına ahbabına 
ve O'nun nuriu izinden ayrılmayan velilerine de salôt ve �elômlar ol
sun ki, herbiri bizler icin birer hidaye� yıldızı olmuşlardır. Bu mutlu 
ve kutlu kişilerden herhangi birisine iktida edenin cennete, rıza ve 
rıdvana nail ve mazhar olacağı kesin olarak tebşir buyurulmuştur. Bu 
zevat-ı zevil-ihtiroma tôbi olarak hidayet yoluna ulaşanlara müjdeler 
olsun! .. 

Bu fakir-i hakir, Türbedor-ı Hazret-i Pir-i dest-gir, l<addesallahu 
sırrahul-münir, el-muhtac ilô feyz-il Rabbihii-Kadir MUZAFFER AŞKi-i 
pürtaksir; bu ôciz ve nôciz risôleyi Amerika'da tanışmak bahtiyarlığına 
eriştiğim Arnarikoli ôşıklara, cam sakızı çoban armağanı olarak lthaf 
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ve ihda ediyoruın. (AŞK YOLU) adını verdiğim bu mütevazi risôle, iddi
asız bir ilhamın malısulüdür. Okuyanların, Allahu tealô ve tekaddas 
lıazretlerine aşk ve rnulıobbetlerinin artmasını ve hepsinin vuslôt zev
kini tatmasını Rabbirnden tazarru ve niyaz ederim. 

Görülecek noksanlıkların hüsn-ü niyyetimize bağışlanmasını di
lerken, bu risaleciğin Allalıu azim-üş-şôn ve Resul-ü zişôn ve Evliyô-i 
Kirarn katında makbul olmasını niyaz eder, bilmeyerek sehven veya 
hata'an yapmış olabileceğim yanlışlıkların affını Rabbimden umar ve 
beklerim. Himem-i ruhaniyyet-i Resulullah'a ve ruhaniyyet-i Evliyô'ul
laha' sığınarak yardımlarını istirham ve istida eylerim. 

6 

Feyz ve tevfık Allahu tealô'dandır. 

Hôdim-ül-fukara 
El-Hac Eş-Şeyh 

MUZAFFER AŞKiYYÜL CERRAHiYYÜL-HALVETi 

Aşk yoludur Hak dost bizim yolumuz, 
Aşk yolunda aşıklara ar olmaz .. 
Cerrahiyyüi-Halveti'dir kolumuz, 
Dervişlere Hak'tan gayrı yar olmaz .. 

Pir elinden aşk biidesi icmişiz, 
Dost cemelin görüp serden geçmişlz, 
Mest-ü hayran aşk iline göçmüşüz, 
Fani cihan mülkü bize dcr olmaz .. 

Biz, Elest'te (BELi!.) diyen erleriz; 
Aşk yolunda tevhid ile terleriz, 
Her nefeste binbir gonca derlerlz, 
Bu gülzorda açan gülde har olmaz .. 

Talib-i aşk nerde ise koşarız, 
Vusliit Icin deniz-derya aşarız, 
Ehl-1 aşka kavuşunca coşarız, 
Aşk yolunda bundan büyük kar olmaz .. 

AŞKi! Tutmuş aşk yolunu gidersln, 
Canan icin canın feda edersin. 
Can olmadan sen cananı nidersin? 
Hak'ta fiini olmayanlar var olmaz .. 



ÖNSÖZ 

1978 yılı şubat ayı başında, V inci (TRADiTiONALE 
.ART) festivaline davet edilmiştim. Yirmi iki taıebemle bu 
davete icabet etmek üzere Almanya'ya gittim. Berlin'de
ki büyük opera binasında bir gösteri olarak Haıveti öyin-i 
şerifini icm ettik. 

Geleneksel Evliya'ullah öyin-i şerifleri, Türk tekke 
müziği ile bezenmiş olduğundan, bu gösteri sırasında da 
Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rurrıi ve diğer 
büyük Türk mutasavvıflarından bazılarının nutu!<ıarını bes
teleri üzere qkuduk ve geniş bir ilgi ve sevgi ile karşı-
.ıandık. 

' 

Binbeşyüz kişilik opera binası tıklım tıklım dolmuş ve 
oturacak yer kalmadığından bir çokları da dışarıda kal
mıştı ki. yer bulup giremeyenlerin içeridekilerden çok faz
la olduğunu sonradan idarecilerden öğrendim. Tarikatlar 
'hakkında bilgisi olan veya olmayan bu büyük kalabalık 
·orasında bir çok Avrupa milletlerine mensup şahsiyyetler 
bulunuyorlardı. 

Tahmin ve takdir buyurulacağı vechile, öyin-i şerife 
TEVHiD ile başlanıldı. Şayanı dikkattir ki, hazır bulunan

.ıardan büyük bir çoğunluğu bizimle birlikte TEVHiD edi
·yorlar, Tevhid etmesini bilmeyenler de vakur bir se!'>sizlik 
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içinde, hatta nefes almaktan çekinircesine bizi izliyor-· 
lardı. 

TEVHiD'den sonra DEVRAN için ayağa kalkıldığında, 
opera binasını dolduranların bizimle birlikte ZIKR'e itşti
rak ettiklerini sonsuz bir heyecan ve hayranlıkla fark ve· 
müşahade ettim. O büyük kalabalık, ôdeta TEVI-!iD'e su
samıştı ve bize iştirak etmek suretiyle bu susuzluklarını gi
dermeğe çalışıyorlardı. 

Malum olduğu vechile, Avrupa'nın hemen hemen bü
tün üniversitelerinde islôm - Türk tarikatleri hakkında ted
risat yapan kürsüler vardır ve bu yüksek öğretim kurum
ları, islôm - Türk tarikatleri ve diğer dinlerin tasavvuf ha
reketleri etrafında devamlı etüdler, araştırmalar ve ince
lemeler yaparak büyük halk kitlelerine bu konularda ge
niş ve etraflı bilgiler sunmakta, ilmi mukayeseler yapmak
tadırlar. Bu sebeple, Avrupa'lılar gerek tasavvut ve gerek
se tarikatler hakkında bilgi sahibi bulunmaktadırlar. Ne 
var ki, eğiticileri kadar öğrencileri de, müktesebatlarını 
ilmi ve nazari bakımlardan derinleştirmişlerse de, pratik 
uygulamaları qörememişlerdi. işte, biz böyle bir topluluğa 
ıimi ve nazari biigi!erini arneli olarak göstt:-riyor, uygula
nıaları Runuyorduk. Bu sebeple. ilmen öğrendiklerini göz
leriyle de görmek kendilerini teshir etmiş ve gösterilerimize 
hayran kalmışlardı. Okuduğumuz ilôhiler o büyük toplu
luğu sanki büyülemiş ve dervişlerin vecd-ü istigrak içinde 

katıldıklan ôyin-i şerif, onları da vecde getirmiş ve ger
çekten coşturmuştu. Bin beşyüz kişinin aşk ve şevk ile iş
tirak ettikleri ZiKiR ve TEVHiD sırasında koca salon ALLAH 
ve HU nidaları ile inliyordu. Cidden ve hakikaten görüle· 
cek muhteşem bir manzara ile karşı karşıya idik. Zikir, 
devran ve ôyin-i şerif bittiğinde o muazzam kalabalık öy
lesine cuş-u huruşa gelmişti ki, çılgınlar gibi el vurarak 
bizleri alkışlıyor ve böylece takdir ve hayranlıklarını be
lirtmek istiyorlardı. ALLAHU EKBER nidası ile bu alkış tu-
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fanı kesilmiş, gösterinin dini bir öyin olduğu ve alkışlan? 
maması gerektiği halka duyurulmuştu. 

Hazır bulunanları selômlayarak dervişlerimis birlikte 
cekildiğimi:z. halde halk salonu terketmiyor, ara 'lerdiğimizi 
ve yeniden ortaya cıkacağımızı sanarak bekleşiyorlardı. 
Merasirnin bittiği defalarca anons edilerek halka anlatı
labildikten sonra gruplar halinde bulunduğumuz salona 
geldiler ve bizleri ayrı ayrı tebrik ederek takdirlerini be
lirttiler. 

O önda bana öyle geldi ki, bu _büyük kalabalık TEVHiD 
nuruna boyanmış ve TEVHiD'de toplanmıştı. Bu büyük ve 
ilgi ve sevgi açıkça gösteriyorduki. kilise Avrupa halkının 
din anlayışı duygularını tatmin edebilmekte cidden öciz 
kalmıştı. Bu kutsal duygu ve heyecanı hazır bulunanlara 
Evliya'ullah öyin-i şerifi ile sunulan TEVHiD duyurmuş ve 
doyurmuştu. Tevacüd bile olsa, onları gaşyetmiş Hakka ve 
hakikate yaklaştırmıştı. 

Bir günlük istimhatten sonra Paris'e müteveccihden 
Fransa'ya ve oradan da TRADiTiONALE ART festivalinin 
yapılacağı RENNES şehrine götürüldük. Söylenildiğine gö
re Ressen şehri, Fransa'da Hıristiyanlığın başşehri idi. Da
vet edildiğimiz Belediye sarayında, bizleri bizzat Rennes 
şehri Belediye Başkanı karşılayarak beyan-ı hoş örnedi 
eyledi ve bizimle birlikte festivale iştirak eden diğer grup-
1arı da tebrik etti. Yaptığı kısa konuşmadan sonra, testiva
le katılan diğer milletiere mensup gruplara bir ziyafet verdi. 

Rennes şehrinde üç gün ve üç gece kaldık. 
Tıpkı Almanya'da olduğu gibi Rennes şehrinde de bize 

tahsis olunan meydanda yaptığımız zikir meclisine bizi 
seyreden halk da coşkunlukla iştirak etti. Gündüzleri is
tirahat ediyor ve geceleri zikrullah ile geçiriyorduk. Nöciz 
şahsımla ilgili bir öğünme vesilesi olmadığı icin rahatlıkla 
ve iftiharla kaydadebiiirim ki, ZiKiR ve TEVHiD nuriarına 
kapılan halk, her defasında daha büyük. bir aşk ve şevk 
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ile vecde geliyor ve bizimle birlikte zikre iştirak ediyordu. 
Ayin-i şerifler bittikten sonra çevremde toplananlar, TEV
HiD ve TASAVVUF hakkında sorular soruyor, müşkillerini 
halle çalışıyorlardı. Bazılarının da belli etmerneğe özen 
göstererek bizi imtihan etmeğe özendikleri de elbette dik
katimizden kaçmıyordu. Fakat, mutlôk ve muhakkak olan 
şuydu: Lô tefriku cins-ü mezhep halkta ALLAH derneğe 
büyük bir neves ve arzu vardı. 

Bir gece, şöyle bir soru ile karşılaştım: 

- Siz, Müslüman olduğunuz halde; hiçbir fark gözel
meksizin Hristiyanları da meclisinize kabul ediyor ve on
ların da zikretmelerine müsaade ediyorsunuz. Bunun se
bep ve hikmetini bana açıklayabilir misiniz? 

Cevap verdim : 

- Ben, fakir bir müslüman ve bir şeyhim. ALLAH 
diyen herkesi meclisime kabul eder, ALLAH derim ve AL
LAH dedirtirim. 

Bu cevabım, soru soranı tatmine kôfi geldi sanırım. 

Kaldı ki, bütün peygamberlerin vazifeleri de, halka 
ırk, renk ve cins farkı gözetmeksizin (LA iLAHE iLLALLAH) 
dedirtmektir. Bizler de, -EI-Hamd-ü lillah- Nebi'lerin vô
risleri olduğumuza göre, bl.ıtün insanlara tevhid ettirmek 
elbette ve elbette başlıca görevinıdir. 

Şu gerçeği kesinlikle açıklamakta fayda görürüm ki. 
Rennes şehrinde ve Paris'te bulunduğum müddet içinde, 
halkın TEVHiD'e ve ZiKR'e hakikaten susamış bulundu
ğunu müşalıade ve tesbit ettim. Hemen ilôve etmeliyim ki, 
gerek Rennes'de ve gerekse Paris'te yayınlanan bazı ga
zete ve dergiler, bizlerden sitayişle bahseden haberler ve 
yazılar yayınladılar. Bu cümleden olarak istanbul'da mün
teşir DÜNYA gazetesi, Paris muhabirine atfen ve Fransız 
yayın organlarından iktibasen (DERViŞLERiMiZ AVRUPA'-
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LlLARI BÜYÜLEDi) başlığı altında zikir meclisimizin resmi
ni de neşrederek şu haberi verdi : 

Fransa'nın Rennes kentinde yapılan geleneksel sa
nat festivaline katılan Türk derviş grubu, büyük ilgi 
toplamış ve tekke müziği eşliğinde yapılan gösteri
ler, Fransızların olduğu kadar, festivale katılan diğer 
ülke gruplarının da beğenisini kazanmıştır. Ayrıca, 
gösteriye Fransız basını da büyük ilgi göstermiştir. 
V inci Rennes festivaline bu yıl 25 ülkeden gelen mü
zik ve dans grupları katılmıştır. Festivali izlerneğe ge
lenlerin de 15 binden fazla olduğu, geçen yıl ise bu 
sayının 1 2  bin kadarla kaldığı belirtilmiştir. 
Türkiye adına katılan grubun gösterileri iciri gözlem
ciler şöyle demişlerdir : 

- Dl�rvişler, Türk dini musikisinin en görkemli gös
terilerini sunuyorlar. Etkilenmemek ve hayran kal
mamak olanaksız. Özellikle Tanrı'ya yakarırken sec
deye kapanmaları, avuçları ile yere vurmaları ve vecd 
için devran etmeleri sevredenlerin tüylerini diken di
ken ediyor. Festivalin en gözde gruplarından biri. 
kuşkusuz bu dervişlerdi .. 

Bizlerden övgü, sevgi ve ilgi ile bahseden Avrupa ga
zete ve dergilerini okudukça ve hakkımızda yazılan ve 
söylenilenleri dinledikçe, ben ve benim gibi düşünenierin' 
ne derece mütehassıs olduğumuzu saklamağa lüzum gör
müyorum. Zira, Avrupa halkına bizleri bu derece parlak 
gösteren '<cındi hünerlerimiz değil, TEVHiD'in ve ZiKRUL
LAH meclislerinin nurları olduğu ve 25 ülkeden gelen grup
larla onbeş bin küsur seyircinin gözlerini kamaştıran nu
run da aynı nurun pırıltıları bulunduğu tabii ve aşikôrdır. 

Evet, tekrar tekrar iddia ve israr ediyorum : 
Avrupa ve Avrupa'lı, TEVHiD'e gerçekten susamıştır. 
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Okunan ilahilerin manasını bilmedikleri ve medlGilerini an
layamadıkları halde, Türk tekke müziğinin benzersiz ritmi 
ve ahenginin etkisinde kalıyor ve cidden duygulanıynrlar
dı. Eğer. okunan ilahi ve kasidelerin manalarını bilseler 
ve mesela Hz. Yunus'un nefeslerindeki veciz ve belig ifa
deyi anlayabilselerdi, kim bilir ne hale geleceklerdi? Mut
lök ve muhakkak olan husus TEVHiD onları gerçekten bü
yülemiş, erkôn-ı Evliyô'ullah hepsini mest ve hayran et
mişti. Kimliklerini. kişiliklerini, kültürlerini ve dini inanışla
rını unutuvermşler, adeta kendilerinden geçmişler ve biz 
dervşlerin aramıza katılarak bizimlebirlikte devrana iştirak 
etmişler aşk ve şevk ile TEVHiD'de birleşmişlerdi. 

Bu risalemiz, gezi notları ve bir seyahat hatıraları ol
madığından diğer müşahadelerimi uzun uzun aniatmağa 
lüzum görmüyor, tafsilôt ve teferruatla ilgili ihtisaslarımı 
ileride ömrüm vefa ederse ayrıca yazmak ümidi ile mak
soda geçiyorum. 

Rennes ve Paris'te, bizleri içten bir samirniyet ve ko
nukseverlikle bağrına basan Fransız'ları, canından ayrılan 
bir ceset gibi bırakarak Amerika'lıların davetlerine icabet 
etmek üzere yola çıktık ve sekiz saatlik bir hava yolculu
ğundan sonra izn-i ilôhi ile Yeni Dünya'ya ayak bostık. 
istanbul'u teşriflerinde özel olarak ziyaretimize gelmek 
lutfunda bulunarak kendileri ile tanışmak bahtiyarlığına 
eriştiğimiz ve o tarihten beri seviştiğimiz Amerika'lı ôşıklar
la, ismimizi işiten ve fakat tanışma fırsatını elde edemedi
ğimiz diğer Amerika'lı ôşıklar tarafından hararet ve sami
rniyetle karşılandık. Beyan-ı hoş ômedi ve tanışma merasi
minden sorıra bagajlarımızı aldılar ve bizleri arabolarına 
taksim ederek misafir kalacağımız sayın profesör Tosun 
Bayraktar'ın evine götürdüler. 

Amerika'da koldığımız süre içinde New-York Üniver
sitesi ile Columbia Pniversitesi'nde gösteri mahiyetinde 
Halveti tarikatı erkônını icra ettik. Tarikatler hakkında 
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araştırma ve incelemeler yapan bütün aşıklar ile ilim adam
ları bu gösterilerimize aşk ve şevk ile iştirak ettiler. Her 
gösteriden önce Sayın Talat Halman, tarikatler hakkında 
birer konuşma yaptı ve islam tasavvufu hakkında derin, 
anlayışlı ve insaflı açıklamalar yaparak bu gösterilerin 
mahiyetini hazır bulunanlara aniatmağa çalıştı. 

Pazar günü, saat 1 1 ,0'den 1 3.00'e kadar New-York 
radyosunda dini mahiyette bir konuşma vardı. Ben fakir
den bu iki saatlik konuşmayı kabul etmemi istediler. Bunun 
bir ihsan-ı iiahi olduğunu aniayarak kabul ettim. Tevhid 
ve zikir hakkında spikerle bir mülakat yaparak dini ve 
özellikle ıst:lahat-ı sofiyyeye bi-hakkın vakıf olan: Sayın 
profesör Tosun Bayraktar yapıyordu. Sayın profesör Bay
raktar'a --Evvel Allah- sonsuz bir itimadım bulunduğu 
cihetle, söylediklerimi aynen ve harfiyyen tercüme ettiğine 
emin idim ve bu bakımdan tam bir kalp huzuru içinde bu
lunuyordum. 

Sohbetimiz, önce Ezan-ı Muhammedi ve onu takiben 
Kur'an-ı Kerim okunması ile başlamıştı. Okunan ayet-i ce
lilelerin manası ve açıklaması yapıldıktan sonra zikir ve 
tevhidin izahına geçildi. Bir ara, spiker sohbetimizi ke
serek: 

- Amerika'lı aşıklar tevhid edilmesini bekliyorlar. 
Efendi, lOtfen tevhid edebilir mi? teklifinde bulundu ve 
müsbet cevap vermemiz üzerine, bu sohbetimizi radyola
rından dinleyenlere şu anonsu yaptı : 

- Bu sohbet ve mülôkatımızı dinleyen ôşıklar! .. LOt
fen, telefonlarınızın fişlerini çekiniz ve kapılarınızı da ki
litleyiniz. Şimdi tevhid edilecektir, dedi. 

Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlamağa başladım. Na
sıl ağlamasa idim ki, milyonlarca Amerika'lı radyoları ba
şında bizi dinliyorlar ve tevhid etmemizi bekliyordu. Tev
hid etmeğe başladım ve benimle birlikte bütün Amerika'lı 
ôşıklar da tevhide iştirak ettiler. Bana öyle geldi ki, Ame-
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rika semaları tevhid ile inliyor ve bütün kô'inat ve mevcu
dat tevhidimizi dinliyordu. Yerler ve gökler ve yerlerle gök
ler arasında bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görün
meyen herşey nur-u tevhid ile nurlanıyordu. Helecan ve 
heyecanımız son haddini bulmuştu ki, spiker ilginç bir 
ikazdan bulundu. Tevhid, Arapça olduğundan telôffuzu 
Amerika'lı ôşıklar icin zor oluyordu. Bu keilme-i tayyibe-i 
münciyyeyi iyice öğrenebilmeleri ve söylemeleri için hece 
hece ve ağır ağır okunması rica ediliyordu. Fakir, bu haklı 
ikazı yerinde bulduğumdan, hece hece ve ağır ağır tev
hide devam ediyordum. Böylece anlaşılması, öğrenilmesi, 
bellenmesi ve söylenmesi de kolayiaşmış oluyordu. 

Radyo ile yayınlanan bu sohbetimizi dinleyen Ameri
ka'lılar radyo evini doldurmuşlardı. Daha uzaklarda bulu
nup bu sohbetimizi dinleyenlerden bir çokları da sonradan 
Kanada'dan, Washington'dan, Alaska'dan, Kaliforniya'dan, 
Teksas'dan ve daha adlarını bilemeyeceğim bir çok eya
let ve kentlerden bizi görmek maksadiyle New-York'a ge
lenler oldu. Hardy adındaki genç bir talebenin yirmi yedi 
saatlik tren yolculuğunu iktiham ederek fakirin sohbetin
de bulunmak istemesi beni hayret ve haşyete düşürdü. 
Waşington'dan gelen sayın profesör Piyer'in ve kalabalık 
sayıdaki talebelerinin ziyaretlerini ise, nöciz ömürümün 
erişilmez bir mazhariyeti olarak kabul ediyorum. Ziyare

timizde bulunmak nezaketinde bulunanlar fakirden tasav
vufa, tevhide ve zikir meclislerine dair sorular soruyorlar 
ve her toplantımızı rahmet-i ilôhiyyenin yağmur gibi yağ
dığı bir cennet bahçesine çeviriyorlardı. 

Ayrı ayrı tetkik ediyordum: Hepsi de Allahu sübhanehu 
ve tealö hazretlerine öşık idiler. Yüzleri kadar kalpleri ve 
kalıpları da saf ve temiz ve güzeldi. Siyretleri suretlerinde 
müşahade olunabiliyordu. istisnasız hepsi mô'şuk-u ha
kikiden haberler soruyorlar, bizimle Allah ve aşk sohbetleri 
yapmağa can atıyorlardı. 
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Hic kimse yanlış anlamasın ve yanlış yorumlamasın! .. 
Amerika'da gördüğüm Allah sevgisini gezebildiğim islôm 
ülkelerinin pek azında müşahade ettiğimi itiraf etmek zo
rundayım ve bu ifademle bir kadirşinaslık görevi yaptığı
ma inanıyorum. Zikir başladığında ağlamayan göz, Allah 
demeyen dil Hak sevgisi ile daimayan gönül kalmıyordu. 
Tevhid'i dillerine vird edinmişlerdi. Yemeği icmeği akılla
rına bile getirmiyorlardı. Teneffüs ettikleri hava, içtikleri 
su ve bütün yaşantıları Allah sevgisi ile doluydu. Müba
lôğa etmiyorum: Yemiyorlar, icmiyorlar, uyumuyorlar, hep 
Allah'tan söz ediyorlar, Allah'tan bahis acıyorlardı. Allah 
sevgi ve aşkı, fizyolojik ihtiyaclarını onlara unutturmuş, 
adeta melekleştirmişti. Hepsi de bir cocuk kadar saf ve 
mô'sum idi. 

Bir sohbet esnasında ortaya meyve getirdiler. Ken
dileri ile lôtife etmek maksadiyle şöyle bir soru sordum : 

- Nasıl istersiniz? dedim. Bu meyveleri, sizlere Allah 
taksimi olarak mı, yoksa kul taksimi olarak mı paylaştıra
yım? 

ittifakla ve kesinlikle cevap verdiler : 
- Allah taksimi isteriz! .. 
Meyveleri üc kişiye bölüştürdüm ve diğerlerine bir 

şey vermedim. Onlar hayret ve merakla neticeyi bekler
ken ilôve ettim: 

- işte, Allah taksimi budur. Allahu tealô, bazı kulla
rına bol bol verir ve bazılarını da mahrum eder .. 

Hiç düşünmeden cevap verdiler : 
- Allah taksimi bu ise, biz onun bu taksimine razı

yız! dediler. 
Rabbimin, kendilerine tevhid irfanını bahş ve ihsan 

buyurduğunu anladım, gözlerim yaşardı, içim doldu ve 
gönlüm sürur ve inşirah buldu. 

Yine bir mecliste, lôtife yolu ile onların irfanlarını ölç
mek istedim ve kendilerinden sordum : 
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- Allahu tealö ve tekaddes hazretlerinin görmediği 
nedir? 

Aralarında LEX adında birisi şu cevabı verdi : 
- Allah'ın görmediği ve bilmediği hiçbir şey yoktur 

ve olamaz. Olsa olsa sevdiği bazu kullarının günahlarını 
görmezlikten gelir. dedi. Yani. bir bakıma: (AIIahu tealô. 
sevdiği kullarının suclarını bağışlar) demek istiyordu. 

Oysa. fakirin istediğim ve beklediğim karşılık bu de
ğildi. Sorumun beklediğim cevabı (AIIahu tealô, rü'yô gör
mez.- Zira, zôt-ı üiOhiyyetini gaflet, uyku ve dalgınlık bas
tıramazdı ki. rü'yô görebilsin.) Bununla beraber LEX'in ce
vabı beklemediğim ve ummadığım bir karşılık olarak ken
disine karşı ilgi ve sevgimi artırmıştır. 

Gece yarısından sonra saat 03.00'e kadar zikir. tev
hid ve Hak sohbeti ediyorduk. Uyumaları ve dinlenmeleri 
icin kendilerine saati hatırlattığımda : 

- Efendi bizi sevmiyar mu ki, bizim uyumamızı isti
yor. Halbuki, pek yakında bizler öylesine bir uykuya da
lacağız ki. o uzun uykunun sonu kıyamet günü olacaktır. 
Efendi, bizimle birkaç gün daha beraber olacak, onun hu
zurunda gecireceğimiz bu kıymetli dakikaları uykuya feda 
eder miyiz? itirazı ile beni susturuyorlardı. 

iki saatlik bir uykudan sonra sabah narnazına kalk
tığımızda. bir caklarını tesbih ve tevhidde bulunduğunu 
Alah'a yemin ederek temin ederim. 

Kültür sarayında yapılan bir zikir ve devrandan son
ra. kıt ve kıs!r akıllarınca kendi dini telôkki ve anlayışlarını 
neşir, telkin ve propaganda icin gelen ve bazı sorular so
ran Yahova şahitlerine kırıldığımı ve incindiğimi zanneden 
bir Amerik::ı'lı ôşık. yüksek sesle ve Türkçe olarak : 

- Amerika'da, Allah ôşıkları çoktur ama. deliler de 
eksik değildir! diyor ve Yahova şahidierini gösteriyordu. 

Bize. New-York Cathedral'inde de zikir ve tevhid ya
pılmasını teklif ettiler. Tereddüt etmeden kabul ettim ve 
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'kararlaştırılan akşam Cathedrale gittik. Çok kalabalık bir 
-topluluk biz! bekliyordu. Cathedral'in baş rahibi bizleri say
gı ile karşıladı ve bize soyunup dini kıyafetlerimizi giyebi
leceğimiz ve dinleneceğimiz bir yer gösterdi. 

Saiôt-ü selörndan sonra; tevhid, ildhi ve Evliyd'ullah 
ôyin-i şerifine başladık. Dervişlerimin zikir ve tevhid ile 
başlayan vecd halleri, bir Önda seyircilerimizi de etkilemiş 
·olacak ki, onlar da bizimle beraber tevhide başladılar. Bizim 
dervişlerin halkasının dışında ikinci bir halka teşkil ederek 
onlar da zikir ve tevhide katıldılar. LA· ilAH E iLLALLAH -
.ALLAH sayhaları ile kendilerini devrana atıyorlar ve ildhi 
bir cezbe ila zikir ve tevhid ediyorlardı. Cathedral'in Aya
sofya cami-i şerifinin kubbesinden yüksek olan kubbesine 
akseden tevhid sesleri adeta dalga dalga arş-ı Rahman'a 
·yükseliyordu. Hazır bulunanları aşk-ı ilöhi kuşatmış ve is
tisnasız hepsinde sekr-i tevhid hali başlatmıştı. O kadar 
ki zikir ve tevhid edenlerden bazıları, bizim makam ile 
okuduğumuz ildhileri ingilizce'ye çevirerek aynı makam 
ile ve ingilizce olarak okudukları duyuluyordu. Zikir ve tev
'hid ederken Cathedral'in sallandığını ve duvarlarda asılı 
bulunan resimlerin yere düşecek şekilde sarsıldığını göz
.ıerimle gördüm. Devran sona erdi ve dua edildi. 

Sohbete oturulduğunda� bir Amerika'lı sordu : 
- Gül neye remzdir? 
Cevap verdim : 
- Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendi

·mize remzdir. 
Soru sahibi, zikir ve tevhid esnasında etrafa gül ko· 

'kusu yayıldığını söyledi. Fakir, o zatı te'yid ve tasdikan : 
- Evet, gül Resuluilah sallallahu aleyhi ve selleme, 

löle de tevhide remzdir, dedim. 
Amerika'lı dşıklarla bu minval üzere sohbeti koyu

·ıaştırırken, lmam�Hatip veya isldm enstitüsü mezunu ol
•.duklarını tahmin ettiğim iki müslüman-Türk gencinden bi-
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risi söze karıştı ve kadınların erkeklerle beraber zikretme
lerinin din-i mübiyn-i islömda caiz olup olmadığını sordu. 
Covaben: 

- Kur'an-ı Kerim, cümle-i vahide halinde değil, öyet 
ayet yirmi üç yılda nôzil olmuştur değil mi? dedim. 

- Evet, dedi. Mes'ele şimdi tamam oldu. Yaptığınız 
bu zikir bir bid'attir. Devran i'le musiki ise haramdır. Bu 
neviden bid'atlerle islôma bir fayda sağlayamazsınız! di
yince kendisinden rica ettim : 

- Kur'an-ı Kerim'den birkaç ôyet okur musunuz? 
Beni k:rmadı, KEVSER sOre-i celilesini nıahrec-i hu

rufatın hakkını vererek Uşak makamı ile okudu ve ilöve 
etti: 

- Istanbul'da sizden aldığım Karabaş tecvidi ile bu 
cevabı vermiş bulunuyorum. 

Açıkça ifade etmemekle beraber. demek istiyordu ki : 
- Senin islöm dini hakkında ne bilgin var ki, böyle 

işlere karışıyorsun. Sen·. Sahaf'larda bir kitapçısın ve ben 
seni oradan tanıyorum. 

Onun ou müdahale ve müdafaasını, gayret ve hamiy
yet-i diniyyesine hamlederek memnun olmuştum ama, di
nimizde musikinin değil, teganninin haranı olduğunu kes
tiremiyordu. Netekim, kendisi de KEVSER sOre-i celilesini 
(MUSiKi DINDE HARAMDIR) dediği halde Uşak maka
mından okumuştu. 

Ne tuhaf değil mi? 
Kişi, gerçekten bilmediğine düşman oluyor. Bana so

ru sorarken, önce Türk ve islöm olduğunu saklayan ve 
ingilizce konuşan bu zatın bir Türk ve müslüman oldu
ğunu, sual tevcih ederken farketmiştim. Zira, alnında see
de ızi vardı. Netekim, beraberinde bulunan arkadaşı da, 
kimliklerini açıkladıktan sonra sitem ve tö'rizden geri kal
mamış : 
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- Sizin yaptığınız bu zikirde, riyô var! demişti. Ona 
da : 

- Bütün ameller, niyyetlere göredir, cevabını verdim 
ve ôlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serverinin: 
(ALLAHU TEALA'YI ÇOK ÇOK ZiKREDiNiZ. MÜNAFJKLAR 
SiZE MÜRA'i DESiNLER) mealindaki Hadis-i şerifini ha
tırlattım. 

Üçüncü arkadaşları da : 
- Ben. Türkiye'de de zikir gördüm ama, sizin yaptı

ğınız gibi değildi. mütalôası ile işe müdahale edince : 
- Görmediğiniz ve bilmediğiniz daha çok şeyler var. 

Bir kimsenin bir şeyi görmemesi ve bilmemesi, o şeyin ol
maması demek değildir, cevabını verdim. Bu sırada, yan
larına başında kalpak bulunan bir zat daha geldi ve hepsi 
bizi tenkid ederek meclisimizden ayrıldılar. Fakir ise, bizleri 
duadan unutmamaları niyazı ile kendilerini uğurladım. 

Oysa, bizler anavatandan gelmiştik, Türk ve müslü
man idik. Istanbul'da kitapçılık yaptığımı ve hatta benden 
bir Karabaş tecvidi satın aldığını söylemek suretiyle aklı 
sıra beni küçümseyen ve ifadesine göre Kayseri'li olduğu 
anlaşılan ve tam bir iymana malik bulunduğundan aslô 
kuşkum olmayan bu din kardeşlerimden acı ve ineitici 
tenkid ve tô'rizler, haksız ithamlar yerine hiç değilse gü
leryüz ve tatlı söz beklerdik. Fahr-i ôlem sallallahu aleyhi 
ve sellem efendimiz: (BiRBiRiNiZi SEVMEDiKÇE, iYMAN 
ETMiŞ OLMAZSlNlZ. BENi HERŞEYiNiZDEN ZiYADE 
SEVMFDiKCE DE iYMANINIZ KEMALE ERMEZ.) Buyur
mamışlar mı idi? 

Columbia üniversitesinde de, sonradan solcu olduk
larını öğrendiğimiz talebelerden bazıları ile (MANTlK VE 
AKlL) konularını tartışmıştık. Fakir: 

- Maııtığı şeytan icad etmiştir, diyince: 
- Bizi şeytan yaptın! diye itirazda buulndular. Oysa, 

icat edenle mantığı birbirine karıştıran ve böylelikle ara-

19 



daki farkı temyiz ederneyecek kadar ôciz oldukları an
laşılan bu talebelere: 

- Konuşmalarımızı, Türkçe değil ingilizce yapalım. 
Zira bizi dinleyenler Amerika'lı ve ingiilz'lerdir, diyince de 
sohbeti bırakarak maciisimizi terkettiler. Bu gafillere ger
çekleri kabul ve tasdik ettirmenin mümkün olmayacağı 
ôşikôr idi. Mantığın, daima menfaati aradığının farkında 
bile olmayan, oysa aşk ve muhabbetin aklın ve mantığın 
ötesinde bulunduğunu, aşk ve muhabbette menfaat aran
mayacağını an layamayacak kadar bu ·konularda yavan o
lanlara, Allahu tealô'dan hidayet dilemekten gayrı elden 
ne gelirdi? 

Şurası muhakkak idi ki, halkımızın sağcısı da, solcusu 
da hakikatıere yüz cevirmektedir. Kimi aşırı taassubun
dan, kimi hasedinden. kimisi de anlamaya nasip ve istidadı 
bulunmadığından ger.cekleri kabul etmemektedir. Çatış
maların. çekişmelerin ve celişmelerin temelinde yatan da 
budur. Üzülerek ve hayıflanarak belirtmek zorundayım ki, 
hak ve hakikatleri bir türlü kabul edemiyor, yarım yama
lak bilgilerimize, kıt ve kısır mantığımıza dayanıyor ve 
güveniyor ve bunun da en doğrusu oldugunu sanıyoruz. 
Değişik pasajlar halinde nakletmeğe çalıştığım şu mua
mele ve münazaraya bakınız, dikkat ve ibretle düşününüz: 

Avrupa'lı ve Amerika'lı, bizleri Allah icin bağrına ba
sarken, kendi dindaşlarımız ve vatandaşlarımız, yabancı 
bir ülkede ve başkalarının gözü önünde hakarete varan 
ters ve yanlış muamelelerden kacınmıyorlardı. Bizleri, hak
kıyle ve lôyıkıyle tanıyan din kardeşlerimizi tenzih ve teb
riye ederim. Özellikle, Kırım'lı Türklerin bizden esirgeme
dikleri yakın ilgi ve sevgiye minnet ve şükranlarımı sun
mayı, bu vesile ile ödenmesi gerekli bir borç ve vazife sa
yarım. 

Yukarıda, bilvesile: (KiŞi. BiLMEDiGiNiN DÜŞMANI
DlR.) demiştik. Biz, bu risalemizde hem bilmeyen, hem de 
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öğrenmek istemeyen cahil ve gafillere, ZiKRULLAH'ı Kur' 
an-ı Kerim ile isbata, Hadis-i şeritlerin hiçbir kuşku ve te
reddüte yer vermeyen belôgatile i'lôma çalışacağız ve 
zikr-i cehrinin caiz olduğunu, Erkôn-ı Evliyô'ullah'tan dev
ranın hak ve gercek bulunduğunu olanca vüzuhu ile açık
layacağız ve böylelikle hal ilmini bilmeyenleri irşad veya 
bildikleri· halde itiraz ve muhalefette bulunanları ikaz et
rneğe gayret edeceğiz. Onların ifade ve iddialarını delille
riyle reddederken, Erkôn-ı Evliyô'ullah'ı öğrenmek isteyen 
mü'minlere ve iymana talip olan ôşıklara da hak ve haki
l<ati anlatacağız. 

Bu nôciz risaleyi Sayın Mr. LEX'e (Diğer ismi NUR) 
mütevazi bir hediye olarak ithaf etmeği de kadirşinaslık 
sayıyorum. 

Görülecek eksiklik, yanlışlık ve ifade bozukluklarının 
iyi niyyetimize bağışlanmasını ve hoş görülmesini değerli 
bilginlerimizden ve sevgili okuyucularımızdan istirham 
eder, ecrini Allahu tealô'dan beklerim. 

AŞK YOLU'nu okuyanların gönüllerinin aşkullah, mu
habbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile dolmasını, hi
mem-i ruhaniyyet-i Evliyô'ullah'a mazhar olmasını, herbi
rinin maksua ve matlub-u hakikiyi bulmasını ôlemlerin Rab-
bindem tazarru ve. niyaz ederim. 

· 

Tevfik Allahu tealô'nındır. 

Istanbul, 9/Nisan/ 1978 
Hz. Seyyid Sultan Nureddin-i 
Cerrahiyyüi-Helveti türbedarı 

Eş-Şeyh El-Hac 
AŞKiYYÜL-CERRAHiYYÜL-HALVETI 

(Muzaffer Ozak} 
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fBEN GİZLİ BİR HAZİNE IDIM. BANA, KENDiMi 
BiLDiRMEK SEVDİRİLDİ. ONUN İÇİN MAHLÜKA Tl 

YARATTIM.J 
Hadis-i Kudsi 

Bütün ka'inat, mevcudat ve mahlukat, muhabbet 
üzere kurulmuş ve yaratılmıştır. Her şeyin üssü esası 
muhabbettir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya 
bilinmeyen bütün alemierin özü ve özeti muhabbet
tir. Hılkatin sım muhabbettir. Yukanda, me'alini sun
duğc:m Hadis-i kudsi bu gerçeği olanca açıklığı ile or
taya koymakta ve isbat etmektedir. Bu itibarla, fakir-i 
pür-taksir de söze muhabbetle başlamak istiyorum. 

MUHABBET NEDİR? 

Muhabbet, sevmek ve karşılıklı sevişmek demek
tir. HUB kökünden üreyen ve türeyen bu sözcük, mad
di deva ma.'nevi zevk ve lezzet alınan şeye ruhun eği
limi anlamına da gelmekte olup değişik tezahurleri 
vardır ve başlıca üç kısımdır : 

ı. Kişi sevdiğini öylesine sever ve ona öylesine 
muhabbet eder ki, sevdiği şey onun için hava, su ve 
besin gibi tabii ve zaruri bir ihtiyaç haline gelir. On-
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suz yapamaz ve onsuz yaşayamaz. İnsanoğlu, nasıl ki 
hava almadan, su içmeden ve yemek yemeden haya
tiyyetini devam ettiremiyorsa, o kişi de muhabbet et
tiğini görmeden, onunla birlikte olmadan, onun ko
kusunu almadan yaşayamaz. Hayatı muhabbet ettiği 
ile kaim ve hayatiyyeti onun muhabbetiyle daim olur. 

Aslında, kişi nefsine muhabbet etmekte, kendisini 
sevmektedir. Binaenaleyh, muhabbet ettiği kişide biz
zat malik bulunduğu sıfat ve hasletleri gördüğünden, 
kendi sıfat ve hasletlerine malik olanı sever ve ona 
muhabbet eder. Bir bakıma, bu muhabbet haddi zatın
da kişinin malik bulunduğu sıfat ve hasletlere muhab:-
betidir. 

Mesela, iki kişi herhangi bir vesile ile karşılaşır ve 
tanışırlar. Dış görünüşleri ile birbirlerini beğenir ve 
severler, dost ve arkadaş olurlar. Oysa, huylan ve ah
lakları yakdiğerine benzemediğinden, bir süre sonra 
ayrılırlar, hatta birbirlerinden nefret ederler ve bazen 
birbirlerine düşınan bile olabilirler. Zira, dış görünüş
leri, iç görünüşlerine uymamış, mizac ve telakkileri 
bağdaşamamıştır. 

2. Kişi, sevdiğini yalnız ihtiyacı bulunduğu za
man arar ve sorar. Belirli bir ihtiyacı olmazsa, onunla 
buluşup görüşmeyi tamamiyle tesadüfiere bırakır. 
Def'i hacet için lazımhane aramak nev'inden olan bu 
çeşit muhabbet, fizyolojik ihtiyacın giderilmesinden 
sonra tuvaletten çıkıp gitmek ve ikinci bir ihtiyaca ka
dar onu' bir daha aramamak gibidir. Böylesine bir mu
habbetin ise, aklen ve marrtıkan makbul olmadığı 
meydandadır. Çünkü, bunda muhabbetten ziyade 
menfaat hakimdir ve muhabbet maskesi altında ih
tiyaç gidermek ve menfaat sağlamak gayesine ma'tuf
tur. Şu halde, buna dosta muhabbet denilemez, belki_ 
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şahsi çıkar ve menfaatlere muhabbet şeklinde yorum
lanabilir. 

Günlük pratik hayatımızda da böyle olagelmek
tedir. Herhangi bir işini gördürrnek veya ihtiyacını gi
dermek için dost gibi görünerek müracaat edenin mu
hatabı, iyiliksever bir kimse ise, bu sahte dostluk ve 
sevgi gösterisine bıyık altından gülmekle beraber, o 
sahte dostun isteğini yerine getirir ve onu başından 
def'eder. Kendi aptallığını düşünmeksizin, işini görü
veren o kişiyi aptal zanneden sahtekar ise, gördüğü 
iyiliğe rağmen karşısındakini kandırdığını sanır ve el
bette kendisi aldanır. 

Eğer, müracaat edilen kişi iyiliksever bir kimse 
değilse kendisini istismar ettirmez ve o sahte dostun 
isteğini bir yalan uydurarak reddeder. Yahut, elinden 
geleni yapacağını va'deder ve üstelik onu inandırdığı
na kıs kıs güler ve verdiği sözü yerine getirmez. 

3. Üçüncü ve sonuncu muhabbet ise, salgın ve 
bula.şıcı hastalıktan kaçarcasına, sevenden yüz çevir
mektir. Seven, sevdiğine yaklaşmak istedikçe, sevilen 
salgın ve bula.şıcı bir hastalıktan kaçar gibi ondan 
kaçmak ve hiç olmazsa uzaklaşmak ister. 

Bu üç kısım muhabbetin içinde gizli veya aşikar 
dünya menfaati, güzellik, rütbe ve makam, gençlik, 
sıhhat, hayat ve zenginlik vardır. Dosta muhabbet gi
bi görünse de, aslında bunların sağladığı menfaatlere 
muhabbet etmektir. 

Maddi muhabbetin birinci kısmını misal olarak ele 
alalım: 

İdeal gibi görünen bu neviden bir muhabbet, mad
di muhabbetin tamı ve kamilidir. Sevdiğini bu nevi 
muhabbetle seven kişi için havasız, susuz ve gıdasız 
yaşanmayacağı gibi, o da sevdiği olmaksızın yaşaya
maz, demiştik. Böylesine bir muhabbetle sevilen ise, 
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ya güzelliği, ya gençliği veya hayatı için sevilen, mu
habbet edilendir. Zira, bu nevi muhabbetlerde dünya 
menfaatleri, rütbe ve makam veya zenginlik bahis 
konusu değildir. Bunlar, ikinci kısım muhabbetlere 
mahsus ve münhasırdır. İyi, hoş ama şimdi soruyorum: 

- Onsuz yapamayacağını ve yaşayamayacağını 
iddia ettiğin kimseyi, yaşlandığı ve fiziki bakımdan çir
kinleştiği zaman da, aynı muhabbetle sevebilir misin? 
Gençilk de, güzellik de, hatta hayat da hiç kimseye 
baki değildir. Sıhhatli ve cıvıl cıvıl neş'eli iken sevdi
ğini hastalandığı zaman aynı muhabbetle sevebilecek 
misin? Hayatta iken sevdiğini, ölümünden sonra da se
vebilecek :misin? 

Bu sorulara verilebilecek bir tek cevap vardır: 
-Hayır! .. 
Demek oluyor ki, maddi sevgi ve muhabbetler, 

ancak belirli menfaatler üzerine kurulur ve o menfaat 
zail olunca sevgi ve muhabbet de yok olur, gider. 

-Öyle ise? 
-Öyle ise, aslolan muhabbet-i hakiki'yi bulmak-

tır. 

!\IDHABBET-İ HAKİKİ 

Allahu teala'nın isteği olan muhabbet ise, hiçbir 
sebep ve vesile ile zail olmayan, karşılık ve menfaat 
gözetilmeksizin beslenen muhabbettir. 

İşte, bu muhabbete CHUBBU FİLLAH> denilir. 
Yani, Allah için sevmektir. Kişi, Allah için sever

se güzellikler çirkinliğe, gençlikler ihtiyarlığa, sılılıat
ler hastalığa, hayatlar ölüme dönse ve dönüşse, yine 
de sever. Zira, bu sevgi Allah için sevgidir. Allah için 
sevilen sevgili de, daima sevgilidir. O, gönül tahtına 
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oturmuş bir muhabbet sultanıdır. Bu nevi sevgi ve mu
habbet, Allahu teala.'nın kullarına bir vedi'asıdır. Ku
lu, kendi sever ve sevdirir, kula muhabbet ettirir. Bir 
de, kulu kendisi sever ve fakat kullarından o kuluna 
olan sevgisini saklar ve gizler, sevdiği o kulunu diğer 
kularına sevdirmez. Bazan olur sevdiğini sevdirir, say
dırır. Bazan olur kullarına dövdürür. O kul dövülür
kan (ALLAH!.. ALLAH!.J dedikçe: (Kulum beni zik
rediyor, bana sığınıyor.) der. Hatta, has kullarından 
Hz. Zekeriya aleyhisseUımı testere ile biçtirmedi mi? 
Hz. Yahya aleyhisselamı parçalattırmadı mı? Hz. Nuh 
aleyhissela.mı dövdürmedi mi? Hz. İbrahim alayhisse
lamı ateşe attırmadı mı, Hz. Yusuf Aleyhlsselamı 
kuyuya attırmadı, pazarda köle diye sattırmadı mı? 
Hz. İsa alayhisselamı çarmıha gerrneğe kasdettir
medi mi? Hz. Meryem alayhisselama iftira ve bühtan 
ettirmedi mi? Hz. Musa alayhisselamı anasından ayı
rıp Nil nehrine saldırtmadı mı? Rabib-i edibinin mü
barek dişini kırdırtmadı mı? Hz. İmam-ı Hüseyin'i, yet
miş iki yaranı ile susuz şehit ettirmedi mi? Hz. Ebu Be
kir'is-Sıddıyk'ı zehirle, Hz. Ömer-ül-Faruk'u ve Hz. Os
man'ı hançerle, Hz. Hayder-i Kerrar'ı yüz bin bela ile 
müptela kılıp zehirli kılıçla şehid ettirmedi mi? Hz. 
İmam-ı Hasan'ı zehirle ve daha bir çok aşıkları ve sa
dıkları zincirle, kiminin derisini yüzerek, kiminin pak 
ve ma'sum kellesini keserek, kimini ateşte, kimisi suda 
kendisine alıp vuslat vermedi mi? 

Muhabbet, işte bazan böyle zuhur ve tecelli eder. 
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NUTK-U ŞEMSi 

Göster cemalin şem'ini, yansın O'da pervaneler, 
Devlet degil mi aşıka, şem'ine karşı yaneler .. 
Mescid ile medreseyi terkeyledik zahidlere, 
Hakka ibadet kılmağa, yeter bize viraneler .. 
Ela gözlü, ahu dilher yağmaladı benliğimi; 
Pek bağla aşkın zincirin, boşanmasın divaneler .. 
Ben meye tövbe etmezem, agyar elinden içmezem; 
Kudret elinle sun bana, dal u dolu peymaneler .. 
Cevr-ü cefa etmek ile, ŞEMSi seni terkeylemez; 
Sen sanma ki, seni seven -Haşa- senden usaneler .. 

Kulun, Allahu teala'ya muhabbeti ise; O'nun sev
diğine tabi olmak, O'na kul olmayı canına minnet bil
mek, O'nun emirlerini ve kulluk görevlerini seve se
ve yerine getirmekle mümkündür. Bir başka deyimle, 
kendini bir katre iken ummana düşürmekle kabildir. 

Hak'tan olduğunu bilmek, Hak ile olduğunu farket
mek, ebediyyen onunla olacağını ve onun kendisine 
in'am ve 1hsan buyurduğu maddi ve ma'nevi bütün 
ni'metlerine şükr-ü hal ve şükr-ü kal ederek lmllu
ğunu unutmamak, aczini ve hiçliğini bilmektir. 

Mutlak ve muhakkak olan husus, ma'nevi sev
ginin maddi sevgi ile mukayese edilemeyecek dere
cede üstünde olduğu gerçeğidir. Ne var ki, maddi sev
giden maP.evi sevgiye, maddi muhabbetten manevi mu
habbete yol vardır. Bu nurlu yolu bula111:ayanlar, mü
cerred maddede kalırlar, yol alamazlar, menzli-i mak
sude eremezler. Yukarıda bilvesile belirtrneğe çalış
mıştık Mı:ıddi muhabbete sebep ve vesile 0lan sıfatlar 
ve hasletler zail olunca, muhabbet de zail olur. Ma'nevi 
muhabbetler ise ebedi ve daim kalır. İnsanlık tarihini 
dikkat ve ibretle tetkik ediniz. Göreceksiniz ki, nice 

28 



maddi muhabbetler zail olmuş, bazıları tarihin sa
rarmış tozlu sahifeleri arasında unutulmuş ve bazı
ları da olsa olsa roman ve hikayelere konu edilmiştir. 
Oysa, bugün Hz. Musa ve Hz. İsa aleyhisselam ile Ha
bib-i edib-i Kibriya için herşeylerini fedaya hazır ve 
arnade nice muhibban ve nice aşıkan bu alemde bu
lunmaktadır ve ebediyyete kadar da bulunacaklardır. 
Bir çoklarının materyalist çağı dedikleri günümüzde, 
Allahu teala ve Resulleri için, Allahu azim-üş-şanın 
sevgilileri için onlara aşık olan gece-gündüz bu zevat-ı 
zevil-ihtiramın muhabbetleriyle gözyaşı döken mil
yonlarca ı?ışık vardır. Fakat, Kleopatra ve Antuan için 
ağlayan bulunabileceğini iddia ve isbat edebilir mi
siniz? 

Her hal-ü karda, �şk ve muhabbet ister maddi, 
ister ma'nevi olsun mukaddestir. Ma'nevi muhabbet
lerin, maddi muhabbetlerden çok üstün olduğunu yu
karıda açıklamağa çalıştık. Çünkü, aralarında çok 
önemli bir fark vardır. Maddi muhabbetler ekseriya 
bir garaza mebni olabilir. Halbuki, ma'nevi muhab
betler Allah içindir ve onun için de bu nevi muhabbet
lere Allah için sevmek denilir. Allahu teala'ya mu
habbet edenler de, her türlü musibetlere hazır ve ha-
zırlıklı olmalıdırlar. Aslında, bu musibet suretinde gö
rünen çok büyük bir ni'mettir. Allahu teala'nın dost
ları, kendile-rine herhangi bir musibet isabet etmediği 
zamanlar, üzülür ve hayıflanırlar. Onlar için musibet, 
ayn-ı safadır. Unutulmamalıdır ki, belEmın en şiddet
Iisi peygamberlere ve o peygamberlerin mirasçıları 
olan velilere ve Allah'u teala katında dereceleri bu
lunan benzerlerinedir. Allahu teala'yı sevdiğini iddia 
ettiği halde, herhangi bir musibet karşısında Rabbini 
kullara şika.yet eden, o musibetten yakınan kimse bu 
davasında yalancıdır. Okumadınız mı, duymadınız mı? 
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Hz. EYUB aleyhisseh1mın; canına, malına ve eviatıa
rına bunca musibetler eriştiği halde hiç şikayette bu·· 
lunmamış ve asla yakınmamıştır. Buna karşılık ola
rak da Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri kendisi
ne ABD-İ-EVVAB makamını bahş ve ihsan buyurmuş
tur. Bir nice musibetlere, bir nice zaman sabrettikten 
başka, Cenab-ı Hakkın eelalinden cemaline sığınmış
tır. Yani, Allah'tan yine Allah' a sığınmış ve : 

- Ya Rab!.. Bana, musibet isabet etti. Sen, mer
hametlilerin en merhametlisisin, niyazı ile rahmet-i 
ilahiyyeyi üzerine celbetmiştir. 

Sevdiğine, bu sevgisinde sadık olan, sevdiğine 
itaat eder. 

Muhibbi sadıkın alameti, sevdiğini kırmamaktır. 
Muhabbetin alameti ise, sevdiğini kimseye şika

yet etmemek, sevdiğinin naz ve niyazına sabır gös
termek ve sevdiğinin niyazını seve seve yerine getir
mektir. 

İşte, Hz. Eyyub aleyhisselam da böyle yapmış, 
Rabbini kimseye şikayet etmemiş, Rabbinin celalin
den cemaline iltica ederek, Rabbinden yine Rabbine 
sığınmıştır. Ondan gayn sığınacak bir kapı var mı
dır? Allahu teala'dan, yine Allahu teala'ya sığınmak, 
Allahu teala'dan şikayet değildir. Belki, insanlara asıl 
sığınacak yeri göstermek ve is bat etmektir. Allahu 
teala'yı sevdiğini iddia eden, yani muhibbi sadık olan 
ona asla isyan etmez, onu kıracağından çekinir. Se
ven, sevdiğine seve seve itaat eder. Muhibbi sadık ola
nın gerçek alameti, hişanı sevgilisinin yolundan 
yürümek, sevdiğine uymak, sevdiğinin istemediği 
ve beğenmediği işlerden sakınmak ve kaçınmak
tır. Bu :-;artlan yerine getirenler, muhabbetlerini 
izhar, ilan ve isbat etmiş olurlar. Gerçek muhabbet 
de budur. Sevdiğinin nazına tahammül edemeyen, 
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onun cefalarına katlanamayan, onun hizmetlerinde 
tenbellik ve gevşeklik gösteren asla ve kat'a muhibbi 
sadık olamaz. 

HiKAYE 

Hazret-i Şibli'ye (Kuddise sırruh) bir hal geldi ve 
kendisini tırnarhaneye kapattılar. Hazreti sevdiklerini 
zanneden bir çok kimseler, kendini ziyaret etmek üze
re tırnarhaneye gittiler. Şeyh Şibli, kendilerinden 
sordu: 

- Sizler kimlersiniz? 
Ce'.:ap verdiler : 
- Bizler, seni sevenlerdeniz. 
Hazret, yerden taş toplayarak ziyaretçilerine at

mağa başlayınca, onlar birbirlerine: 
- Eyvah!.. Hazret-i şeyh gerçekten deli olmuş, 

diyerek kaçışmağa başladılar. Hazret, onlara ses
lendi : 

- Hani beni sevdiğinizi söylüyordunuz? Bir taş 
atmama bile tahammül edemediniz ve kaçınağa baş
ladınız. Nerede kaldı bana olan sadıkane sevginiz? 
Eğer, beni gerçekten sevmiş olsaydınız, bu kadarcık 
nazıma katlanır ve benden gelebilecek belalara sab
rederdiniz, dedi ve bizlere de büyük bir muhabbet 
dersi vermiş oldu, gerçek muhabbet konusunda hepi
mizi irşad buyurdu. 

Muhabbet ehli; aşk şarabını, muhabbet kasesin
den içer ve aslında çok geniş olan bu dünya kendile
rine dar gelir. Onlar, Allahu teala'yı tam ve kamil bir 
muhabbetle severler, onun celal ve azametinden hak
kıyle korkar ve çekinirler, sun'u kudretine mest-ü 
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hayran olurlar. Onun emirlerini canianna minnet ve 
başlarına tac-ü devlet bilirler. Onun kudret elinden 
ve muhabbet .kasesinden aşk meyini içenler, onunla 
ünsiyyet denizinde cünbüş ederler. Münacat ve niyaz
Iarı ile, onunla sohbet ederler. Bu, öylesine bir haz, 
zevk ve lazzettir ki artık onlar için gece-gündüz, ak
kara, dünya ve ma fihya, rütbe, unvan, cah, makam 
kalmadığı gibi, kendileri de Hak'ta yok olurlar. Hak'ta 
yok olanların ise, ebediyyen var olacağı mutlak ve 
muhakkaktır. 

Ey Kerim Mevlam!.. 
Bu kulunu, bir damla sudan halk ve icat buyur

dun. Seni sevmek bile benim haddim değil ama, seni 
severim. Seni daima zikrederim. Seni zikr�debilmemin 
de yine senin tevfikin ile olduğunu bilirim. İsm-i eeli
lini zikretmem, beni mest-ü valehü hayran eyledi. 
Zat-ı ülühiyyetini seven ve bu muhabbetle sermest ol
mayan bu cihanda tasavvur olunabilir mi? Muhabbet, 
öyle azim bir ni'mettir ki, bu ni'mete nail olan çöllere 
düşse, aşkının ateşi ona salıranın haniretini hissettir
mez. Seven, ateşe düşse, sevgisinin harareti o ateşi 
söndürür. Aşk ateşi kutupları, buzulları eritir. Aşıkın 
sırtına dağları ve taşları yükleseler, aşkının ateşi ona 
yüklendiği yükün ağırlığını duyurmaz. Muhabbet, ki
şiye açlığı vesusuzluğu unutturur, aşk yolunu tuttu
rur. Bütün mahlukat, muhabbetten nasibini almıştır. 
Hayvanlar bile aşık olduklan zaman, günlerce yeme
yi ve içmeyi terkederler. Deve denilen hayvancağız, 
aşk ile serhacı olunca kırk gün yem yemez. Ona bu aşk 
sarhoşluğundan önce yüklenilenin kat kat fazlasım 
yükleseler, kaldırır. Sevgilisine olan meyil ve arzusu, 
kendisine yapılan her çeşit eza ve cefaya onda bir nevi 
direnç sağlar, ihiçbirisine aldırmaz ve hatta duymaz. 

İnsaf ile düşünüp söyleyiniz: 
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Deve, nihayet bir hayvan iken müptela olduğu 
muhabbetten dolayı yemeyi ve içmeyi t�rkeder ve ni
ce eza ve cefalara katlanırsa; Allahu teala'ya muhab
bet ettiğini iddia edenler, bu muhabbetlerini isbat 
için nasıl bir delil ve ne gibi bir nişan gösterebilirler? 
Sevdiklerini söyledikleri Allahu teala'run haram kıl·· 
dığı şeylerden hangilerini terk edebilmişlerdir? Se
venler, sevdiklerinin yanında uyuyamazlar, Allahu 
teala için kaç gece uykusuz kalmışlardır? Allahu te
ala'ya olan muhabbetleri uğruna kaç gün yemeyi ve 

içmeyi bırakabilmişlerd.ir? O mahbub-u hakiki için. 
kaç gün meşakkatlere, zorluklara ve zahınetlere kat· 
lanabilmişlerdir? 

Azizim: 
Sevgiljn için canını, malını, rütbe ve makamıru, 

hatta eviadını fedaya hazır mısın? Eğer, bu sayılaı�
ları yapamadınsa, yapamayacaksan davan ve muhab
bet iddian, yalancılıktan ve riyadan başka bir şey de
ğildir. Allahu azim-üş-şana muhabbet eden, sevgilisi 
uğrunda ve cananı yolunda canını feda etmelidir. Mu
habbeti.."l re.mzi budur. Muhibbi sadık, sevgilisinin da
vet ettiği yer cehennem dahi olsa, cennete tercih cde
bilendir. Sevdiği kendisini ölüme çağırsa, bu ölümü 
hayata yeğ tutapilendir. 

HiKAYE 

İbrahim Havvas'a, Allahu teala'ya sevgi ve mu
habbetin mahiyyet ve hikmetini sormuşlar. Şöyle bu
yurmuş: 

-- A11ahu zül-celal vel-kemal hazretlerinin ista
mediklerinı ve sevmediklerini gönülden çıkanp mah
vetmek,· Mahbub-u hakikinin emri ve isteği uğrunda 
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bütün kötü sıfatlan, hasletleri ve istekleri sevdiği için 
yakıp kül etmek, nefsini irfan denizinde anndırma.k 
ve muhabbet nurlan ile nurlandırmaktır. 

AŞK 

Muhabbet denilen hissin, kişinin tabiatını zevl� 
ve lezzet nldığı güzelliklere ve özelliklere kalbinin 
meyletmesinden zuhura gelen halettir demiştik. Bu 
haletin kalbe yerleşerek şiddetlenmesine SUI.TAN-I 
AŞK denir. Aşık olan kimse, ma'şukuna yani sevdiği
ne aklını, mantığını ve menfaatini feda eder, ma'şu
kuna tam bir bağlılıkla itaatte bulnur ve sevdiği uğ
runa nesi varsa hepsini feda etmeğe hazır olur. (AŞı
KIN NESİ V ARSA, MA'ŞUKA FEDADlR> kaide ve 

prensibini tam ve eksiksiz yerine getirebilen AŞIK'tır. 
Canını, cananına feda edemeyen, Aşıklık dAvasında 
bulunmamalıdır. Allahu teala ve tekaddes hazretle
rinin, Kitab-ı keriminde AHSEN-EL-KASAS buyur
duğu Yusuf sure-i celilesinde, Mısır kıtfirinin güzelliği 
dillere destan olan eşinin Hz. Yusuf eJeyhisselama 
beslediği aşk uğrunda ar-u namus şişesini taşa çalıp, 
malını, mülkünü, makamını, ırz ve namusunu ve yet
miş deve ile taşınabilen altın, gümüş, mücevher, ya

kut, zümrüt nev'inden bütün kıymetli eşyasını, sa
raylannı ve saltanatını neden ve nasıl feda ettiği hi
kaye olunmaktadır. Yusuf aleyhisselam'dan haber ge
tirene veya : 

- Yusuf'u gördüm! .. diyene baiha biçilmez kıy
ınetteki mücevherlerini nasıl saçtığı tarihen sabittir. 

O kadar ki, Yusuf aleyhisselamın aşkı uğruna ma
lını vere vere kendisine bir şey kalmamıştı. Yusuf 
diye çağınr olmuştu. Gökteki yıldızlarda Yusuf aley-
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hisselamı görür, güneş ve ayda onun adının yazılı ol
duğunu samrdı. 

Gerçekten. de böyledir. Aşık olan, herkesi ma'şu
ku olarak görür ve her nereye bakarsa sevdikinin is
mini ve resmini müşahade eder ve malik olduğu her
şeyi bu uğurda feda etmekten çekinmez. 

Züleyha, aslında Allahu teala'ya aşık idi. Hak, 
ona Yusuf aleyhisselamdan tecelli etmişti. Esa....c:en, bü
tün aşklar Mahbub-u hakikiye ait ve raci'dir. Ne var 
ki, taeeliiyat başka başka zuhura gelmiştir. Aşık olan 
ma'şukunda, bu tecelliyi müşahade eder. Onun için 
de, arif olan aşk-ı mecazide kalmaz, önünde sonunda 
aşk-ı hakikiye erer. Aşık olan, ma'şuk-u hakikiyi, sev
diğinde görür. Ma'şuk-u hakikiye sevdiği perde oldu
ğundan, o bu perdeyi yırtabilirse, ma'şuk-u hakiki o 
zaman kendisine zahir olur. 

Kimde aşkın nişanı vardürür, 
Akıbet ma'şukuna erdürür . . 

ôemişlerdir. Netekim, Züleyha da herşeyini Hz. 
Yusuf alayhisselam için feda etti ama, sonunda emr-i 
ilahi ile güzelliği ve gençliği iade olununca, zaten yü
zünü görür görmez iyman ile müşerref olduğu Yusuf'a 
kavuştu. Ancak, Yusuf alayhisselam ile evlendiğinde 
ondan kaçar lomuştu. Issız ve tenha yerlere çekilir 
ve o tenhalarda sevdiği Allalıma ibadet ederdi. Hz. 
Yusuf aleyhisselam kendisini yatağa davet edince, 
gece ise gündüze ve gündüz ise geceye vA'dederdi. Yu
. .:;uf aleyhisselam, kendisine : 

- Neden benden kaçıyorsun? Sen, artık benim 
helalim oldun. Bir zamanlar, sen beni yatagma çağır
dığınde ben senden kaçardım. Çünkü, o zamanlar sen 
ba.na. haram idin. Rabbime isyan edeceğimden korka
rah: davetlerini kabul atmernekte ma'zur idim. Oysa, 
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şimdi artık helalimsin. İnsan helaJinden kaçar mı? de-
diğinde Züleyha şöyle cevap verirdi : 

· 

-::- Ey Yusuf-u Sıddıyk! . .  Ben, seni Allahu teale.'
yı tanımadan önce severdim. Meğer, benim sevdiğim 
ve aşık olduğum sen değilmişsin.. Sen, benim as!l 
sevdiğima perde olmuşsun. Şimdi, ben o perdeyi yırt
tım ve Rabbimi buldum. Allahu teala'yı bulduktan vo 

onu tanıdıktan sonra, onwı aşkı benim kalbimi istila 
etti. Diğer bütün sevgileri, kalbirnden çıkarıp attı . 
Onun aşkı yerine hiçbir aşkı istemez ve onun aşkmaan 
gayn hiçbir şey beni mest etmez. 

Bilmem, anlatabiliyor muyum? 

Mecnun'a adını sordular. Hiç düşünmeden : 

- Leyla'dır, dedi. 
Mecnun'a sordular Leyhi'nın hanesin, 

Çak edip kalbini gösterdi dil-i viranosin . .  

Leyla, öldüğü zaman Mecnun'a :  
- Leyla öldü, dediler. 
Mecnun, cevap verdi : 
- Hayır! .. Leyla ölmedi, o benim kalbimdee iı·. İş ·  

te, ben Leyla'yım, dedi. 

Günlerden bir gün, Mecnun Leyla'nın köyünB 
vardı ve Leyla'nın evinin önüne gelerek gökyüzünı.� 
dpğru bakınağa başladı. Kendisine : 

- Gökyüzüne bakma, Leyla'nın evinin duvarla
rına bak .. Olur ki duvarlara Leyla'nın resmi aksetmiş
tir. LeyUmı görmüş olursun, diyenlere şu cevabı verdi . .  : 

Mecnun'a sordular Leyla nice oldu? 
Leyla gitti, adı dillerde kaldı; 
Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu, 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum .. 



Şu ben yalvarırken, sen naz ederdin, 
Şem'ayı gözetip pervaz ederdin, 
Cefayı çok, vefayı az ederdin, 
'{ürü Leyla ki , ben Mevla'yı buldum . .  

Hugün Mevla gören Leyla'ya bakmaz, . 
Ulu fı.'la gören ednaya bakmaz, 
Aya nazar eden yıldıza bakmaz, 
YüJü LeY,la ki, ben Mevla'yı buldum . .  

Mecnun arzulayıp Kabe'ye vardı, 
Halkaya yapışıp zarilik kıldı, 
Mecnun Leyla derken Mevla'yı buldu, 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum. :  

Mecnun'u besierdi kullar, tayalar; 
Mecnun'un başında kuşlar yuvalar, 
Mekanımız oldu dağlar, ovalar; 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum . .  

Mecnun oldum dağ başında gezerim, 
Mevla ile oldu benim pazarım, 
Var Leyla ki, bu sevdadan bezerim; 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum . .  

Ulu kuşlar yuva yaptı başımda, 
Ben, Mevla'yı görür oldum düşümde; 
Var git Leyla durma benim karşımda, 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum . .  

Gel ey YUNUS bu sırlardan açılma, 
Hakkın lütfun görüp, gayre saçılma; 
lnayet Hak olan yerden kaçınma, 
Yürü Leyla ki, ben Mevla'yı buldum . .  

Habbim; cümlemizi taklidden tahkike, �k-ı me
caziden aşk-ı hakiklyye eriştirsin, gerçek aşıklarla 
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buluştursun ve görüştürsün, aşkları uğrunda canları-· 
nı ve başlarını feda eden aşk ehliyle seviştirsin. 

Evet ! . .  LeylA'dan, Mevla'ya varılır.. Sanem'den. 

Samed'e dönülür. Şirkten, tevhide erilir. Aşk-ı meca 

ziden, aşk-ı hakikiye vasıl olunur. İnsan olana, elbet 

te aşk lAzımdır. Bu aşk, ister mecazi ister hakiki ol

sun, insa...rıa yakışan bir duygu ve haslettir. Aşktan 

nasibi olmayanın, merkepten farkı yok gibidir. 

HiKAYE 

ıstanbul'da Bayezid cami-i şerifinin inşaatı tg

mamlanmış, halka ibadete açılışı merasimi yapılacak
tı. II. Sultan Bayezid Han, bu merasirnin devrin mad
di ve ma'nevi ilimler sahasında temayüz etmiş alim 
lerinden ve Halveti meşayihinden Cemaleddin-i Hal
veti hazretleri tar�fından idare olunmasim irade ve 
ferman buyurmuştu. Hazret-i şeyh, bu kudsi vazifeyi 
yerine getirmek üzere kürsüye çıktı. Başta, bizzat pa
dişah ve sadrazam olmak üzere askeri ve mülki üme
ra, devrin i1eri gelen alimleri ve büyük bir cemaat. 
cami-i şerifi doldurmuştu. Cemaleddin-i Halveti haz
retleri söze başlayacağı sırada, cemaatten bir zat aya
ğa kalkarak : 

- Ey Şeyhi aziz! dedi. Bu feyizli topluluk ara
sında bulunmak üzere gelmiştim. Fakat, gördüğünüz 
gibi çok kalabalık olduğundan merkebimi kaybettim . 
Bütün comaat burada bulunduğuna ve zat-ı arifane
lerini dlnlemeğe hazıriandıkianna göre, acaba tarif 
edeceğim evsafta sahipsip bir merkeb görür görme
diklerini hazırundan soramaz mısınız? 

Hazret-i Şeyh, hafifçe tebessüm buyurarak : 
- Ey Allah için kardeşim! dedi. Hele sabreyle, 
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merkebini inşaallah buluruz, dedi ve hazır bulunan· 
�ara hitaben ilave etti : 

- Ey cemaat ! . .  İçinizde a..şk nedir bilmeyen ve 
ömründe hiçbir şeye aşık olmayan kimse var mı? 

Cemaat arasından birisi ayağa kalktı ve : 
- Ya Şeyhl dedi. Ben, aşk nedir bilmertı ve bu 

güne kadar da hiçbir şeyi sevrnedim ve aşık da ola
madım. 

İki kişi daha, aşk nedir bilmeyen ve hiçbir şeye 
aşık olmadığını söyley�n birinci adama iltihak ettik
leri zaman, Cemaladdin-i Halveti hazretleri, merke
bini kaybeden zata hitap etti : 

- Bir merkebini kaybettiğini söylemiştin. Bak, 
sana tam üç tane merkep buldum. Şu farkla ki, kay
bolan merkebin dört ayaklı idi, bunlar ise iki ayaklı
dır, dedi ve va'z-u nasihatine devam etti. 

Biz, ehl-i iymam tenzih ve tebriye eder ve bütün 
mü'minlerin iyman nurlan ile nurianan kalplerinde 
aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i ResuluHalı 
bulunduğunu .tasdik ve te'yid eyleriz. Ancak, şunu da 
unutmamak gerekir ki, aşkı yalnız ve yalnız şehvet 
ve behimt duygular mahsulü sayanlan ve sananları 
da uyarahilrnek için böylesine bir yorumda da mer
keplerin en başta gelen mahh1k olduğunu açıklamakta 
fayda görürüz. Aşk ile şehvet, asla birbirine kanştınl
mamalıdır. 

Muhabbetin şiddetlisine AŞK denilir demiştik. Mu
habbet ise; �evgi, sevrnek ve devdiğinde yok olmak 
olduğuna göre, onun şiddetiisi olan AŞK bir bakıma 
CÜNUN Iusmınm bir şubesidir. Aşk illetine tutulana 
da AŞIK denilir. 

Aşıklar da ild kısırndır : 

U . Mecazi aşka tutulan aşık 
ID Hakiki aşka müptela Aşık 
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Aşk-ı hakikiye müptela olana AŞIK-1 BiLLAH 
denilir. Bunlar, Allahu sübhanehu ve teala hazretle
rine aşık olanlardır. Bu zümre, bir kısım melekler, 
Allahu azim-üş-şanın peygamberleri ve onların mi
rascıları olan velilerdir. Sulehay-ı ümmetten olanlar 
da bu zümreye namzed olurlar. 

Aşk-ı . mecazi, bir erkeğin bir kadına karşı aşın 
derecede muhabbet etmesi ve sevdiğinde fena bulma
sıdır. Şu var ki, aşk-ı hakikiye de aşk-ı mecaziden va
sıl olunur. Mecnun: (LEYLA ! . .  LEYLA ! . .3 diyerek Mav
la'sına kavuşmuştur. Biraz yukarıda izaha çalıştığı� 
mız vechile, Leyla'dan kalarak Mevla'sını bulmayan 
kimseye, acımak gerekir. Zira, Leyla'sı Mevfa'sına per
de olmuş ve bir bakıma belasını bulmuş demektir. 

Hikayeleri dillere destan olan Mecnun'un asıl adı 
<KA YSl 'tır. Leyla'ya olan aşk ve muhabbetinden ötü
rü kendisine Mecnun adı, daha doğrusu lakabı veril
miştir. Mecnun, Leyla'yı öylesine bir aşkla severmiş 
ki, sevgilisinin köyüne vardığında, o köyde bulunan 
köpeklerin gözlerini ve ayaklarını öper ve bu hareke
tine engel olmak isteyenlere : 

.;_ Dokunmayın bana, bu gözler Leyla'yı görmüş
tür. Bu ayaklar, Leyla'nın bastığı yerlere basmıştır. 
Onu gören gözler ve onun bastığı yerlere basan ayak
lar benim için kutsaldır ve öpülmeğe layıktır, dermiş. 
Kendisine : 

- Leyla kara kuru ve çok çirkin bir kız ! . .  Biz, sa
na daha güzelini, ahu gözlü ve servi boylu bir Leyla 
bulalım, diyenlere de şöyle cevap verirmiş : · 

- Siz, benim gözlerimle Leyla'ını görseniz, bana 
böyle bir tekiifte bulunmazdınız. 

Mecnun, deli demektir. Kays, nam-ı diğer Mecnun 
da Leyla'sının delisiydi. Ama, ne var ki gerçekten aşık 
cianın da ma'şukunu böyle sevmesi gerekirdi. Zira, 
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herkesin ·yaratılışına ve istidadına göre aşk 1ptiUtsı 
zuhura gelir. Sureti insan ve fakat siyreti hayvan 
olanlarda aşk, şehvet olarak tezahur eder. Böyle be
himi duygularla aşka müptela olanlar arzularına nail 
lunca ma'şukunu terkeder. Çünkü, arzusuna muvaf
fak ve şehevi duygularını tatmin etmiştir. Bu, aşk de
ğil · şehvet hırs ve isteğidir. Bu gibiler, çogu . zaman 
aşık olduklaı:ını sandıkları sevdiklerini rahatlıkla öl
dürebilirler. Aşk cinayetleri başlıkları altında günlük 
gazetelere intikal eden bir çok katil olayları, bütün 
dünyada sık sık rastlanan ve aşk suretinde tecelll 
eden şehvet düşkünlerinin ma'rifetleridir. 

Aile müessesesinde, yani kan ile koca arasında
ki aşklar, mücerred şehvani arzuların mahsulu ve ne
ticesi değildir. Behimi duyguların çok ötesinde ilahi
dir ve mukaddestir. Bimienaleyh, kutsal aile müesse· 
sesindeki aşkı, yukanda tarif ettiğimiz hayvani duy
guların zorlaması neticesi zuhura gelen sahte ve eğ
reti bağlılıklarla birbirine karıştırmamak gerekir. 

Aşk görünümünde tecelli eden hayvani ve şeh
vani bağlılıklarda, bazan kıskançlık o dereceye varır 
ki, kişi sevdiğini seveni rahatlıkla öldürebilir. Hatta, 
bir çoklannın sevdiklerini bile öldürdükleri hergün 
duyulup görülmektedir. 

Buna şaşmamak lazımdır. Zira, bu nevi aşklar 
hayvanlarda dahi zuhura gelebilir. Mesela, sahibinin 
sevdiği başka bir köpeği evin köpeği kıskanır ve onu 
ısırmağa ve elinden gelirse efendisinden uzaklaştır
mağa çalışır. Buna da muvaffak olamazsa, efendisini 
ısırmağa yeltanınesi dahi mümkündür ve vakidir. İş
ta, köpeğin bu davramşı, aşk suretinde zuhura gelen 
kıskançlık mahsulüdür. 

Bununla beraber, gerçekten aşık olan hayv5n lar· 

4 1  



dtt. da vardır. Yırtıcı hayvanlardan bazılannın tabiata 
ı:tşık olduklan tecrübelerla sabittir. 

Aşk-ı hakikide gayyuriyyet vardır. Ancak, gay
yuriyyetle kıskançlığı ayırdetmek lazımdır. Çünkü, 
kıskançlık sıfatı nakıs alanda, gayyuriyyet sıfatı ise 
kamil olan.da zuhura gelir. 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellam efen
dimiz, Hz. ömer-ül-Faruk radıyallahu anh'a : 

- Ya ömer! .. Sen, gayyursun. Ben, senden gay
yurum. Cenab-ı hak da benden gayyurdur, buyur
muşlardır. 

Onun için gayyuriyyet sıfatı makbul ve memduh 
bir sıfattır. Bu sıfat Allahu teala ve tekaddes hazretle
rinde KEMAL sıfatıdır ve Habib-i edibini bu sıfatla 
terbiye ederek sıfanlatdırmıştır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, kemal sı
fatları ile muttasıf ve bütün noksan sıfatıardan mü
nezzehtir. Kullann da, Allahu teala'ya mahsus bazı sı
fatlarla sıfatıanmaları kendisi için en büyük bir ni'
mettir, devlettir. 

Ey Hakka talib! 
Canab-ı Hak ve Feyyaz-ı mutlak hazretleri GAY

YUR'dur. Sevdiği kullarının, zat-ı ühihiyyetinden gay
rısını sevmesini istemez. Zira, Mahbub-u asli ve hakiki 
ancak O'dur. Sevilmek, zat-ı ahadiyyetiinin hakkıdır. 
Zat-ı ahadiyyetini seven aşıklar, ondan gayrı bir şeye 
gönül verseler, başlarına mutlaka bir musibet gelir. O
nun için, Allahu teala'yı sevenlerin Allahu teala'dan 
gayrını sevmemeleri gerekir. Hiç değilse, sevdiklerinde 
hakkı görmeleri icap eden esasen ondan gayrı ol
madığından, sevdiklerini Hak'tan gayn görmemelidir
ler. Bütün gü:z.ellikler, özellikler ve sevilen herşey onun 
-�seridir. Eserini seven de, elbette mü'essirini de sevi
yor demektir. Bundan dolayı arifler eserle mü'essir-i 
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hakikiyi birbirlerinden asla ayıramazlar. Hz. Musı:ı 
aleyhisselama, Tur dağından hitab-ı izzet zuhura gel
diği gibi, sevenin sevdiği de kendisi için Tur dağı me
sabesindedir. Sevdiğinde gördüğü gü;!:t>llikler ve 
özellikler; mahbub ve ma'şuk-u hakikinin onun varlı
gında, onun vücudunda zuhurudur. 

Onun için; eserde kalma, mü'essire gel i .  . .  Esma'da 
kalma, müsemma'ya gel ! . .  Kelimede kalma. ma'naya 
gel ! . .  

HiKAYE 

Günlerden bir gün, Falır-i ka' inat aleyhi ve alihi 
ofdal-üt-tahiyyat efendimiz hazretleri, torunlan Ha 
seneyn'i mübarek dizlerine oturtmuş, bab-ı şefkatta 
onları okşuyor ve seviyordu. <O, BENİM PAÇAMDIR> 
huyurduklan kerime-i duhter pakizeleri Hz. Fatıma't
üz-Zelıra radıyallahu anha, o iki cennet gencinin göm
teklerinin yakalarını dar dikmişti. Her ikisinin de bun
dan müteessir ve müte'ezzi olduklarını gören Nebi'ler 
serveri o iki şahzadenin yakalarının düğmelerini çöz
düler. Bu sırada, sevgili torunlarına karşı olan muhab
betlerinin, Allahu teala'ya olan aşklan derecesine var
dığını sezerek ürpermişlerdir ki, gerçekten Gayretul
lah'a dokunup o anda Cebra'il aleyhisselam elinde sa
n, kırmızı ve siyah renkli üç şal olduğu halde nazil ol
du ve Habib-i edib-i Kibriya'-ya, Allı>.hu teala ve tekad
des hazretlerinin selamlarını tebliğ etti ve emr-i ila
hiyyeyi, daha doğrusu esrarı mübhaniyyeyi açıkladı: 

- Ey Rusuller Resulü! .. Allah azze ve celle, zat-ı 
risaletpenahilerine selamlarını bildiriyor ve buyuru
yor ki: (Beni seven, benim de kendisini sevdiğim, aşık 
olduğum �bibirn, mı:i.'şukum olan nasıl olur da bana 
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karşı, bana olan aşkı derecesinde aşk ve niuha.bbetle 
torunlannı , eviatıarım öper. Bu san şah Hasan.'a, kır� 
mızı şalı Hüseyin'e ve siyah şalı da Resul-ü zişAmma 
gönderdim. Hepsi, bu şaliara bürünsünler. Siyah yas 
ve matem alametidir. Hasan, zehirle ve Hüseyin han
çerio şehid edileceklerdir. Hasan'ı ağzından ve Hüse
yin'i boynundan aşk ve muhabbetle öptüğü için, ka
derleri böyle tayin edilmiştir, dedi ve makamına çe
kildi. 

Filhakika, iş sonunda aynen böyle oldu. İmam-ı 
Hasan radıyallahu anh eşi eliyle ve zehirlenerek, 
imam-ı Hüseyin Kerbela faciasında hançerle başı ke-
silerek şehit edildiler. 

HiKAYE 
İbrahim Edhem kuddise sırrahul-ekrem efendimiz 

::ı uyurmuŞlardır ki: 
(Lübnan dağlannda, bir zata tesadüf ettim. Bu zat, 

hirlikte bulunduğumuz kırk gün içinde ne bir lokrna 
c:1i.me:k yedi , ne de bir damla su içti. Bu acaib haline bir 
türlü akıl erdiremedim. Nihayet, esrik bir deve peyda 
ddu ve başına basıp ezerek bu zatı öldürdü. Devenin 
, ::.rpmas1 ·; e ayakları ile basması sonucu gözleri yuva
; :ı rı ndan dışarı uğramıştı. Hayretler Içinde onun bu 
h azin akibetini tefekkür ve tezekkür ederken, ilham-J 

i l fıhi ile şu haberi aldım : 
- Bana aşık olan, benden başkasına bakarsa. , işte 

l_ ö y l e  bo.c:ım ezdiı r. gözlerini çıkarırım. 
C 7:a; :ı.nn w; ! :, L !  1 ]( i _  bu zat-ı ah:des sevdiğini Hak' 

� "�n gay rı ç:örı�-, L.�ştü 1 

f;ırrahul-ekr'em efendi --
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miz, gönül tahtını mülk tahtına tercih etmiş ve Mek
ke-i mükeneme'de mücavir kalmıştı. Oğlu lehinde 
tahtından feragat ederek ülkesinden aynlmasmdan 
.sonra, aradan çok uzun yıllar geçmiş ve oğlu çok gü-· 
zel ve yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Ülkesinin padi
şahı olarak hac farizasını yerine getirmek niyyet ve 
gayretiyle Mekke-i mükerreme'ye geldiğini öğrendiği 
oğlunu uzaktan olsun dünya gözüyle bir kerre daha 
görebilmek için Ka'be-i muazzamayı tavaf edenleri 
glzden geçiren İbrahim Edhem hazretleri, kalabalık 
arasında. oğlunu derhal tanımış ve kanı kayiıamıştı. 
Bir anda, (;lVladına olan aşk ve muhabbetinin Allahtl 
teala'ya beslediği aşk mertebesine yükseldiğini farket·· 
ti ve oracıkta ağlayarak niyazda bulundu: 

- Ya Rab! . .  Aynı kalpte, hem zat-ı ulCı.hiyyetiı;o 
hem de yıllardır yüzünü bile görmediğim oğluma otarı 
aşkı ve sevgiyi cem'etmekten aCizim. Derneğe kalma
dı, Mahbub-u hakiki olan alemierin Rabbi bu niyazı
rıa icabet buyurdu ve tavafta bulunan genç padişah 
oracığa düşüp ruhunu· Hakka teslim eyledi. 

Ey aşı'ı-H sadık! 
Bilmiş ol ki, sevdiğinde Hakkı görebiliyorsan, şirk-

ten kurtulursun. Yok, aşkı ikiye ayırırsan -El-Iyaz-ü 
billah- şırktesin ve Allalı aşkı asla iştirak kabul et
mez ve aynı kalpte hem Halık'ın hem mahlılkun aşk
lan cem'olma.z. Malını ve evle.dını kendine muzaf kı
larsan, bir musibet onları Hakka izafe eder. Hakdan 
bilirsen, rr.üjdeler ve başaretler olsun, ne mutlu sana!. . 

Herşey O'dur . . .  Aşk O'dur . . .  Aşık O'dur . .  Ma'şu1c: 
O'dur . . .  Mahbub O'dur. Matlılb O'dur .. Maksud O'dur. 
Ve ondan gayrı bir nesne yoktur. Gören o, görünen o, 

özün o, söL.ün o, hep o, hep ondan . . .  
Nice Hak aşıkları, aşk yolunda boyunlarını verdi

ler, canlarını verdiler de canana varclılar, canan ile 



cünbüş ettiler. Hz. İbrahim aleyhisselam, mıl'şukuna 
karşı uyuduğu için oğlunu kesmekle memur olmadı 
mı? 

Evet, Allahu teala'ya aşık olanlar belalara hazır 
ve hazırlıklı bulunmalıdırlar. O aşk, öyle bir beladır 
ki, belalar içinde zevk-u safadır. İbrahim aleyhisselam , 
Allah u teala'ya aşık olduğundan ateşe atıldı ame , 
Nemrud'un nan ona nur oluverdi. Onun içindir ki, 
Hak için nara düşenler, Hakka dost ve Halil olmuşlG.r·· 
dır. 

Eğer aşık isen yare, 
Sakın aldanma agyare, 
Düş İbrahim gibi nare, 
Bu gülşende yanar olmaz . .  

Öyle ife ,  gayrıyı terket ve aşka uy! .  Gayndan gön
lünü çevir, aşkı bütün benliğinde duyl .  Aşkı, kendine 
rehber, vücut iklimine önder et ki, ma'şuk-u hakikiye 
crcsin, zat cennetine giresin. dost cemalini göresin, 
'. ;.ıslat gülzarının güllerini deresin . . Aşık, aşk yolunda 
canını feda eder de cananı bulur. Gelmiş, geçmiş ve 

aşk şarabından içmiş bütün Veli'ler, aşk yluonda can
larını can�ma feda etmişlerdir. Hallac-ı Mansur'un ba
şından geçenleri duymadın mı? Aşk yolunda, vücudu
nun yakılarak küllerinin Dicle'ye sav.rulduğunu hiç 
okumadın mı? Vücudunun her zerresinin bir Aşıka 
isabet ettigini , onları da aynı aşk ateşiyle yakıp tutuş
turd.uğunu sana bir anlatan olmadı mı? 

Hallac-ı Mansur'un lisanından zuhura gelen ENEl. 
·-HAK kelamının sırrını anlayamayanlar, onu hapset
tiler. Hz. Şibli, kendisini ziyarete gitti ve ona bu dav·� 
nmışının hikmetini sordu: 

- Ey Mansur! Aşk nedir? 
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Hallac-ı Mansur gülümsedi : 
- Bu sorunun cevabını yann verebiliriın, dedi. 
Ertesi gtınü Hallac'ı darağacına götürdüler. Seyre 

gelen kalabalık arasında bulunan Şeyh Şibli'ye ses
lendi : 

- Ey Şibli ! . . Aşkın evveli yanmak. sonu bu yolda 
ölmektir . . .  

Hallac-ı Mansur, öyle bir Hak Aşıkı idi ki, gözleri 
Allahu teala'dan gayn bir şey görmezdi. Bu hal, onu 
kendisini bile unutturmuştu. Bu sebepledir ki, ENEL
HAK dedi. Yoksa ( bu sözü kendi irade va arzusu ile 
söylememişti. O, ENEL-HAK derken Hak'tan mest ol
muştu. Aslında, onun lisanından zuhura gelen bu söz. 
Hakkın kelamı idi. 

Netekim, Hz. Musa alayhisselama Tur'da ateşten 
gelen İNNİY ENELLAH kelamı da o mübarek ağaçta_rı 
ve ateşten gelmemiştir. Bu sebeple, Hallac-ı Mansur'· 
un <BEN, HAKKlM! . .  ) sözü de gerçekten Hakkın ke 
la.mı idi v0 burada Hak kelimesi sıfattı ve karşılığı d:-J 
batıl idi. 

Hz. Cüneyd-i Bağdadi kuddise sırruhu efendimizE 
sordular : 

- Hallac-ı Mansururo ENEL-HAK men, HakkımU 
damesine ne buyurulur? 

Hz. Cüneyd, cevap verdi: 
- Ya ne deseydi? ENEL-BATIL mı deseydi? hu 

yurdu. 
Hak kelimesi, mücerred iLAH manasma gelmezdı . 

Mesela: (Cennet hak, cehennem hak, sual hak, hesap 
ve mizan hak. . .  ) denildiğinde, hiç şüphe yoktur ki bu· 
rada geçen HAK kelimeleri !LAH manaasına gelmez. 
Bunun böyle olduğu herkesçe bilindiği halde, Hallac'm 
<Ben hakkım .. > sözünü de İLAH manasında yorumle
dılar ve onu bu yüzden öldürdüler. Bizim anlayışımıza 

47 



göre, Hak yolunda Hak için, aşk yolunda aşk için bor· .. 
dar ve Alli::Üıu teala'ya aşık .olanlara serdar oldu: 

Mest olanlarm kelamı kendinden gelmez veli, 
Pes ENEL-HAK nice söyler, kişi Mansur olmadan! .  
Hallac-ı Mansur'a : 
-- Sen kimsin? diye soı·anlara: 
- Ben Hakkım ! diye cevap verir, senin adın ne-

dir diyenlere : 
- Benim adım Hak'tır, derdi. 
O, bu yolda ve bu dava ile aşk yoluna baş verdi ve 

AŞlK-I BiLLAH olanlara örnek gösterdi. Onun için, 
A.ŞIK-I BiLLAH olanlar da onu dillerine vird va gönül
lerine kilit ettiler. 

Gerçek a..oık, gerçek sevgi; gerçek aşıktaki üç hal 
He belli olur : .. 

Il Aşık olan kimse, aşık olduğu kimsenin her sö
zünü, her arzusunu her emrini başına t€ı.c, dert
li gönlüne ilaç bilir, bunu kendisi için en büyük 
ni'met ve devlet sayar ve derhal yerine getirir. 
Baş!ı:alarının sözlerina ve isteklarine daima ter
cHı eder. 

ID Daima ma'şukunun yanında bulunmayı ve on-· 
dan hiç ayrılmamayı, başkalan ile birlikte bu
luıunaya her zaman tercih eder. 

IID Ma':;ukunun kendisinden razı ve hoşnut olma
r.ım, başkalannın rizasma tercih eder. 

İmdi, eğer gerçekten Hak aşıkı isen, Hak kalamı
nı kul kelamına her zaman ve heryerde tercih et.. Eğer 
Hakkı seviyorsan, her hal-ü karda onunla ol ve O'nu 
kendinde bul .. Kalbinden, ondan gayn ne varsa hepsi
ni çıkar ve kalbine onun muhabbetinden gayn hiçbir 
muhabbeti koyma . . Daima, onun rizasma talip ve ce
maline ragıp ol.. 

Şunu da unutma!.. 
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Aşk, perdeleri yırtmaktır. Aşk, sırları çözmektir 
ve cemal-i yari burada görmektir. Burada, cemal-i ya
ri göremeyen körler, yarın ahirette de kör olacaklar 
ve cemal-i ylı.ri göremeyeceklerdir. 

Dinle NİYAZİ'nin sözün, 
Bir nesne örtmez Hak yüzün, 
Hak'tan ayan bir nesne yok, 
Gözsüzlere pünhan imiş . .  

Aşk, dağlan deldirir. Aşk, maksuda erdirir. Aşk, 
vecdi buldurur. Vecd ise, aşk-u şevkin nefse galip gel
mesi hali olduğundan, zakira zikrin tadını tattınr. Bu 
öyle b"ir haldir ki, o anda zakirin uzuvlarından birisi 
kesilse veya kopsa., aşk-u şevk-i vecd ile zikreden Ce
mal- i la-yezali müşahede ettiğinden, o haz ve lezzet 
içinde n.cısını bile duymaz. Aşıklarm ölümleri halinde 
de, cemale vuslat bulunduğundan, ruhun vücuttan ay
ıı.lmas�nın acısını, aşık ma'şuku ile buluşmanın derin 
hazzı içinde duymaz. 

HiKAYE 
Allah dostlanndan birisi, Kabe-i muazzamada yü

zü sararmış bir gencin ağlayıp inlediğini gördü. Yanı
na solmlarak halini wrdu. Genç: 

-- .Aşıkım! dedi. 
Hak dostu, gencin haline merhamet etti: 
- Haber ver, her kim ise sana ma'şukan olan kızı 

a!ıverelim, teklifinde bulununca, genç gözyaşlan ara
sında inleyerek şu beyti okudu: 

Alak8. eylemek zat-ı Huda'dan gayra za'ittir, 
Cemal-i lA-yezale aşıkım, Allah şahittir. 

Gencin, Hak Aşıkı olduğunu anlayan o zat-ı muh
terem : 

-- Ben de o nıahbuba Aşıkım! der demez, genç 
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adam <ALLAH> diye bir sayha vurdu ve o Anda mak
suduna erişti, Rabbi ile görüştü, matlıibu ile buluştu. 

O hak dostu diyor ki : 
- Hemen üstünü örttüm ve o müb{ı.rek cesedi kal

dırmak üzere bir kaç kişi bulmak için Meseld-i haram
dan dışarı çıktım. Döndüğümde, o kutlu ve mutlu gen
cin naaşını bıraktığım yerde bulamadım: 

- Sübhanallah! .. Acaba ne oldu? diye hayret ve 
taaccüble etrafıma bakınırken, hatıftan bir ses geldi: 

- Ey dost ! . .  O aşıkı bulamadığına neden hayret ve 
taaccüb ediyorsun? Bu genç öylesine bir genç idi ki, 
onu aldatmak için şeytan yıllarca aradı da dünyada 
bulamadı. Cehenneme mü'ekkel Malik aradı ve o da 
bulamadı. Cennete müe'kkel Rıdvan aradı, o da bu
lamadı . . 

-Ya. Rab! .. Lütfen ve keremen bu ı1ciz kuluna 
bildir. Şu halde, bu genç adam nerededir? 

- Bize olan aşk ve muhabbetinin ömıil boyunca 
her nefes artmasından, bize olan kulluk ve ta'atinde
ki ihlasından, kendisinden nasılsa zuhur eden isyan ve 
nisyanlara hemen tövbe ve istiğfarda bulunmasından 
ötüıil, yegane kudret sahibi olan biz azim-üş-şan onu 
Hak meclisi olan Melik-i muktedir indinde ağırlanan 
sıddıyklar zümresine ilhak ve aşıklar diyannda ken
disine ikram eyledik, buyuruldu. 

Ariflere, aşıkların nişan ve alametleri soruldu. Şu 
cevabı verdiler : 

- Aşıklar, insanlarla ihtiyaçları kadar konuşur
lar. Çoğunlukla, yalnız kalmayı tek ve tenhada bulun
mayı terdlh ederler. Zira, kişi sevdiği ile başbaşa kal
mak için can atar. Onlar. daima tefekkürdedirler. Faz
la konuşmaktan hoşlanmaz ve daima sükütu ihtiyar 
ederler. Hak'tan gayn konuşulanı anlamazlar. Bir rnu
sibete uğra.dıklan zaman üzülmezler, yanıp yakınmaz-
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lar. O musibetin, dosttan geldiğini bilirler ve musibet 
gibi görünen şeyin ihtiva ettiği ni'metleri görürler. 
Aşk-ı ihlhi ,  onları almış ve onlar seve seve bu aşk ate
şine dalmışlardır. Ayaklarımn çıplak, başlannın açık, 
üst başlarımn eksik olması onları kaygulandırmaz. 
Gözleri aşk-ı ilahi ile giryan, sineleri aşk ateşiyle pür
yandır. Hak kalamından gayrı kelamı duymaz, Hak 
zikdnden ayrılmazlar, Allahu tealll'dan gayrı hiçbir 
şeyden korkmazlar. Her yerde Hak cemalini müşahede 
ederler, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri ile ün
siyyet ederek yalnız ona münacaatta bulunurlar. Dün
ya ehli ile. dünya için çekişip çelişmezler, aşk ve mu
habbetlerini hiç kimse ile bölüşmezler. Onların mak
sudu ancak Hak'tır ve matlupları da Hakkın rizasıdır. 

HiKAYE 
Hz. İsa aleyhisselam, bir gün bir gencin bahçe su

le,dığını gördü ve ona selam verdi. Genç adam, İsa 
alayhisselamı tanımıştı : 

- Ey Allah'ın Resulü! Cenab-ı Hakka dua et, ba
na aşkından zerre kadar nasip ve ihsan bahşetsin, de
di. isa al ey hisselam : 

- Şunu iyi bilmiş ol ki, talibi olduğun zerre kadar 
aşkullah'a tahammül edemezsin, buyurdu. Genç adam 
ısrar etti : 

- Öyle ise, zerrenin yarısı kadar bana aşkından 
ihsan buyursun, dedi. Hz. İsa-i Ruhullah, mübarek el
lerini barigah ahadiyyete kaldırarak niyazda bulun
du : 

- Ya Rab!. .  Bu gence aşkının zerresinin yarısı ka
dar bahş ve ihsan buyur, dedi ve oradan ayrıldı. 

Bir müddet sonra, İsa alayhisselam yine oradan 
geçti ve kendisinden Allah aşkının. zerresinin yarısı 
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kadar nasip dileyen genci görarnedi ve nerede olduğu
nu sordu. 

- Ya. Nebiyyallahl O genç adam, aşk-ı ilQhi Uo 
dağlara çıktı, çöllere düştü, halinden ve akıbetinden 
bizlerin de haberimiz yoktur, dediler. 

Hz. İsa aleyhisselam, Cenab-ı Hakka niyazda bu
lundu ve o gencin kendisine gösterilmesini diledl . 
Vahy·-i ilahi ile, o gencin bulunduğu yer İsa aleyhisse
lama bildirildi ve İsa aleyhisselam derhal oraya gitti . 
Genç adamın, sarp bir kayanın üstüne oturmuş ve tc
fekküre dalmış bulunduğunu görerek kendisine ses
lendi. Gen·; adam, cevap vermek şöyle dursun, başını 
çevirip bakmadı. İsa aleyhisselam, bu defa kendisinin 
kim olduğunu tanıtarak seslendi ve yine cevap alama
dı. İşte, o zaman Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri.  
İsa aleyhisselama vahyederek buyurdu : 

- Kalbinde, benim aşkıının zerre kadannın yansı 
bulunan kimse. insaniann seslerini nasıl işitir? Ya İsa! 
İzzet ve eelalim hakkıyçün, sesini işitti de sana cevap 
vermedi zannetme . . O genci, destera ile kesseler, hiç
bir acı duymaz. Ateşe atsalar, ateş onun canını yak · 
maz, hatta ateşin hararatini bile anlayamaz . .  

Ey aşık-ı sadık! 
E.hl-i hakikat, aşka iktida ederek aşk-ı hakikiye 

erişınjşler, aşık-ı hakiki ile buluşmuşlar ve onunla ba
ki olmuşlardır. Bütün ilimierin başı aşktır. Bütün mah
lılkatın. başı aşktır. Aşk için, ü.şık olunarak bütün bu 
mevcudat, mükevvenat ve malılmat halk ve icad olun
muştur. Makamdan geçersen, sahib-i makama erişir
sin. 

Ma'şuk-u hakiki, aşkın ve aşıkın kendisidir. Aşkın 
evveli yoktur. Aşk, evvelin evvelidir. Aşk, Qhirin ahiri
dir. Sonun sonu, zahir ve batın aşkın tam kendisidir, 
zatıdır. Herşey fena bulup mahvalduktan sonra da aşk 
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bakidir ve baki kalacaktır. Ebedidir, abedi olacaktır. 
A şkın nihayeti de yoktur. 

Aşk, bir bahr-i ummandır. Öyle bir umman ki, bu 
denizin n\3 dibi, ne sahili, ne evveli, ne sonu ve ne de 
hududu vardır. 

Bu sım anlayabilmek ni'metine malik olanlar, bu 
ihsan-ı ilahiyyeye malik olabilmek lütuf ve bahtiyarlı
gına erişebilenler, ancak bu sım bilebilirler. Bu ilahi 
aşk şarabından içebilmek mutluluğuna erişenler, onu 
içmekle doymaz ve kanmazlar. İçtikçe hararatleri ar
tar, susuzlukları gitmez. Aşka, doymaz ve doyulmaz. 
Aşka, kanmaz ve kanılmaz. 

Edebiyyen ebedi olan, aşk ve aşık ma'şuk olarak 
kalır. Zira, içen içmeğe doymadığı ve kanmadığı gibi, 
gören de görrneğe d oy am az ve kanamaz. 

Ya Rab! . .  
Tevfikini refik ederek, kudret elinle bizlere aşk 

b�desini st!n ki, gönüllerimiz bir nefes bile senin aş
kından aynlmasın. Senin sevginden ayrı düşmesin. Se
ni sevenler, senin sevginden bir nefescik ayn düşer
Jerse, artık onlar için yaşamak diye bir mefhum yok
tur. Senin aşıklanna hayat-ı ebedi, hayat-ı sermedi, 
hayat-ı cavidani ancak sensin. Senin mübarek ve mu
azzez aşkındır. Gerçekte, senden ve senin sevdiginden 
gayrı hiçbir şey yoktur. Bizler, gaflet ve ceha1etimiz 
neticesi olarak başka bir sıfatla seviyorsak, o sifatı 
bizlerin gönüllerimizden ve gözlerimizden al, asıl ki
me aşık olmamız gerektiğini bizlere bildir. Aşkın na
sıl ve ldme olacağını bizlere göster ve o zevki tattır. 
Bütün sevı:;iler ancak sana, bütün aşklar senin içindir. 
Sana ve cemal-i ba-kemaline perde olan aşkların per
delerini yırtıp atmayı, gerçek aşkın tadını tadmayı, aş
kımıza aşl� katınayı nasip ve müyesser eyle ki, ına'
şuk-u hakikinin kim olduğunu bilelim, iki cihanda da 
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aşlnnla bile olalım ve ondan hiç aynlmayalım. Bizler-e, 
bu sım öğretecek ve gösterecek de yine ve ancak sen
sin ilahi! . .  

Aşkı ilahi ile, Aşıka cehennem cennet olur. Aşk, nA
n nur eder. Cennete giren aşık, aşkın ile yandıkça 
cennet ona cehennem gibi olur. Aşk-ı ilahi ile yanan
lar, ne cehennemin hararetini, ne de cennetin sayısız 
ni'metlerini, ne de dünya ve ahiret alemlerinin azapla
nnı ve lazzetlerini duyarlar. Onlar, ancak aşkı tadar
lar, aşkı görürler, aşkı bilirler. Bizzat aşk olurlar. Ate
şe düşen demir, yana yana kıpkırmızı ateş olduğu gi
bi, aşka düşenin kendisi de aşk olur. Onun için, bütün. 
Hak dostları, veliler ve hatta Nebi'ler aşkı mürşid bil-
mişler, aşkı imam edinmişlerdir. 

· 

Ey aşka talip! . .  
Aşk-ı mecazi olmadan, aşk-ı hakiki bulunmaz de

miştik. Aşk-ı hakikiye, aşk-ı mecaziden geçilir. Birçok 
veliler de, aşk-ı mecaziden geçerek aşk-ı hakikiyye va
sıl olmuşlo.rdır. Aşk-ı mecazi, onlara vasıta olmuştur. 
Hatta, aşk-ı mecazi ile ölen aşıkların dahi, aşk hali ile 
ahiret {tlemine göçtüklerinden, bu ölümleri onların 
şüheda sınıfına ilhakına vesile olmuş ve onlar şehitlik 
mertebesini bulmuştur. 

Peygc; ınberler ile mukarrebiynden olan Hak velile· 
ri, daima bab-ı müşahedede bulunduklarından, onlar 
için aşk-ı mecaziye lüzum kalmamıştır. 

Evet, aşk-ı mecazi aşk-ı hakikiyye giden yoldur. 
Fakat, aşıka lazım olan, aşk-ı mecazi perdesini yık
mak ve aşk-ı hakikiyye vasıl olmaktır. Aşk-ı mecazi, 
bir hicab-ı nurdur. Sabır ve zühd gibidir. Hazret-i
Şems, bunun içindir ki Cenab-ı Mevlana'nın kitapla
rını havuza atmıştır. Mevlana Celalüddin-i Rumi haz
retlerini, aşk-ı hakikiden men'eden ve ona hicab olan 
kitaplarına karşı beslediği aşın sevgi ve muhabbet idi . 
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Kitapları, bir bakıma kendisi ile Rabbi ve aşkı arasın
da bir hicab-ı nur idi. 

Aşık ile ma'şuk arasında, hicab-ı nurani oldugu 
gibi, hicab-ı zulmani de bulunabilir. Hicab-ı zulmani 
de işlenen günahlardır ki, bunun yırtılması ve izalesi 
de tövbe ile mümkündür. 

Ricab-ı nuraninin yırtılması ise, bütün eşyada 
Hakkın kudretini müşahede ile kabil olur. Bu, bir tev
fik-i Rabhanidir ki, Allahu teala ve tekaddes hazretle
ri kula aşık olmadan kulun Hakka aşık olması müm
kün degildir. Allah azze ve celle, kulunu sevecek ki, 
kul da Hakkı sevebilsin. 

Aşk-ı mecazide bulunan neye ve niçin aşık oldu
ğunu, kime aşık olduğunu farkedince, aşk-ı mecazi 
aşk-ı hakikiyye döner. Aşk-ı mecaziyyi şöyle bir mi
sal ile tarif edebiliriz : 

Ağaçlar ve çiçeklerle süslü muhteşem bir dağ dü
şününüz. Bu dağın içi altın ve mücevherlerle doludur. 
Bu dağın. yalnız üstünü yani ağaçlarını ve çiçeklerini 
daha açık bir deyimle zahirini gören, önce hayran ve 
daha sonra aşık olur. Dağın içerisindeki altun ve mü
cevherleri farkedemediğinden batırum sezemez, zahi
rinde kalır. İşte, mecazi aşk da böyledir. Vaktaki, da
ğın harnil bulunduğu asıl güzelliği sezmeğe başlayın
·Ca, aşk-ı mecaziden aşk-ı hakikiyye geçmiş olur. 

Öyle .ıse, mecaz perdesini yık ki, gerçekiere vakıf 
olabilesin. Yalnız dış güzelliğinde kalırsan, o göz ve 
gönül alan güzellikler sararıp solucu ve önünde so
nunda mahvolucudur. Aşk-ı hakiki ise daima genç
tir ve dinçtir. Onun için zeval yoktur, fani değildir. 
Kaldı ki, mücerret dışta kalmamalıdır. Dışı da içi de 
hep o güzeldir. Bunları ayrı ayrı zannetmemeli ve bir 
görmelid:ir. İki gören şaşıdır ve aşık olmağa özenen 
şaşı olmamalıdır. 
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Yukarıda, Hz. Yusuf aleyhi�seM.m kıssaaından biı
ı.ıe bze bahsetmiştik. Yeri ve sırası gelmişken, lossa
ların en güzellerini, en ibret verenlerini bizlere irad 
eyleyerek ikaz ve irşad huyuran Allah azze ve celle, 
Kur'an-ı azim-ül-bürhanında ve Yusuf süre-i celile
sinde, olayları bakınız nasıl anlatıyor: 

Mısır valisi Kıtfir'in eşi Züleyha, esir pazanndan 
köle olarak satın aldığı Yusuf alayhisselama a.şık ol
muştu. Ne var ki, bu aşk gizli kalmamış, bütün Mısır 
sosyetesi tarafından duyularak her mecliste konuşu
lur olmuştu. Sinsi ve çirkin bir dedi-kodu sürüp gi
diyordu. 

Züleyha, Yusuf alayhisselama öylesine bir aşkla. 
aşık olmuştu ki, hakkında hatta bir bakıma aleyhin� 
de konuşulanlar ve söylenilenler kendisini üzmüyor, 
hatta tam tersine memnun ediyordu. Zira, o aşkı ilc 
öğünüyordu. Gerçekten aşık olanlar, aşklannın açık
lanmasından avrı bir zevk duyarlar. Hangi şartlar al
tında ollJ,rsa olsun, sevgilerinden ve sevdiklerinden, 
isimlerinin bir arada söylenilmesinden fıdeta hoşla
nırlar. Esasen, aşık ar ve namus şişesini taşa çalıp 
kırmazsa, o aşkın zevki kalmaz. 

c Ar ve namus şişesini taşa çalmak. . .  l deyimini bir 
iki defadır kullanıyoruz, binaenaleyh bu deyimi biraz 
açıklamakta fayda görüyoruz. Aşk, aslında bir sırdır 
ve daima sır olarak kalmalıdır. Aşık ile ma'şuk e,rasın
daki ilgi ve ilişkinin duyulması ve yayılmasi' ise, bir 
bakıma bu sırrın açıklanması demek olur. Saklanıl
ması gereken bir sımn, açıklanması ise ahlaka ve 

adaba aykın düşer. Oysa, aşık olan aşkının şiddet ve 

harareti dolayısiyle bu kaideye uymaz ve ekseriya aş
kını bizzat kendisi izhar eder. Aslında bir sır olarak 
saklanılması gereken aşkını açıklamakla da, toplum 
kurallarına. aykırı hareket etmiş. sımnı açığa vunnuş 
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ve sonuç olarak da Ar ve namus şişesini taşa çalarak 
kırmış olur. Sır saklamak nasıl ki, insani ve vicdani bir 
veeibe ise, sım açıklamak da bunun zıddı olarak bir 
suçtur. Bazı mutasavvıflann kullandıklan (Ar ve na
mus şişesini taşa çalmak) tabirini bu manada yorum
lamalı, utanma ve namus mefhumlarını hiçe saydık
lan şeklinde anlamamalıdır. 

Evet, aşıkın nesi varsa ma'şuka fedadır. Mal, can, 

ırz, namus, rütbe, makam, mevki, unvan nesi varsa, 
herşeyini a�kı yolunda feda etmek, aşıkın şamndan 
ve nişanındandır. Züleyha da, bütün dedi-kodulara 
aldırış etmiyor, aleyhindeki söylentilero kulak nsmı
yordu. Ama, insan sabrının da bir sınırı vardı. Bu de
di-kodulann ne kadar haksız ve ne derece yersiz oldu
ğunu, kendisinin kime aşık bulunduğunu göstermek, 
dedi-koducuları malıcup ederek susturmak zamanı 
gelmişti. Bunun için, Mısır sosyatesinin ileri gelen ha
nımlarım �vinde bir ziyafete davet etti. Onlara meyve 
ve o meyveleri soymak için keskin birer bıçak takdim 
etti. Sosyete dedi-koduculan meyvelerini soymak için 
ellerine bıçaklarını alır almaz da, Hz. Yuıwf alayhis
selamı çağırtarak hazır bulunanlara gösterdi . 

Hz. Yusuf aleyhissehimı gönneyen ve tanımayan 
hanımlar, onun eşsiz güzelliği ile birdenbire karşıla
şıverince, ne yapacaklarını şaşırdılar ve gözlerini on. 
dan ayıramadıklan için de meyvelerini kestikleri zannı 
ile istisnasız hepsi ellerini kestiler. Ne var ki, Yusuf 
aleyhisselamm güzelliği karşısında hayretten dehşe
te kapılan o dedi-koducu hanımlardan hiçbirisi derin 
bir hayranlıkla ona bakarken kesilen ve kanayan el·
ierinin acısını duymadılar ve gayr-i ihtiyari : 

- Bu bir insan değil, olsa olsa bir melek, demek
ten de kendilerini alamadılar. 

Hz. Yusuf aleyhisselAmm güzelliği karşısında MJ 



Te mebliı.ut kalan hanımlar, acaba Yusuf'un Rabbinin 
cemalini görseydiler halleri nice olurdu? Bu sorunun 
cevabını, ı:ıizlerin idrak ve iz'anınıza terkediyorum. 

Habib-i edib-i Kibriya aleyhi ve alihi efdal-üt-te
hı:\ya efendimiz hazretleri, bir gün nalınıarım mıhlı
yorlardı. Mübarek alınlanndan inci gibi terler damla
diğını gören mü'minlerin annesi Hz. A'işe-i Sıddıyka 
radıyallahu anha ve ebiyha şu me'alde bir şiir söyledi: 

CMısır kadınlan, Yusuf alayhisselamın güzelligini 
gördükJeri zaman şaşkınlıktan ellerini kesmişler
di kesilen ellerinin acısını duymadılar. Ey Allah'
ın mahbubu! . .  Senin şu güzelligini görseler, yürek
lerint parçalarıardı da parçalanan yüreklerinin 
acısını duymazlardıJ buyurduğunda .. 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellam efen
dimiz saadetlo : 

- Ya Humeyral . .  Beni memnun ve mesrur ettin, 
buyurdular. 

Bütün peygamberler güzeldirler. Çirkin peygam
ber yoktur. En güzelleri ise Hz . .Adem ve sonra Yusuf 
aleyhissolamdır. Habib-i edib-i Kibriya efendimiz ise, 
hepsinden güzeldi. Zira, MİR'AT-1 HAK idi. Ona ba .. 
kan, o nurda, o mir'atta Hakkı sayrederdi : 

Mir'attır bu alem, her şey Hak ile kaim: 
Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. 

Ey Aşı:k-ı sadık! . .  
Züleyha, Yusuf aleyhisselamı şehvetine ve behimi 

duygulanna alet etmek arzu ve iştiyakı ile sevdiğin
den, nefsine kul olmuş ve bu yüzden mülk ve saltana
tını kaybederek her yönden fakir düşmüştü. Yusuf 
aleyhisselam ise, Allahu teala'ya muti bulunduğun
dan ve alerolerin Rabbine Kul olduğundan Mısır'a sul
tan olmuştu, Demek oluyor ki, nefsine kul olanlar Zü-
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Leyha gibi sutlan dahi olsalar zelil, nefsine galib olan
lar Yusuf aleyhisselaın gibi kul dahi olsalar akibet 
sultan ve aziz oluyorlar. Hem yalnız bu alemda sultan 
olmakla da, kalmaz, iki alarnde de sultan ve mahbub-u 
Ralıman olurlar. 

Aradan zaman geçmiş, Züleyha'nın gül yüzü sa
rarıp solınuş, güzelliği mahvolmuş, aşıklannı berdar 
ettiği zülüfleri dökülmüş, inci dişleri sökülmüştü. FA
ni ve zi'iliir güzelliğinin sonu gelmişti. Baki güzelliği ise 
sıddıkıyyet idi. O güzelliğe de nihayet yoktu. 

Hz. Yusuf aleyhisselam, bir gün at üzerinde Mısır 
sokaklanndan geçerken Züleyha'ya rastladı ve onu 
derhal tanıdı. Dünya güzeli olan eski hanımının aşkı 
yüzünden bu hallere düştüğünü, ar ve namus şişesini 
taşa çalarak mA'şuku uğrunda herşeyini feda ettiğini 
aniayarak Züleyha'ya yaklaştı, halini ve hatınnı sor
du. Züleyha, mecazi aşktan hakiki aşka vasıl olmuş, 
Yusuf aleyhisselamda alemierin Rabbinin ve HAlıkının 
san'at ve kudretini müşahade fırsatını bulmuş, eserden 
mü'essire geçerek o muhteşem eseri halk ve icat eden 
mahbub-u hakiki ile kalbi dolmuştu. 

Yus\lf alayhisselam ise, aynalan utandıran, gü
neşin ziyasını karartan emsalsiz güzelliği ile Züley
ha'nın bedr-i tam halinde iken ayın nurunu mat eden, 
şehvetperestleri önünde sec1e ettiren o muhteşem ha
liyle şimdiki halini mukayese ediyordu. Birden, mer
hameti cuş-u huruşa geldi ve ellerini Barigah-ı aha
diyyete açarak Züleyha'nın o eski gençliğinin ve gü
:T.elliğinin iadesini Rabbinden niyaz eyledi : 

Her kimde aşkın nişanı vardürür, 
Akibet onu ma'şukuna erdürür .. 

kaziyyesi ınucibince duası kabul buyuruldu ve Zü
leyha bir Anda eski güzellik, taravet ve leta.fetine ka
vuştu. Aşkı uğrunda yıllar yılı kahır ve çile çeken bu 
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kadım tal1t-ı nikahına ve ayn-ı nigahına aldı . .Ztueyha'
Yl muradm a erdirdi. Nikah ve nigah ile aldığı Züley
ha'yı, aşkı için geda olan bu hanımı sultan etti. 

Ancak, yukanda da hikaye ettiğimiz gibi Züleyha 
c;rtık kime aşık olduğunu, kime aşık olunrn,ası gerek
tiğini farketmişti. Mir'at-ı Yusuf'tan dost cemalini 
görmüştü, gayn Yusuf'a hacet yoktu. O. Mahbub-u 
hnkikiyyi bulmuştu, matlüp o idi, maksud o idi . .  

İşit bu sözü SEZAİ'den, 
Ne gördün fena'iden? 
Dost yüzünü gösterdi, 
Mir'at-ı mücelladan . .  

Şu var ki, yalancı aşk ile bu yola girilmez. Zira, 
ya.üıncı aşıklar için bu yol çok zahmetli ve meşakkatli 
o�ur. Aşk-ı · hakikiyye varanlar ise ağyare" kanmaz, 
gayra inanmazlar. Ma'şuk-u hakiki uğrunda canıarım 
ve başlarını feda ederler. Bu fedakarlığı göze alabilen
\ur de elbet ve elbet yar ile hem-bezm olur, cünbüş 
ederler : 

Eğer aşık isen yare, 
SBkın aldanma agyare; 
Düş İbrahim gibi nare, 
Bu gülşende yanar olmaz . .  

Hak aşkı uğruna nara düşenierin narı gülşen 
olur, gözleıi Hakkı görür, ölmeden önce ölür. Daha 
clognısu ölmez, olur. Onlar, hayyü Baki iledir : 

Ey gönül geç gayriden, aşka eyle iktida: 
:Z:ümre-i ehl-i hakikat aşkı kılmış mukteda, 
Cümle mevcudat-ü malumata aşk akdemdürür, 
Zira, aşkın evveline bulmadılar ibtida . .  

Ehl · i  hakikat : <Aşksız ibadetten, aşk ile işlEmen 



günah daha hayırlıdır .. ) demişlerdir. Zira, aşksız iba
detin . !eva bı olmaz, belki boşuna yorgunluk olur. A�k 
ile işlenen günahın ıkabı, azabı vardır ama, zevki de 
vardır. Onun için, ne iş tutarsan tut, aşk ile tut! . . Sü
leyman Çelebi hazretleri, o muhteşem ve muazzı:un 
eseri olan Mevlid-i şerifinde : 

Bir kez Allah dese şevk ile !isan, 
Dökülür cümle günahlar misl-i hazan . .  

Buyuruyor. Ne doğru, ne isabetli bir kelamı . .  Aşk
&ız ve şevksiz bin kerre Allah diyeceğine, aşk ve şevk 
ile bir kerre Allah diyiver, sana yeter. Bir kerre aşi< 
ve şevk ile Allah diyerek canana erenler çok, hem do 
pek çoktur. 

Ey hakikat yolcusuL 
Dervişi, derviş yapan üç harf ile beş noktadıt. 

Arap harfleri ile AŞK kelimesi CAYIN - Ş tN - KAF) 
ile yazılır. ŞİN harfinde üç ve KAF harfinde iki nokta 
vardır. Dervişi derviş yapan üç harf ile beş nokta 
SULTAN-I AŞK'tır. Aşksız derviş olmaz, olsa da o kim 
se derviş sayılmaz. 

Evet, dervişin sermayesi AŞK'tır. İlmi AŞK'br 
Görgüsü AŞK'tır. Bineğl AŞK'tır. Arzu ve istekleri de 
'AŞK'tır : 

YUHİBBUNEHÜI-.1 VE YUHHİBBUNEH 

earabından içmeyenler, canlanndan ve başlanndı;m 
geçmeyenler, baş açık ve yalın ayak aşk yolunu soç
meyenler, derviş olamazlar. Dervişin canı AŞK'tır, ca
nlmı AŞK'tır, bizzat kendisi AŞK'tır ves-sela.m r . .  

MA'şuku için can vermeyen, 
Aşıklık da'vası kılınasın . .  
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Allah ezze ve celle, Habib-i edibine Aşık; Habib-i 
Huda efendimiz de Allahu teala'ya Aşıktır ve Alla.b 
Aşıklannın başı Mahbub-u Kibriya efendiınizdir. Bü
tün aşıklar, onun aşkının mirasçılandırlar, onun aş
kııun Mecnun'udurlar. Güneş. onun aşkı; ay onun şev
ki, :rıldızlar onun meşkı ile devreder. 

Ey aşıkım diyen derviş ! . .  
Onun aşkıyla devran etmez misin? Onun aşJny .. 

la on sekiz bin alemi seyran etmez misin? Onun aş · 

kıyla kuşça canını kurban etmez misiniz? Öyle ise, gir 
meydana ve onun aşkıyla devran et, aşk ile ona ses
len, aşk ile onu çağır!. .  Zira, gerçek aşık olan dervişin, 
eli karda ve gönlü yarda olur. Tuttuğu iş, yaptığı alış
veriş onu Hakkın zikrinden alıkoymaz. Gözü, müş
tak-ı didar-ı ilahi ile giryan, gönlü aşk-ı ilahi ile pür
yandır. Gerçek aşık olan dervişin gözleri Hak'tan 
gayrıyı görmez, gönlü Hak'tan gayrıyı bilmez. Hak, 
onun gören gözü, tutan eli ve söyleyen dilidir. Derviş 
ibn-i vakt olur, terki terk ehli bulunur. Dervişin virdi 
ALLAH ism-i celilidir. Derviş, Esma'da kalmaz, mü
semmayı bulur mahbubuna teslim olur. Dervişin, hiç
bir kaygusu ve tasası yoktur. Yegane endişesi Hak'
tır, derdi Hak'tır, derınanı Hak'tır, devası Hak'tır, da
vası Hak'tır. Aşkta yok olmuş, fena bulmuştur. Gönlü 
bir an için olsun aşktan ari kalsa, derviş yaşayamaz. 
Dervişin hayatı, sıhhati, rahatı aşktır. Aşk, dervişi 
herbad eder ağlatır, vuslat ise abad eder, diriltir. Der
viş vuslatta fırkat, fırkatte de vuslat bulur. 

Aşk söyletir, aşk inletir, aşk öldürür, aşk diriltir. 
Aşk, kişiyi mest-ü hayran eder, gah olur sultan eder. 
Aşkın ve aşıkın mezhebi yoktur. Aşık, nereye yönelse 
ma'şukuna döner, nerede olursa olsun mfı.'şuku ile 
bulunur, nereye giderse ma'şuku ile gider, bir an bile 
onsuz yapamaz ve yaşayamaz. Daima, ma'şukunu zik-
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reder, mA'şuku da onu zikre6ier. Aşık ile m6.'şuk. zA

kir ile mezkür daima birlikte, her zaman beraberdir. 
Kişi, sevdiğini çok zikreder. Allahu teala'ya B.şık 

olan da hor zaman ve her yerde onu zikreder. Aşkın 
gereği ve belirtisi budur, aşk bunu gerektirir. Aşk, 
bülbülü, ma'şukun gül dalında her dem aşkı terennüm 
eder. 

Aşk, kulu Allahu sübhanehu ve teala hazretlerine 
yaklaştırır. Aşk, kula kulluğunu hatırlatır ve ibadetini 
artırır. Aşk, riya ve süm'ayı kaldırır, sıdk-u ihlası ar
tırır. Aşk, bütün müşkilleri halleder, kapalı kapılan 
açtırır. 

Aşk için sema ref'olunmuş ve yeryüzü döşenmiştir. 
Aşk için ka'inat halkolunmuş ve bezenmiştir. Aşk, çöl
leri aştırır, aşk yolculuğunu kolaylaştırır. Aşk, dağ
lan devirir, bütün engelleri düzlüğe çevirir. Aşk, kal
bi nurlandınr, gönlü sürurlandırır. Aşk uyutmaz. acık
tırmaz, susatmaz. Aşk ağlatır, aşk söyletir, aşk inletir, 
aşk dinletir. Bütün güzel san'atlan icad ettiren aşk
tır. Herşey, aşk için icad olunmuş ve yaratılmıştır. 
Aşk için harpler olmuş, gözler kanlı gözyaşlan ile del
muştur. Nice gül yüzlüler, aşk uğrunda sararıp sol
muştur. 

Aşk, Ferhad'a dağlan deldirmiş, Mecnun'a kızgın 
ve ıssız çölleri aşarken kendini bildirmiş, Vamık'a der
yaları aşarken rahat bir nefes aldırmıştır. Aşk, aşık 
Garib-i aşık-ı karip eylemiştir. 

Aşk, ıssız bir dağbaşındaki kulubeyi saray, bir 
çqk muhte�em sarı:;ı.ylan da zindan etmiştir. Aşk, sul
tanı köle, köleyi sultan haline getirmiş, aşk askeri 
girdiği ilieri ma'mur ve nice ma'muru viran etmiştir. 
Aşk, aşıkın ağzından şiir olarak dökülmüş, kalemin
den abideler halinde dikilmiş, talip olaniann kalple
rine narin birer aşk fidanı halinde ekilmiştir. Aşk. 
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Mansur'u darağacına sürüklemiş, Mevlana'wn kal
bindeki ateşi körüklemiş, İbrahim Edhem'i hayran ve 
Yusuf'u :Mısır'a sultan eylemiştir. Bütün ka'inat, mev
cudac Ye mahlükat aşk ile başlamıştır, aşk ile bitse 
gerektir. Ka'inatta herşey fenaya mahkümdur, aşk 
bakidir. Hamele-i arş, arşı aşk ile tutarlar. Gôkyüzün� 
deki bütün melekler aşk-ı ilahi rekabeti ile birbirlerini 
kutlarlar. Hs.bib-i edib-i Kibriya, aşka süvar olarak 
arşı geçmiş ve Kürsiyyi ilahiyyi cevlan etmiştir. Aşık, 
mi.ı.'şukunu aşk ile KABE KA VSEYN'e eriştinniştir. 
Bütün cen.ı1etler, aşk için ziynetlenmiş . cennet dere
celeri aşk Ho yüceltilmiştir. 

Gökte aşk, yerde aşk, sağda aşk, solda aşk, her yer 
aşk ve herşey aşktır. Aşk O'dur, aşık O'dur, MA'şuk 
O'dur, Mahbub O'dur, Habib O'dur, dost O'dur. Aşka 
süvar olan, ergeç ma'şuka erişir. Aşk için can veren, 
önünde sonunda cananını bulur. O'nu sev ki, o da seni 
sevsin. O sevmeyince, sen O'nu sevemezsin, O sana 
talip olmayınca, sen O'na talfp olamazsın. YAr'ini sev 
ki yar O'dur, özünü sev ki, özün de O'dur. 

Ey �şık-ı sadık!. .  
Allahu teala'ya yaklaşınanın en kısa yolu zikirdir. 

Mahbub-u Rabman olan iki cihan serveri, tı.şıkların 
önderi, sadıkların rehberi ve Ahir zaman peygamberi, 
ancak ve yalmz zikir yolu ile rizayı ilahiyyeye vasıl 
olunabiJeceğini Şah-ı Merdan, ihamil-i sırn Kur'an olan 
İmam-ı Ali kerremaJlahu vechehu ve radıyallahu anh 
efendimize bildirmişlerdir. Zikrin nevilerini ve herbi
rinin ne hal ile olduğunu veya olacağım açıkça beyan 
huyurup haber vermişlerdir. Bu tariflerine göre zikir 
yedi kısımdır : 

ı. Zikr-i cehri 
2. Zikr-i haf-i 



3. Zikr-i kalb 
4. Zikr-i ruh 
5. Zikr-i sım ruh 
6. Zikr-i sırrı fu'ad 
7. Zikr-i sım sır 
Mevlayı müte'al hazretlerini, bu minval üzere ve 

çok çok zikredenler ancak veliler, aşıklar ve mü'min
lerdir. Münafıklar, kuşku içinde bulunduklarından ve 

ağızları ile kalpleri bir ve birlik olmadığından Allahu 
teala'yı çok az zikrederler. Kafirler ise, zikr-i ilahiden 
yüz çevirmiş bulunduklan için, zulmet ve zindan için
dedirler. Zikr-i ihlhiden yüzçevirenlerin elbette dün
ya hayatlun zulmetler içinde kalır, kalp sıkıntısı ve 
meşakkatlerle gönülleri bunalır, ölümleri de gayet çe
tin ve zahmetli olur. Bu gibiler, kabir ve berzah ale
minde de şiddetli bir azaba duçar olurlar ve kabirie
rinden kör olarak kaldırılır ve haşrolunurlar. Bu kör
lükleri, onları cehennem ateşine sürükler. Bunlar : 

- Ya Rab! . .  Bizler, dünya hayatında iken göz sa
hibi idik ve görürdük. Şimdi, bizleri kör olarak haş
rettin, bunun sebep ve hikmeti nedir? diye niyazda 
bulunurlar, ağlar ve sızlarlar. Hitab-ı izzet şerefsactir 
olur : 

- Sizler, dünya hayatında beni zikretmediniz ve 
ömrünüz boyunca zikrimden yüz çevirdiniz. Zikrimiz
den yüz çavirmenin cezası da, işte bugün ma'ruz kal
dığınız gibi, kör olarak haşrolunmaktır. 

Kaldı ki, Allahu azim-üş-şam bu dünya aleminde 
zikir ve tesbih etmeyenlerin gözleri kör olmasa da, 
o kimseler aslında ve hakikatte kördürler. İyi bilme
lidir ki, görmek yalnız baş gözü ile görmek demek de

. ğildir. Kalp gözleri kör olanların, hak ve hakikatleri 
göremeyenlerin baş gözleri görse bile ondan ne fayda 
umulur? Gören baş gözüne, önünde sonunda toprak 
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dolacak değil midir? Bu fani alemde, kalp gözleri kör 
olanların, ebedi alemde de kör olacaklarını, Allah az
ze ve celle Kur'an-ı azim-ül-bürhanında açıkça ve 
kesinlikle beyan ve ilan buyurmuştur. 

Şu halde, zikrullah gözlerin nuru ve gönüllerin 
sürurudur. Kalplerin cilası ve gönüllerin sefasıdır. 
Allahu teala'ya varan en kısa yoldur. O'nun Esrna-i 
celilesini zikretmek lütfuna ve hazzına erişen kutlu 
ve mutlu kişiler, Allahu teala ile konuşan, sevişen ve 
b ilişen Allah aşıklarıdır. 

Allahu teala'yı sevmeyenlerle, Allahu teala'nın 
sevmedikleri bu ni'mete eremezler ve binaenaleyh 
Hakk'ı zikredemezler. Allah u teala'yı sevmek ve O'
nun sevgisine layık olabilmek isteyenler, Hak'ta yok 
olup Hak ile ebedi olmayı arzulayanlar, zikrullah'a 
devam etmelidirler. Mahbub-u hakikiyye mahbub ol
mak dileyenler, her zaman ve her yerde O'nu zikir ve 
tesbih etmeli ve O'na olan aşkını ve bağlılığını bu şe
kilde izhar eylemelidirler. Bu büyük ni'mete, ancak 
ve yalnız zikir ile erişilebilineceğini, Allahu teala ile 
ancak ve yalnız zikir ile görüşülebileceğini, bütün 
peygamberler açık açık haber verdikleri gibi, Allahu 
teala'nın sevgilisi olan ve Esrna-i ilahiyyeden RA'UF, 
RAHİYM, AZiZ isimleri ile isimlendirilmek şeref ve 
imtiyazı bahş ve ihsan huyurulan Habib-i edib-i Kib
riya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya efendimiz hazret
leri de beyan ve bütün insanlığa ilan buyurmuşlardır. 

Aşık, hangi Esma ile ve hangi tarzdan zevk ve haz 
alıyorsa, Hakk'ı öylece zikretmelidir. Aşık, ma'şukunu 
zikredince, yani O'na aşkını izhar eyleyince, ma'şukun 
da o aşıkına aşık olacağı muhakkaktır. Bu sebeple, 
Allahu teala'yı ister açık, ister gizli, ister toplu, ister 
yalnız zikretmek caizdir . Bunun için, aşık hangi Es
ma'dan ve hangi haletten zevk ve haz alıyorsa, o ha] 
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aşıkın mi'zacı ve zikrettiği İsmullah da İSM-i A'ZAM'
dır. 

HiKAYE 

Bayezdi-i Bestami kuddise sırralı-us-sami hazret
lerine : 

- Esma-i ilahiyye içinde hangisi ism-i a'zam'dır? 
diye sormuşlar. 

Müşarünileyh, kendilerine şu cevabı vermiştir : 
- Allahu teala'nın hangi Esma'sı asgar, yani kü

çüktür ki, bana ism-i a'zamının yani en büyük isminin 
hangisi olduğunu soruyorsunuz? 

Evet, Esrna-i ilahiyyenin hepsi ism-i a'zamdır. Zik
reden aşıkın, bu Esma'dan nasibi olanı, o aşık için ism-i 
8/zamdır. Mesela, Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vec
hehu ve radıyallahu anh efendimizin ism-i a'zamı HAY 
ve KAYYUM esmalarıdır. Hz. A'işe radıyallahu anha 
ve ebiyha validemizin ism-i a'zamı YA RAB esmasıdır. 
Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anhın mazhar ol
duğu ism-i a'zamı VAHİD, RAHMAN ve RAHİM es
malandır. 

Tekrar ediyorum ve önemle hatırlatıyorum : 
Allahu teala'nın ism-i asgarı yoktur, bütün ism'i 

eelilieri birbirinden güzel, a'la ve a'zamdır. Bunu, yu
karıda sunduğum misallerle kıyas edebilirsiniz. Vakıf-ı 
esrar-ı ilahi, Cenab-ı Muhyiddin-ibn-i Arabi kuddise 
sırruh efendimiz : 

- Aşık, dilediği Esma'sı ile Allahu sübhanehu ve 
teala hazretlerini zikredebilir, buyurmuşlardır. 

Zikrullah hakkında, Kur'an-ı azim-ül-bürhan ile 
ehadis-i Nebeviyye'de bir çok ayetler ve Hadis-i şerif-
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ler mevcuttur. Bu ayet-i kerime ve Hadis-i şeriflerin 
hepsi, Allahu teala'yı çok çok ve sık sık zikretmemiz 
lüzumunu, bizlere emir ve ferman buyurmaktadır. 

Bazı dar görüşlü, kıt ve kısır anlayışlı kimselerin, 
zikr-i cehrinin caiz olmadığını ileri sürmeleri büyük 
bir hatadır. MahliJl olduğu vechile, İslamiyet'te en bü
yük zikrin namaz olduğunda kimsenin kuşkusu ve 
tereddüdü yoktur. Beş vakit namazın, üç vaktinde kı
raat cehri olarak yapılır. Cuma ve bayram namazla
rını da buna ilave edebilirsiniz. Ayrıca kurban bay
ramında tekbirler, Arafat'ta telbiye, Ramazan ve kur·
ban bayramlarında evden çıkılarak cami-i şerife gi
dinceye kadar tekbirler de hep cehri olarak alınır. 
Emir böyledir ve bunu değiştirrneğe de hiç kimsenin 
gücünün yetmeyeceği tabii ve aşikardır. Şu halde, 
zikr-i cehrinin de caiz olduğuna bundan büyük bir se
net ve delil olabilir mi? 

Allah düşmanları ile yapılan savaşlarda, zikrul
lah'ın açıkça yapılması da emr-i eelili peygamberi ge
reğidir. Şu halde, bütün bu sarahat ve bedahat karşı
sında kim ve iJ:ıangi cesaretle çıkar da : 

- Zikr-i cehri caiz değildir! .  demek cesaretini 
kendisinde bulabilir? 

Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 
hazretleri, ZİKR-İ HAFİ'yi, Medine-i münevvere'ye 
hicret huyurdukları esnada, kendilerini takibeden 
düşmanlarından bir mağarada gizlendikleri zaman, 
Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anh'e talim ettikleri, 
bütün a1imlerin ve ehl-i iymanın mahlmlarıdır. Düş
manları tarafından takibedilen ve bir mağarada giz
lenen kim�e. elbette ve elbette zikr-i cehri yapamaz
dı. Zira, zikr-i cehri yapmış olsalardı, kendilerini 
amansız oir şekilde izleyen düşmanıarına yerlerini 
belli etmiş olacaklardı. Binaenaleyh, Resul-ü zişanın 
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bu hareketi ise, bizlere ZlKR-I CEHRİ'nin de caiz ol
duğunu açıkça bildirmektedir. 

Müfessiriyn-i kiram, <RABBİNİZİ GiZLi OLARAK 
ZİKİR, TAZARRU VE DUA EDİNİZ.J me'al-i münifin
deki ayet-i kerimenin, hicretten önce nazil olduğunda 
müttefiktirler. Zira, hicretten önce mü'minler aşikar 
olarak zikir ve salat ettiklerinde, müşriklerin tecavüz 
ve tasalh1tlanna ma'ruz kalıyorlardı. Onun için, beş 
vakit namazın üç vakti <ki, sabah-akşam ve yatsı na
mazlarıdırl kafirler evlerine çekildiklerinden, cehren 
kılınırdı. Müşriklerin dışanda ve sokakta bulunduk
ları öğle ve ikindi namazlarını ise hafiyyen kıraat 
ederek eda ederlerdi. Ezan-ı Muhammediyye'nin ise, 
hicretten sonra sünnet olması, bu görüşümüzü te'yid 
ve te'kid eden kesin bir delildir. 

Demek oluyor ki, hicretten önce müşriklerin eza 
ve cefalanna, tasalh1t ve tecavüzlerine uğramamak 
için zikr-i ilahi hafiyyen yani gizli olarak yapılırdı ve 
öyle yapılması da cidden ve hakikaten gerekliydi. Bu
gün bile, bazı ahvalde mecburen zikr-i hafi yapılmak
tadır. Netekim, Marksist ve materyalist rej imlerle 
idare edilen ülkelerdeki mü'minler, dinsizlerin tecavü
züne uğramamak için farz olan namazlarını gizlice 
kılmakta, öğle ve ikindi namazlarında olduğu gibi 
sabah, akşa.m ve yatsı namazlarında da farz olan kı
raati gizli okumaktadırlar. 

İnsaf ve iz'an ile düşünülecek olursa, Zikrullah'
ın gizli veya aşikar okunmasında hiçbir mahzur ol
madığı sonucuna varırız. Zikrullah'ın, gizli veya aşi
kar kılmakta, şer'an bir sakınca bulunmadığını anla
rız. Bu öyle bir ibadettir ki, tamamiyle Zikrullah'ı ya
panın zevkine kalmıştır. Zikr-i hafiden neş'elenen 
aşık, Allahu teala'yı gizlice zikrederek menzil-i mak
suduna erer. Zikri cehriden zevk alan da Allahu azim-
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üş-şanı aşikar zikreder. Biz, acizane bütün aşıkların 
menzil ve maksudiarına ermelerini saffet ve samirni
yetle niyaz ederiz. 

Sahib ·i şeri'at aleyhi ve alihi ekmel-üt-tahiyyet 
efendimiz : 

- Sizlerin yolunuz, cennet bahçelerine düştüğün
de, o bahçelerin meyvesinden yiyiniz. O bahçelerin 
güllerini toplayınız ve koklayınız! .  buyurduklarında, 
as ha b-ı kirarn : 

Cennet bahçesi neresidir, ya Resulallah diye sor
duklarınde iki cihan serveri saadetle şu cevabı ver
diler. 
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- Halaka-i zikir, cennet bahçesidir! . .  

Dağlar ile taşlar ile, 
Çağırayım Mevlam seni.. 
Salıerlerde kuşlar ile, 
Çağırayım Mevlam seni. .  

Sular dibinde mahi ile, 
Salıerlerde ah vah ile, 
Abdal olup YA HÜ ile, 
Çağırayım Mevlam seni.. 

Gökyüzünde İsa ile, 
Tur dağında Musa ile, 
Elindeki asa ile, 
Çağırayım Mevlam seni.. 

Derdi öküş Eyyub ile, 
Gözü yaşlı Yakub ile, 
Ol Muhammed Mahbub ile, 
Çağırayım M ev lam seni.. 

Hanıd-ü şükr-ü Allah ile, 
Vasf-ı KUL HÜVALLAH ile, 
Baş açık, yalın ayak; 
Çağırayım Mevlam seni.. 



YUNUS okur diller ile, 
Okur o bülbüller ile, 
Hakkı seven kullar ile, 
Çağırayım Mevlam seni.. 

Halaka-i zikirde bulunan kutlu ve mutlu kişiler, 
Allahu teala'yı ya gizli veya açık zikrederler. Gizli zik
rederlerse, o halakayı gören kimse onların ne yaptık
larını bilebilir mi? Demek oluyor ki, burada halaka 
halindeki zikirden murad ZİKR-İ CEHRİ'dir. Bu açık 
zikri gören, duyan ve anlayanlar, o cemaate dahil ola
bilirler. İşte, Resul-ü zişanın tavsiye buyurdukları ve 
cennet bahçesine teşbih ettikleri zikir, açıkça yapılan 
zikrullah'tır. Bundan da anlaşılıyor ki, asr-ı saadette 
de aşıklar halaka-i zikre oturur ve Allahu teala'yı 
zikrederlerdi. Nebiyyi ahir zamanın, bu Hadis-i şerif
leri ile, aslıahım ve ümmetini zikrullah'a davet huyur
dukları ise gün gibi aşikardır. Zikr-i cehriyi men'et
memeleri, bil'akis teşvik ve tergip buyurmaları da 
Allahu teala'yı açıkça zikretmenin caiz olduğunu ke
sinlikle belirtiyor. 

Bir savaş sırasında, düşman üzerine gönderdikleri 
bir bölüğün yüksek sesle zikrettiklerini görerek : 

- Allahu azim-üş-şan, uzakta değildir ve sağır da 
değildir, buyurmaları ve önlemeleri de, açıkça yapılan 
zikrin düşmanı ikaz edip kaçmalanna engel olmak ve
ya mü'minlere karşı daha hazırlıklı bulunmak ve bi
naenaleyh tedbir almak teşebbüslerine mani olmak 
gayesine ma'tuftur. 

Gerçi, mezhebimizin müctehidi İmam-ı a'zam 
Ebu-Hanife rahimehullah, zikr-i cehrinin rnekruh ol
duğunu ictihad etmiştir. Ne var ki, ilim sahiplerine 
göre, bir müctehid de hata edebilir. Zira, müctehitler 
ictihatlarında isabet ederlerse iki sevap, hata ederler
se bir sevap alırlar. Hazret-i imarnın bu ictihadında 
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Ümmet-i Muhammed'e merhamet duygulannın galip 
geldiği de düşünülebilir. Allahu a.'lem, bu neviden ic
tihadların bir sebebi de, yine ümmet-i Muhammed'i 
riyadan korumak olabilir. 

İmameyn'e göre ise, zikr-i cehri caizdir. Yerine, 
vaktine, insanına ve zamanına göre bu ictihatlarla 
amel olunur. Kişi, nerede <EVET ! )  ve nerede <HA
YIR ! )  demesi gerektiğini bilmelidir. Nerede, ne zaman 
ve niçin ne yaptığını ne yapacağını veya ne yapması 
gerektiğini bilemeyen kişi gafildir. Aklı başında, vic
danı ve sağduyusu yerinde olanların ise her adımını 
tedbirli ve ihtiyatlı atması irfanının ve iz'anının belir
tisidir. Düşmanlan tarafından aranan ve izlenen bir 
kimsenin, gizlendiği yerde avazı çıktığı kadar ALLAH 
diye sayha vurması, muhtemelen helakine sebep ola
bilir. Böyle bir hal ise akıl karı değildir. 

Ey aşk-ı ilahiyyeye ragıb ve hakikate talib olan 
kardeşim : 

Hadis ·i şerifleri, yanın yamalak bilgi ile ve rast
gele tefsir ve te'vile yeltenrnek ve özenrnek doğru de
ğildir. Malum olduğu vechile, sebeb-i vürudunu bil
mek gerekir. Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellernin 
irad huyurduklan Hadis-i şeriflerin, hicretten evvel 
mi, hicretten sonra mı olduğunu da kesin olarak tes
bit ve tayin etmek çok önemlidir. Hazarda veya sefer
de veya harp halinde mi, gece mi, gündüz mü, kış mı, 
yaz mı, bir kişiye mi, yoksa bir cemaate hitaben mi 
irad buyurulrnuştur. Bütün bu faktörlerin gerçek ola
rak bilinmesi icabeder. Hadis ilmi, başlı başına bir ilim 
dalıdır. Bu sebeple, Hadis ilmine hakkıyle ve layıkıyle 
vakıf olmayanların, Hadis-i şerifleri tefsir veya te'vil 
ederken hataya düşmeleri mümkün ve muhtemeldir. 
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu
nu şiddetle men'etrnişlerdir. Çünkü, emr-i eelil-i pey-
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gamberiye kasden muhalif sözler söyleyenlerin, ıkaba 
duçar olacaklan muhakkaktır. 

Habib-i edib-i Kibriya'nın CY AP ! )  buyurduğunu 
inkar eden, onun söylemediğini söylemiş gibi göster
rneğe yelterren veya zat-ı risaletpenahilerine yalan is
nad etmek cür'etinde bulunanların, cehennemde otu
racakları yeri peşinen hazırlamaları, Hadis-i şerif ile 
ve kesin ularak beyan huyurulmuş ve ümmet-i Mu
hammed'in bundan son derece sakınınalan lüzumu 
hatırlatılarak bazı gafiller ve cahiller uyanlmıştır. Bi
naenaleyh, Hadis-i şerifler konusunda behemehal Ha
dis alimlerine müracaat eden kişiler ariftir. 

Netekim, makbul ve mıl'teber tefsirlere bakma
dan Kur'an-ı kerime ve ayat-ı celileye şahsi ve indi yo
rumlarla ma,'na verrneğe cür'et edenlerin de helak 
olacaklan muhakkak ve mukadderdir. 

Her iki halden de Allahu teala'ya sığınınz. 
Ey Hakka talip : 

Zikr-i cehrinin caiz olduğunun, İmameyn'in icti
hadları ile mertebe-i sübuta vardığını açıklamıştık 
Bu husustaki fetvalar da, İmameyn'in ictihadlan üze
redir. Diğer müctehitler ki, Hz. İmam-i Şafi'i, İmam-ı 
Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Malik bin Enes rahime
hümullah ile diğer müctehidiyn-i izam ve fukaha-i ki
ram, fıkıh ilmiyle diğer konularda bir · çok hususlar
da ictihadlarda bulunmuşlar, hatta bazı mevzularda 
kılı kırk yarareasma dikkat ve hassasiyyet göstermiş
lerse de, Zikrullah hakkında hiçbir ictihada varma
mışlardır. Zikrullah'ın nasıl yapılacağı hususunda da 
fetva vermemişler ve bu konuyu aşıklann zevklerine 
terketmişlerdir. Ancak, zikrullah'a karşı olan, devra
nın caiz olmadığını ileri süren ve böylelikle erkan-ı 
Evliya'ullah'ı men'ederek inkara yelterren hasedçi, 
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inatçı ve müteassıplara verilecek cezaları beyan eden 
fetvalar vermişlerdir. 

Bu fetvaların mahiyyet ve muhtevası üzerinde bir 
fikir sahibi olmak isteyenler FETAVAY-I ÖMERİYYE 
ile tefsir sahibi ve Şeyh-ül-islam Eb-üs-Su'ud efend:i'
nin, Zenbilli Ali Cemali efendinin verdikleri fetvala
rı cami bulunan mu'teber eserleri mutlaka okumalı
dırlar. 

Devranın caiz olduğu keyfiyyeti ise ayet-i kerime 
ile sabittir. Allah azze ve celle hazretleri ayakta iken, 
oturarak ve yanları üzerine yattıkları zaman Zat-ı 
ülühiyyetini z1kredenleri Kur'an-ı azim-ül-bürhanında 
övmektedir ki, her hal-ü karda ism-i celilini zikretme

mizi emir ve ferman buyurmaktadır. Bu ayet-i keri
meye istinaden, kıyamen yani ayakta zikrullah'ın ya
pılageldiği ve tabi'ıyn zamanındanberi devran edildiği 
muhakkaktır. Habib-i edib-i Kibriya efendimiz: (BE
NiM ZAMANlMDAN SONRA EN HAYlRLI ZAMAN, 
TABi'IYN ZAMANIDIR. l  buyurduklarına göre, o za
mandanberi Ehlullah tarafından kıyamen zikir ve dev
ran yapılmış ve Allah cümlesinden razı olsun, gelmiş 
geçmiş alimlerden hiçbirisi buna engel olmamıştır. 
Tam tersine, mübah olduğu hakkında da fetvalar ve
rilmiş ve aşıklar devrandan men'edilmedikleri gibi 
teşvik ve tergip edilmişlerdir. Bu sayede, asırlar boyu 
yetişen ve İslam aleminde şerefli ve mümtaz birer mev
ki ihraz eden milyonlarca SOFİYYUN ve AŞlKAN kı
yaman zikre ve devrana devam etmişlerdir. 

Yukarıda, me'al-i münifini sunduğumuz ayet-i ke
rime ile sabit olan devranı, Mela'ike-i mukarrebiyn'in 
Arş-i ilahınin tavaf ve davranlan kadar, her yıl mil
yonlarca müslüman Ka'be-i Mu'azzama etrafındaki ta
vaf ve devranları da ayat-ı beyyinat ile tesbit ve tev
sik etmek mümkündür. Esasen, devranın bunlara remz 
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olarak ya9ıldığı da ehl-i hakikatin malumudur. Aşık
ların devranı, kalplerinin ilacıdır. 

ZAD-ÜL-ME'AD narnındaki mu'teber eserde de 
belirtildiği vechile, Habib-i edib-i Kibriya'nın, aslıab-ı 

· kirarn ile sema ettikleri ve bunu gören bir sahabenin: 
- Ya Resulallah! . .  Ne güzel oyununuz var, deme

si üzerine de : 
- Sus ! . . Sus ! . .  Bu oyun değil, zikr-i şevk-i Habib'

tir, buyurmaları ile de sema ve devranın cevazı sabit
tir. 

Hucce't-ül-İslam İmam-ı Gazali'nin İlıya-i Ulum'
unda (Sema) bahsinde bu görüşü te'yid ve te'kid eden 
çok kıymetli malumat bulunduğu tetkik ve tetebbu 
ehlinin malumudur. Arzu ve merak edenlerin, İhya'i 
Ulum'a bakmaları halisane ve acizane tavsiye olunur. 

Yine bilindiği gibi, sema ve devran esnasında 
MAZHAR ve HALİLE kullanıldığı gerçektir. Bazı ga
fillerin (ÇALGD olarak vasıflandırmağa yeltendikleri 
bu müzik aletlerinin asr-ı saadette de kullanıldığı bili
nen bir gerçektir. Habib-i edib-i Kibriya, Medine-i mü
nevvere'yi şereflendirdiklerinde, Ensar-ı kirarn ken
dilerini mazhar çalarak ve kasideler okuyarak kar
şılamışlar ve iki cihan serveri bu istikbal merasimini 
men'etmemişlerdir. Ayrıca, bir bayram günü Hane-i 
saadette ve huzur-u Nebevi'de mazhar çalmarak ka
sideler okunduğunu gören ve bunu men'etmeğe kal
kan Hz. Ebu-Bekir-İs-Sıddıyk radıyallahu anh'a hita
ben : 

- Ya İbni Kahafe ! . .  Her milletin ve her kavmin 
bir bayramı vardır. Bugün de onların bayramıdır, bı
rak çalsınlar ve söylesinler, huyurdukları vakı'adır. 
Tafsilatını öğrenmek isteyenler, Siyer ve Hadis kitap
larını karıştırabilirler. 
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Safi'lerin ve aşıkların bayramlan ve hicretleri de 
zikir esnasında vukubulduğundan, asırlardanberi mü
saade edilegelmiş ve men'etmek kimsenin aklından 
geçmemiş tir. 

Evet; Safi'lerin ve aşıkların bayramları, Allahu 
teala'yı zikrettikleri andır. Zat-ı ülü.hiyyetini zikrede
ni, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri de zikretti
ğinden, zikir kul ile Allah'ın vuslatıdır, aşıkların bay
ramıdır. Bundan başka, zikirde SEYR-i iLALLAH ol
duğundan, zikrullah ile aşıklara hicret de vardır. İşte, 
bunun içindir ki sofiler, devran esnasında mazhar vu

rurlar. 
Sema ve devran esnasında vurulan mazhann bü

yüğü olan davulla; emr-i ile tuttuğumuz ve İslamın beş 
şartından birisi olan oruç için salıura kaldırılmıyor 
muyuz? İ'layı kelimetullah için din düşmanlan ile ya
pılan savaşlarda, farz olan cihad niyyeti ile hücuma 
kalkarken gürslere vurulmuyor mu? Mehter, İslam 
mücahitlerini teşvik için olanca heybeti ile marşlar 
çalarken gülbanklar okunınuyar mu? Hafızlar, bülend
avaz ile <NASRÜN MiNALLAHi VE FETRÜN KARİB> 
okurken, gürsler, davullar, halileler vurulmuyor mu? 
Demek oluyor ki, bazı ibadetlerin ve özellikle farzla
rın yerine getirilebilmesi için, bunlar lazımdır, zaru
ridir ve hatta şarttır. Zikrullah da; oruç gibi, cihad gibi 
şeytan ve şeytan tayfası ile cenk olduğundan bu ceng-i 
sofiyyenin de mazhar, halile, ney ve bendir veya ku
düm-u şerif ile olması elbette ve elbette mübahtır ve 
bu konuda ilim ve rüşd sahibi zevat-ı alişan bir çok 
fetvalar vermişlerdir. 

Bu itibarla; zikri, devranı ve sema'ı görenlerin : 
- Dervişler oynadı, raksetti, çalgı çaldı! .  iddia-· 

sında bulunmaları kesinlikle caiz olmayıp aksine ha .. 
reket edenler için azim vebal vardır. Bu vebali, hayat .. 
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larında görecekleri asla gözden uzak tutulmamalıdır. 
Ey Hakka talip : 
Allahu teala'yı sevmek, Allahu teala'nın sevgisi

ne layık olmak, Hak'ta yok olarak Hak ile ebedi kal
mak isteyen, o mahbub-u Hakikinin sevgisine mazhar 
olmayı, onunla sevişmeyi, bilişmeyi ve buluşmayı ve 
bütün bu büyük ni'metlere ermeyi arzu ve murad 
edenler, mutlaka aşk yoluna girmelidirler. Bir arif-i 
billalım elini tutmalıdır lar. Zira; el ele, el Allah u teaıa:
yadır. Bu ni'met ve mazhariyete erişebilmenin tek yo
lunun ancak ve yalnız zikr-i ilahi olduğunu Habib-i 
edib-i Kib-:-iya haber vermektedir. 

Şah-ı velayet Hz. İmam-ı Ali kerremallahu veche
hu ve radıyallahu anh bir gün iki cihanın fahri ve Rah
meten lil-alemiyn olan Habib-i edib-i Kibriya'ya sor
dular : 

- Ya Resulallah! . .  Allahu teala'ya erişmenin en 
kısa ve kestirme yolu nedir? 

Seyyid-il-mürseliyn efendimiz hazretleri, saadet
le şu cevabı verdiler : 

- Ya Ali ! . .  Allahu teala'ya erişmenin en kısa ve 
kestirme yolu zikr-i ilahidir. Zikirlerin efdali olan, cen
net kapılarını açan, cehennem kapılannı kapatan, 
nan nura çeviren o kelime-i tayyibe-i münciyyedir ki 
LA İLAHE İLLALLAH ikrar ve tasdikinden ibarettir. 

Bütün peygamberler, Allahu zül-celal vel-kemal 
hazretleri tarafından bu yüce kelimeyi telkin ve talim 
için gönderilmişlerdir. Yüz suhufun esası ve dört ki
tabın ma'nası bu yüce kelimedir. Arş, Kürsi, Levh, Ka
lem, Sidre-i aziym, yerler ve gökler ve yerlerle gökler 
arasında görünen veya görünmeyen, bilinen veya bi
linmeyen bütün alemler bu yüce kelime için halk ve 
icat buyurulmuştur. 

Allahu teala'nın rahmetini, bu mübarek kelime 
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cüş-u hurıışa getirir. Bütün alemler, bu kelime-i tay
yibe sayesinde Rahmet-i ilahiyyeye mazhar olur. Gü
nahkarlar, bu yüce kelime hürmetine bağışlanır ve 
affolunur. Münkirler ve münafıklar dahi, bu kelime 
izzetine bit• lokma ekmek ve bir yudum su bulabilir
ler. Bu mübarek kelime, arşın direğidir, Kürsi'nin da
yanağıdır. Denizierin dalgaları, rüzgarlar ve fırtına
lar, göklerde uçan kuşlar, gül dalında öten bülbüller, 
enginlerde yol alan gemiler, gökyüzüne havalanan 
uçaklar, bütün madenler, makineler her şey, ama her 
şey bu yüce kelimeyi ikrar ve tekrar ederek hallerin
ce terennüm ederler. 

Ka'inat, muazzam bir dergahtır; ay, güneş ve yıl
dızlar bu dergahın parlak ışıklar saçan kandilleridir. 
Bu dergahın dervişleri de bütün mevcudat ve zakir
leri bütün mahlükatdır. Gülden o koku geliyordu, 
aşıktan o ses işitiliyordu. Bülbüller o kelimenin sahibi 
için şakıyordu. Kafirler, bilmeden ve farkında bile ol
madan inkarları ile onu ikrar ediyorlar, bilmeden ve 
farkında olmadan onu zikrediyorlardı. Her yerde o, 
herşey o idi. O, herşeyi halketmiş ve herşeyi ihata ey
lemişti. Ondan gayrı yoktu, ancak o vardı. Ebediyyen 
var olacak da yine o idi. Onun evveli yoktu, o evvel
lerin evveli, o ahirlerin alıiri idi. Zahir o idi, batın o 
idi, kadir ,J idi, nereye bakılsa gizli veya aşikar_ hep o 
idi. Heryerde ve her şeyde onun eşsiz kudreti, emsal
siz san'atı görülmekte idi. O, HAY ve DA'İM, o her 
şeyde ve her yere KA'İM idi. 

İşte, LA İLAHE İLLALLAH onun ismi idi. İsimden 
müsemmaya varmanın yollan ve çareleri de gösteril
mişti. Bu, ancak onu zikretmekle mümkündü. LA 
İLAHE İLLALLAH onun en sevdiği ismi idi. Bu ismiy
le çağırana mutlaka cevap verir, bu isimle ananı boş 
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çevirmezdi. Onun için, aşıklar ve sadıklar her nefes
te LA İLAHE İLLALLAH diye çığnşırlardı. 

Bugün de aşıklar ve sadıklar LA İLAHE İLLALLAH 
tevhidine devam etmektedirler. İla yevm-il haşr-i vel
karar yeryüzünde tek bir mü'min kalıncaya kadar 
LA İLAHE İLLALLAH devam edecektir. 

Zira, bu isim dağlan devirir, bu isim zulmeti nura 
çevırır. Bu isim, şakileri sa'id eder. Bu isim, bütün 
şerleri ba'id eder. Bu isim, gönüllerin pasını arındırır. 
Bu isim, kulu kurb-ı ilahide barındırır. Bu isim, aşıkı 
ma'şuka götürür. Bu isim, bütün güç işleri bitirir. Bu 
isim, kulu Hak ile beraber eder. Bu isim, kişiyi ahdine 
sadık er eder. Bu isim, bütün dertlerin devası, unulmaz 
yaraların şifasıdır. Bu isim, aşıka gözyaşları döktü
rür. Bu isim, münkir ve münafıklara kök söktürür. Bu 
isim, ağlayanları güldürür. Bu isim, kulu maksuduna 
erdirir. Aşık ile ma'şukun ismi, bu isimde cem'olur ve 
bu birleşmeden (FE-KANE KABE KA VSYN> ayet-i ce
lilesinin sırrı mahalli zuhur bulur. 

Kişi, sevdiğini çok çok zikretmez mi? Bu zikret
mesi, sevdiğini unutmak kaygusundan değil, aşkım bu 
yoldan ifade etmek istemesinden ileri gelmektedir. 
Cidden ve hakikaten sevenin, sevdiğini unutınası veya 
unutabilmesi mümkün ve muhtemel midir? Elbette 
değildir! . .  Buna binaen, Allahu teala'yı zikretmek ona 
bir nevi aşkını ilan ve i'lam etmek demektir. Onun 
için de, aşıklar her zaman, heryerde ve her vesile ile 
Hakkı zikı·ederler. Zikrettikçe de, aşk ve muhabbetle
ri artar, her zikir aşkiarına aşk katar. İnsan, kul iken 
sevdiğini unutmazsa, unutmaktan, unutkanlıktan ve 
dalgınlıktan münezzeh ve mu'arra olan Allahu zül
celal vel-k3mal hazretleri kulunu unutur mu, onu 
va'dettiği gibi zikretmez mi? Netekim, bütün bu alem
leri onun aşkıyçün halk ve icat buyurduğunu alenen 
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ilan ve beyan buyurduğu Rabib-i edibini nasıl ki tev
hidi ile zikrediyorsa, zikreden bütün kullarını da el
bette unutmayacak ve sevecektir, o kulunu zikrede
cektir. 

Günlük hayatımızda da paratik bir çok örnekle
rini görebileceğimiz kesin deliller vardır. Bir kimse, 
birini aşk-ı mecazi ile seviyorsa onu dilinden düşür
mez, her fırsat ve vesile ondan söz açar, onun adını 
anar hep ondan bahseder. Hatta, yalnız kendisi an
makla yetinmez, dinleyenlerin de ondan söz etmeleri
n i  ve ismini söylemelerini ister ve bekler. Dilinde sev
gilisinin adı, gözünde sevgilisinin hayali, kalbinde sev
gilisinin aşk ateşi yanmakta, daima onu anmakta, her 
andığında Bevdiğine biraz daha yaklaştığına inanmak
ta ve günün birinde onun da kendisini sevebileceğini 
sanmaktadır. Onun için de gece rü'yasında ve gündüz 
dünya gözüyle sevgilisini görmek sevda ve iştiyakın·· 
dadır. 

Oysa, aşk-ı hakiki ile Allahu teala'yı sevenler ve 
Allahu teala'nın da sevdikleri nasıl olurda, sevdikle
rinin zikrini terkederler? Allah adı aşıkın canıdır,iy� 
manın bürhanıdır. Sultanlar sultanının bu mübarek 
ismi, LA İLAHE İLLALLAH'tır. İsm-i eelil-i ilahi, Alla
hu teala'nın metin kalesi, nur burcunun balası ve anı
lacak isiınierin en al'asıdır. Onun ismini zikredenle
rin kalpleri nur, gönülleri mesrur, sa'iyleri meşkur, 
günahları mağfur olur. İsm-i eelili ilahi her okun
duğunda, ber LA İLAHE İLLALLAH tevhidinden sonra 
MUHAMMEDÜN RESULULLAH kelime-i şerifesini de 
dille söylemek lazımdır. Dil ile söylenmezse, her oku
yanın her tevhidden sonra gönülden düşünmek gere
kir. Böyle yapılırsa, okunan tevhidin feyiz ve bereketi 
tez ele gelir. 

Allah aşıkları, zikirden hal alır ve aşinay-ı ruh 
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olurlar. Dünya ve ukbada devlet ve izzet bulurlar. Zik
retmek, Allah aşıkl:;ı.nna nefes alıp vermek. su içmek 
gibidir. Bir kimse, nasıl ki teneffüs etmeden ve su iç
meden yaşamıyorsa, Allah aşıklannın da Allahu azim
üş-şam zileretmeksizin yaşayabilmeleri mümkün ve 
mutasavver değildir. Allahu teala'yı zikredenler, bu 
Alemda didAr-ı Hakkı gorürler, şad-ü handan olurlar, 
huzur ve e:ükün bulurlar. Kaldı ki, bu alemda Hakkı 
götemeyenler, ebedi alemda de Hakkı göremezler. İki 
tllemde da, hak-i pay-ı Resul'e yüz süremezler, Rabib-i 
edib-i Kibriyanın mübarek ayaklarının tozunu gözle
rine sürme diye çekemeyenlerden bahtsız ve kutsuz 
kimse düşünülemez. 

Bu sevgiyi ve aşk yolunu Ümmet-i Muhammed'e 
talim ve telkin için, yukarıdanberi arz ve izaha çalış
tığımız hususların özü ve özeti olan bir vakı'ayı daha 
anlatmak isterim : 

Yukanda bir nebzecik bahsetmiştik. Hz. İmam-ı 
Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anh efendi
miz, huzur-u fa'iz-in-nuru Cenab-ı Fahr-i risaleti yüz 
fiÜ!"e�·c,] :�iyazda bulundu : 

- Ya Resulallah! .. Allahu teala ve tekaddes haz
retlerine vuslat yolunun en yakını ve Allah celle ce
lalühti katında en ziyade faziletiisi ve biz kullar için 
en kolay olarum bildirmek lütfunda bulunur musu
nuz? 

Rahmeten lil-alemiyn olan iki cihan serveri saa
detle buyurdular : 

- Ya Ali! . .  Nübüvvetimln izhanna sebeb olan ke
lime-i münciyye-i mübarekedir ki, sen o kelime-i kud
siyyeye devam et.. 

- O kelime-i kudsiyye hangisidir ya Resulallah? 
- Tenhalarda ve her yerde ve her işte tevhid ve 

dkrullah'a devam etmendir. 
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- Zikrin fazileti, tebliğ ile emrolunduğunuz ah

. ka.mın fazileti gibi midir ki, bütün mü'minler -El
Hamdü lillah- Allahu teala'yı zikrederler. 

- Ya Ali ! . . Şunu iyi bilmiş ol ki, yeryü.zünde AL
LAH . . ALLAlL diyen kimse buluııdukça kıyamet kop
mayacaktır. 

- Ya Resulallah! . .  Rabbimi nasıl zikredeyim? 
- Ya Ali ! . . Gözlerini yum ve sus! . .  Ben üç kerre 

zikredeyim, sen benden işit ve dinle, sonra sen üç ker
re zikret, ben düıleyeyim, buyurduktan sorıra ŞtÜı-ı ri
salet efendimiz mübarek gözlerini yumanık üç kerrc:ı 
zikrin efdali olan kelime-i tevhid i LA İLAilE lLLAL
LAH ism-i celilini tekrarladılar. Zikrederken, sağ ta
raflarına LA İLAHE diyor ve daha sonra mübarek baş
larını sol yanlarına, kalb-i münevverlerino çeviriyar 
ve İLLALLAH ile tamamlıyorlardı. Mübarek gözler] 
yumulmuş olduğu halde, zikr-ü tevhidi yüksek seslı3 
okuyorlardı. 

İki cihan serveri zikri bu minval üzere tamamla
dıktan sonra Şfı.h-ı velayet İmam-ı Ali efendimiz, on
dan görüp öğrendiği gibi gözlerini yumarak sağ ta
raflarına LA İLAHE ve sol taraflarına İLLAtLAH de · 
rnek suretiyle zikr-ü tevhidi üç kerre teY.ra.rladılar. 
Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, biz
zat yaptıkları zikrin aynını bu · defa Hz. İmam-ı Ali' 
den seyrediyorlardı. Habib-i edib-i Kibriya'nın telkin-i 
zilerini aynen ve gördüğü gibi yapması sonunda, esa
sen aşk-ı Muhammed'le mücella ve musaffa olan 
kalb-i şerifleri nurlanmış, nurun ala nur olmuştu. 
Başka bir deyimle kalp aynasını tevhid cilası ile par
latmış, safaya ermiş ve nice esrar-ı garibe ve esrar-ı 
ilahiyye müşahede eylemişti. Çünkü, eşref-i mahlukat 
olan zat-ı akdesin mübarek ellerinden tevhid şarabını 
içmiş ve a.deta kendinden geçmişti. Habib-1 edJb-i Kib� 

82 



dya'nın feyiz ve bereketine nail ve mazhar olmuş, 
va.ris-i ulum-u Nebeviyye, ilm-i hakikat şehrinin ka
pısı, Şah-ı velayet ve saki-i Kevser olmuştu. 

Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radıyal-
1 ahu anh efendimize varis olan veliler ki, zahirieri 
şeri'at-ı garrayı Ahmediyye'nin nuru ve batınıari şer'i 
şerifin esrarı ile sürurlu olan o mutlu ve kutlu kişiler, 
hem peygamberlerin ve hem de Şah-ı Merdan'ın va
risçileri olarak nice ölü kalpleri tevhid nurlan ile tev
hid ile diriiterek nurlandırmışlar ve esrar-ı ilahiyye
ye mazhar kılmışlardır. Lıltuf ve merhamet dolu na
zarları ile bir bakışta nice aşıklan mazhar-ı zat ede
rek vasıl-ı murat kılmışlardır. Gah afaki ve gah en
füsi ma'na ve müşahede ile seyr-i mülk-i melekılt-ü 
ceberuti alemiere eriştirmişler, cevlan-ı alem-i lAhuta 
müyesser ve mevcudatı hakikat-i hakayıkina ulaştır
mışlardır. Menakıb-ı Evliya'ullah'ı okuyan aşıklar bu 
ma'ruzatımızın sıhhatini tasdik ve te'yid edeceklerdir. 

Bütün tarikatierin doğdu�.u ve zuhura geldiği ma
kam, makam-ı ilahidir bizzat Allahu zül-celıU vel-ke
rnal hazretleridir. Kudret ve izzet sahibi yüce Rabbi
miz Cebra'il alayhisselama ve Cebra'il alayhisselam 
da Habib-i edib-i Kibriya'ya zikr-ü tevhidi talim v� tel
kin buyurmuşlardır. 

Sultan-ı Enbiya aleyhi ve alihi efdal-üt-tehaya 
efendimiz, yukarıda bilvasile işaret ettiğimiz vechile, 
Mekke-i mükerreme'den Medine-i münevvere'ye hic
ret ederlerkan gizlendikleri mağarada Hz. Ebu-Bekir
!s-Sıddıyk radıyalialı u anh efendimize ZİKR-İ IL'\FİY'
yi telkin buyurmuşlardır. 

ZİKR-İ CEHRİ'yi de, biraz önce açıkladığımız şe
kilde Hz. Imam-ı Ali kerremallahu veehelm ve radı
yallahu anh efendimize, Hz. İmam-ı Ali de iki şahza
desi olan Hz. İmam-ı Hasan ve Hz. İmam-ı Hüseyin 
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ra;dıyallahu anhüm ecma'ıyn efendilerimize ve dahE� 
sonra da Hasen-ül-Basri hazretlerine ve Kümmeyil bin 
zeyyad radıyallahu anhüm ecma'ıyne talim ve telkin 
buyurrnu�lardır. Hasen-ül-Basri hazretleri Habib-:: 
:A'cemi'ye, Habib-i A'cemi Davud-u Ta'iyye, Davud-u 
Ta'i Seri'us-Sakati'ye, Seri'us-Sakati kızkardeşinin oğ, 
lu yani yeğeni olan Seyyid-üt-T:aife Cüneyd-i Bagda·, 
di'ye talim ve telkin buyurmuşlar, daha açık bir tA·· 
birle nefha-i Muhammediyye'yi telkin ederek zikr-1 
Cebri yapan bütün tarikatıerin başı olmuşlar ve kıya
met gününe kadar gelecek aşıklara bu yoldan aşk-� 
ilahiyyi sunmuşlardır. 

Bizim tarikatimiz olan Halvetiyye'nin kolu, Hasan·· 
ül-Basri hazretlerinden gelmektedir. Yukarıda müba .. 
rek isimlerini zikrettiğimiz meşayihin hepsi zikr-i ceh·· 
ri yapan tarikatlerdir. Bu tarikatiere tabi olan bütün 
kollar Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radı· 
yallahu anh efendimizin halifeleri olan dört sultan·· 
dan gelen kollardır ki, hepsi de zikr-i cehri yaparlar . 
Kadiriyye, Bedeviyye, Düssukiyye, Şazeliyye, Sa'diy·· 
ye, Magribiyye Mevleviyye, Bektaşiyye, Ha.lvetiyye, 
Celvetiyye, Arusiyye ile bu tarikatierin bütün kollan 
zikr-i cehri ile Allahu teala'yı zikrederler. 

Yalnız, Seyyidina Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radı·· 
yallahu anh efendimizin yolu olan Nakşıbendiyye, ik. 
kısma ayrılmıştır. Bir kısmı zikr-i hafi, bir kısmı de. 
zikr-i cehrı ile Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerin:l 
zikir ve tevhid ederler. 

Allahu teala'nın nzayı şerifi için yapılan amelle·· 
rin en güzeli ve efdali tevhid-i şeriftir. En yüce, en bü·· 
yük amel olduğuna Kur'an-ı kerimdeki: CVE LE-ZİK· 
RULLAH-İL-EKBER> ayet-i kerimesi kesin bir delildir. 

· :Akıl ve iyrnan ni'rnetine eren, Hak ve hakikati gören 
. zikrullah'ın yüceliğini ve Allah u teala katındaki fa-
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ziletini bu ayet-i kerime ile istidlal edebilir. 
Seyyid-ül-beşer ve şefi-i rüz-i malışer efendimiz, 

buyurmuşlardır ki : 
- Zikrullah, cevab-ı beşarettir. Gizli veya açık 

·tevhid edilmesi: (SİZ, BENi ZİKREDİNİZ Kİ, BEN DE 
SİZİ ZİKREDEYİM . .  . J  emr-i Rabbanisi ve hükm-ü süb
hanisi gereğidir ki, bu kutsal görevin yerine getiril
mesi her kula vaciptir. Bütün mü'minlere ilk farz olan 
54 farzın ilk vazifesi, Allahu sübhanehu w� teaıa. haz
retlerini bilmek, O'nu birlemek, tevhid etmek ve her 
hal-ü karda Allahu azim-üş-şam zikretmek, her za
man, her yerde ve her vesile ile Rabbimizi zikir, tev
hid ve tesbih eylemek, ibadetlerin en büyüğü ve en 
faziletlisidir. 

Emr-i eelil-i ilahi, hiçbir kuşku ve tereddüde yer 
vermeyecek kesinlikle ortada iken, emr-i peygamberi 
bu gerçeği olanca vüzuhu ile açıklarken, Allahu tea
Uı'yı zikretmekten başka hiçbir kaygulan olmayan so
fiyyuna va özellikle dervişlere EHL-İ BİD'AT diyebil
mek ve hele onlan ineitecek sözler söylemek, zikir ve 
devranianna ta'an etmek ve hatta tekfire yeltenrnek 
akıl ve iymandan nasibi olan hiçbir müslümana layık 
değildir. Hele hele : 

- Zikr-i c�hride riya ve gösteriş vardır! .. iddiası 
ile yapılan zikri cerhriyyi men etmeğe kalkışmak, iy
man işi değil, olsa olsa nifak ve şikak konusudur. Re
sul ullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bir Ha
dis· i şeriflerinde : 

<EY MÜ'MİNLER! . .  SiZLER ALLAHU TEALA'
YI ZİKREDİNİZ. VARSIN MÜNAFIKLAR SiZE 
MÜRA'1 DESİNLERJ buyurmuşlardır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretlerini cehren 
z ikredenleri riya ile itharn edenlerin MÜNAFIK oldu-
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ğunu iki cihan serveri bu Hadis-i şerifleri ile beyan ve 
ilan buyurmuş olmuyorlar mı? 

Ey Hakka talip : 
:Anahll azim-üş-şam, her zaman, heryerde ve her 

fırsat ve vesile ile zikretmek caizdir. Ancak, iki yerde 
zikretmek caiz görülmemiştir. Birincisi cimı\ esnasın
da ve diğeri de def'i hacet ederken cevaz yoktur. Ne 
var ki, veled-i kal be malik bulunan Evliya'ullah, bun 
dan müstesnadırlar. Zira, veled-i kalbe malik olanlar, 
kendi arzu ve iradeleri ile zikretmezler. Onların, kalp
leri zikreder. Bu yüce mertebeye ulaşan Hak velileri 
için hiçbir hal ve mekan, zikre mani değildir. 

Allah azze ve celle hazretleri ayakta da, oturur
ken de, yan üstü yatarken de hatta sırt üstü yatarkan 
de zikredilebilir. Cami-i şerifte, kilisede, sinagogda 
yani kısacası temiz olan her yerde zikretmek caizdir . 
Zira, ancak mü'minler zikrederler. Zikr-i ilahiden, Al
lahu teala'ya aşık olanlar ve Habib-i edib-i Kibriya 
olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sel · 
leme gönül verenler hoşlanırlar. 

Ey Hak yola talip ve zikrullah'a ragıp olan Aşık- :  
sadık . 

A llalı u zül-celal vel-kemal hazretlerinin, bu alem 
de rahmeti tarafı ve gazabı ciheti vardır. Ne var ki .  
Rabbimiz rizasım ve rahmetini salih arneller arasında 
ve gazabını da günah nev'inden olan suçlar arasıml,·, 
gizlemiştir. Bazan, günah içinde rahmetini ve baze.n 
da ibadet içinde gazabını gizlediği de olmuştur. Çün
kü, öl üden diri ve diriden ölü yaratmakta yegane kud 
ret sahibi olan KADİR odur. 

Allah azze ve celle, bütün güzel arneller içinde 
ZİKRULLAH'ı hepsinden a.'la, yüce ve üstün kılmıştır. 
:Abidlere, '}akirlere ve zat-ı ülCı.hiyyetini zikreden aş:k 
lara bir hediye ve balışayiş-i ilahiyye olarak bu geı·-

86 



çeği Kur'an-ı azim-ül-bürhanında, Resul-ü Kibriyı1'nın 
hadislerinde özel olarak açıklamış ve rnedheylemiş, 
zikr-i ilahinin, zakir ile mezkurunun kimler olduklan
nı ve ne yüce derecelere mazhar bulunduklarını be 
yan ve il<ln ile biz kullarını Zikrullah'a teşvik ve tergib 
buyurmuştur. 

Zikir, İsmullah'tır. Zakir ise, Allahu teala'ı zikre-· 
dendir. Mezkur, zikredenle zikrolunanın karşılıklı bir
birlerini zikretmeleridir. Fakat, Allahu teala'ya aşık 
olanların istikamet üzere bulunmalan şarttır. Sevdiği 
Habbinin , halıkının men'etti/ti, Habib-i edib-i lisanı ile 
zemmettiği her işten elini, di lini ve belini. muhafaza 
etmesi lazımdır. Kişi, sevdiğine itaat etmeli ve bu itaa
tinin icaplarını da muhabbet, samimiyyet ve sa.fiyetle 
yerine getirmelidir. Sevdiğinin yolunda ve onun aşkı _ 
uğrunda, gerekirse herşeyini feda edebilmeli, onun 
sevmediği işlerden ve hallerden son derece salonmalı 
ve çekinmeli, sevdiğini incitebileceği, üzeceği ve hatta 
gücendireceği korku ve kaygusu içinde yapmasını is
tediği herşeyi seve seve ve canına minnet bilerek yap
malı, yf!.pılmamasını istediklerinden de Rabbini 
inciteceğinden korkarak şiddetle sakınmalıdır. Ka-· 
der kabı, ]{endisinden sevdiğinin öfkesini eelbede
bilecek bir hal zuhur ederse, derhal sevdiğinden 
özür dilemel i ,  yaptığına pi!7man olduğunu ağlayıp 
inleyerek ve affını niyaz ederek tövbe etmeli ve yal
varmahdır. Bu af ve özür dilernenin ve tövbe etme
nin de; sevginin, aşkın ve a�ıkın şamndan olduğunu 
bilmeli ve tam bir şuur ve idrak içinde tövbesinde sa
dık kalmalıdır. 

Yapt1 ğı bütün ibadet ve zikirleri, herhangi bir· 
menİaat karşılığı değil, sırf sevdiğinin rizasım tahsil 
etmek niyyet-i halisanesiyle yapmalı, mutlak bir sa
dal<at ve istikamet içinde bulunmalıdır. Mesela, kera-
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mete özenerek yapılan ibadet ve zikirler, karşılığında 
menfaat gözetildiği için makbul ve mu'teber olamaz. 
Gerçek aşıklar bundan son derece kaçınmalıdır. Su
yun altında veya üstünde yüzebilmek, uzun süre su
yun içinde nefes almadan kalabilmek bir keramet ise 
de, unutmamalıdır ki, bu hareketleri balıklar da ya
pabilmekt3, tahtadan yapılmış herhangi bir deniz va
sıtası da su üzerinde yol alabilmektedir. Havada uç .. 
mak bir keramet ise de iyi bilmelidir ki, kuşlar ve uçak· 
lar da hav:ı boşluğunda uzun mesafeler kat'edebilmek
tedirler. Tayyi mekan ile dünyanın bir ucundan öte · 
ki ucuna kadar gidabilmek bir keramet ise de, bu ha .. 
reketi şeytan ve cinniler de büyük bir kolaylık ve ra .. 
hatlıkla yapabilmektedirler. Nasıl ki, herbiri bir ilim 
harikası olmakla beraber elektrik, telefon veya. tele· 
vizyonun ıcadım ve kullamlmasını bir keramet saya, 
bilir misiniz? 

Allah azze ve celle, insanoğullanndan keramet is
temiyor. Harikuladelikler beklemiyor. ZAt-ı üluhiyye· 
tine hürmet, muhabbet ve istikametle ibadet edilme
sini, kulluk görevlerini yerine getirmesini emrediyor. 
Bunun içindir ki, yüz suhufla dört büyük kitap gön
dermiş ve herbirinde açık seçik miz, İNSANLAR! VE 
CiNNiLERi ANCAK BiZE iBADET ETMELERİ İÇİN 
YARA TTIK..>  hükm-ü eelil-i ilahisini beyan ve ilan 
buyurmuştur. 

Evet, Allahu azim-üş-şan insanoğullarından zat-ı 
üluhiyyetine muhabbet sadakat ve istikamet istemek
te ve beklemektedir. Bunu, yüz suhufla dört büyük ki
tabında kesin olarak açıklamıştır. Karametler ve ha
rikulade :ıuretindeki istidraçlar, bu muhabbet ve isti
kameti sağlayamaz ama, muhabbet ve istikamet sahi
bi olan kulların başlarına günün l;ıirinde mutlaka ke
ramet tacı da konulabilir. 
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Aşıklann, haramlardan da son derece sa.kııımala·· 
n ve Allalıu teala'nın rizası olmayan şeylere el sür
mekten çekinmeleri, kimseye haksızlık etmemeleri, 
kimseyi incitmemeleri, elinden geldiği ve gucunun 
yettiği kadar ailesine, çevresine ve içinde yaşadığı 
topluma yararlı olmaya çalışmaları icabeder. Bunun 
için de, aşıklar dillerinin ucuna gelen her sözü söyle
mezler, kendilerine tevdi olunan sırlan saklarlar, kim
senin ayıplarını araştırıp açıklamazlar, kimsenin 
aleyhinde bulunmazlar, ellerinden dillerinden bütün 
insanların salarnet ve emniyet üzere bulunmasına gay
ret ederler. Eline geleni yiyen, ağzına geleni söyleyen 
aşk iddiasında yalancıdİr. Aşıkların bellerine de sahip 
olmalan şarttır. Hayvanlar gibi şehvetlerinin esiri ve 
zebunu olana aşık denilemez. Nefsinin bütün arzula
rına körü körüne boyun eğen, nefsinin esiri ve zebunu 
olan Allahu teala'nın değil, nefsinin kulu ve kölesi ha
line düşer, şeytanın oyuncağı haline gelir, insanlar 
arasında zelil ve hakir olur. Meğer ki, bu kötü ve çir
kin halden pişman olsun, sıdk-u ihlas ile tövbe ve is
tiğfarda bulunsun ve Allahu teala'nın sevdiği güzel 
arneller işlesin ki, bu hicap veren durumdan kurtul
ı;;un. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Zat-ı ülü

hiyyetine karşı işlenen günahlardan, şirkten gayrısını 

dilerse af ve mağfiret buyurur. Zat-ı ahadiyyetine or

tak koşulmasını hiçbir vechile affetmeyeceğini ise. 

Kur'an-ı aziminde kesin ve açık bir ifade ile beyan ve 

ilan buyurmuştur. 
Şirkten gayrı günahlarına tövbe edenlerin, o gü

nahı hiç işlememiş gibi olacaklan ve affı ilahiyye 
mazhar bulunacaklan kitap ve hadis ile sabittir. Şirk
ten tevhide dönenierin de bu mazhariyete eıişecekle
ri ın uhakkaktır. 
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Kullar arasında, Allahu tealA'ya sevgili öyleleri 
vardır ki, bunlar günah dahi işleseler, işledikleri bu 
günahlardan ötürü sorumlu olmazlar. Zira, bunların 
her işleri ve her sözleri Hak iledir. Bu zümreye dahil 
bulunanlara yarın kıyamette soru ve hesap da yok·· 
tur. Hatta, bu gibiler malışer yerine bile uğratılma
yacakla.r, o dehşet ve haşyeti görmeyecekler, diğer bü
tün kullar hesap için malışer yerinde bekleşip ter dö
kerlerken bu zevat-ı zevil-ihtiram cennete iletilecek
lerdir. Bunlar, Allahu teala.'nın aşıkland.ır. Bunların 
istekleri ancak ve yalnız Allah'tır ve maksudlan da 
rizayı ilahidir. Onun için kendilerine cennet-i ef'alin. 
cennet·i sıfatın ve cennet-i ·zatın kapılan açıktır. Bu 
kutlu ve mutlu kişiler, doğruca mazhar-ı zat cenneti 
ne fazl-i kerem-i ilahi ile dahil olurlar. 

Aşkı, dille tarif ve kalemle tavsif adebilrneğe im· 
kim ve ihtimal yoktur. Aşk, uçsuz bucaksız bir derya. 
derinliklerine kolay kolay vanlamayan bir okyanus · 
tur. Aşk nimetine mazhar olabilenler, istidatları ve na·· 
sipleri kadar hisseyab olabilirler. Evet, aşkın nihayeti 
yoktur ama, bir istidadı ve nasibi var'4r. Her aşık, bu 
nihayetsiz nurdan nasip ve istidadı miktannca nur 
alır ve nurlanır. Kudret eliyle sunulan aşk-ı ilahiyyi, 
herkes malik bulunduğu kabı kadar alır ve nasibi ka
dar içer. Onu içenler de bir daha ayılamazlar, mest-ü 
hayTan olup kendilerinden geçerler. Ayılabilmeleri 
ise, ancak ve yalnız vuslat-ı ilahi ile olur. Onun aşkıy-· 
le mest olanlann da yine onun vuslatı ile ayılabilme · 
leri elbette tabüdir. 

Ey aşık-ı sadık : 
En büyük keramet, İSTİKAMET'tir doğruluktur. 

Hak yoldan sapan bir kimseyi hak yola getirrneğe mu
vaffak olmaktır. Yoksa, duvarları yürütmek, olmaya 
cak hayaller peşinde ömür çürütmek, çiviyi yutmak. 
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yılanı tutmak, su üstünde yürümek, seyredenlere çe
şit çeşit hal ve şekillerde görünmek, kuş gibi uçmak, 
etrafa dehşet saçmak keramet değildir. Belki, bunlar 
da birer ma'rifet sayılabilir ama, insanlığa yarar bir 
iş ve davranış değildir. Bu ma'rifetler, iz'anı kıt ve kı
sır olan �ünkirleri iymana davet için olursa belki 
ma'zur gôrü1ebilir. 

Ehlullah, buyurmuşlardır ki : 
-- Nice su üstünde yürüyenlerden efdal olanlar, 

insanlığı cehil ve küfür zulmetinden kurtarmak için 

susuz öldüler. 
Bu mutlu ve kutlu kişiler - Haşa - ölmemişler, bel

ki olmuşlardır. Ölen, ancak hayvandır. insanlığı kur
tarmak için ölenler ise ölmez, olurlar. Yar-ı kadimin 
indinde mahbub-u hakiki ile cünbüş ederler. Onların 
nurhl ve mübarek yollanndan giderek tarihe şan ve 

şeref verenlerin de, tarihin altun sahifelerine şeref 
veren mutlu ve kutlu kişiler olarak kaydolundukları 
ve mübarek isimlerinin kıyamete kadar tebcil ve ta' 
zim olunacağı muhakkaktır. 

Allah aşkıyle süslenen kalp ve kalıp sahipleri, in
sanlığı cehil ve küfür zilletinden, dalalet mezelletin 
den kurtarınağa çalışırlar. Bu neviden Hak aşıklarının 
gözleri, Hak'tan gayrı bir nesne görmezler. Kulakları 
da Hetk keh1mından gayrısını duymazlar. Dilleri; dai
ma Hakkı zikretmekten ve insanlığı Hakka davet et 
mekten gayrı söz söylemez. Gerçek aşıklar, kalplerin
de Hak aşkından gayrı bir sevgi taşımazlar. Onun için 
de, ayaklan Hak için yürür, elleri Hak için tutar, Hak 
için çalışırlar, Hak için konuşurlar, Hak için yazar 
lar. Zira, onlar için Hak'tan gayrı nesne yoktur. 

Şimdi, aşk da'vasında bulunanlara sesleniyor ve 

soruyorum : 
- Allah aşkıyçün ağlayan kaç aşıkın gözyaşııı ı 
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sildin? Bizzat, sen Allah aşkıyçün gözyaşı dôktün mü? 
Allah aşkıyçün kaç gece uykusuz kaldın, Allah aşkıy
çün hangi fedakarlıklara katlanabildin? 

Bu soruları daha da sıralamak mümkündür, ama, 
neye yarar? . Arif olana bir işaret kafidir. Onun için 
tekrar hatırlatıyorum : 

Allah'ı kendinde bulanlar, sağda ve solda dost ce
mali aramazlar. Allah'ı dışanda arayanlar bilmelidir 
ki, O'nun kalın galebesi serıyyeden sureyyaya ve bi
nen Alemlerden bilinmeyen alemlerde caridir, o 

dışanda değil, can içindedir, can içinde can O'dur. 
Göklere ve yerlere sığmaz ama, mü'min-muhlis ve 
aşık kulunun kalbi içinde bi-mekandır. Öyle ise, bu 
zevki tadanlar Allah aşkı ile Allah'ı zikretmezler mi? 
Bu ni'metd erenler, ALLAH diye devran etmezler mi? 

Aşık ile ma'şuk bir tende buluşurlarsa, Aşıkın zi
kir ve devran etmesi kadar tabii ne olabilir? Aşık, o 

dernde HAY . . HÜ . . .  KAYYUM .. diye çığnşmasın da 
helak mi olsun? Deryalar gibi coşup, dalgalar gibi ta
şarak ALLAH.. ALLAH..  demesin de o enginlerde bo
ğulsun murr Pervaneler gibi kendisini ateşe atmasın 
da, aşk-ı ilahi ile yansın ve külleri havaya mı sav
rulsun? 

Aşk-ı ilahi ile zikir ve devran eden ı:\şıklara taş 
atanlar ve yan bakanlar, iyman ile göçebileceklerini 
umarlar mı? Onlar, Habib-i edib-i Kibriya'nın müba
rek ellerinden Kevser'i içebileceklerini sanırlar mı? 

Aşıklann, aşk-ı ilahi ile yaptıkları devrana CSA
MİRİ İCADD diyen gafiller, Allahu teala'yı zikir ve 
tevhid edeı�. günde beş vakit namazlarını kılan, yılda 
bir ay oruçlarını tutan, zekatlarını veren, hac fariza
sını yerin'3 getiren, aşk-ı ilahi ile gözleri yaşlı ve ci-
ğerleri yanık olan, seherlerde ALLAH..  AllAH .. diye 
çığrışan, Hayyül-Kayyum'da yok olup HÜ diye ağia
şan Hak aşıklanna ve Habib-i edib-i Kibriya alayhi ve 
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Alihi efdal-üt-tehaya eiendimize gönül veren iyman 
saıhiplerine iftira ederken Allahu teaUı.'dan korkmaz, 
Resul-u zişandan utanmazlar mı? Ehl-i iymana, böy
lesine bir iftirayı nasıl reva ve layık görürler? Kendi
leri zikredemiyor ve devrana giremiyorlarsa, başkala
nın da. men'etmeğe ne hakları vardır? Allahu zül-ceh\1 
vel-kemal hazretleri, Kur'an-ı azim-ül-bürhanında : 
CHİÇ KİMSE DİGERİNİ, HiÇBİR KADlN BİR BAŞKA 

KADlNI HOR HAKİR GöHMESİN! OLABİLİR Kİ, 
ALAY EDİLEN HOR VE HAKİR GÖRÜLEN, ALAY 
EDENDEN DE, HOR VE HAKİR GÖRENDEN DE DA
HA HA YIRLIDIR.J buyurmuyor mu? Bu ne vicdandır, 
bu ne iz'andır, hatta bu ne çeşit bir iymandır ki, hem 
Kur'an'a ve Hadis'e aykın hareket edeceksin ve hem 
de bunu din-i mübiyn-i islam narnma yapılmış göste
receksin? Eğer, onların boş l{afacıklannda zerre kadar 
akıl varsa. kendilerini bu Hak aşıJdanna benzetrneğe 
çalışsınlar, onlara özensinler, onları taklit etmeğe alış
sm ve çalışsınlar. Zira, bir kavmi taklit eden, o kavim
den sayılıı.·. Kişinin sevdiği ile beraber haşrolunaca
ğını, doğru haber verenlerin öndeıi, aşıkların rehberi 
ve ahir zaman peygamberi açıkça beyan buyurmuş
lardır. Dervişlere dahlederek, onları üzen ve inciten 
müteassıplara önemle hatıriatıyoruz : 

- Kişinin, yaptığı kötü işler ve düşüiımeden söy
lediği sözler, su-i hatimlerine sebep olur. Bu gibiler, iy
mansız ohrak ahirete göçerler. Tahkik ve müşahade 
erbabı, bu gerçeği kesinlik! a ifade ve beyan buyur
muşlardır. 

Allahu teala, cümlemizi:ı iymanlanmızı yoldaş ve 
bizleri ehl-i aşka sırdaş ey le sin. <Amin U 

Hak celle ve a'la hazret leri, Kur'an-ı Kerim'de ve 

AhzAb sllre-i celilesinde : CBENİ, ÇOK ÇOK ZİKRE
DİNİZ.J ımyurmuştur. Zikrin, çoklukla emir ve ifade 
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buyurulması, devamına işarettir. Medarik tefsirinin 
bu yorumuna muvazi olarak, diğer bazı tefsirlerde de 
devamdan murad, her hal-ü karda iken zikredlnlz,  
demektir diye yorumlamışlardır. Şu halde, ayakta 

iken, oturarak ve yatarak zikrolunabilir mAnasını is· 
tihraç etmek mümkündür. 

Şu halde, bu emr-i eelil-i ilahi ister yolda yürür
ken, ister devran ederken her haliyle . zikrin caiz ola
cağını göstermektedir. Kişinin, yolda giderken Kur'an 
okuması caiz olduğu gibi, zikretmesi de elbette caizdir. 

Aşıklar, Allahu sübhanehu ve teala hazretlerini 
her halleri ile zikrederler. Zikir esnasında onlt.,nn göz
; ori yaşlı, kalpleri aşkullah ile nurlu, fuad'leri Allah 
korkusu ile dolu olur ve titreşir. Kalp gözleri esrar-ı 
ilahiyyeyi müşahade eyler, bidayetlerini ve nihayet
lerini düşünürler, kalpleri Allah aşkı ile yanar ve tu
tuşur. 

Zikir esnasında, Aşıkların yegane arzu ve istekleri 
yani maksudları ancak Allahu teala.'nın rizasıdır, aşık
lar c�hennemden kurtulmak ve cennete girmek için 
ziJa·etmezkr. Onların cennete, cennet köşklerine, Huri 
ve Gılman'a ihtiyaçlan yoktur. Aşıklann nazannda 
CO!met SİVA'dır. Aşkullah ile yanan aşıkların da elbet
te SİVA'ya arzuları olmaz. Aşıkların duaları, ınd-i ilahi
hido makbuldür. Aşıklar, hiç kimsenin ayıbım görmez
ler, kendi ayıplan başkalarının ayıplarını görmelerine 
manidir. A�ıklar, kim olursa olsun hiç kimse için bed
dua ve lanet etmezler. Onlar için fakir ile zengin müsa
vidir. Padişah ile köle birdir. Aşıklann hallerine ve sır
larına hiç kimsenin aklı ermez. Bu halleri ve sırları, An
cak Allahu teala ve Allah aşıklan bilirler. Onlara 
bahş ve ihsan huyurulan bu güzel ahlAk V edi' atullah'
tır. Kaldı ki, bütün ni'metler Allahu tealıi'dandır. 
Onun için, dervişlere ve aşıklara sakın yan balana, 
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onlara � atma -Ma'azallhh-·- helakine sebep ola
bilir. 

Mahmud-u Adli olarak ta.nman ve anılan II. Sul
um Mahmud'un kızı < ıa2s - :�898) Adile sultanın nut-
kunu, ruhuna Fatiha'lar ithLf ederek tebetrükı:ın su

uuyoruın . 

Hak yoluna can verdiler, 
İncitma hiç derv işleri, 
Canan yolunu buldular, 
ineitme hiç de ı-vişleri . .  

Dervişlerin He.k'tır yolu 
Olmaz dahi sa ğı, solu; 
Hak erenler lalmış V eli, 
ineitme hiç dervişleri. .  

Dervişlerin vasfı muhal; 
Dosta bunlar lıuldu visal , 
Böyle demiş eJıl-i kemal, 
lncitme hiç dervişleri.. 

Onlar cihandr.:n geçtiler, 
Akla karayı seçtiler, 
Vahdet şarabın içtiler, 
İnçitme hiç dervişleri .. 

AD!LEI.  uzatma sözünü, 
Derviş edegör özünü, 
Ta göresin Hak yüzünü, 
lncitme hiç dervişleri .. 

:Allahu teala'yı zikretmek için vakit, zaman, hu
dut, makam yoktur. Allahu teala'yı , her vakit ve her 
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zaman ve hudutsuz olarak her makamda zikredeblli.rtz· 
Kaldı ki, Allahu teala'yı zikretmek için makama da 
hacet yoktur. Temiz olan heryerde zikretmek caizdir. 
Allahu teala'yı, her makamda zikretmek caizdir ama, 
bazı mekan ve makamlann, diğer mekan ve makam
lardan üstün olduğu da muhakkaktır. 

Nasıl ki, bazı peygamberler diğer Nebi'lerden fa
ziletli iseleı·, nasıl ki bazı insanlar da diğer insanlardan 
üstün ve faziletli olarak yaratılmışlarsa, bazı mekan 
ve makamların da elbette faziletleri üstündür. Mek
ke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Ak
sa'nın, diğer belde ve şehirlerden üstün ve faziletli ol
duklarım Muhbir-i sadık aleyhi ve Alihi salavatullah-il
Halık efendimiz haber vermişlerdir. Bunu böylece bi
lip kabul ettikten sonra, zikrullah'ın her makamda ya
pılmasının caiz olduğunu �.asrih ederek deriz ki. yeter · 

li derecede temiz ve tahir olan her yerde zikir yapı-· 
labilir. 

insanoğluna, nefsini ibadat ve riyazat ile islah et
mesi, kuH�k görevidir. Çünkü, nefis ancak ibadat ve 
riyazat ile islah olunabilir. Hak celle ve a.'la, NEFS--İ 
EMMARE dediğimiz insanlan kötülüğe sevk ve teşvik 
eden nefsi, tevhid ile yerinden söker. Tamamiyle is
hih olunaoilmesi için aşıklann ZİKR-İ DA'İM üzero 
bulunmaian şarttır. Ancak, zikri gafletle yapmamalı, 
ne yaptığmı, kimi zikrettigini, zikrin ne olduğunu dü
şünmelidiı . 

Ehl-i Hak ve hakikat, bizleri irşad için rivayet 
edip buyurmuşlardır ki : 

- Allahu sübhanehu ve teala. hazretleri nefsi ya-
rattığı zaman, ona sordu : 

- Ben kimim? 
Nefis, cevap verdi : 
- Sen, sensin .. Ben, benim!.. 



Allah azze ve celle, nefsi bin yıl cehenneme ko
, yarak yaktı, sonra onu oradan çıkararak tekrar sor
du. Yenid(ln aynı cevabı alınca, cehenneme atarak bin 

, yıl daha yaktı ve çıkararak sordu, cevap aynı idi. Al
lahu zül-celal vel-kemal nefsi bin yıl aç ve susuz bı
raktırdı ve sonunda aynı soruyu sorunca nefis, bitkin 
bir halde cevap verdi : 

- Sen alemierin Rabbisin.. Ben ise, aciz, zayıf, 
, cılız ve buna rağmen günahkar bir mahlıikum . .  

mu cevap üzerine, kula oruç farz olmuştur.)  
Bu misal, açıkça gösteriyor ki nefsin islahı an-· 

cak ibadat ve riyazat ile mümkündür. Şu halde, aşık
Iara da ibadet, riyazet ve zikir ile nefislerini islah et
meleri şarttır ve lazımdır. Bu sayede, nefis mutma'in
ne sıfatına erişir, kalbi saflaşır ve ruhu cilalanır. 

Unutulmamalıdır ki, kıyamet gününde, nedamet 
anında ve hasret deminde kişiye malın, makamın rut
beıün, evJad ve ıyalin hiç bir yararı olmayacaktır. Ora
da yalnız KALB-İ SELİM'in faydası olur ki, KALB-İ SE
LİM'e malik olabilmenin tek yolu ve çaresi de ZİKRUL
LAH'tır. 

Kalb-i Selim demek, aşk-ı ilahi ile canlandınlan, 
· aşk-ı Muhammedi ile nurlandınlan ve şevk-i zikirle 
, cilalandırılan ve arındınlan kalp demektir. Böyle bir 

kalbe kalb-i selim denilir. Allahu teala'ya vuslat da an
cak böyle bir kalp ile mümkündür. Aşkullah, öyle bir 
ateştir ki, kalpte Allah sevgisinden gayrı ne varsa hep-

: sini yakar, yok eder. Bazan, öyle bir hal olur ki, akil bir 
kimsede dahi VECD zahir olur. Bu tarzda vecde gelen 

· kişi, o haliyle ve oracıkta devr-ü sema etmezse, o anda 
· derhal helak olur, yanar ve mahvolur. Bazı müteas
: sıpların : 

- Akıl başta iken sema ve devran caiz değildir. 
, Ancak, kişi cezbeye gelir, akıl ve şu'urunu kaybeder-
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se, sema ve devran yapabilir, demelerine cevap olarak 
Cüneyd Bağdadi hazretlerinin bir hikmetlerini beyan 
edelim : 

- Sema etmek haram değildir; haram olsa dahi 
Haram, bu mahalde helal olur! . .  

Devr-i sema haramdır diyen müteassıplara, bun
dan daha veciz bir beyan ve cevap düşünebilir misiniz? 

Bazı zaruretlerin hararnı mübah kıldığı gibi, şer'
an sema ve devran haram olsa dahi, vecde gelen aşık
ta ZARURET hali mevcut bulunduğundan, bu halde 
iken sema ve devran ederse helaldir, buyuruyorlar. 
Hazret-i Cüenyd, aç kalan ve açlıktan ölmek derecesi
ne varan bir kişinin ölü hayvanın veya damuzun etin
den bir miktar yemesinin mübah olduğunu misal ola
rak göstermek suretile bu beyanlarını delil ile de is
bat ediyorlar. 

İnsan] ar için iki kısım lezzet vardır : 

1) Suri vicdanı lezzet'tir. 
ID Hakikat-i lezzet-i vicdani'dir. 
Suri lezzet, kişinin sevdiği ile cima halidir ki, bun

dan aldığı ve tattığı lezzete VİCDAN-I SURİ denilir. 
Hakikat-i lezzet-i vicdani ise, Hak teala ile buluş

tuğu ve bu buluşmadan aldığı zevk-i vicdanidir. 
Bunlardan birincisi, meninin nüzulu ile tatmin 

olur. İkincisinde ise, yani zevk-i hakikat-i vicdaniyye
ye vasıl olan aşık, eğer sema ve devran etmezse, ha
yal gibi olan vücudünün vücud-u Hak'ta mahvalması 
tabiidir. Vücud-u zıllisi mahvolunca, vücudunda bulu
nan bütün uzuvlarında Hak'tan gayri bir şey kalmaz, 
bütün uzuvları da aynı zevke ve hazza ererek Hak'tan 
gayrı bir şey göremez, Hak'tan gayrı bir şey bilemez 
ve bütün uzuvları Hak ile hareket eder. Sıtmaya tu
tulan bir Kişinin, aklı başında ve iradesi yerinde oldu
ğu halde, kendisini titrernekten alıkoyamadığı gibi, . 
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onun da l:ıklı başında olduğu halde kendisinde hasıl 
olan aşk sebebiyle ve mecburen devran ve sema eder. 
Devran Vd sema ettikçe de ,aşkı ziyadeleşir ki, böyle 
bir aşka nail olabilmek, Mevlü'ya vuslata sarih bir 
burhandır. Bu hal ile olan vecde VECD-İ HA YRİYYE 
denilir. Vı.:ıcd-i hayriyye'nin ise , Allahu teala'nın aşık 
kuluna en büyük bir ihsanı ve ikramı olduğuna asla 
şüphe edilmemelidir. 

Bu hal ve cezbeye ALLAHU TEALA'NIN SEVGi
LiSi ve CEZBE-İ MiN CEZEBAT-İR-RAHMAN huyu
rulmuştur ki, Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimize : 

- Ya Resulallah! . . Uveys-ül-Karani'yi medh-u se
na buyuruyorsunuz. Oysa, o gelip zat-ı risaletpenahi
lerini görmüyor, dediklerinde, Habib-i edib-i Kibriya 
saadetle şu cevabı verdiler : 

- Üveys, benim ile buluşamaz. Zira, onda cezbe-i 
min cezebat-ir-Rahman vardır . .  

Cenab-ı Üveys-ül Karani, gerçekten böyle bir cez
beye malikidiler. <Radıyallahu anh) 

Bu hal, ilmi değil zevkidir. Kaldı ki, bu hali tarif 
ve tavsife ilim ve mantık da kafi değildir. Bu zevki 
ancak tarlanlar bilirler, tarlmayanlar asla bilemezler. 
Tarlmayan a da tarif edilemez. Kar rengi sagır ahengi 
bilemediği gibi. 

Zakir, Hakkı zikretmeğe başlayınca, Allahu teala 
da zakiri zikre başlar. Bu sırrı, zikirde aşikar kılarak 
Zat-ı üluhiyyetini zikir ve tesbih eden aşıkları maz
har-ı zat ·�deceğini va'd buyurmuş ve gafillere duyur
muştur. Kişi, sevdiğini çok zikreder demiştik. Zikreden 
de, Allahu teala'yı sevdiğinden ötürü zikreder. Böyle 
olunca, Mevla'yı müte'al hazretleri zikreden kullarını 
sever ve onları affı mağfiret buyurur, cennet ve ce
maliyle kendilerine ikramda bulunur. Kişi, sevdiği ile 
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beraberdir. Zikir esnasında zakir ile mezkür da elbet
te beraber olurlar. 

Allahu azim-üş-şan, Tövbe süre-i celilesinde İbra
him alayhisselam için EVV AHÜN HALİM buyurmuş
tur. EVV AH'ın manası Allahu teala'yı çok zikreyleyen, 
zikir esnasında Allah korkusu ile ve Allah aşkı ile ağ
layan, feryat eden demektir. HALiM'in mfması da, 
kendisine kötülük yapanları dahi affeden, kötülükle
re iyilikle mukabelede bulunan ve kötülük yapanları 
daima affedebilmesi için Rabbine yalvaran demektir. 
Du ayet-i kerime ile Allahu zül-celal vel-kemal hazret
leri, bizlere HALİL'inin durumunu bildirmekte ve Zat-ı 
ülühiyyetine dost olmayı isteyenlerin de aynen böyle 
yapmaları gerektiğini emr-ü ferman buyurmuş olmak
tadır. 

Eğer, zikr-i cehri Allahu teala katında yasaklan
mış olsaydı ve zikir meclislerinde ALLAH-HU-HAY di
ye feryat edilmesi caiz görülmeseydi, Hak celle ve ala 
Kur'an-ı Kerim'inde İbrahim aleyhisselamı böyle med
heder mi idi? Böyle bir beyan ile İbrahim Halilullah'ın 
medh-ü sena olunması. bize Halil'ini örnek almak gös
termek ve daima onun nurlu yolunda bulunmamızı 
sağlamak içindir. Yukarıda da değinmiştik, fakat tek
rarında fayda görüyoruz : 

- Aşikare zikirde riya vardır! . .  iddiasında bulu
nanlara cevaben : 

- Bütün arneller niyyetlere göredir, der ve ge
çeriz. 

Aşıkların devranında ve zikir meclislerinde nice 
sırlar zuhilra gelir. Ne var ki, görenedir görene! . .  Kö
re nedir, köre ne? 

Dervişlerin ve aşıkların sema ve devran esnasın
daki hareketlerini dikkat ve basiretle seyredenler, ni
ce sırlara ve nice hakikatıere vakıf olurlar. Ne var ki, 
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bir çok kimseler aşıklar meclisinde bulunurlar ve der
vişlerin LA İLAHE İLLALLAH.. ALLAH.. HAY.. HU . .  
diye feryat ettiklerini gözleri ile görür ve kulakları ile 
duyarlar ama, aym dervişlerin aşk-u şevk ile, sonsuz 
bir sefa v·3 zevk ile Allahu teala'yı zikrederken geçir
dikleri hallere vakıf olamazlar. Bilmezler ki, o aşıklar 
ve o dervişler, o halleri ile dost bahçesinin güllerini 
koklarlar ve kokusu asla kaybolmayan o gülleri dost 
bahçesinden kucak kucak toplarlar. Dost illerini, 
dostlan ile seyrederler, cemal-i yari görürler, hiçbir 
!isan ile tarif ve tavsifi mümkün olmayan halden hale, 
zevkten zevke ererler. İşte, bu büyük nimete de ancak 
ve yalnız zikrullah ile erişilebilir. Sen de, dost bahçe
sinin güllerini koklamak ve toplamak, Muhammed 
kokusunu almak, muhabbet meclisinde hazır bulun
mak istersen, inkan bırak ikrara gel! .. Gel ki, bu aşk 
vadisinde seher yelleri gibi esebilesin, gönül bahçesi
nin güllerini aşk ile koklayarak farkı sezebilesin, cen
net bahçelerinin gülzannda gezebilesin . .  

Can-ü dili pak eden, 
Mevla zikridir zikri, 
Aşk ile pazar eden 
Mevla zikridir :z.ikri. .  

Şeriattir kapısı, 
Tarikattir yapısı, 
Hakikattir tapusu� 
M ev la zikridir zikri .. 

Düşmüşleri kaldıran, 
Aşk balırma daldıran, 
Maksuduna erdiren, 
Mevla zikridir :z:ikri. .  
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Ererrlerin yolunu, 
Sürerler hep demini, 
Dervişlerin mu'ini, 
Mevla zikridir zikri . .  

Şeyh yedini kim tutar, 
Ref'i hicap ol eder, 
Canan iline gider, 
Mevla zikridir zikri ..  

VELİYYÜDDİN senin sözün, 
Zikrile pak et özün, 
Dostuna tutan yüzün, 
Mevla zikridir zikri. .  

Evet, aşıkların aşk odu ile vücutlarını nasıl dağ
ladıklarını, aşkullah. muhabbetullah ve muhabbet-i 
Resuluilah ile nasıl ağladıklarını, cemal-i ilahi nuru
na nasıl pervane olduklarını, o nurun etrafında sema 
ve devran ederken nasıl nur ile dolduklarını görme
den, aşıkların sırlanna ermeden, devrana girmeden 
bu gerçekleri ne benim aniatmağa ne de senin anla
mağa gücümüz yetmez. Öyle ise, gel devrana gir ve 
ALLAH de! ALLAH diyenierin mahrum kalmadıkla .. 
rını, malızun olmadıklarını elbette duymuşsundur. 
Aşk ile ALLAH de ki, sen de mahrum kalmayasın, 
malızun olmayasın, bigane bulunmayasın . .  

Şeyh-ul-islam ve Müftiyyül-enam Ebus-Su'ud 
efendi CRahimehullahl nin bir fetvasında (DEVRAN, 
AŞK EHLİNE HELALDİRJ buyurduğunu ve bu rnev-· 
zuda fetva verdiğini duymadın mı? 

Aşıkların zikir ve tevhid esnasında sema ve dev-
ran ederlerken, onları bigane nazarlarla seyredenlerin, 
gönüllerinden : 
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- Dervişler oynadılar, veya : 
- Dervişler raksettiler, diye geçirmelerinin ve 

böyle düşünmelerinin bile, zikrullahı oyuna veya raksa 
benzetmelerinden yahut böyle bir müşahade ve mü
talaa za'fiyyetine cür'et etmelerinden ötürü çok bü
yük bir günaha girdikleri ehl-i tahkik indinde malum 
ve ıİıüsellemdir. Zikrullah'ı ve zikrullah esnasındaki 
sema ve devranı oyuna benzetmek, cima'ı zina ile ve 
gazayı katl-i nefs ile eşit tutmak gibi çok ağır ve affo
lunmaz bir suçtur. Gerçi, cima ile zina ve gaza ile 
katl-i nefs fiil bakımından aynı gibi görünürlerse de, 
mana ve mahiyetleri tamamen ayrı ve değişiktir. Böy
le bir teşbihin, Allahu teala katında da çok büyük 
bir vebal olduğu muhakkak ve aşikardır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, Kur'an-ı 
. aziymind'3 : 

<FE-VEYLÜN LİL-KASİYYETİ KULUBÜHÜM MİN 
ZİKRİLLAH} buyurmuştur. Me'al-i münifi şudur: <Ya-

. zıklar olsun, en şiddetli aza�plarla azap olsun o kim
selere ki, Allahu teala'nın zikrini işittiklerinde, Alla
hu teala'yı zikredenlerin hallerini gördüklerinde, 
kalplerinde kasavet ve sıkıntı hasıl olur, kalpleri kas
katı olur ve daralır. } 

Mü'minlerin, zikirlerini de oyuna teşbih edenler 
işte bu gafillerdir. Zira, kafirlerle münafıklar Kur'an-ı 
Kerim'in okunmasını veya zikrullah yapılmasını duy
dukları zaman küfürleri, n ifakları ve husranları ar
tar. Böyle bir kalp sıkıntısına ve darlığına düştükleri 
için de, zikre iştirak edemezler ve üstelik zikrullah'ta 
bulunanlara sırt çevirirler. Zavallılar bilmezler ve dü
şünmezler ki, zikr-i Halıide n yüz çevirenlerin dünya 
ve ahiretleri harap ve akibetleri berbat olur. 

Bazı gafil ve cahil kişiler de, inat ve hasetlerinden 
, ötürü dervişlerin zikirlerine muhaliftirler. Acaba, hiç 
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akıllanna gelmez mi ki, zikri ilahiden yüz çevirenler · 
ya kafirle!'dir veya münafıklard.ır. Zerre kadar akıl
ları olsa, bu inat ve hasedi terkederler, kafirler ve mü
nafıklarla eşıt olmaktan kurtulurlar, nefislerini VEYL 
cehennemine atmazlar. Yukanda sun.duğumuz ayet-i 
kerimede ve bir çok Hadis-i şerifte, tevhide ve zikrul
lah'a muhalif olanların tevhid ve zikir ehline taarruz 
ve tecavüz edenlerin, onları dilleri ile kırıp incitan
Ierin münafık olduklan beyan ve ilan buyurulmuştur. 

Kıyamet günü, herkes dünya hayatında iktisabet
tiği unvanı ile huzuru ilahiyyeye çağınlacaklardır. 
Zikir ehlinin aleyhinde bulunanlar da, münafıklar gü
ruhu ile davet olunacaklannı, çok pişman olacakları
nı, fakat bu pişmanlıklannın kendilerine hiçbir yarar 
sağlamayacağını nasıl akıl edemezler? Zira; aklı ba
şında vicdanı ve sağduyusu yerinde olan bir kimse, . 
Hak teala'nın (ÜZKURULLAHE ZİKREN KESİYRA> 
ayet-i celilesi ile zat-ı ühlhiyyetinin çok çok zikredil
mesini ve zikre devam oluı:ı.masını emir ve ferman bu
yurmuş olduğunu nasıl unutabilir? Kendileri, bu emr-i 
eelili ilahiyyi yerine getiremiyorlarsa bile, bu emr-i 
ilahiyye sadakatle uyarak zikredenlere ne cesaretle 
mani olmak hakkını kendilerinde bulabilirler? 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretlerini çok çok ve 
devamlı olarak zikreden aşıklara, sofilere ve fukarayı · 
dervişana muhabbet etmelidir ki, Server-i alem sallal
lahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri bir Hadis-i 
şeriflerinde: <EL�MER'U MA'A MEN EHABBE> yani 
kişi sevdiği ile beraberdir, buyurmuşlardır. 

Yarın, vuku'u muhakkak ve mukadder olan kıya
met gününde Allah u teala'nın sevdiği ve Allah u teala'
yı seven aşıklar ve sadıklarla beraber olabilmeyi ar
zulayan, onlara sevgi ve muhabbet beslemelidir. Hiç
bir zaman unutulmamalıdır ki, Allah u teala'yı seven- ·. 
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lere muhabbet, bizzat Allahu sübhanehu ve teala haz
retlerine muhabbettir, O'm,ı sevmektir. Böyle olunca 
da, birazcık aklı olanların, aşıklara muhabbet etme
leri lazımdır. 

Defalardır tekrarlıyoruz: Allahu teala'yı çok çok 
ve devamlı olarak zikredenler, Allahu teala'nın sev
gilileridir. Biz, fani ve aciz birer malıluk iken sevdik
lerimizi korur ve kollarız da, yerlerin ve göklerin, yer
lerle gökler arasında bilinen veya bilinmeyen, görü
nen veya görünmeyen alemierin Rabbi, sevdiği kulunu 
koruyup kollamaz mı? Onu sevenleri sevmez mi? Al
lahu teala'nın sevdiklerini sevenleri, Mevla'yı müte'al 
hazretleri sevdikleri ile haşreder. 

Ey aşık! . .  

Tevhidin ikramını dilersen, saray-ı vahdete gir
mek istersen, Cemal-i la-yezali görmeği özlersen, sıdk 
ile LA İLAHE İLLALLAH de! .. Tevhid et tevhide devam 
et! .. Allahu teala, tevhid edoni asla mahrum bırak
maz .. Unutma ki, sen yoksun O var. Eğer, kendine var
lık izafe edersen, dünya ve ahirette Hak teala ile ara
nızda hicap olur. Şu halde, varlığını tek eyle ve ara 
yerdeki perdeyi yırt ! . .  Varlık, benlik ve enaniyet da
vasına kapılan şeytan olur, şeytan gibi olur. Zikir ve 
tevhidi tergib ve teşvik eden bunca ayat-ı beyyinat 
ve bunca Ehadis-i Nebeviyye gözler önünde dururken; 
nice ulema, meşayih ve piran Zikrullah'ı vird edinmiş 
bulunurktın, milyonlarca ve hatta milyarlarca aşıkın, 
bu fani alemde gece-gündüz, sabah-akşam, her zaman 
ve her yerde zikir ve tevhid ile sayılı nefeslerini ger
çek manada değerlendirdikleri bilinirken; zikreden
lere dahleden, onları fiilen ve kavlen kıran ve inciten 
gafiller yarın malışer yerinde yaptıkları bu büyük ha
tayı anlayacaklar ve çok pişman olacaklar, saç ve sa-
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kallarını yolacaklar ama, bu gecikmiş nedametin ken-
dilerine hiçbir faydası olmayacaktır. 

Evliya'ullah'a hased eden gafillerle, o hasetçilerin 
sözlerine aldanarak zikir ehlini tenkid ve hatta tah-· 
kire yeltenen cahiller de aynı azaba uğrayacaklar ve 
cezayı sezalarını mutlaka bulacaklardır. Bu gibilerden 
uzak durmak, Allahu teala'ya yakın olmaktır. Sözüm 
ona okumuş ve fakat okuduğundan hiçbir şey anlaya-· 
mamış gafillere ve cahillere ve onlara tabi olan biça
relere, hidayet dilemekten gayrı elden ne gelir? 

Kudret elinden vahdet şarabını içmeyen, aşk yo
lunda can ve baştan geçmeyen, akla karayı seçmeyen 
ve bütün bunların tabii ve zaruri neticesi olarak da 
aşk-ı ilahiden habersiz, aşk yolunda rehbersiz kalan 
nasipsizler, zikir ve tevhidden zevk ve haz duyabilir
ler mi? Kaldı ki, bu güruhun tasallılt ve tecavüzleri de 
kendi nefislerine racidir. Herhangi bir konuda yapı
lan tenkid, Allah için olursa belki makbul ve mu'te
ber olabilir. Oysa, ferman-ı ilahiyye ve emr-i peygam
beriyye aykırı olarak yapılan tenkidler, nefsin ve şey
tanın igvasından mütevellid bulunduğundan, Allahu 
teala da onları elbette bu niyyetlerine göre cezalandı
racaktır. 

Yalnız, biz her hal-ü karda Hakkı tavsiye eden
lerden olduğumuz için kendilerini uyanyoruz : 

Bu gibi hasetçiler ve inkarcılar, ölüm kendilerine 
erişmeden Hakka tövbe ve istiğfar etmelidirler. Töv
be ve istiğfarla da yetinmemeli; bu çirkin sıfatıarını 
terketmelidirler. Bunun yolu ve çaresi de, bir alim-i 
Rabhani ve mürşid-i Samedani bulmalan, o mübarek 
zat-i şerifin elini tutmaları, tam bir teslimiyyet ile 
ona teslim olmaları ve o arif-i billahtan Hak ve ha
kikati öğrenmelidirler. 

Allahu zül- celal vel-kemal hazretleri, cümlemizi 
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af ve mağfiretiy le şad ve sevdiği kullar m eyanında 
isimlerimizi yad buyursun. 

mL-GURUR YEMNA'US-SÜRURJ buyurulmuş-. 
tur. Bu sebeple, gurura kapılanlardan, bu kötü halle
rinden kurtulabilmek için bütün malumatını hatırın
dan çıkarıp atmalı, destisinde bulunan bulanık suyu 
dökmeli, kalp aynalarını hasedden, kinden, buğzdan, 
riyadan arındırmalı, suri olan bütün nakışlan silme
li, ilm-i ledünne aşina olabilmenin çarelerini ve yolla
rını aramalı, tevhid nurlan lle nurlanmalı; sema ve 
devran ile şu'urlanmalı, aşkullah ile sürurlanmalı, 
maarif-i ilahiyyeye ve esrar-ı sübhaniyyeye talip zi
kir ve tevhide ragıp olmalıdır. Bu takdirde, SIBGA
TULLAH ile boyanmaları, gaflet uykusundan uyan
maları mümkün ve muhtemeldir. İşte, o zaman halis 
ve kamil birer mü'min olurlar ve aşıkların sırlarına 
onlar da mazhar bulunurla r. Matlüplannı görrneğe 
ve maksudlarının rizasma ermeğe hak kazanırlar. 

Ey aşık! . .  _ 
Bazı Evliya'ullah ındinde VECD, mü'minin kalbin

de öyle bir nurdur ki, o nur kişiyi Allahu sübhanehu 
ve teala hazretlerine ibadete sevk ve teşvik eder. Ne
tekim, ResuluHalı sallallahu aleyhi ve sellem efendi
miz: CVECD'İ OLMAY ANIN, DİNİ YOKTUR. ) buyur
muşlardır. VECD kelimesinin aslı ve kökü VECEDE 
olup, BULMAK ma'nasına gelir. Kalbinde, Allah kor
kusu ve sevgisi ile Allahu teala'yı kendinde bulan 
VECD sahibidir. Muhtelif vesilelerle hatırlattık: CBÜ
TÜN AMELLER, NİYYETLERE GÖREDİRJ . Böyle 
olunca, Zikrullah'a başlanılırken: (VECD'E NİYYET 
ETTİM ! )  diye başlanılması Vtzımdır. 

Bir kimse, diliyle kelime-i şehadet getirip, gönlü 
ile de tasdik eylese, bu şehadet ile gönlü cilalanarak 
bu hal üzere Allahu teala'ya ibadete gitse, işte o kim-
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se VECD ehlindendir. Zira, o kimsenin bu hali ancak 
Allahu azim-üş-şana olan muhabbet ve şevki ile ikti
sap ve istihsal olunur ki, bu da niyyeti ile mütena
siptir. 

Devran yapmak için de VECD'e niyyet edilmeli
dir. Aşıkların yaptıklan sema ve devran için İCMA'I 
ÜMMET vardır. Evliya'ullahın erkanı olan sema ve 
devran, tabi'ıyn zamanında ictihad olunmuş, tebe-i 
tabi'ıyn ve müctehidiyn-i kirarn ile o devirde yaşayan 
alimler bu ictihadı te'yid ve te'kid etmişlerdir. Bi
naenaleyh, hicretin 80 inci yılından 800 üncü yılına 
kadar gelip geçmiş zevat-ı zevil-ihtiramdan hiçbirisi 
CSEMA VE DEVRAN HARAMDIR> dememiş1erdir. 
Hicri 800 yılından sonra zuhur eden bazı dar görüşlü, 
kıt ve kısır anlayışlı bazı müteassıplar, kendilerine 
alim farz ve zannederek devranın haram olduğunu 
ileri sürmüşler ve men'etmeğe yeltenmişlerdir. 

Oysa, kibar-ı ulamadan ve kümmeliyn-i evliya'ul
lahtan pek çoğu zikir ve devran etmişlerdir. Müfessir
lerden, muhaddislerden, musanniflerden, mü'ellifler
den, muhakkiklerden ve müşahade erbabından büyük 
bir çoğunlukla zikir ve devran edenler vardır, ki her 
birinin sahip bulunduklan ilim ve keramet, hayatta 
bulundukları devirlerde olduğu kadar, ahirete intikal
lerinden sonra da ayan beyan zahir olmuş, baş göz
leri kadar kalp gözleri de açık bulunanlardan nicesi 
bir tarik-i Hakka intisap eylemişlerdir. Halleri ve men
kıbeleri yazılanlarla yazılmayanlar, yazılınağa kalkı
şılsa ciltlere sığmayacak olan veli'lerin hemen hepsi, 
Allah aşk1yçün sema ve devran etmişlerdir. (Allahu 
sübhanehu ve teala hazretleri, cümlesinin sırlarını 
takdis buyursun.J 

Bu zevat-ı zevil-ihtiramdan birisi de ŞEYH-ÜL
EKBER Muhyiddin-i Arabi hazretleridir. CCANİB-İ 
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GARBİ) adındaki eserde, Hazret-i Şeyh'in te'lif bu
yurduğu eserlerinin bine yakın olduğu özellikle be
lirtilmektedir. Bu te'lifatımn en önemlilerinden birisi 
de hiç şüphesiz TEFSİR-İ KUR'AN'dır, ki bu mu'teber 
ve mu'tena tefsirin adı EL-CEM'İ VET-TAFSİL Fİ ES
RAR-İT-TENZİL'dir. KEHF sure-i celilesinde: CVE İZ 
KALE MUSA LİFETA» HU LA EBRAAHUl ayet-i keri
mesine kadar atlmış dört cilt olarak yazılmıştır, ki bu 
tefsir Kur'an-ı aziymin hemen yansıdır. FÜTUHAT-1 
MEKKİYYE ise yirmi dört cilttir. Diğer eserleri de, 
bazılan bundan eksik ve bazılan da bundan fazladır. 
İki cilt halinde olup Hazret--i şeyhe nisbet edilen tef
sir, kendilerinin değil, KAŞANİ'nindir, müşarünileyhe 
isnad edilmiştir. 

Mürşıdlerimin büyüklerinden mürşid-i niuhtere
mim , veli-ni'metim, efendim hazretleri buyurmuşlar
dır ki : 

- Hazret-i şeyhin, üvey oğlu Sadreddin-i Kone
vi'ye bizzat kendileri tarafından yazılarak verilen 
icazetnameyi ziyaret etmek bahtiyarlığına eriştim. Bu 
icazetnamede, iki yüz altmış yedi adet te'lif huyur
duklan eserlerin isimlerini okudum. 

Menkıbelerinden birisini, bu vesile ile buracığa 
kaydederek bu risalemizi süslemek ve keyfiyyeti dik
kat ve ibretinize arzetmek isterim : 

HiKAYE 

Sadreddin-i Konevi hazretleri rivayet edip buyur
muşlardır ki : 

- Şeyh-ül-ekber hazretleri, dokuz ay yemek ye
medi ve su içmedi, bu süre içinde hiç uyumadı. Müte
madiyyen Hak teala hazretlerini tevhid ettiler ve bir 
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an olsun zikir ve tevhidden ayrılmadılar. <Allahu süb
hanehu ve teala, sırrını takdis buyursunJ 

HiKAYE 

KAMUS sahibi Şeyh Ebu İshak-ı Firuz-abadi haz
retleri, Şeyh-ül-ekberin menakıbını yazdığı ve İTİYAD 
ismini koyduğu kitabında, şöyle rivayet buyurmakta
dır : 

<Hazret-i şeyh Muhyiddin İbn-i Arabi kuddise sır
rahul-Bari FÜTUHAT-I MEKKİYYE adındaki o muh
teşem eserini yazdıktan sonra, müsveddelerini Ka'be-i 
muazzamanın duvarlarının üstüne açık bir yere bı
raktı ve nıyazda bulundu : 

- Ya Rab!. .  Eğer, te'lif ettiğim bu eser senin rizayı 
şerifine muvafık ve mutabık ise, onu her türlü afet
lerden hıfzeyle! . .  

O yıl, Mekke-i mükerreme'de o kadar çok yağmur 
yağdı ve öyle bir rüzgar ve fırtına oldu ki, tarifi müm
kün olamaz. Hal böyle iken, duvar üstüne ve açık ola
rak bırakılan kitap müsveddelerinin ne bir yaprağına, 
ne de bir harfine -Li-hikmetin- hiçbir zarar isabet 
etmedi, bozulmadı, dağılınadı ve parçalanmadı . . . l 

imdi, ilm-i ledünne böylesine vakıf, ilim ve kera
metleri zahir nice meşayih-i kira:rn, ulema-i amiliyn 
Zikrullah'ı ve devranı mübah görmüşler ve mübah ol
duğuna dair kesin ve açık ictihatlarda bulunmuşlar
ken, bu kutlu ve mutlu kişilerin yazdıkları eserleri 
okuyup anlamaktan dahi aciz olanların Zikrullah'a vtı 
devrana muhalefet etmeleri ve caiz olmadığı yolunda 
fetva verrneğe yeltenmeleri, hiçbir kıyınet ve ma'na 
ifade etmez. 

Yerlerde ve göklerde, yerlerle gökler arasında bu-
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lunan her şey, Hak teala hazretlerini tesbih etmekte
dir. Bunun içindir ki, Allahu sübhanehu ve teala haz
retleri Kur'an-ı keriminde: <HIÇBiR ŞEY YOKTUR Kİ, 
BANA TESBİH, TAHMİD VE ZİKİRDE BULUNMASlN. 
LAKiN SiZLER ONLARlN TESBİH, TAHMİD VE Zİ
KİRLERİNİ ANLA Y AMAZSINIZ .. ) buyurmaktadır. 

Sema ve devranın haram olduğunu iddia edenler 
ve önlemeğe yeltenenler : 

- Biz eşyanın tesbihini, sema ve devranını göre
miyoruz, zikirlerini duyamıyoruz, diye itirazda bulu
nacak olurlarsa, o münkirlere yine Allah kelamı ile 

.r 
cevap verir ve deriz ki : 

- Sizler, dağların camid ve sükün üzere durduk
larını görürsünüz. Oysa, dağlar sizin gördüğünüz gibi 
camid ve sükün üzere değillerdir. Bulutlar nasıl gök
lerde yürüyorlar ve geçip gidiyorlarsa, öylece yürür 
ve geçerler huyurulmuyor mu? Sizin gibi gafillere bu 
gerçek açıkça duyurulmuyor mu? 

Durgun bir suya, düz bir sapayı daldıracak olsak, 
o sopa eğri gibi görülür. Oysa, aslında o sapa dümdüz
dür. Ne var ki, bizim görüşümüzde bozukluk vardır. 
Bunun gibi, nice şeyler vardır ki, bizim görüşümüze 
göre eğri veya yanlıştır ama aslında doğrudur ve yan
lış olan yine bizim görüşümüz ve bakışımızdır. 

Vücudu olan her şey, kendi vücudunda devir üze
redir. Dünya ve ahirette sükün üzere duran hiçbir şey 
yoktur. Erbabına malüm olan bu gerçek, müsbet ilim
lerle de tesbit ve tevsik edilmiştir. Güneş, ay, yıldız
lar ve bütün mevcudat, Allah aşkıyla devretmekte, fe
lek Allah aşkıyla raks ve sema etmektedir. 

Zat-ı H9.k'ta mahrem-i irfan olan anlar bizi, 
İlın-i sırda bahr-i bi-payan olan anlar bizi. .  
Bu fena gülzanna bülbül olanlar anlamaz. 
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Veeh-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.. 
Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz, 
Her taraftan yıkılıp uryan olan anlar bizi.. 
Biz şol abdalız bıraktık eğnimizden şalımız, 
Varlığından soyunup uryan olan anlar bizi. .  
Ka;hr-u hltfü şey'i vahid bilmeyen çekti azap, 
Azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi.. 
Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi, 
Cür'a-i safi içip mestan olan anlar tizi . . 
Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek, 
Bu cihanda sanma ki hayvan olan anlar bizi.. 

�'Ey NİYAZİ ka tremiz deryaya saldık biz bugün, 
Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi.. 

Ey aşık-ı billah! . .  
Sen de aşk-ı ilahi ile raks ve devran eyle! . .  ALLAH . .  

HAY .. HU . .  KA YYUM . .  diye zikreyle ! . .  Ahadiyyet de
nizi, muhabbet-i zat-ı ahadiyyetle cuş-u huruşa gel
miştir. Alem-i Ceberrut'ta, alem-i ervah zahir olmuş
tur. Hareket üzere Allahu sübhanehu ve teala hazret
lerini zikir ve tesbih etmeğe başlamıştır. Alem-i mele
küt'a kadar bu hal ile nüzul etmiştir. Ondan sonra 
alemler halkolunmuştur. Tesbih ve tahmid ederek 
alem-i mülk nüzul etmiş ve sonra alem-i şehadet zu
hura gelmiştir. Onun içindir ki, yaşadığımız bu aleme 
ALEM-İ ŞUHUD dc;-�er. Bu alemden sonra BERZAH 
aleminden HAŞİR VE NEŞİR alemine ve en son ma
kam ve makar olan CENNET veya CEHENNEM'e varı
larak sonuçlanacaktır. Saydığımız bu mertebeler, hiç
bir zaman sükün bulmaz, daima hareket üzredir. 

Canlı veya cansız yaratılan bütün mahlukat, biz
lerin cansız saydıklarımız cümle mevcudat, daima ha
reket üzere olurlar. Sükun, ancak yokluktadır. Yara
tılmış bütün eşya, kendi hareketleri üzere Allahu tea-
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li'yı zUdr ve tesbih ederler. Hak celle ve alA, YA-Sin 
süre-i celilesinde: CGÜNEŞİN, AYlN VE BÜTÜN YIL
DIZLARlN KENDİ PELEKLERİ (Eksenleri) ETRAFIN
DA DÖNEREK ZAT-I ECELLİ A'LASINI ZİKİR VE TES

BİH EITİGİNİ . . J haber vermektedir. Zat-ı ülühiyye
tine ait BAiffi.-İ AHADİYYET'e ı�tılahat-ı sofiyyede 
ALEM-İ AMA denilir. 

Birgün, huzur-u fa'iz-in-nuru Cenab-ı Fahr-1 Ri
salete yüz sürmek bahtiyarlığına erişen bir a'rabi sor
du : 

- Yı.\ Resulallahi Bu Alemler yaratılmadan önce 
Rabbimiz olan Allah celle celalühu hazretleri nerede 
idi? 

Habib-i edib-i Kibriya, saadetle : 

- Alem-i ama'da idi . .  
Bu alemin nerede olduğu sorulmaz. Zira, Alem-i 

ama için isim, mi'ad ve taayyün yoktur. Bu alemi in
sanlann akıl ve idrakleri kavrayabilmekten acizdir. 
Bu ıUemden, bütün itibarat, kuyudat ve izafet sakıttır. 
Bu alemi, insaniann bilmesino ve anlamasına imkan 
ve ihtimal yoktur. Bu Alemi ancak Allahu zül-celal vel
kemal hazretleri, Zat-ı ahadiyyetinin ilmi ile bilebilir. 

Bahr-i ahadiyyet: CBEN, GtZLİ BİR HAZİNE İDİM. 
BU HAZİNEYİ BİLDİRMEK BANA SEVDİRİLDİ VE 
BEN MARLUKA Tl YARA TIIM.J Hadis-i kudsisi muk
tezasınca, cilve gösterip insanlar, melekler ve diğer 
mahlUkat tarafından bilinmeyen bir alemdir ki. zatı
mm tecellisiyle zatım dalgalanarak tecelli etti ve alem-i 
ervah zahir oldu. Zuhura gelen Alem-i ervahın başlan
gıç nuru Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sel
lem efendimizdir. Bunun içindir ki, Mebde-1 alem sal
lallahu aleyhi ve sellem : 

- Allah azze ve celle, ilk önce benim nurumu ya
rattı. Nurumun ve ruhumun yaratılmasıyla beraber 
KALEM halkolundu. Benim nefsim de en önce halk bu-
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yuruldu. · Hz. Adem aleyhisselam, toprak ile su arasın· 
da iken ben Nebi idim,, buyurmuşlardır. 

Bu cümleden ve bu veciz ifadeden istihraç edebi· 
leceğimiz ma'na, hakikatta alem-i erva.ha işarettir ki, 
bu aleme ALEM-İ AHADİYYET denilir. ALEM-! KES·· 
RET, TAYİN-İ EVVEL, ALEM-İ TASDİK ve ALEM-İ 
BELA da denilir. Allahu azim-üş-�run: <ELESTU Bİ·· 
RABBİKÜM.J hitabına, yani ruhlara : 

- Ben sizin Rabbiniz değil miyim? sorusuna ce. · 
vaben, ruhiann : 

- Evetl .. Sen, bizim Rabbimizsini Bizler, seni tas·· 
dik eder ve buna şahitlik ederiz, cevabını verdikleri 
aleme ALEM-İ ERV AH denilir. 

Demek oluyor ki, bu tasdik ve şehad.et eJemi er · 
vahta vulm bulmuştur. Alemi ervah bu tasdit tesbih 
ve şehadet!erinden, bir an bile olsun ayrılmamışlardır. 

Daha sonra, ruhlar alem-i ervahtan Alem-i Mele
küt'a indirilmişlerdir. Alem-i Meleküt'tan, Alem-j 
Mülk'e yani içinde yaşadığımız bu aleme gönderil
mişlerdir. Bu alemde-n de BERZAH alemine ki, ona 
KABİR ALEMi denilir, Berzah Aleminden de ikinci 
alem olan BEKA alemine götürüleceklerdir. Bu son 
alemdir � seyrin tamamı dır. Cennet ehli cennete ve 
cehennem ehli cehenneme vasıl olacak ve orada ebe
diyyen kalacaklardır. Bütün bu alemierin hepsinde, 
yaratılanlar Allahu teala'yı tesbih ve zikirden bir lah
za bile aynlmayacaklardır ve ayrılamayacaklannı da 
Mevla'yı müte'al hazretleri Kur'an-ı azim-ül-bürhanın
da: CHİÇBİR MARLUK YOKTUR Kİ, BEN! ZİKRETME
SİN, BANA HAMDETMESİN. LAKiN, BUNLARIN Zİ
KİR VE TESBİHLERİNİ SiZLER DUY AMAZ VE AN
LAY AMAZSINIZJ Ayet-i kerimesiyle açıklanmaktadır. 

Bu hüküm, umumidir. Bu hükmün haricinde bu
lunan Enbiya ve Evliylı.'ullah ile bütün eşyanın zikiT 

1 1 4  



ve tesbihini Allahu teah\'nin kendilerine duyurduğu 
zevat-ı zevil-ih.tiram ki, bunlara ULÜL-EBSAR deni
Hr, bu mutlu ve kutlu kişiler müstesnadır. Bu kaide
nin haricindedirler. 

Hz. İmam-ı Ali kerremal.lahu vechehu ve radı
yallahu anh : 

- Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem ile Me
dina-i münevvere köylerinden birisine giderken, yol
d a  eşyanın Habib-i edib-i KiioriyA efendimize selam 
verdiklerini ve daha sonra Allahu tealll'yı zikre devam 
ettiklerini işittim, buyurmuşlardır. 

:Allahu sübhanehu ve teala hazretleri, emirler ve 
nehiyler hususundaki bütün hüküm ve fermanlannı, 
Kur'an-ı azim-ül-bürhan ile iki cihan serverine bildir
miştir. Hal böyle olunca, Habib-i edib-i ile onun üm
metinin hal ve ahvalini hakkıyle bilen, aliyın ve ha
kiym olan Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri neden 
Kur'an-ı haltiym ve Ehadis-i :�ebiyyi kerim ile zikri, 
semA ve devranı men' etmedi. Allah u tealA'nın bin emri 
ile, bin nehyinden hangi avet-i celile ile zikir, sema ve 

devran men'edilmiştir, bulur gösterebilir misiniz? 
Bil'akls, A,yet-i kerime ile sabittir ki Mela'ike-1 mu- · 

karrebiyn Allahu tealll'nın arşını tavaf etmektedir
ler ve Ar�ullah çevresinde devrana devam eylemekte
dirler. Zümer sure-i celilesindeki ayet-i kerimeyi dik
kat ve ibretinize sunanm. 

Ayrıca, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellam 
etendimiz hazretleri, Mi'rac·-ı güzinde meleklerin 
Beyt-i Ma'muru tavaf ettiklerini ve Beyt-i ma.'mur çev
resinde devran eylediklerini haber vermektedirler. 

Hac farizasını yerine getiren Hacı kardeşlerimiz 
de. Ka'be-i mu'azzarnanın etrafından tava! etmiyorlar 
mı? · 

Ztkru.Uah'ı ve erkAn-ı Evliya'dan semA ve devranı 
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inkAr eden şaşkınlara acaba bütün bu deliller kAfi ge . 
Ur mi? 

116  

İlim, ilim bilmektir; 
İlim, kendin bilmektir; 
Sen kendini bilmezsin, 
Ya nice okumaktır? 

İlim okumaktan murad, 
Kişi Hakkı bilmektir, 
Çün okuyup bilmezsin, 
Ya bir kuru emektir . .  

Okudum, bildim demel 
Çok ta'at kıldım demel 
Eğer Hakkı bilmezsen, 
Ha bir kuru emektir,. 

Yirmi sekiz hece, 
Okursun uçtan uca, 
Sen elif dersin hoca, 
Ma'nası ne demektir? 

YUNUS EMRE der hoca, 
Gerekse var yüz hacca, 
Hepisinden iyice, 
Bir gönüle girmektir . .  



SOFİ'LERİN AKA'İD İMAMLARININ İSİMLERİ 

Sofiyyun ta'ifesinin aka'ıd imamlan, ehl-i sün
net vel-cemaat imamlanndan Eş-Şeyh Ebu-Mansur 
MAtüridi ile Eş-Şeyh Ebu-Hasan Eş'ari'dir. 

İmam-ı a'zam Ebu-Hanife, İmam-ı Şı:\fi'i. İmam 
Ahmed ibn-i Hanbel ve İmam-ı Malik ise, amel imam
larıdır. CRahimehümullah) 

Sofi'ler, bu dört imamdan birisine tabidirler. Bu 
muhterem imamlar arasındaki bazı ihtilaflar füru'at

tandır. Hepsi de, EHL-İ SÜNNET VEL-CEMAAT mez
hebi üzere olup, yetmiş üç fırkadan FIRKA-İ NACİY
YE'dendirler. Hepsinin de itikad, ictihad ve inançları, 
Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellam efendimizin ar
zuları üzeredir ve onun ashabının ve tabi'ıynin ve te
be-i tabi'ıyn ile selef-i salihiynin itikadlannın aynıdır. 

Bu zevat-ı zevil-ihtiramın itikad ve ictihadlanna, 
BİD'AT ve HEV A asla karışmamıştır. Hepsi de, Re

sul-ü zişAnın arzu ve muradı, ashabının, tabi'ıynin ve 
selef-i salihiynin nurlu ve mübarek yollan izinde ve 
üzerindedirler. Onun içın de, kendilerine tAbi olan
lara ehl-i sünnet vel-cemaat denilmiştir. Bütün tari

kat-i aliyye salikleri, dervişler ve aşıklar da ehl-i sün 
net vel-cemaat itikadı üzere bı.ılunduklarından, bu dört 
imamdan birisine tabi olmuşlardır. 

Şu halde, ta'ife-i sofiyye ve dervişler de bid'at ve 
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hev� ehli değillerdir. Aşıklara EHL-1 BİD'AT diyen ga-· 
f1ller1n kendilerinden ve kendi mezheplerinden haber· 
leri olmadığı B.şikar, cehil ve gafletleri derkardır. 

Bid'at ve hava ehli, dilini gıybetten, boş faydası:ı: 
ve mAnasız sözlerden anndıramayan, gönüllerini büh
tan ve iftiradan sıyıramayan, yalan ve fuhşiyyatta.r.:. 
antmayan, ağzına geleni doğru mu, yanlış mı düşün· 
meden söyleyen, eline geçirdiğini haram veya hela) 
olup olmadığına bakmaksızın yiyen, kalp evini kin. 
hased, buğz, kibir vesaire gibi çirkin sıfat ve haslet
lerle dolduran, kötü ve çirkin ahlaklan ile çevrelerini 
devamlı surette gocunduran, ellerinden ve dillerinden 
hiç kimseye emniyet ve selamet vermeyen kişilerdir 

ki, nefislerinin kulu, şeytanın uşağı ve şehvetlerinin 

esiri olan bu zümre asıl bid'at ve heva ehlidir, denilse 
sezAdır. 

Aşk-ı ilAhiden zerrece nasibi olan zevatta bu kc 
tü sıfatıarın hiçbirisi bulunmaz. Zira, onların kalpleri 
tevhid nurları ile nurianmış ve aşk-ı ilahi ile gönülleri 
sürurlanmıtıtır. Esasen, zikrulla:h bu gibi kötü ve çir
kin sıfatıardan kalbi arındırır. Ateşin, paslı demiri 
pariattığı gibi, aşkullah ateşi de zikrullah ile nurla · 
nan ve sürurlanan kalplerin bütün kirlerini ve pislik
lerini giderir ve zikir ehlini de kurtarır. Onları iki ci . 
hanın da gam ve tasalarından azad eder. Evet, kalp 
aynasının cilası TEVHİD'dir. Tevhid edenlerin dilleri 
ve gönüJleri ise, elbette pak ve mücella olur. Netekim. 
Sultan-ı Enbiya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya efen . 
dirniz hazretleri de : <11-KÜLLİ ŞEY'İN SIKALÜN 
VE SIKAL-ÜL-KULUB ZİKRULLAH - Her şeyin bir 
cilası vardır. Kalpleıin cilası ise, zikrullah'tırJ buyur 
muşlardır. 
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ULEMAY-1 AMİLİYN İLE ŞEYH-ÜL-İSLAMLARIN 
DEVRAN·I SOFİYYE HAKKINDA VERDİKLERİ 

BAZI FETVA ÖRNEKLERİ ı 

Zenbilli Ali efendinin, devran-ı sofiyye hakkında 
verdiği üç fetvadan iki tanesini buracıkta dikkat ve 
ibretinize sunmakta fayda görüyorum. Diğer fetvayı 
da görmek isteyenler Zenbilli Ali Cemali efendi fetva
lannın toplandığı fetva kitabını tetkik ve tetebbu ede
bilirler. Bu arada, FETAVAY-I ÖMERİYYE'ye de ba
kıvermeyi ihmal etmesinler. (Rahmetullahi aleyh> 

BİRİNCI FETVA : 
Sofileı ta.'ifesinden bir cemaat oturup zikrullah 

Gder iken, ayak üzere kalkıp döne döne zikretseler, 
şevk ile ALLAH deseler, HU deseler, mezkurların bu 
tarik ile zikretmeleri helal mıdır, haram mıdır. He
laldir derseniz, bu tarik ile zikredenlere kafir oldunuz 
diyenler kaf1r olur mu olmaz mı? Beyan buyurulup, 
müsab oluna.. 

El - Cevab ı 

Allahu a'lem, Sofiler ne tarik ile zikretseler, kM'ir 
olmazlar. Belki, bunlara kafir oldunuz diyenler 
kAfir olurlar. İKİNCİ FETVA ı 

Sofiyyun ta'ifesi, halaka-:[ zikirde devran edip, dö-
ne döne zikretseler, Amr: mu halaka-i zikirde olan, 
döndüren ve helaldir diyen kafirdir.J dese, şer'an 
Amr'a ne l(L?J.m olur. Beyan buyrula. . El - Cevab : 

Allahu teala a'lem, bu vaz'a bu vechile itikat kü
fürdür. Tecdid-i iyman ve nikah lazım olur. Huk
kam-ı - islama lazımdır ki, bu sofiyyun ta'ifesine 
bu vechile itikad edip ita.b-ı lisan edenlere te'dib-i 
şedid eyleyeler . .  

HARREREHU EL-FAKİR ALİ CEMALl AFA-ANH 
CDEVRANJ 

Devran ve sema, sofiyyıın'un . tarikieri erkarun-
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dandır. İlk defa sema eden Resul-ü ekrem eallallahu 
aleyhi ve sellam efendimiz hazretieridir. Cibril-i emin, 
emr-i ilAhi Habib-i edib-i Kibriya'ya gelerek : 

- YA Resulallahi Senin ümmetinin fakirleri, zen
gin olan ümmetierinden beşyüz yıl önce cennete gi
receklerdir, müjdesini verince, iki cihan serveri Ce
nab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed alayhisselam 
vecde geldiler ve o kadar sema ettiler ki, mübarek 
omuzlanndan ridaları yere düştü. Bu hale şahid olan 
aslıab-ı kirarn ndvanullahi aleyhim ecma'ıyn de, Sa
hib-i şeri'at aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendi
mizle birlikte sema ettiler. 

Falır-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz
le ashabının sema ettiklerini gören Mu'aviye't-ibn-i 
Ebu Süfyan : 

- YA Resulallaıh! Ne güzel oyununuz var, dlyin
ce Hace-i kA'inat efendimiz hazretleri saadetle şöyle 
buyurdular : 

· 

- Sus .. Sus ya Mu'aviye! Bu oyun değil, zikr-i Ha
bib'dir. Ki�inin sevdiğinin ismini duyup da sema etme
mesi kerem değildir. 

Bu hadiseyi1 Avarif-ul Maarif Enes bin Malik radı 
yallahu anh rivayet etmişlerdir. 

İkinci defa sema eden, Cenab-ı seyyidinA Ebu
Bekir-is-Sıddıyk radıyallahu anh efendimizdir. Allah 
yoluna bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu satmış, 
ancak bir gömleği kalmıştı. Bu gömleği de, muhterem 
zevcesiyle nöbetieşe giyiyorlardı. Allahu tealA'ya iba
detlerini böylece münavebe ile yerine getiriyorlardı, 

Birgün, Habib-i edib-i Kibriya, ashabı bA-safaya : 
- Günlerdir, Eou-Bekir'i mescidde gôremiyorum, 

buyuronca ashabı kirarn rıdvanullahi alayhim ec
ma'ıyn : 

Ya Nebiyallah! Ebu Bekir bütün malını dağıt-
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tığından üzerine giyecek bir şeyciği kalın.am:ıştır. Onun . 
için meseide gelemiyor, cevabını verdiler. 

İki cihan serveri , kendilerine : 
- Kızım Fatıma'ya gidinlz ve ondan Ebu-Bekir 

için giyecek bir şey isteyiniz, buyurdu. 
Seyyide't-ün-nisA Fatıma't-üz-Zehn\ validemiz, 

emr-i Neb!yyi telakki edince, keçi kılından dokunmuş 
bir kumaştan gayrı hiçbir şey bulunmadığını söyledi 
ve emr-i peygamberi üzerine bu kumaş Ebu-Bekir-is
Sıddıyk hazretlerine gönderildi. Ne var ki. kumaş Sıd
dıyk-ı Ekber'in mübarek vücudunu tamamtyle sarma
dığından, açık kalan yerleri hurma yaprakları ile ka
pattı ve huzur-u fa'iz-in-nur-u Cenab-ı Fahr-i risalete 
varmak üzere evinden çıktı. O anda, Cebra'il alayhis
selam nı1zH oldu. Onun üstünele de, keçi kılından örül
müş dar ve kısa bir kumaş vardı ve o da açık kalan 
yerleri hurma yapraklan ile örtmüştü. Habib-i edib-i 
Kibriya, bu hale taaccüb ederek sordu : 

- Ey Cebra'il kardeşim! . .  Seni bu kıyafette hiç 
görmemişLim, buyurdu. Cebra'il aleyhissel4.m şu ce-

vabı verdi : 
- Yı:\ Resulallah! . .  Ebu-Bekir, bugün bu kıyafette 

bulunduğu için, Allahu teala.'nın emriyle bütün gök 
ehli bugün bu kıyafete bürünmüşlerdir. Allah azze 
ve celle, Ebu-Bekir'e selAm ediyor ve soruyor: CBen, 
Ebu-Bekir kulumdan razıyım . Ebu-Bekir kulum da 
benden razı mıdır?) 

O sırada mescid-i Nebeviyye giren ve bu büyük 
müjde haberini bizzat fem-i saadet-i peygamberiden 
alan Sıddıyk-ı Ekber : 

- Razıyım, razıyım! .. diye ağlamağa ve sema. et
rneğe başladı. 

Bu konu etrafında daha geniş bilgiler edinmek 
isteyenler iHYAY-1 ULUM'UN KİTAB-ÜT-TEVHİD ve 
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SEMA babisierine müracaat edebilirler. Btz, konuyu 
iki misalle daha te'yid ve te'kid etmekle yetineçeğiz : 

Falır-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendi·· 
miz, birgün · Cenab-ı Hayder-i Kerrar lmam-ı Ali ker·· 
remallahu vechehu ve radıyallahu anh efendimize : 

- Ya. Alil .  Sen, bendensinl .. buyurduklarında .. 
Hazret-i ;ah-ı velayet sema ettiler. 

Resul-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-11-Men·· 
nan efendimiz, bir başka gün de Hazret-i Cafer radı-
yaHu anh' a : 

- Yıl. Cafer! . .  İnsanlar içinde, benim ahlakıma en 
çok benz<:ıyen senin ahlıUondır, huyurunca Hz. Cafer 
ibn-i Ebi-Talip hemen sema etmeğe başladılar. 

Şeyh Şehabeddin-i Suhreverdi, AV ARİF-1 MAA· 
RlF'in yirmi ikinci babmda şöyle huyurmaktadır : 

(Bazı sapıklar, vecd hali zuhur ettiğinde, rakse·· 
derler.) 

Şeri'atte raksetrnek helal değilse, haram da de·· 
ğildir. Belki, oturup kalkmak gibi mübah hallerden·· 
dir. Binaenaleyh, hüsnü niyyetle yapılırsa mübah olan 
sema'ın, yine niyyetle ibadet olacağı da şüphesizdir . 
Zira, kişi sema ettiği zaman Allahu tealA'yı zikretmek .. 
tedir. Zilrr-i ilahi ise her yerde, her zaman ve mekanda 
ve her harekette caizdir. Allahu teala'yı zikredenlerin 
Rabbinden ecr-ü sevap alacağı ise muhakkaktır. 

Allahu azim-üş-şana yapılan her ibadetin evvel ve 
alıiri ve bir ölçüsü olduğu halde, zikrullah'a ve zikr-i. 
ilahiyye ölçü ve adet yoktur. Zira, Allahu sübhanehu 
ve teala hazretleri bizlere zat-ı ülü.hiyyetini çok çok 
zikretmemizi emir ve ferman buyurmaktadır. Alem .. 
lerin Rabbini zikir ve sema ederken safa bulan ve bu 
zikirle kalbi ıtmi'mln bulan ve yatışan, farahianan ve• 
haz duyan ve böylelikle Falınıet-i ih\hiyyeye nail ol
mağa, menzil ve maksuduna arişrneğe çalışan kimse, 
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elbette ve e�ette taraf-ı ilahiyyeden mahrum bırakll" 
maz ve Allahu sübhanehu ve teala o kuluna ilrram ve 
ihsanını çoğaltır, o kulunu nHcata ve falaba eriştirir. 

Cenab-ı Şeyh-ül-ekber FÜTUHAT-1 MEKKİYYE'
de şu kıssayı nakil ve rivayet buyurmaktadır. Dikkat 
ve ibretle olrumanızı tavsiye ederim : 

HiKAYE 
Şeyh Cafer bin Muhammed-il-Halveti ile Cüneyd-J 

Bağdadi hazretleri, hac niyyetile Hicaz'a gidiyorlardı. 
Bu arada Kudüs-ü şerifi ve tılr-u Sina'yı ziyaret etti
ler. Hz. Musa aleyhisselılmın, alemierin Rabbi ile bin 
bir kalamda konuştuğu yere vardılar. Makam-ı Musa 
aleyhissellunda durdular dua ve niyazda bulundular. 
O yüce makamın heybat ve kudsiyyeti ile vecde gelen 
Hz. Cfuıeyd Bağdadi, müridieri arasında bulunan gü
zel sesli bir zata bir kaside okumasını rica ve istirham 
etti. O zat, kaside okurken Hazret-i Şeyh · ile dervişleri 
u.şk ve şevke geldiler ve vecd içinde sema etmeğe baş
ladılar. Bu sırada, nasılsa orada bulunan bir rahip 
bu hale şahit ve hayran oldu ve yüksek sesle : 

- Ey ümmet-i Muhammed! .. diye_ bu aşıklar kar
vanma seslendi . Fakat vecd içinde bulunan dervişler 
rahibin bu çağınsını duymad1lar. Rahip, bu çağınsını 
üç defa tekrarladı. Yine de .hiçbirisinden cevap ala
madı. Zira, hepsi kendilerinden geçmiş, vecd içinde ve 
A-deta. başka bir alemda bulunuyorlardı. Rahip, bu ce
maate iyice yaklaştığı esnada dervişler vecd ve sema
larından farig oldular. O zaman, rahip bu aşıklar ce
maatine iyice yaklaştı ve sordu : 

- lçinızde üstadınız kimdir? 
Hz. Cüneyd-i Bağdaili cevap verdi : 
- Aramızda fark yoktur. Hepimiz sadat ve ü:> 

tadızl 
Rahlp israr etti : 
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- Elbette içinizde bir seyyidiniz va.rdır, om.ı so
ruyorum, kimdir? 

Dervişler, Hazret-i Cüneyd'i gösterdiler ve arala
nnda şöyle bir konuşma oldu : 

- Ya:rtığıruz bu devran ve semA, bütün müslü· 
manlara mı mahsustur, yoksa bir kısmımza mı mün
hasırdır? 

- Bu yaptığımız devran ve sema'yı Ümmet-i Mu
hammed arasında yalmz aşıklar zümresi yapar. 

- Bu devran ve sema'ı ne niyyetle yaparsınız? 
- Allahu sübhanehu ve tealA hazretlerini sevdi-

ğimizden, ona karşı duyduğumuz aşktan ve onu zik
retmekle aldığımız şevk, haz ve ferahımızdan sema 
ederiz, niyyetimiz de yalnız budur. 

- Bu devran ve sema esnasında Allahu tealA'nın 
ismini zikir ile Esm:1y-ı celilesini yüksek sesle çağ!r
mamzın sebebi nedir? 

- Bunu Allahu azim-üş-şana kulluk niyyeti ile 
yapanz. 

- Hak teala, ruhlar aleminde bütün ervaha 
CELESTÜ Bİ-RABBİKÜM> yani ben sizin Rabbiniz de
ğil miyim buyurduğ:unda, ruhlar mELA ŞEHİDNA> 
yani evet sen bizim Rabbimizsin, biz şahidiz, dediler. 
Bu sorunun ismi nedir? 

- Buna NİDA-i EZELİ derler . .  
- Doğru söyledin ya Şeyh ! Ver, uzat bana o mü-

barek ellerini, diyerek Hazret-i şeyhin elini tuttu, Ke
lime-i şehadet getirdi ve şeref-i iyman He müşerre1 
oldu. 

Hazret-i Güneyd-i Bağdadi, Rahibe sordu : 
- Benim doğru, Hak söylediğimi nereden bildin? 
Eski rahip, yeni mü'min samirniyetle cevap verdi : 
- Ben, İncil-i şerifte ümmet-i Muhammed'in Aşık 

lan derviş hırkası giyerler ve ekmek kınntıla.nnı yer-
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ler, aza kanaat ederler ve buna razı olurlar, Allahu 
tealA'yı severler ve onu anarlren ferahlanır ve büyük 
bir haz duyarlar. Onlar, Allahu sübhanehu ve teala 
hazretlerinin aşıklarıdırlar. Allah aşkıyle vecde ge
lirler ve Allah yoluna rağbet ederler. Alla.Iıu teala'dan 
korkarlar ve her işlerinde Allah'ın nzasmı ararlar, 
diye gördüm. Bütün bu saydığım sıfatıann hepsini de 
sizde ve dervişlerinizde farkettim ve şeref-i islAm ile 
müşerref oldum el-hamdü lillAh! . .  dedi. 

Bu zAt-ı akdes, o aşıklar kervanı ile üç gün bera,
ber bulunmuş ve üçüncü günü İslam üzere Alem-i be
kaya nhlet ederek cennete dahil olmuştur. 

Allah azze ve celle, ümmet-i Muhammed'in Aşık
lannı gerek İncil-i şerifte ve gerekse diğer semavi ki
taplarda zikreylemiş ve onla:n medh-u sena etmiştir. 
FETiH süre-i celilesindeki 1:\yet-i kerime, bu sözümüzü 
te'yid ve tasdik etmektedir. 

Aslıab-ı kirarndan ve Cenab-ı Fahr-i risaletin am
cazadelerinden olan Cafer ibn-i Ebi-Talip radıyallahu 
anh, Habeşistan'a hicret etmişti. Hicretten dönerek 
Habib-i edib-i Kibriya efendimize kavuştuğunda rak� 
settiğini ve bu esnada yine raksederek iki cihan ser
verinin mübarek alnından öptüğünü Ebu-Zübeyir, 
CAbir radiyallahu anh'ten rivayet etmektedir. CRa
dıyallahu anhüm ecma'ıyn.> 

<FELEMMA KADA ZEYD ÜN MİNHA VET ARA. . .  ) 
tı�yt-i kerimesi nazil olunca, Habib-i edib-i Kibriya bu 
emr-i eelil-i ilahiyyi Zeyd bin Harise radıyallahu anh'o 
okudular. Zeyd sordu : 

- YA Resulallahi Bu Ayet-i kerime benim hak
kımda mı nAzil oldu? 

Falır-i ka'inat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat 
efendimiz saadetle : 

- Evet yı:\ Zeyd! .  Senin haklanda ve senin ismini e 
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zikrolunarak :rıAzil oldu, huyurunca Zeyd bin HA.rise 
raksetrneğe başladı. 

Sözü uzatmak neye yarar? Anlayana bu kadan 
da kafidir ve açıkça görülüyor ki, başta Habib-i edib-i 
Kibriya efendimiz olmak üzere Sıddıyk-i ekber, Aliy
yül-Mürteza, Cafer ibn-i Ebi-Talip ve Zeyd bin Hari
se CRıdvanullahi aleyhim ecma'ıyn) bizzat sema ve 
devran etmekle, sema ve davranın şer'an ve bükmen 
caiz olduğunu bizlere göstermektedirler. Kaldı ki, Re
sulü Ekrem ile mü'minlerin annesi Hz. A'işe-i Sıddıy
ka radıyallahu ap.ha v

_
e ebihya ile, Babeşi'lerin raksını 

seyrettiklori de Hadis kitapları ile sabittir. 
Yukanda da açıkladığımız gibi raksm İmam-ı 

Şafi'i, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli ile Hücce't-ill
islam İmam-ı Gazali indinde ve ileri gelen meşayih ve 
ıliimler nazarında mübah olduğu kesin olarak isbat
lanmıştır. Hatta: (Hüsn-ü niyyet ile bazı zamanlarda 
ibadettir. >  denilmiştir. 

Devran hakkında ilk defa ictihadda bulunan Va
hidüddin-i Kadı (Kuddise sırruh) hazretleridir. Bu io
tihadın sebebi de, Sofilerin kalplerine AŞK-I İLAHi'
nin galebe etmesindendir. Bu aşk-ı ilı1hi ancak devran 
ile sükün bulur. 

SlRRI DEVRAN 

Tarikat-ı aliyyenin, Allahu tealı1'yı cehren yani 
ltşikAre zikreden kollanndan birisi de Halveti tarika
tidir. Bu tarikat ehli, Allahu azim-üş-şam devran ede
rek zikrederler. Zikrullab ile edilen davranın rümuz 
ve işaretine ve esranna binaen, kibar-ı meşayihin ke
rametleri gün gibi zahir kemalleri bahir, ilm-i ila.hide 
yekta ve aşk-ı ilahide hüveyda, esrar-ı Ali'de benArn 
ve müştehir olan zevat-ı zevil-ihtiramın ictihadlan ile 
devran ve erkan ittihaz olunmuştur ki, bu tarikat-ı 
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aliyyede devranı ilk defa vaz'u ictihad eden Vab.idüd
din-i Kadı <Kuddise sırruh) hazretleridir ve tfı.'bi'ıyn 
devrinde vaz'olunan bu ictihad -El-Hamdü IiliAh
günümüze kadar devam etmektedir. 

Dört mez...J.ıeb imanundan İmam-ı Şafi'i. lmam-ı 
Malik ve lmam-ı Hanbel davranın helal olduğuna ce
vaz vermişlerdir. Yalnız sirac-ül-ümme olan Hz. tmam-ı 
a.'zam bu hususta hiçbir şey söylememiş, ne haram ol
duğunu beyanla men'etmiş ve ne de mübah olduğu
nu açıklayarak ibaha eylemiştir. tmam-ı a'zam haz
retlerinin talebelerinden olan İmam-ı Yusuf ve İmam-ı 
Muhammed ki, her ikisi de müctehiddir, davranın he
lal olduğu hususunda · fetva vermişlerdir. Binaenal'eyh, 
Hanefi mezhebinde devran ve sema hususunda ima
rneynin fetvası yürürlüktedir. Aşk-ı ilahi ile yapılan 
devranın cevasına delil-i şer'i ve bürhan-ı kat'i olan 
{ıyet-i kerime, Zümer süre-i edilesinin 75 inci ayatedir 
ki: <MELEKLERiN, ARŞIN ETRAFINI KUŞATARAK 
TA V AF ETTİKLERİNİ VE RABBİLERİNİ HAMD İLE 
TESBİR EYLEDİKLERİNİ GC·RÜRSÜN . .  > me'al-i mü
nifindedir. 

Bu Ayet-i kerimeden de sarahaten anlaşılmakta
dır ki, Mela'ike-i kirarn Ar�-ı a.'lanın etrafında tes
bih ederek devran yapmaktadırlar. Devran, daire şek
linde olduğundan; farz, vacib, sünnet ve nafile olarak 
kıldığımız namazların, meleklerin ibadetlerini de ca
mi olduğu gibi, Sofiyye'nin ktihad ettiği devran-ı şe
rifte Arş-ı lı.'la meleklerinin ibadetlerini cami bulun
duğundan, tıpkı onlar gibi devran ederek Hakkın zik
rolunması ictihad buyurulmuştur. 

Bu şekilde davranın cevazına dair yukanda bazı 
fetva örnekleri takdim etmişti4.. Buna dair bazı mu'
teber fetva kitaplannda da fetvalar vardır. Ezcümle, 
FETAVAY-I ÖMERİYYE'de Ebus-Su'ud efendi ile Zen
billi Ali Cemali efendi fetvalımnda böylece mukayed-
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dir. He.c !arlzasını ifa edenlerin KA'be-i muazzamayı 
tavaf ederken okuduklan dua ve tekbirler gibi, me-
leklerin ilim meclislerini, zikir meclislerini tavaf et� 
tikleri gibi, Halvetiyye tarikat-i aliyyesi yolunda da 
Aşıklar ve dervişler HAY .. ALLAH .. KA YYUM.. DA'İM . .  
AHAD . .  SAMED .. esmalannı cehren okuyarak devran 
ederler. Dünya ehli, dünya menfaatleri için kapı kapı 
dolaşarak devran ettikleri gibi, Allahu tealA'ya Aşık 
olanlar da rizayı Bari için ism-i ilahi ile devran eder
ler ve böylece menzil-i maksudianna ererler. 

Huzur-u fa'iz-in-nuru Cenab-ı Falır-i risalete yüz 
süren bir A'rabi sordu : 

- Yt\ R.esulallah! . . Cennet-i A'lada da. devran ve 
sem{ı. var mıdır? 

Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem süküt et
tiler ve cevap vermediler. O anda, Cebra'il alayhisse
him nAzil oldu ve taraf-ı ilahiden aldığı emirle, cen
net-i A'la'da da cuma günleri devran ve semA edile·· 
ceğini iki cihan serverine haber verdi. 

Ey aşık-ı sadık! . .  
Cennette namaz ve oruç yoktur ama, aşlrullah'ın 

izhar olunması münasebetiyle devran ve sema var
dır. Aşıklara müjdeler olsun! . .  

Mübarek isimleri tarihe ve ha!ıza-i beşere nakşo
lunmuş şeyh-ül-islamiann devran ve kıyamen zikrul
lah hakkında verdiklerii fetavay-ı şerife örneklerin
den bir kaç tanesini daha teberrüken dikkatinize su
nuyorum : 
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ezkAn tecviz edip, tecviz eden imarneyn-il mü
kerremeyn kavilleri üzere olup saadet-i azime 
ve hüsn-ü itikad ile tarikierine sülük edip şer'ile 
behremend ve ber-murad olalar. <Burada zikro
lunan, men'edilen devran değildir.> ALLAHÜM-



ME ERİN-EL HAKKA HAKKA . .  
El-Cevap : Ol müslümanlan kafir itikad eden ka
fir olur. Eğer, şetederlerse ta' zir olunur. Bu mes'
ele beyanında e'imme-i Hanefiyye'den cevap bu 
vechiledir ki, bazı kimseler bir yere cemiyet edip 
devran ile veeh-i şer'i üzere devranı aslıab-ı Sa
mir ;cad etmiştir, böyle zikrullah haramdır, eğer 
ibadet telakki ederseniz kafir olursunuz, bunun 
üzerine ölürsünüz, gaslolunmayıp namazınız kı
lınmaz ve makabir-i müslümana defnolunmazsı
nız dese, Amr hakkında hükm-ü şer'i nedir? 
El-Cevap : Allahu a'lem rakstır. Raksa, e'imme-i 
din yetmiş ma.'na vermişlerdir. Raks münferid 
olur. Halka-i zikirde olan ki, raks değildir. 

Diğer fetva örneği : 

ŞEYH-ÜL-İSLAM 
BALİ ZADE 

Dördüncü Sultan Mehmed Hanın Devranı safiy
yeye dair sormuşolduğu suale verilen fetva sureti : 
Bu mes'ele beyanında e'imme-i Hanefiyye'den ce
vap ne vechiledir ki. bu surette ol kimseleri veeh-i 
şer'i üzere zikretmek ibadettir itikad edip, dev
ran-ı zikrullah eyleseler, ol kimselere cievran et
tikle:cinden ötürü bir nesne olur mu? Beyan bu
yurulup müsab olalar .. El-Cevap : Allahu a'lem, 
cehr ile zikrullaha cevazın e'imme-i din ve hu
susan imarneyn-i mükerremeyn hazretleri tecviz 
ile kat'ı meratib-i aliyye ve kesf-i keramat-ı ce
liyye ile ettiklerinde iştibah-ı şerifim olmamak
la buyurdum ki, hükm-ü şerifim ile vardıkta bu 
bapta sadir. olan ferman-ı eelil-i kadrin imameyn 
kavl-i şerifleri ve fetavay-ı mürrifleri mucibince 
amel edip, dahi şeyh-i müşarün-ileyh ta'ife-i mün
kiriyn bir vechile dahlettirmeyip, men'u def'e-
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dip ashab-ı mu'annidinden olanlar ekid-i töv
beleri zahir olunca haps-i medid ile hapsedip, 
şer'i şerife inkiyad ve şeyh-i müşarün ileyhe iti
kad edince vücuh-u zecr ile darp ve te'dip ve tek
rar islam ve nikah eyleyesin ki, saire mucib-i ib
ret ve sebeb-i masiahat ola .. Bu hükm-ü hümü
yunumu, sicilli mahfuza kaydedip daima maz
munu ile amel edip şeyh-i müşarün-ileyh yedinde 
ibka edesin, alarnet-i şerife itimad kılasm .. Eva,'il-i 
tahriran fi şehr-i Şahan-ı mu'azzam sene seb' a 
ve seb'ıyn ve elf, Konstantiniyyeti mahruse . .  

Sofiyye devranı hakkında fetva sureti 

Şeyh-ül-islam Muhammed Sa'düddin efendinin, 
Efdal zadeye fetva sorusu : 
E'imme-i Hanefiyyo'den cevap ne vechiledir ki, 
bir bölük cemaat ayak üzere durup zikrederle:r
ken, ihtiyarları ile yani kendi istekleri ile döne 
döne zikretseler ca'iz midir? Beyan buynrulup 
müsab oluna . .  
El-Cevap : Ca'izdir, 

va'z yJktur. 
sahihtir, zikrulhh'a tayin-i 

Ketebeh-ül-fakir 
EFDAL ZADE Eş-şehir 

Diğer bir fetva örneği 

Bu mes'ele hakkında e'imme-i Hanefiyye'den ce
vap ne vechiledir? Bir alay fukaray-ı muvahhıdiyn 
zikrullah ederek ayak üzere kalkıp, Allahu teala,'yı 
zikredip gani nasihati mutazammın ilahi sözleri 
okuyup gahi ağlayıp gahi inleyip (VEZKÜRULLA
HE KIY AMEN VE KU'UDEN VE ALA CÜNUBİHİM 
muktezasınca döne döne tevhid etseler, şer'an ne 
lazım gelir? Beyan huyurulup müsab ola . .  
El-Cevap : Sevab-ı cezil lazımgelir. 
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Diğer bir fetva örneği 

Bu mes'ele hakkında e-imme-i Hanefiyye'den ce
vap ne vechiledir? Mescidlerde, cevamide ve sair 
mevkı-i şerifte fukaray-ı ehl-i tevhid cem' olup 
ka'idiyn ve ka'imiyn, belki da'iriyn oldukları hal
de zikrullah etseler ve deseler ki, zikrullah iba
dettir, devran enva'ı hareketten bir hareke-i mü
bahtır. Ezkar-ı zikrullah ile memur olduğumuz 
ecelden bu vechile ederiz, diye itikat etmek, bir 
alay cehele mezkCı.rları ikfar edip ve deseler ki, 
bunlar imam olsalar biz bunlara iktida etmeyiz 
ve selam verip almayız. Böyle diyen güruha şer'
an ne lazımgelir? Beyan huyurulup müsab oluna . .  
El-Cevap : Allahu a'lem, mezkCı.r fukaray-ı ehl-i 
tevhid mü'min-i kamillin olmalarında kelam yok
tur. Belki, içlerinde la yu'ad ve la yuhsa Evliya'
ullah zuhur etmesi haddi tevatürdür. Ezkar-ı zik
rullah edip meşiy ve hareketlerini mübah itikad 
ettikleri ecelqen haşa ikfar eden va'iz cebelesi 
kendileri olup MEN HAFİRE Bİ'RE AH!Hİ VEKA 
FİYHİ mazmununa mazhar olmuşlardır. Bu iti
kadda musir olurlar ise, kendilerine iktida caiz 
olmayıp, rücu ve tecdid-i iymanları zahir olmaz 
ise, selam ve kelamın kat'ı ve sair kefere muame
lesi gibi muamele olunması lazımdır. 

AKlL 

ŞEYH-ÜL-İSLAM 
EBUS-SU'UD 

Allahu sübhanehu ve teala hazretlerinin insan·· 
lara bahş ve ihsan buyurduğu en yüce ni'metlerinden 
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biri de AKIL'dır. Akıl nerede ise haya orada ve haya 
nerede ise iyman da o kimsededir. 

Bu, aklın herşeyi ölçüp tartabiieceği ma'nasına 
alınmamalıdır. Hiçbir aklın, Zat-ı Bari'nin künh-ü ha
kikatine vakıf olabilmesine imkan ve ihtimal yoktur. 
Çünkü, akıl terazisi bu kudreti tartamaz. 

Akıl, daima menfaatini arar. Menfaati olmayan 
yerlere gitmez. 

Akıl, CTEVFİKLİ> veya CTEVFİKSİZ> olmak üze-
re iki kısma ayrılır. 

Tevfiksiz akla malik olanların, bu akıllan ile 
ınenfaatleri uğrunda yapamayacakların dena'at yok
tur. Şöyle bir misal verebiliriz : 

Bir hırsız şebekesine mensup olanlar, tevfiksiz 
olan akıllan ile yapınayı tasarladıklan soygunun pla
nını hazırlarlar. Çoğu defa da bu planlarını tam ve 
eksiksiz uygulayarak muvaffak da olurlar. Hatta, ya-
kalanacak olurlarsa yine o tevfiksiz akılları ile kur
tuluş çare ve yollarını da bulabilirler ve bu davadan 
böylece yakalarını sıyırırlar. Bütün bunlar mümkün
dür ve olabilir ya, vicdan ve iz' anınıza hitabederek siz
lerden soruyorum : 

- Bu neviden işlere cür'et eden kişilere, akıl sa-
hibi diyebilir misiniz? 

Dünyada, hased edilmeyen değer yegane cevher 
AKIL'dır. Dikkat buyurun, herkes kendi aklını beğe
nir, onunla böbürlenir ve her işin üstesinden gelebile
ceğini sanır. Oysa, bu kişinin fiilierine ve hareketle-
rine bakınız, akılla ilgi ve ilişkisi olmayan bir takım 
davranışlar içindedir. 

Tevfikli akıl ise, insanı daima iyiye, doğruya ve 
güzele götürür. İşte VEDİA'TULLAH olan akıl cevheri 
de budur. Bu cevhere malik olanlara, Allah u teala'
nın emir ve nehiyleri telkin ve talim olunabilir. Bu 
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akıl, hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini 
ayırdedebilmek vasfına sahiptir. Onlar Hak ile batılı 
da fark ve temyiz ederler. Yalnız, bazı ilahi sırlar var
dır ki, bu akılla da idrak ve ihata edilemez. 

Mi'rac-ı güzinde, Cebra'il aleyhisselam sidre-i 
müntehada kalmış ve : 

- Ya Resulallah! . .  Benim sınının buraya kadar
dır. Bir adım daha atarsam, ben yananm, demiştir. 

Bu hal, aklın sidre-i müntehaya kadar gidebilece
ğine ve oradan ileri geçemeyeceğine delil ve işarettir. 
Demek oluyor ki, aklın da bir sınırı vardır ve herkes o 
sınırı aşamaz. 

Aklın da ötesinde öyle bir takım alemler vardır ki, 
o alemler ne akıl ve mantıkla, ne de havsala-i beşerle 
ifade ve izah olunamaz. Zira, o alemler ve sırlar, akıl 
ve mantık terazisi ile ölçülemez. Bu sırlar alemini akıl 
ve mantık teraz.isi ile ölçrneğe kalkışanın akıl terazisi 
kırılır ve mantığı darmadağın olur. 

Aklın ölçarnediği ve eremediği, mantığın çözüp 
halledemediği o kadar sır vardır ki, bu sırlar aklın 
erdiğinden çok ama pek çok fazladır. Evet, herkese 
akıl ve mantık gereklidir ama, bunlarla her zaman her 
işe erişilemez. 

Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, akıl ve mantık da
ima menfaatini arar. Menfaati olmayan yerlere git
mez. Bazan aldandığı da olur. Ekseriya, akıl ve man
tığı ile menfaat sandığı işle, kendi zararına da gida
bilir. 

İlahi sırlar ve aşk, akıl ve mantığın çok ötesinde
dir. Aman dikkat buyurunuz, biz akıl ve mantığı red 
ve inkar etmiyoruz. Ancak, akıl ve mantıkla herşeyin 
anlaşılamayacağını, her . sırrın çözümlenemeyeceğini 
ifade ve izaha çalışıyoruz. 
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Bilindiği gibi, mantığı ilk icad eden şeytandır. Al
lahu teala'ya karşı, kendi kıt ve kısır mantığı ile sa-
vunan şeytandır. Allah azze ve celle : 

- Neden Adem'e secde etmedin? sualini tevcih 
buyurunca, şeytan : 

- Ya Rab! . .  Beni ateşten ve adem'i ise topraktan 
yarattın. Ateş, topraktan üstündür, cevabı ile mantığı 
ile KIY AS ka'idesini ortaya koymuş ve elbet yanılmış 
ve aldanmıştır. Ne akılla, ne de mantık ve kıyasla ilahi 
sırlan çözrneğe imkan ve ihtimal bulunmadığından, 
bu mantık ve kıyası ile vaki itirazından ötürü Rah
met-i ilahiyyeden koğulmuştur. 

Bu kıssa, bizlere herşeyin akıl ve mantıkla ölçü
lemeyeceğini ve ölçmeye yeltenenlerin şeytan gibi if
la.s edecekl'erini, müflis ve iblis olacaklarını açık seçik 
göstermektedir. 

HiKAYE 

Bir akıl hastahanesinin önünden geçen birisi, pen
cereden dışansını seyreden hastalardan birisine ses
lenerek sordu : 

- Acaba bu hastahanade ne kadar deli var? 
Hasta, adamı tepeden tırnağa süzdükten sonra ce

vabı yapıştırdı : 

- Sen bizı bırak, çünkü sayımız bellidir. Bana ha
ber ver, dışarıda ne kadar akıllı varsınız? 

Evet, dünyanın üstü akıllı olduklarını zanneden 
delilerle, ve altı da ölülerle doludur. Bu gerçeği, hiçbir 
zaman unutmamak gerektir. 

Ey Hakka talip, rizayı ilahiyyeye ragıp, cemal-i 
Ia-yezale aşık olan ehl-i vefa! . .  
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Sizlere, hiç aklınızdan çıkmayacak bir düstur su
nuyorum : 

BİL! . .  BUL! .. OL! . .  

Allahu teala,'nın rizasma giden nurlu yola talip ola
nın, Rabbini bilrneğe ragıp bulunanın, evvela kendi 
nefsini bilmesi şarttır. Zira, nefsini bilen, Rabbini de 
bilir. Allahu teala ise, ancak Allah ile bilinir. Bilmeyen 
bulamaz, bulmayan olamaz ve ham kalır. 

Allahu azim-üş-şana giden yol o kadar çoktur ki, 
bütün yaratılmışların nefesleri sayısıncadır ve bu ger
çek ehlince ma'lum ve müsellemdir. Fakat, en kısa yol 
Habib-i edib-i Kibriya aleyhi ve alihi ekmel-üt-tehaya 
efendimiz hazretlerinin ira'a ve işaret huyurdukları 
yoldur. Olla tabi olmakla, her adımını onun nurlu ve 
mübarek adımını attığı izleri takip etmekle kolayca 
kat' olunabilir. 

İnsaf ile düşünülecek olursa, insanı bir mikrop 
dahi Hakka götürebilir. Her şeyde tecelliyat-ı ile,hiyye
yi ve kudret-i sübhaniyyeyi görenler için, bu müşaha
de haktır ve gerçektir. Ne var ki, mes'ele görene ve 
işitene göredir. Her zerrede, tecelliyat-ı ila.hiyye gün 
gibi aşikardır ve her nereye yöneliuse kudret-i sübha
niyye derkardır. Ka'inatta, her zerre Allahu azim-üş 
şam ikrar, tesbih ve tahmid etmektedir. Ancak, baş 
gözleri gördüğü haldP-, kalp gözleri görmeyen, başla
rının iki tarafındaki kulakları işittiği halde, kalp ku
lakları duymayan bu büyük ni'metten mahrum kalır. 

Allahu sübhanehu ve teala hazretlerine giden en 
kısa yol, Habib-i edib-i Kibriya'ya ittiba ile mümkün 
olan nurlu yoldur, demiştik. Bu nurlu yolun, iç içe dört 
kapusu vardır. Bu nurlu kapulan, yan yana değil, iç 
içedir. 

BİRİNCİ KAPU : Şeri'at kapusudur. 
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İKİNCİ KAPU : Tarikat kapusudur. 
ÜÇÜNCÜ KAPU : Hakikat kapusudur. 
DÖRDÜNCÜ KAPU : Ma'rifet kapusudur. 

Dördüncü kapudan da geçilince, iç içe üç saray 
vardır : 

BİRİNCİ SARAY : Kutbiyyet 
İKİNCİ SARAY � Kurbiyyet 
ÜÇÜNCÜ SARAY : Ubudiyyet saray larıdır. 

Bunda olan zevk-u sefanın ve esrar-ı ilahinin dille 
tarifi ve kalemle tavsifi mümkün ve muhtemel değil
dir. Tadmayan bilmez ve tadmayana anlatılamaz. Gör
meyeniere göstermek mutasavver değildir. Ancak gö
rebilenler, ancak tadabilenler bu zevk ve sefaya nail 
olabilirler. 

Şeri'at, Resul-ü zişanın tatlı sözleridir ki, biz ona 
KA VL-İ RESUL diyoruz. 

Tarikat, Habib-i edib-i Kibriya'nın ibret alınacak 
fiilieri ki, biz ona EF' AL-İ RESUL . diyoruz. 

Hakikat, iki cihan serverinin özenilecek halleri
dir ki, biz ona da HAL-İ RESUL diyoruz. 

Ma'rifet, Rahmeten lil-alemiyn olan o zat-ı akde .. 
sin sırrıdır ki, biz ona da ESRAR-I MUHAMMEDİYYET 
diyoruz. 

İşte, bu sırra mazhar olan kutlu ve mutlu kişiler 
sefaya ererler, aşk bahçesinin güllerini dererler, yar-1 
hakiki ile cünbüş ederler. Allahu teala onları ve onlar 
da Allah'ı severler. Bu sevgi ve bu aşk, hakiki aşık 
ile hakiki ma' şuk arasındadır ki, tadmayanın aniaya
mayacağı mua.zzam bir sırdır. 
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Şeri'at, tarikat yoldur varana; 
Hakikat, ma'rifet bundan içeri. .  



Hakka giden yolun birinci ka pusu ŞERİ' A T'tir de
miştik. Ne var ki, bu aziz şeri'at-i Muhammediyye 
kalplerinde hastalık olanlarla, iymanlannın nuru 
eksik bulunanlar için, taze yeşil cevizin dış kabuğu 
kadar acıdır. Şeri'at-i garrayı Ahmediyye'nin yani Al
lahu teala'ya yapılacak ibadet ve ta'atin ve emavir-i 
ilı:ihiyyeye hakkıyle ve layıkıyle riayet etmenin, Alla
hu teala'nın (Y AP! l  dedilderini yapmak ve (Y APMA! l  
dediklerinden şiddetle ve dehşetle kaçınmak nefse çok 
ağır gelen şeylerdir. Mesela, şeri'at orucu emreder, oy
sa nefis yemek ister.Şeri'at, namazı emreder, oysa ne
fis tenbelliği sever. Şeri'at, zekatı emreder, OY.Sa nefis 
eline geleni kendisinin sanarak ve sayarak malına ve 
parasına kıyamaz. Şeri'at, zinayı men'eder, oysa nefis 
şehvetinin ve behimi duygularının zebunu olarak kar
şılaştığı her güzelle tatmin olmayı özler. 

Nefis, �eri'at-i nasıl sevebilir ki, onun her türlü ar
zu ve temayüllerine karşıdır ve manidir. B u  sebeple
dir ki, aslında baldan tatlı olan Ha bi b-i edi "b i Kibriya'
nın mübarek sözleri olan şeri'at, zevk ve safasma düş· 
kün olan nefse, yeşil cevizin dış kabuğu kadar acı ge
lir. Ağzının tadını bilmeyene ve hastaya da bal, sıra
sında acı gibi gelmez mi? Nefislerinin kötülükleri yü
zünden kalpeleri hasta olanlarla. iymanlannın nuru 
eksik bulunanlar için de şeri'at, cevizin dış yeşil ka
buğu kadar acı gelir. 

Aslına bakılacak olursa, şerfat nefis ile öylesine 
bir savaşa girişmiştir ki, bu savaş din ve millet düş
manları ile yapılan savaşlardan daha çetin ve daha 
zorludur. Netekim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sel
lem de diş düşmanlarla yapılan savaşı CİHAD-I AS
GAR (Küçük cihad) ve nefisle yapılan savaşı da Cİ
HAD-I EKBER (Büyük cihad) olarak ilan etmiştir ki, 
hakikatta bundan ibarettir. 
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Halveti yolun güderiz, 
Çekilir Hakka gideriz, 
Gazay-ı ekber ederiz, 
İmam-ı Ali'dir ulumuz . .  

Hidayet burcudur nur-u şeri'at.. Saadet tacıdır 
dürrü şeri'at.. Şeri'atla olan Allah'a kul, kulu makbul 
eder sırrı şeri'at.. Şeri'at, cana bir ab-ı hayattır, eder 
ihya dil-i zülali şeri'at.. Şeri'attir eden insanı insan, 
zira nur-u peygamberdir şeri'at.. Açar hep ma'sivanın 
zülmetini visale erdirir bedr-i şeri'at.. Şeri'attir nizam-ı 
her du-alem, hayat-ı dü-cihan bahr-i şeri'at.. Şeri'at
sız kişinin hali husran, kemale erdirir mihr-i şeri'at. .  
Şeri'atle amel eyle ey aşık, selamet semtine erdirir 
şeri'at. .  
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Saray-ı din esasıdır şeri'at, 
Tarik-ı Hak hüdasıdır şeri'at . .  
Budur ol  kapu dergah-ı Hakka, 
Ki, yolun ibtidasıdır şeri'at. . 
Dahi bununla hatmolur bu yollar, 
Bu rahın intihe.sıdır şeri'at.. 
Sır'at-ı müstakiyme davet eden, 
Münadiler nidasıdır şeri'at.. 
Şeri'at, Enbiyanın sünnetidir; 
Kamunun ihda.sıdır şeri'at.. 
Huda'nın leyle-i mi'nlc içinde, 
Habibine atasıdır Şeri'at. .  
Yirmi üç yıla dek Cebra'ilin, 
Ana vahy-i Hudasıdır Şeri'at.. 
Cihanda çoktur enva'ı ulümun, 
Kamusunun hümasıdır Şeri'at. .  
Bu nefs-i kafiri katıetmek için, 
Hakkın hükm-ü kazasıdır şeri'at. .  
Cihad-ı ekber eden ehl-i diller, 



Kulübunun safasıdır şeri'at. .  
Tarikat karbamnın önünce, 
Delil-ü muktedasıdır şeri'at..  
Hakikat gerçi sultanlıktır ama, 
Önünde anın livasıdır şeri'at.. 
Şerfatten veli yad olmaz asla, 
Velinin aşmasıdır Şeri'at..  
Şeri'atle durur arz-u semavP,t, 
Bu bünyanın binasıdır şeri'at. .  
N e  bilsin şer'i paki ehl-i ilhad, 
Ol a'danın, a'dasıdır şeri'at . .  
Hemen anlar d a  aklınca sanır kim, 
Nizarn için a'lasıdır şeri'at. .  
Sakın cana, sakın anlara uyup; 
Deme sen de nalasıdır Şeri'at . .  
Şeri'atsiz hakikat oldu ilhad, 
Hakikat nur-u ziyasıdır Şeri'at . .  
Ziya olmaz ise n uru d a  yok bil, 
Hakikatle kıyasıdır Şeri'at. .  
Cihana bir veli hiç gelmez, illa! 
Elinde anın asasıdır Şeri'at.. 
Dahi başında tac-ü şal ve kisve, 
Hem eğninde ahasıdır Şeri'at . .  
Hakikat canıdır ancak velinin, 
Canından ma'dasıdır şeri'at.. 
Çıkıycak can beden öldüğü gibi, 
Çıkıycak sır, kalasıdır Şeri'at. . 
Karar etmez idin olmayıcak can, 
Hakikatin bakasıdır şeri'at.. 
Hakikat, dilber-i ra'na gibidir; 
Anın zerrin libasıdır şeri'at. .  
Sakın soyma anı na-mahrem içre, 
Yüzün suyu, hayasıdır şeri'at. .  
Hakikat, Arş-ı a'ladır muhakkak; 
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O arşın istivasıdır şeri'at. .  
Cemi Enbiya ve Evliya'mn, 

NİYAZİ rehnümasıdır Şeri'at . .  

NEFS İN SIF ATLARI 

Nefsın sıfatı dörttür : 
1) Nefs-i emınare 
2) Nefs-i levvame 
3) Nefs-i mülhime 
4) Nefs-i mutma'inne 
Nefs-i mutma'innenin üç rütbesi daha vardır : 

D Nefs-i nidiyye 
ID Nefs-i merdiyye 

IID Nefs-i safiyye'dir. 
Bu mertebeleri, makam-ı ma'rifetin tarifinde üç 

ayrı saray olarak tarif etmiştik. 
Nefs-i emmare, insanı daima _Allahu teala'nın 

men'ettiği şeylere götürür, emrettiklerinden de alıko · 
yar. Şeri' atin acı ve ağır geldiği nefis budur . Bu nefs 
sahipleri �eri'atten kaçarlar ve onu hiç sevmezler. Ka· 
firlerin, asilerin ve fasıkierin malik olduklan nefs de 
budur. Şeri'at kılıcı ile bu nefis teslim alınınca, insan 
bu büyük düşmanına galip gelmiş olur, zahiren insan 
olduğu için batmen de insanlığın birinci merdivenine 
ayak basmış ve yükselrneğe başlamış demektir. Bunun 
tam zıddı olarak, insan nefs-i emmareye yenik düşer
se, yaşayış bakımından hayvanlar gibi dalalette ve bel
ki hayvandan da daha aşağı bir derekeye düşer. Bu 
gibiler, dış görünüşleriyle insan gibi görünseler de, as
lında ve batınında yırtıcı hayvandan beter olurlar. 

Demek oluyor ki, insanın ma'nasını da insan ede
cek olan ancak ve yalnız ŞERİ' A T'tir. Allah u teala'ya 
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ve Resul-ü mücteba'ya inanan ve iyman edenler, bu 
nurlu yolda ilk kapudan yani şeri'at kapusundan tev- . 
fik-i Rabhani ile dahil olabilirler. Artık bunlar Cİ- · 
HAD-I EKBER olan nefs-i emmareleriyle savaşa giri
şirler. Ne var ki, nefs-i emınare ile cihad etmek, ya
zıldığı ve söylendiği kadar kolay bir mes'ele değildir. 
Zira, nefs-i emınarenin öyle hiyle ve desiseleri vardır 
ki, hariçten şeytan da vesveseleri ile katılınca, bu hiy
le ve desiseleri sezmek ve anlamak, tek başına nefsi 
ile mücadele eden için pek kolay olmaz. 

Mesela, şeri'atin arnrettiği hususları nefsine karşı 
uygulayan mücahide, öyle tuzaklar hazırlar ki nefse 
terkettiramediği ibadetlerini iptal ettirebilmek için 
vesveseler telkin eder ve o nefsi u'cub ve riya batak
lıkianna sürükler. Ona : 

- Şöyle bir çevrene bak ! .  Herkes namaz kılıyor 
ama, senin kıldığın namaz gibi kılabilan var mı? Sen
den a'la kul bulunur mu? Çoğu kimseler var ki, ne 
namaz kılıyor ve ne de oruç tutuyorlar. Oysa, sen na
mazını kılıyor, orucunu tututor, zekat veriyor ve sada
ka dağıtıyorsun. Senden üstün ve faziletli kul olabilir 
mi? Hiç korkmadan ve çekinmeden Allahu teala'ya 
nasıl kulluk ve ibadet ettiğini açıkla, namazını, oru
cunu zekatını · herkese anlat, senin nasıl mükemmel 
bir müslüman olduğunu herkes görsün ve anlasın, hiç 
kimsenin senden daha üstün olamayacağını öğrensin! 
gibi telkinlerle kendisini beğenmeğe, kendi ibadetle
rine mağrur olmağa sürükleyen u'cub ve riyayı, hased 
ve gazabı, şehveti, mal ve makam sevgisini aşılamağa 
çalışır. Onu şöhret delisi halıne getirmek için olanca 
gayreti ile uğraşır. Onu ibadet ve ta'atten men'edeme
yince, Allahu teala'mn nehiylerine tecavüzü emreder, 
hudud-u ilahiyyeyi aşmağa zorlar : 

- Allahu sübhanehu ve teala hazretleri çok af-
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fedici ve kerem sahibidir, korkma seni de af ve mağ
firet buyurur, telkinatı ile günah işlerneğe zorlar, sa
pıklığa çekebilmek için ne mümkünse yapar. 

Nefsin ve şeytanın bu ve benzeri hiyle ve desise
lerinden, ancak tevfik-i Rabhani ile kurtulmak müm
kündür. 

Bu sebeple, şeri'at kapusundan içeriye girenler, 
yaptıkları işlerin hak üzere olup olmadığını fark ve 
temyiz edebilmek hususunda bir çok müşkillerle karşı
laşırlar, kendi kendilerine nefislerini · mürakabe ede
bilmek gücüne de sahip olamadıkları için hayli boca

larlar. 

Birinci kapu olan ŞERi'AT kapusundan içeri girip 
bu vartalarla karşılaşanlar için kurtuluş çaresi, ikinci 
kapu olan TARiKAT kapusuna müracaat etmektir ki, 
Fi'iL-İ RESUL'dür demiştik. Bu kapudan dahil olan
lar, kendilerini mürakabeyi bir mürşid-i kamile terk 
ve teslim etmelidirler. Şeriat ile tek başına amil ol
mak, hastanın kendi kendisini tedaviye çahşması gi
bidir. Oysa, tarikat kapusundan girince kendisini ha
zık ve tecrübeli bir hekimin tedavisine bırakmak el
bette daha akıllıca bir davranış olur. Bir tabib-i hazık 
olan mürşid-i kamil , müracaat eden bu hastasına bazı 
perhizler salık verir, ilaçlarını ve dozajiarını tayin ve 
tesbit eder ve onu kısa zamanda şifaya kavuşturur. 
Mürşid-i kamil, nefsin ve şeytanın açtığı yaraları da 
zikrullah ile iyileştirir, nefsin hastalığını terbiye ve 
tedavi için elinden gelen gayreti sarfeder. Onu, nef
sinin ve şeytanın vesveselerinden, hiyle ve desiselerin
den kurtarınağa çalışır. Eğer, sitlik kendisine emir ve 
tavsiye edilen hususları aynen ve harfiyyen uygularsa, 
kısa bir zaman içinde feyzi artar, bununla da kalmaz 
HAKiKAT kapusunu da kolaylıkla bulur. 
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Ancak, TARiKAT kapusundan içeri mürşid olan 
zatın, Resul-u ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz hazretlerine na'ib olmağa layık Ahlak-ı Kur'a
niyye ve ahlak-ı Muhammediyye ile mütehallık, sün
net-i seniyye-i Nebeviyye ile müzeyyen ve mütetabık, 
arif-i billah, vasıl-ı ilailah bir şeyh-i agah olması şart
tır. 

Yoksa, mürşid suretinde görünerek halkı ibadet 
ve ta:atten men'eden kulu kulluktan uzaklaştıran mür
şid-i kamil olamaz. Olsa olsa, böyleleri mürşid suretin
de birer iblistir ki, maalesef sayılamayacak kadar çok
tur. Çünkü, bu gibiler de iblisin mürşidleridirler. Bu 
tabire şaşırmayınız! .. Mürşid-i Ralıman olan veliler bu
lunduğu g�bi, mürşid-i Şeytan olan deliler de eksik de
ğildir. Allah azze ve celle, bu gibilerin şerlerinden Ha
bib-i edib-i hürmetine bizleri ve bütün insanları ko
rusun .. (Amin, bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn. )  

Bunlar, dergah barigah-ı ahadiyyete giden yol · 
üzerinde iblis gibi oturarak halkı Hakka varmaktan 
men'ederler ve tarik-i Hak narnma tarik-i dalalete sü
rüklerler. Hatta, yalnız insaniann iymanlannı çal
ınakla da kalmazlar canlan, malları, ırz ve iffetleri ile 
de oyuarnağa yeltenirler. 

Binaenaleyh, Hak yolcularına acizane tavsiyem bu 
gibi kimselerden uzak bulunmalandır. Zira, bunlar
dan uzak olmak Allahu teala'ya yaklaşmak demektir. 

Bizim kasdettiğimiz ma'nada mürşid-i kamil, her 
hal-ü karda müstakiym olur. Mürşid-i a'zam olan Ha
bib-i edib-i Kibriya'ya hakkıyle ve layıkıyle na'ib ola
bilmek şeref ve imtiyuzına nail bulunur. Keramat-ı vü
cud-u Muhammediyyet'e sahip olarak, Hak'tan gayn 
kimseden hiçbir şey beklemez. Allahu teala'nın ken
disine bahş ve ihsan buyurduğu ni'metleri yemez, baş
kalanna yedirir, giymez başkalarına giydirir. Kimse-
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ye bar olmaz, yar olur. Müritlerini, akla gelen ve gel
meyen her çeşit kötülüklerden korur ve kurtarır. On
lan, daima Hak yoluna netrneğe uğraşır. istikameti 
öğretir, insanlığa hizmeti öğretir. Muhabbet-i ilahiyye
ye vasıl olabilmenin tek yolu ve çaresi olan şefkat ve 
merhameti telkin ve talim eder. Malik olduğu gizli ha
zinelerini, müridinden esirgemez, kıskanmaz ve onları 
eğiterek vasıl-ı didar eder. 

Böyle bir mürşid-i kamile erişebilmek bahtiyarlı
ğına mazhar olanlar, şeriatın da, tarikatın da hazzına 
ve süruruna kavuşurlar, hakikat ve ma'rifet kapula
nna ulaşırlar ve oradan da geçerek kutbiyyet sarayı
na varır ve kurbiyyet tahtına otururlar, ubudiyyet 
saltanatını sürerler. Bu ·kutlu ve mutlu kişiler, Hak'ta 
yok olup Hak ile bekaya erer ve sıddıkıyyet makamını 
ihraz ile Melik-i muktedir olan Allah azze ve celle 
indindaki mak'ad-ı sıdka erişir; Enbiya, Evliya, sıd
dıykler, şehidler ve saUhlerle beraber zat cennetine 
girerler, taraf-ı ilahiden ikram ve ihsan olunurlar. CAl
lahümme yessir lena ya Müyessirü ya Allah! . . >  

Ey aşık-ı sadık ve Hakka talip olan kardeşim : 
Bu fakir-i pür-taksir, ş�ri'atı bir_ gül ile tarif ve 

tavsif etmeğe çalışacağım. Bir gülü elimize aldığımız 
zaman, o gülün dikeni ŞERİ'AT'e, sapı TARİKAT'e, 
çiçeği HAİKAT'e ve kokusu da MA'RİFET'e misaldir. 

Gülün kendisi de, kokusu da ancak dikeninin ve 
sapının muhafazası ile mümkündür. Dikeni ve sapı 
olmazsa, ne gül ne de kokusu kalır. Gülü koruyan 
bunlardır. Tıpkı bunun gibi, HAKiKAT ve MA'RİFET 
de, ŞERİ' AT ve T ARİKAT ile hıfzolunur. Gül e ve ko
k us una malik olmak isteyenler, o gülün sapma da di
kenine de tahammül etmek mecburiyetindedirler. 
Böylesine bir tahammül ve mecburiyat ise, o güle ve 
kokusuna aşık olanlar için büyük bir fedakarlık sa-
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yılarne.; Bunu, aslA unutmamalıdır. Har açılırsa gül 
olur. Gülün bakası dikeni ile kaimdir. Düşünmalidir 
ki, her işin başı bir takım zorluklarla başlar. Buna 
mukabil, her zorluğa iki kolaylık bahş ve ihsan bu
yuruld�unu Kur'an-ı azim-ül-bürhan kesin olarak 
açıklamıştır. 

İlk tahsilini tamamlayamayan bir kişi. ortaokul 
tedrisatına devam edebilir mi? Etse de, okunanlardan 
ve anlatılanlardan bir şeyler öğrenebilir mi? Orta tah
sHini tamamlayamayanlar da, lisede muvaff�k olabilir
ler mi? Liseyi bitiremeyenler, üniversitede yüksek tah
sil yapabilirler mi? 

İmdi, ŞERİ'AT ilkokuldur. TARİKAT, ortaokuldur. 
HAKİKAT lise ve MA'RİFET üniversite ile tefsir olu
nur. Nasıl ki, Hz. Musa aleyhisselama kadar gelen din
ler ilkokula, MUSEVİLİK ortaokula, İSEVİLİK liseyo 
ve MUHAMMEDİLİK de yüksek tahsil olan üniversi
teye benzerler. Bu minval üzere misal verrneğe devam 
P.decek olursak, SUHUF'lar Hkokul okuma kitabına, 
TEVRAT ve ZEBUR ortaokul kitabına, İNCİL lise ki
tabına ve Kur'An-ı aziyın de üniversite kitabına mü
şabihtir. 

Bir binanın, temeli ve duvarlan sağlam olmazsa, 
çatısı tutmaz ve yerine oturmaz. Tavanı olmayan bir 
binada da elbette oturulamaz. Hal ve hakikat böyle 
olunca, binanın temeline ŞERİ'AT'i, duva.rlanna TA
RİKAT'i, çatısına ve tavanına da HAKİKAT'i, içinde 
oturuhnasına da MA'RİFET'i teşbih edebiliriz. Bu dört 
unsur bir araya gelmezse, gayet tabii bina da olmaz. 

Zünnan kesmeden iyınana nail olunur mu? Sı
rat'ı geçmed'an cennete vanlır mı? Demek ki, küfür 
kalpten ı;ıkacak ki, iyman oraya yerleşebilsin. Şirk
ten kurtulmalıdır ki, kişi muvahhid olabilsin. 

Meni olup ana rahmine düşmeyen, insan olarak 
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doğabilir mi? Vücut bulabilir mi?. Hayat arkadaşları
mız olan eşlerimizi birer güle ve kayınvalidelerimizi 
de dikane teşbih edecek olursak, diken misali kayın 
validelerimiz olmasaydı, gül misali eşlerimiz nasıl vü
cut bulurlardı? Demek ki, gülü elde etmek isteyenler, 
dikenine katlanmalı ve onu hoş ve tabii görmelidirler. 
Dikenine tahammül edemeyenleriı:'ı, güle talip olma
lan cidden ve hakikatan şaşılacak bir haldir. 

Saadete erişmek isteyenler, bir takım zorluklara 
ve sıkıntılara hazır olmalı, azim ve sebat sayesinde 
bütün güçlüklerin yenilebileceğini de asla unutma
malıdırlar. 

Netekim, ölmesini bilmeyenierin yaşamağa da 
hakları yoktur. Tarlalarını ekmek, nadazlamak, çapa
lamak zahmet ve meşakkatine katlanamayanların da 
o tarla veya tarlalardan ürün almalan mümkün de
ğildir. Kadının eza ve cefasına tahammül edemeyen
ler de, evlat sahibi olamaz ve babalık hazzına ere
mezler. 

Bu konuda, daha bir çok misaller vermek kabildir. 
Fakat, ibret alabilecek yeteneğe sahip bulunanlara bu 
kadarının da yeterli olacağını zannederim. 

Öz ve özet olarak şu misali de zikredebilirim : 
İslam'da, nefse müşkil ve ağır gelen ŞERİ'AT'e, o 

müşkillerden hasıl olan menfaatler TARİKAT'e, Hak 
yolunda bulunmak HAKİKAT'e, Hakka vuslat bula
rak safaycı. ermek ve iki cihanda da sultan olmak ise 
MA'RİFET' e en güzel birer misal dir .. 

Cenab-ı Hak, cennet ve cehennemı halk ve icat 
eyleyince, Cebra'il alayhisselama : 

- Git ve yarattığım cenneti seyr-ü temaşa eyleL 
buyurdu. 

Cebra'il aleyhisseh\m bu emr-i ilAhi ve ferman-ı 
sübhani üzerine cennete vardı, cennet ni'met ve de-
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recelerini, köşklerini ve saraylarını seyretti. Mast-ü 
hayran kaldı. 

Fakat, cennete girmek için bir takım mani'alar 
bulunduğunu da müşahade eyledi ki bunlann abdest, 
gusül, namaz, oruç, hac ve zekat, cihad gibi gibi farz
lar olduğunu anladı ve Hakka niyazda bulundu : 

- Ya Rebbel-alemiyn! . .  Halk ve icat buyurduğun 
cennetin tarif ve tavsifi mümkün ve muhtemel de
ğildir. Gözlerin görmediği, dimağlann düşünmediği, 
kalplerin tahattur dahi edemediği ni'metler yaratmış 
ve hazırlatmışsın. Ancak, bu mani'alan aşarak bu ni'
metlere erişecek olan kullara aferinler olsun. Bu mıl
ni'aları aşacak kul var mıdır? 

Hitab-ı izzet şeref-sadir oldu : 
- Benim öyle has kullanın vardır ki, onlar beni 

ı:::everler ve ben de onları severim. İşte, o kullanın 
emirlerimi canıanna minnet ve başlarına tac-ı 'devlet 
bilirler. Bu mani'alar, elbette onların cennetima gir
melerine engel olamayacaktır, belki bu kullanının 
cennetima girmelerine vesile teşkil edecektir, buyu
ruldu. 

Cebra'il aleyhisselam, yine emr-i ilahi ile cehen
neme vardı. Cehennem derekelerini, orada bulunan 
zincirleri, ateşten kelepçeleri ve bukağılan, ma-ı ha
miym-i, zakkumlan, hurma ağacı kalınlığındaki yı
lanlan, katır cesametindeki akrepleri, ateş deryalan
nı, ateşten ma'mul tabutlan gördü ve büyük bir kor
ku ve dehşete kapılarak, celal-i ilahi ile titrerke:::ı, ce
hennemin etrafına insanın nefsine hoş gelen içki, ku
mar, kadın ve saire gibi nefsin arzularlıklan ve şeyta
nın tuzak olarak hazırladıklan şeyleri görqü ve yine 
niyazda bulundu 

- Ya Rab! .. Bütün bunlara aldanmayacak ve bu
raya girmeyecek kullarm da var mı? 
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Hak celle ve ah\ buyurdu : 
- Evet ya Cebra'il ! . .  Benim has kullanın, bu fuh

şiyyata ve bu alayişe asla aldanmazlar, şeri'atimden 
hiç aynlmazlar, emirlerimden ve nehiylerimden hiç
bir sebep ve suretle farig olmazlar. İşte, ben o has kul
lanma cehennemi haram kıldım. 

Ey ehl-i vefa! . .  

Kur'an-ı aziym, mü'minlere şifa ve kMirlere hus
randır. Kılfirlere ve münkirlere, şeri'at ağir ve müş
kildir ama aşıklara ve gerçek mü'minlere ni'met ve 
devlettir. Evet, şeri'at kafirlere, münafıklara, günah
karlara ve asilere nisan yağmuru gibidir. Nasıl ki ni
san yağmuru isabet ettiği yerlere, rahmet-i ilahiyye 
olarak taze bir hayat balışeder ve yeşertirse, o çevreye 
canlılık, yeşillik ve güzellik eriştirirse, gül bahçesin
deki goncalan açtınp yetiştirirse ve cihana misk ve 
anber kokulan ulaştırırsa, mü'minlere de aynı taze
lik ve canlılığı, güzellik ve özelliği ve en nefis koku
ları ve duyguları bahşeder. Buna mukabil, aynı nisan 
yağmuru bir pislik birikintisine düşünce onun pis ve 
çirkin kokularını artırırsa, kafirlerin, münafıklarm, 
günahkar asilerin de tiksindirici kokulannı çevreleri
ne yayar. Bunun için de, onlar nisan yağmuru masa
besinde olan şerfatten hiç hoşlanmazlar. 

Şeri'at, mü'minlere ni'met ve devlet, kafirlere nik
bet ve zillettir. Şeri'at, müminlere kolay ve rahat, ka 
firlere ve münafıklara zor ve berbat gelir. Şeri'at, aşık
Iara nur ve rahmet, kafirlere ise korkunç bir zulmet
tir. Şeri'at, mü'minlere hafif ve afif, kafirlere de azap 
ve ıkap ile mı:iteradiftir. 

Onun için değil midir ki, nefsimize ağır gelecek 
olan ilahi emirleri hakkıyle ve layıl-;:ıyle yerine getire
bilmek için, biz aciz kullarına kolaylıklar balı� ve ih-
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san buyurmasını niyaz ediyor ve günde en az kırk 
kerre : 

- YA Rabbel-Alemiyn! . .  Ancak sana ibadet ede
riz ve bu ibadette daim olabilmemiz için ancak sen
den yardım bekleriz, diye Allahu teala'ya yalvarıyo
ruz. Zira, Allahu azim-üş-şan bir kulunu huzuruna ka
bul buyurmayacak olursa, o kulundan şerfatını ve 
zat-ı ülühiyyetine karşı yapmakla mükellef bulundu
�u ibadet ve ta'atini ref'eder ve o kul Rabbine iba
detten şevk ve zikirden zevk alamaz. 

Arifler buyurmuşlardır ki : 
- Bir kulun, bir vakit namazı kazaya kalsa, o kul: 

C Acaba, ben Rabbime ne gibi bir suç işledim ki, Rab
bim beni huzuruna kabul buyurmadı?)  diye derin de
rin düşünmeli, tövbe ve istiğfar etmeli ve gözyaşı dö
kerek pişman olmalıdır. 

Bu sözleri sakın yadırgamayınız! .  Allah azze ve 
celle hazretleri mü'min kullarını öylesine seviyor ki, 
onlan günde beş vakit huzuruna kabul buyurmak te
nezzülünde bulunuyor. Binaenaleyh, Allah aşkına su
sayanlar, bu aşka vasıl olabilmek için hiçbir fedakar
lıktan çekinmemeli ve kaçınmamalıdır. Tam bir tes
limiyyet ile Allahu tealll'ya teslim olmalı ve onun emir
lerine ve hükümlerine riayeti canıarına minnet ve ken
dileri için en büyük ve erişilmez saadet bilmelidirler. 

Dünycı. hayatı fanidir, gelip geçici ve elden gidici
dir. Bu Umi alemden sonraki baki ve ebedi alem için 
en büyük sermaye, ancak ve yalnız iymandır, Allahu 
teala'ya ibadet, tit'at ve muhabbettir. Hak'tan geldik, 
er veya geç önünde sonunda yine ona dönüp gidece
ğiz. Şu halde, aklı başında, vicdanı ve sağduyusu ye
rinde olanlar onun her ma'nada sevilmeye lı\yık oldu
ğunu, onun yegane mahbub ve mathip bulunduğunu 
bir an blle hatıriarından çıkarmazlar. Ona kulluk et-
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menin, gerçekte sultanlık oldu�unu takdir ve her ne
feslerinde onunla olmayı arzu ederler. Onun sevdikle· 
rini sever, sevmediklerini de sevmezler. Onun yercli
ğini yere!", övdüğünü överler. Hak ile hak olurlar, kan� 
di özlerini bilirler, aşkullah ile yaşarlar ve Hakka aşık 
olarak bu fena aleminden beka alemine göçerler. Bu 
mutlu ve kutlu kişiler, ölmez OLUR'lar. Yani, ham kal· 
mazlar. 

Onun için, ŞERİ'AT'siz TARİKAT bıltıldır. TARİ· 
KAT'sız ŞERİ'AT de münkir ve münafıklara atıldır. 
Aşıklara, şeri'at baldan tatlı, tarikat susuz kalanlara 
MA-1 ZİLAL'den lezizdir. Hakikat bir tae ve mıl'rifet 
ise ebedi bir sultanlıktır ki, asla zevali yoktur. Şeri'at · 
siz ve tarikatsiz hakikat ve ma'rifete ancak Allalıu te
ahl'nm hitf'u keremi, fazl-ü inayeti ve hidayeti ile eri
şilebilir. Zira, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri 
mülkünde müstakillen maliktir, istediğini istediğine 
verrneğe kadirdir. Dilediğini hidayete ve dilediğini de 
dalale te iletir. Dilediğine azap eder, dilediğini de af. 
fıyla şad eder. Cennet ve cemal, ibadetlerle değil, an
cak fazl- ü  keremi iledir. Şirkten gayrı, dilerse bütün 
günahları affeder. AFÜV'dür, affı sever. Kerimdir, ke
remi sever. Kendisine yürüyerek gidene koşarak gelir. 
Zat-ı üluhiyyetini zikredeni zikreder. Rahman'dır, 
zat-ı ahadiyyetini tanımayanları dahi mahrum etmez. 
Azabım imha! eder ve fakat asla ihmal etmez. Latif' 
tir, lü tfu sever.Cemil'dir, güzeli sever. ALLAH diyeni 
mahrum bırakmaz, malızun koymaz, malıcup kılmaz. 
Onu sevenler, onun sevgililerini de sevmelidirler. Sev
gililerinin en başında Habib-i edib-i Kibriya Hz. Mu
hammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve sellem) efen
dimizdir. Allah az�e ve celle, zat-ı ülCıhiyyetini seven
lere lütfen ve tenezzülen hitap buyurarak : 

- Eğer, beni seviyorsanız ve eğer bu sevdiğinizde 
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sadık iseniz, Muhammed'ime tAbi olun, onu sevin ki 
ben de sizi seveyim ve günahlarınızı bağışlayayım ! . .  
ferman-ı ıubhanisi ile, Resuluilah sallallahu aleyhi ve 
sellam'in yüce katındaki şeref ve itibannı beyan ve ilAn 
buyurmuştur. 

Ey Hakka talip : 
İslam şeri'atini öğrenebilmek ıçın, evvela din-i 

mübiyn-i islamın aka'id ve ibadetlerinin mA'na ve ma
hiyyetini ve daha sonra da islam tasavvufunun haki
katlerini öğrenmek ve öğrendiklerini de tam bir ih
las ile yerine getirmek kulluk görevlerinin başında 
gelir. 

Bu ihlAs ile Allahu teala'ya ibadet ve ta'at ederk 
hakLl{ate ve nefsinin marifetinin zevkine varabiirnek 
ve o hali iktisap edebilmek isteyenler, mutlaka bir 
mürşid-i kamilin terbiye ve mürakabesine girmeli, nef
sin kötü 've çirkin sıfatları olan u'cub, kibir, riyA, ena

niyyet yani benliği terketmeli, Kur'an ahlakı ile ahlak

lanınağa çalışmalı ve gönlünden Allah aşkından ve 

peygamber muhabbetinden gayrısını söküp atmalı, 

ma-sivAdan soyunup arınmalı, kalbini aşkullah, mu

habbetullah ve muhabbet-i Resuluilah ile tenvir ve 

tezyin eylemelidir. 
Hakka talip olanlar, bu saydıklanmızı sıdk-ü ih

las ile yerine getirebilirlerse, kısa zamanda matlup 
ve maksutlanna vasıl olurlar. 

Aşıklar için lüzumlu ve önemli olan vazifelerden 
birisi de, Ehlullah'a muhabbet etmektir. Zira, Ehlul
lah'a muhabbet aynen Resulullah'a ve Resulullah'a 
muhabbet ise yüce Allah'a muhabbet olduğundan, ki
şinin feyzinin artmasına sebep ve vasile olur. 

Aş�klann feyzi en ziyade kendi mürşidine muhab
bet etmesi ve onun hizmetini seve seve yerine getirip 
yapması ve o zat-ı ali-kadrin dua ve himmatini alma-
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sıyla artar. Müridin, hürşidine karşı derunundan 

gelen muhabbet, mürşidin derununda cArt olan 
ma'nevi bir nehir gibidir. İşte, cari olan feyiz, 
mürşidin müridine feyzini aktarmasına sebep olur. 
Ne var ki, bu feyiz müridin mürşidine olan mu
habbetinin azlığına veya çokluğuna göre cereyan eder. 
Sözün kısası , mürid mürşidini ciddi, samimi ve riyasız 
bir muhabbetle sevmelidir. İyi bilmelidir ki, kalpten 
kalbe yol vardır. Binaenaleyh, mürid mürşidine olan 
aşk ve muhabbetinin karşılığını, mürşidinden göreceği 
himmetle alır ve maksuduna tez zamanda ulaşır. Bü
tün bu anlattıklanmız, asırlar boyunca denenmiş, 
müsbet ve verimli sonuçlan görülmüş gerçeklerin özü 
ve özetidir. 

MÜRŞİDE Y APlLACAK RİA YET HAKKINDA 
BiLiNMESi VE BELLENMESİ LAZlM OLAN 

BAZI V AZiFELER : 

BİRİNCİSİ : Niyyet ı1dabıdır. Aşık; Allah rizasıy

çün eline, beline ve diline sahip olmağa gayret etme
lidir. 

İKİNC!St : Rabıta adabıdır. Şeyhini hatınndan hiç 
çıkarmamalı, şeyhinin bulunmadığı yerlerde dahi ay
nen şeyhinin huzurunda imiş gibi edebe riayet etme
li, şeyhin huzuru ile ve sevgi ile şeyhine hizmette ku
sur etmemelidir. 

ÜÇÜNCÜSÜ : Mürşidinin huzurunda edebe fev
kalade dikkat ve riayet etmelidir. 

DÖRDÜNCÜSÜ : Şeyhi ile konuşurken, sözleri ve 
davranışlan ile son derece edepli ve terbiyeli olmalı, 
iltifat görorse şimarmamalı, ihtar ve ikazla karşıla·· 
şırsa şeyhine küsmemelidir. 
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BEŞİNCİSİ : Mürşide sadakat ve samirniyetle hiz-
meti cana minnet bilmelidir. 

ALTINClSI : Şeybinden ihlas, istifade ve istüaze 
ve huzur-u kalb talep ederken de edepli olmalıdır. 

YED1NCİSİ : Evrad ve ezkannı okurken de son 
derece edepli bulunmalıdır. 

SEKİZiNCİSİ : Seyr-i silluk ve nefs ile mücadelede 
edebe son derecede dikkat ve riayet etmelidir. 

Birinci vazife niyyet adahıdır denilmişti. Hiçbir 
zaman hatırdan çıkarmamalıdır ki, her iş ve her amel 
niyyete göredir. Bu sebeple, aşık yapacağı her işi, iş
leyeceği her arneli Allah için yapmalıdır. Tam bir ih
las ile ve Allah için yapılan arneller makbul ve mer
gub olur. Kulların görmeleri, övmeleri ve sevrneleri 
için işlenen işlerde ise riya kanşabilir. Herkes ve her 
iş ve amel, işieyenin niyyetine göre cezalandınlır. Hak 
rizasım tahsil niyyeti ile ve Allah için işlenen amel
ler, Allahu teala tarafından kabul huyurulur ve mü
kafatı ihsan ofunur. Halkın görmesi için yapılan ve 
az çok riya kanşan arneller ise, belki bazı kullann 
takdirlerini celbeder amma, ahiret aleminde müra'i
nin yani gösterişçinin hiçbir nasibi olamaz. İşlenen 
amel, dünya için yapılırsa o arneli işleyen muhtemel 
dünyaya malik olabilir ve her istediğini ele geçirir. Fa
kat, işlenun amel karşılığında ahiret talep olunursa, o 
kimseye Ahiret ecri verilir. Allahu azim-üş-şana şük
redenler yakın bir gelecekte muhakkak mükAfatla

nnı bulur ve alırlar. Kur'an-ı azim-ül-bürhanın beyan 
buyurduğu gerçek budur. Böyle olunca, Hak rizasma 
ve Hakka talip olanlar her işlerini Allah rizasım tahsil · 

niyyet-i hAlisanesi ile yapmalıdırlar. 
İkii).ci vazife, rabıta adahıdır denilmişti. Allah için. 

Allah yolunda sadık olan mürid, kalbini şeyhi vasıta
siyle Canab-ı Kibriya'ya tevcih etmelidir. Yalnız Alla-
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hu tealA'yı ve Hak rizasım talep etmeli: (İlAhi! mak
suduro sensin, matlllbum ve isteğim senin rizayı şe
rifindirJ niyazı ile dünya veya ahireti değil, bizzat 
Allahu sübhanehu ve teaıa. hazretlerine talip olmalı
dır . .Aşık, ESMA'dan geçerek MÜSEMMA'ya talip olun
ca, yani bir başka deyimle mürid zata talip olunca sı
fata teveccühü sahih olmaz. Zata teveccüh etmek ve 
Zata talip olmak, sıfata teveccüh mertebesinden elbet 
daha a'ladır. Zatullah'a talip olanlar, dünya veya ahi
rete talip olamazlar ve olmamalıdırlar. Zira, onlann 
kasıdlan ancak ZAT'tır. Zat, ise hiç şüphesiz sıfattan 
daha yücedir. Kaldı ki, ZAT'a malik olan mutlAka sı
fata da malik olur. Buna karşılık, sıfata malik olan 
zata malik olamaz. 

Üçüncü vazife, müridin mürşidinin huzurundaki 
edebidir, denilmişti. Mürid, şeyhinin huzurunda nasıl 
edep ile bulunursa, şeyhinin bulunmadığı yerlerde de 
aynen şeyhinin huzurunda imiş gibi edebe riayet et
meli, kulluk vazifelerini tam ve eksiksiz yerine getir
meli, her yerde ve her işte son derece edepli ve terbi
yeli olmalıdır. Biz, Allahu azim-üş-şam göremiyorum 

amma, Allah azze ve celle her hal-ü karda bizi görü
yor inancı ve güvenci, kulun islamını ihsana tabdil 
eder ve onu mü'min-i kamil haline getirir. Allahu tea
la.'nın, kendilerin!3 şah damarlanndan daha yakın ol
duğunun bilinci, müridin kalbindeki SEYR-İ İLLAL
LAH aşk ve şevkini artırır. Maksud, ancak Allahu zül
celal vel-Icemal hazretleridir. Şeyhine böylesine bir ra
bıta ile bağlananlar için bu hal, seyr-i ilallah'a vesile 
olur. 

Kamil ve mütekamil bir mürid, mürşidinin zatı 
na ve ef'aline ve Hakka olan ta'atına kemal derece
sinde muhabbet etmelidir. Buna muvaffak olan müri
din kalbinden, mürşidin ruhaniyyeti kat'iyyen ayrıl-
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maz. Nasıl aynisın ki, kişi hakkıyle sevdiğini hiç unu
tabilir mi? Aklı, fikri ve zikri ihep sevdiğindedir. İşte, 
sadık bir mürid şeyhirie olan hürmet ve muhabbetiy
le mürşid.ine· tevessül ederse, seyr-i sillukünde şeyhi 
ile daim olur ve şeyhini bir an için bile olsa hatırından 
çıkarmaz, o hal ile ve o halin feyiz ve berekatı saye
sinde sadık mürid Hak rizasma kolaylıkla vasıl ola
bilir. Bunun mutlaka böyle olacağına tam bir itikad 
ile bağlanınağa da RABITA denilir. Sadık mürid, mür
şidine öylesine hürmet ve muhabbette bulunur ki bu 
muhabbeti kendisine nefsini unutturur, mürşidini hiç
bir suretle hatırından çıkarmaz ve bu mertebede mür
şid ile mürid arasından ikilik kalkar ve mürid mür
şidinde yok olur. Müridin, mürşidine karşı bu ihlası
na karşılık <ŞEYHTE YOK OLMA) derecesi Allahu 
teala tarafından sadık mürltıere ihsan ve inayet bu
yurulur. Mürşitte hasıl olan feyz-i ilahi, müritte de 
hasıl olmağa başlar. Bu gayet mu'azzam bir inayet-i 
Rabbaniyyed.ir. Böyle bir inayete nail ve mazhar olan 
müride, taraf-ı ilahiden dört ali mertebe ihsan huyu
rulur : 

D FENA FİŞ-ŞEYH mertebesidir. 
ID FENA Fİ-PİR mertebesidir. 

III> FENA FİR-RESUL mertebesidir. 
IV) FENA FİLLAH ni'met-i uzmasıdır. 
Allahu teala'da yok olanlar da Hak ile bı1ki olur

lar, onunla cünbüş ederler ve MAK'AD-1 SIDK'a 
erer ler. 

Mürşidine hizmet etmeyi murad eden mürid, bu 
hizmetini mutlaka abdestli olarak yapmalıdır. Bu 
abdest, hem zahir hem de batın abdesti olmalıdır. za, .. 
hir abdesti, abctestin dört farzı olan dirsekiere kadar 
elleri ve yüzü yıkamak, başın dört bölüğünden bir 
böluğünü meshetmek, topukları ile ayakları yıkamak-
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tan ibarettir. Evvellı. eller yıkanır, sonra sırası ile üç 
kerre ağıza ve bu�na su verilir, yüz yıkanırken sa· 
kalların arası hilallanarak, baştan gayrı her uzuv üçer 
kerre yıkanır ki, bunlar da abctestin sünnetleridir. 

Batın abdesti ise, mürşidine hizmet edecek olan 
Aşıklar, tarif edilen zahir abctestine riayet ettikleri gi
bi, bıHın abctestine de aynı şekilde dikkat ve riayet 
etmelidirler. Zfthir abdesti, el ve kollardaki, yüzdeki, 
ayaktaki ve diğer abdest uzuvlarındaki kirleri gider
diği gibi, batın abdesti de bütün bu uzuvlardak.i ma.'
nevi kirleri arındırır ve paklar. Mesela ele bulaşan 
maddi kirler, su ile yıkanmak suretiyle tamizlenebilir
se de, ma.'nevi kirleri su ile izale mümkün değildir. 
Bundan dolayıdır ki, suyun fi'ilen ve hükmen bulun
madığı yerlerde, batın taharatine işaret olmak ve ba
tın abctestinin kıyınet ve ehemmiyetine dikkati çekmek 
için teyemmüm farz kılınmıştır. 

Binaenaleyh, aşıklar zahir abdesti alırlarken, Bes
mele-i şerife ile elierin yıkanması sırasında, şunlan 
düşünmeU ve : 

- İlahi! .. Rizayı şerifine aykırı yerlere el uzat
mayacağım. Zat-ı üluhiyyetinden gayrısına el açma
yacağım. Bundan önce aldığım abdestle, bu abctestim 
arasında bilmeyerek, yanlışlık veya unutkanlıkla ri
zayı iUthiyyene aykırı bir yere el uzatmış isem, bu 

ellerimi su ile yıkayıp temizlediğim gibi, ma'nen de 
öyle temiz tutacağım, diye niyyet etmeli ve Allahu 
teala'ya söz vermelidir. 

Pannakların arasının hilallanması, yani ovuştu
rulması da dünya muhabbetinden el yumağa remz ve 
i şarettir. Ağızı sünnet üzere üç kerre yıkarken, batın 
abctesti olarak da şunları düşünmali ve: 

- Ya Rab! . .  Zat-ı ülühiyyetini zikir VII} tevhid et
tiğim, kitabını okuduğum, şükür ve hamd-ü seni\ ey-
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lediğin:i. bu ağzımla gıybet etmeyecek, yalan söyleme
yeceğim, kötü ve çirkin sözler sarfetmeyeceğim, kim
seye iftir�a bulunmayacağım; lüzumsuz, boş ve an · 
lamsız sözlerle, küfür, seb ve şetmile kirletmeyeceğim. 
L'ıitfeyle, bundan böyle senin sevmediğin hiçbir söz 
benim bu ağzımdan çıkmasın, rizayı şerifine uygun 
olarak ihelal ve tayyib olan şeylerden yemek bana na
sib olsun, niyazında bulunarak Allahu azim-üş-şana 
söz verilmelidir. 

Zlı.hirde, ağız su ile, misvak ile, fırça ve diş ma
cunu ile ve bunlann hiçbirisi bulunmazsa parmakla 
ovularak yıkandığı ve anndınldığı gibi, batın abdesti 
ile de yukanda saydığımız hususlar düşünülerek ve 
niyyet edilerek paklanır. Bu takdirde, Allahu teala'nın 
men'et\iği şeylerden kaçınmak ve sakınmak mümkün 
olur ki, ağızın batıni ve ma'nevi temizliği de böylece 
sağlanmış olur. 

Aynı şekilde, buruna üç kerre su verilirke:1 de, 
tıpkı ağızda olduğu gibi niyazda bulunmalı ve : 

- İlahi ! . .  Burnuma cennet koln:larını, şamme- i 
Muhammed,iyye'yi duyur, diye yalvarmalıdır. 

Yüz yıkarken de, batın abdesti olarak şunlan dü
şünmeli ve : 

-- Y:l Rab! . .  Yüzümü, zat-ı ülılhiyyetinden gay
nsına yôneltmem, ancak senden ister ve ancak sen
den beklerim. Rizayı ilahiyyeni gözlerim. Gözlerime 
ibret ni'metini bahş ve ihsan buyur, ancak senin ni.
metini, cennetini ve cemal-ı ba'kemalini göreyim. Ka
firlerin, yüzlerinin kara ve gözlerinin gök olacağı o 
büyük gün geldiğinde, benim yüzümü ak eyle, yüzüm
den ve alnımdan secde eserini silme, yüzümü nur-u 
Kur'an ve nur-u Habib-i Ralıman ile nurlandır, baş 
yüzümü insan ettiğin gibi, batın ve ruh yüzümü de 
insan eyle, niyazında bulunmalıdır. 
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Abdesti farz kılan ayet-i kerimade de, bu sözümü
ze ve görüşümüze delalet ve işaret vardır. Allah azze 
ve celle hazretleri, Kur'an-ı keriminde şöyle buyur
maktadır : 

- Ey mü'minler! . .  Namaz kılmak istediğiniz za· 
ına]l, ellerinizi ve yüzlerinizi yıkayınız. 

Demek oluyor ki, insanların bir zahir ve bir de 
batın yü7.leri vardır ve bu sebeple emr-i eelil-i ilahi 
YÜZÜNÜZÜ şeklinde değil YÜZLERİNİZİ ve ELLERİ
NiZi olarak ayet şeref-sadir olmuştur. 

Evet, zAhir abctestinde kollar yıkanırken, batın 
abctesti olarak da şöyle düşünmali ve : 

- İlahi ! . .  Kollarım, rizayı ilahiyyene aykırı işler 
görmesin, ancak senin için tutsun, senin için yazsın, 
senin için çalışsın, rizayı şerifin için vursun. Ellerimi 
ve kollarımı kötüye kullanmayacağıma, kötü şeyler 
yazmayacağıına, kimseye haksız yere vurarak incit
meyeceğime, çalmayacağıma, diye niyyet ederek Hak
ka söz vermelidir. Ayrıca, defterinin sağ yanından ve 
sağ eline verilmesini, ellerine cehennem kelepçeleri 
takılınamasını, cehennem ateşine atılmamasını, has
ret ateşi ile yakılmamasını da tazarrO. ve niyaz etme
lidir. 

Zahir abctestinde baş meshedilirken, batın abdesti 
olarak da şunlan düşünmali ve : 

- İlahi! .. Başıma iyman tacını giydirdin, o mu· 
azzam tacı ebediyyen başımdan alma, beni iymansız
lar güruhu arasına salma, diye yalvarmalıdır. 

Ensenin ve kulakların mesholunarak zahir abdaa
tine devam edilirken, batın abctesti olarak da şunlan. 
düşünmali ve : 

- YA Rab!. .  Kulaklanma Hak kalamından gay
rı sözler işittirme, sevmediğin sözleri bana duyurma, 

bu dünya Aleminde en büyük bir lütuf olarak bana 
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�EY MÜ'MİNI .. l hitab-ı kerameti ile hitap buyurdu
ğun gibi, yann kıyamet gününde de bu kerim hitap ile 
beni şAdeyle .. Zat-ı ülılhiyyetine kulluk şeref ve im
tiyazım yüklediğin boynuma, küfür ve nifak yükle
rini, günah ve isyan hamulalerini yükleme, boyuuma 
cehennem bukağılanm ve zincirlerini vurdurma, diye 
niyazda bulunulmalıdır. 

ZB.hir abctestinde ayaklar yıkanırken, batın ab
desti olarak da, şunlan düşünmali ve : 

- Ya Rab!. .  Şu ayaklarımı hidayet yollannda sa
bit ve daim eyle, rizayı ilahiyyene, ndvanına, cennet 
ve cemaline giden yoldan ayaklanını kaydırma, sırat-ı 
müstakiym üzere doğru yolda son nefesima kadar yü
rümeği nasip ve müyesser eyle, söz veriyorum rizayı 
şerifin olmayan yerlere gitmeyeceğim, her zaman ve 
her mekanda ancak rizayı ilahiyyene doğru · seyrede
ceğim, diye de niyaz edip Hakka söz vermelidir. 

Bütün bunları aynen ve harfiyyen yerine getirerek 
zahir abctesti alan aşıklar, aynı zamanda batın ab
desti de almış bulunurlar, her iki abdesti de tamam
lamış cem'etmiş olurlar. Abdeste başlarken BİSMİL
LAH-İR-RAHMAN-İR-RAHİYM ve sonunda EL-HAM
DÜ LİLLAH diyen ve her uzvunu yıkarken Kelime-i 
tevhid ve kelime-i şehadeti tekrar edenler, zabir ve 
batınlan �le Allahu teala'nın rizayı şerifine muvafık 
tam bir abdest almış olurlar ki, bu abdest Rşıklann 
abdestidir. Zahidler, yalnız su ile zahir abctesti alır 
ve elbette me'cur olurlar. Oysa, aşıklar zahir ve M
tın abctesti alırken, gözyaşlarını abdest suyuna karış
tırarak, gönüllerinde aşk ateşi ile ısınmış ve hatta 
kaynamış gözyaşı ile abctest almış olduklarından 
kurb-u sultan olurlar, valeh-ü mest-ü hayran kalırlar. 

Bunun içindir ki, Hakka talip olan aşıklara Hak 
mürşitleri daima abdestli bulunmalan lüzumunu ha-
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tırlatır ve emrederler. Bu abdestlerinde noksanlık ge
tirmemeği müridierine talim ve tavsiye ederler. Kaldı 
ki, şeri'at-ı garrayı Ahmediyye'de daima abdestli bu
lunmak müstehaptır. Fakat, tarikat-ı Muhaınmediyye 
ve silk-i eelil-i Ahmediyye'de mürşidin emrine imti
salen lAzım ve vaciptir. Bu sebeple, şeyhin hizmetinde 
bulunaca.k olaniann behemehal abdestli bulunmalan 
şarttır. Daima abdestli bulunmanın sayısız faydalan 
vardır. Daima abdestli bulunan kişi, ibadete hazır ve 
müheyyA demektir. Aynca, daima abdestli bulunan
lara nüzül (İnme} inmeyeceğini de bil-vasile müjde
lernek isterim. 

Aşık, her zaman günalılanna, kusur ve gafletle
rine tövbe etmelidir. Aynı zamanda, bütün mü'minler 
içinde istigfar etmelidir. İstigfar etmek demek CY A 
RABJ. .  SENDEN AFFOLUNMAMI, BAGIŞLANMAMI 
İSTİYORUM.J demektir .. Aşık, Fatiha süre-i celile
siyle ihlas-ı şerif okuyarak, mürşidinin ruhaniyyetine 
hediyye etmelidir. Aşık, kalbini dabna mürşidinin kal-
bine rabtetmeli ve bu rabıtasında tam -bir ihlas ve 
muhabbet üzere bulunmalıdır. Zira, kalpten kalbe yol 
vardır. Mürşidin ruhaniyyetinin, müridin mürşidine 
olan kemal-i muhabbetinden dolayı, nerede olursa ol
sun, kendisi ile beraber olduğunu yakinen bilmelidir. 
Çünkü, sadık mürid uyanık iken, uykusunda ve rü'ya
smda ve her halinde mürşidinin ruhaniyyeti ondan ay
nlmaz. Mürşid, sadık müridin maksud ve menziline ve
sile olduğundan, mürid mürşidinl göz açıp kapayınca
ya kadar hayalinden kaybetse, yani tarfe't-ül-ayn 
miktan unutsa veya hatınndan çıkarsa, o müridin 
makbul bir mürid ve sadık bir talib-i Hak olamaya

cağında ehl-1 hakikat müttefiktirler. 
Mürid-i sadık, mürşidinin yüz'Q.ne bakmaksızın 

hizmet etmelidir. Şeyhinin huzurunu bir kale gibi far-
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zetmeli, sultanın emrinden ve hizmetinden firar eden 
ve sonra yakalanarak tekrar huzura getirilen firari 
gibi, şeyhi.ne karşı tam bir hudü. üzere bulunmalıdır. 
Mürşidi ı:ı:nretmeden, huzurunda oturmamalı, şer'i ve 
fıkhi yahut tarikatle ilgili bir müşkili varsa kemal-i 
ta'zim ilc sormalı ve o müşkilini halletmelidir. Kendi
liğinden söz söylememeli, şeyhinin huzurunda iken ıh
vanı ile r.s]a konuşmamalıdır. Tarikatte ne kadar eski 
veya ihtiyar olsa dahi mürşidin huzurunda konuş
maktan sakınmalıdır. Zira, şeyhin huzurunda ıhvnm 
veya başkaları ile yüksek sesle konuşmak, müridin 
feyzine mani olur, arnellerinin iptaline yol açar ve na
sibi kesilir. 

Mür(; ldin huzurunda konuşmaktan sakınınanın 
da birçok faydaları vardır. Biz, özellikle iki yararını 
açıklamak isteriz : 

BiRiNCİSİ : Mürşidine ve makamına hürmet ve 
ta'zimdir. 

İKİNCİSİ : Nefsine izhar-ı mahviyyettir, denilmiş-
tir. 

Aşık olan kimse, nasıl ki ma'şukundan gayrısına 
bakmadığı gibi, mürid de şeyhinin huzurunda aşıkın 
ma'şuku karşısında dl,lrduğu gibi durmalı, şeyhinin 
meclisinde bulunan kimselere iltifat etmemeli, mürşi
diiie hürmet, muhabbet ve ta'zimini ziyade lulmalıdır. 
Müridin, mürşide karşı olan hürmet, muhabbet, aşk 
ve ta'zimı Allah ve Resulü için olduğundan, zahirde 
şeyhine olan ta'zim ve muhabbeti de Allahu teala ve 
Resul-ü mucteba'ya n'ı.cidir. Hal böyle olunca şeyhin 
huzurunda hudü. ve huşü. içinde durmak, istihsal-i 
maksud ve rizayı matlü.b için tazarrü. üzere bulunmak, 
batına ve rizaya müteveccih olmak lazımdır. 
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Mürid-i sadık, mürşidini ResuluHalı sallallahu 
aleyhi ve �ellemin ml'ibi ve halifesi olarak gördüğün
den ve bildiğinden, hükm-ü tasarrufta mürşide olan 
hürmet ve itaatin Rabib-i edib-i Kibriya'ya hürmet ve 
mutava'at, mürşide olan isyanın ise Resul-ü zişana ve 
Allahu azim-üş-şana isyan olduğunu hiçbir zaman 
unutmamalıdır. Netekim, Hadis-i şerifte de böyle bu
yurulmuş ve bütün gafillere duyurulmuştur. Bahis ko
nusu Hadis-i şerif, me'alen şöyledir : 

BANA iTAAT, ALLAHU TEALA'YA iTAAT, BA
NA İSY AN, ALLAHU ZÜL-CELAL VEL-KEMAL'E 
İSY AN, EMİRİNE iTAAT BANA iTAAT; EMİRİ- · 
NE İSY AN BANA İSY ANDIR, buyurmuştur. 

Alimleı , Enbiya'nın varisleridirler. Diğer bir Ha- · 
dis-i şerifte de şöyle huyurulmaktadır : 

KA VMİ ARASINDA ALİM, ÜMMETi ARASINDA NEBİ 
GİBİDİR 

dır : 
Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmakta-

ÜMMETiMiN ALİMLERİ, BENi İSRAiL'İN NEBİ'
LERİ GİBİDİR 

Görülüyor ki, zümre-i dervişanın mürşidlerine ih
las üzere ta'zim etmeleri, terakki ve te'ali etmelerine 
sebeptir. Bunun aksi olarak, mürşidi, kerih ve küçük 
görmek de Tarikatta tedennilerine sebeptir. Bu itibarla 
şeyhin huzurunda gafil kalp ile veya nefsinde şeyhi 
aleyhinde bulunmak ve şeyhi hor görmek, şeyhe karşı 
la'übali hareketlerde bulunmak, mürşidin o müridden 
nefretini mucip olacağından, mürşid nazarmdan suku- .. 
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tunu ve kalbinden muhabbetin hurucunu intac eder. 
Ehl-i Hak demişlerdir ki : 

- Yedi kat semadan düşmek, mürşidin kalbin
den ve muhabbetinden düşmekten daha ehvendir. 

Her kim, Allah rizasıyçün şeyhine ve üstadına 
hürmeten tatlı ve mülayim bir söz söylese, mağfiret 
olunur, fevz-ü necata kavuşur. 

Mürşidin sözlerini lisanı ile tasdik etmekle bera
ber, lafzan veya kalben şeyhine muhalefette bulunul· 
mamalıdır. Zira, mürşide gerek lafzan ve gerekse kal
ben itiraz ve muhalefet eyleyen mürid, ebediyyen fe
lah bulamaz. Çünkü, Ehlullah'ta bazan öyle umur ve 
kudret vardır ki, malız-ı kudretten neş'et eder. Bazı 
umur ve kudret de vardır ki, bir hikmete mebnidir. 
Mürşidin yaptığı işten ve o işin sebep ve hikmetinden 
sorular sormak, şeyhine kalben dahi olsa itiraz ve mu� 
halefette bulunmak, taarruz ve tecavüze yeltenrnek o 
zat-ı akdese karşı edepsizlik olacağından, bu çirkin ve 
kötü davra.nışın müridin helakine sebep olacağından 
korkul ur. 

Hiçbir zaman unutmamalıdır ki, mürşidin iradesi 
kendisinde değildir, Hak'taciır. Her iş, zahirde görün
düğü ve yorumlandığı gibi olamaz, nice gizli sebepleri 
ve hikmetleri vardır. Binaenaleyh, hemen teslim-i kül
li ile teslim olmalı, kalp huzuruna kavuşmalı, sükut 
edip kom�şmamalıdır. 

Ey Hakka talip ! . .  
Mürşid ile la'übalı üslup ve ifadelerle konuşmak 

tarikat-i aliyyede kat'iyyen caiz değildir, demiştik. An
cak, dini veya dünyevi bir müşkilin halli veyahut ha
lini arz için olursa, cevaz vardır. Gördüğü bir rü'yayı 
kendisine bahş ve ihsan huyurulan bir keşfini hikaye 
ederek beklemeli, mürşidi tabir ederse kemal-i dikkat
le dinlemeli, etmezse mutlaka tabiri için talep ve is-
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rarda bulunmamalıdır. Zira, tabir edilmeyişinde de 
bir sebep ve hikmet bulunduğuna itikad etmek ge
rekir. 

Mürşide yapılacak riayetin beşincisi, ona hizmet 
etmek adabıdır, denilmişti. Mürşide hizmet, ya be
denle veya mal ile olur. Bedenle olan hizmet iki kı
sımdır : 

BiRiNCİSİ : Mürşide hizmet etmek, Allah ve Re
sulüne raci olduğundan buna böylece itikad etmeli ve 
o hizmetin kendisine Allahu teala tarafından büyük 

_ bir ni'met olarak bahş ve ihsan huyurulduğunu bil
melidir. Böyle bir hizmete mazhariyetinden dolayı; 
memnun, mesrur ve müteşekkir olmalı, kendisine tek
lif edilen işten usanmamalı veya bu işi kerhen yap
mamalıdır. Aksine hareket, yapılan arnelin ecrini kay
betmektir. Kendisine verilen iş ve hizmeti, Allah için 
yapanın da ecre nail olacağı muhakkaktır. Bu hizmet
te, şeyhinin ricalarını dahi bir emir telakki etmeli ve 
hiç geciktirmeden derhal yerine getirmelidir. Velev ki, 
emr olunau iş çok güç dahi olsa, hiçbir özür ve engel o 
işin yapılmasını geciktirmemelidir. Meğer ki o işte 
Allahu teala'ya -Ma.'azallah- isyan gibi bir hal olur
sa, Allahu azim-üş-şana isyanda kula itaat caiz ola
mayacağııJdan, şeri'atte de böyle bir emre itaat olu
namaz. Fakat, tarikatta mürşidin müridini imtihan 
etmesi melhuz bulunduğundan ve müridin mürşidine 
hüsn-ü zan ve niyyeti olması icabettiğinden : 

- Miirşidim, benim Allahu teala'ya isyanımı as
la ve kat'a istemez. Her halde, bir hikmete mebni be
ni gayr-ı şer'i işe memur etti, inanç ve itikadı ile şey
hine itaat etmesi lazımdır. 

Netekim, nefs terbiyesi için bazı mürşid-i kamil
ler müridlerine gayr-ı şer'i işler işleterek onları imti-
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han ve islah etmişlerdir. Bu işi, her kişi anlamaz. Bu 
işi, ancak er kişi anlar! .. 

HIKAYE 

ibadetleri ile u'cub illetine müptela olan müridini 
terbiye etmek için, ramazan günü halk arasında ve 
aşikare ona oruç yediren ve o müridin halk tarafın
dan levmedilmesine yol açan ve şeri'atin emri ve hük
mü gereğince onun hapsolunmasına sebep olarak o 
müridin u'cubunu kıran ve ramazan sonrası aynı mü
ridine altmış gün birbiri ardınca keffaret ve bir gün 
de kaza niyyeti ile oruç tutturan mürşid-i kamiller, 
sayılamayacak kadar çoktur ve gizlidir. 

HiKAYE 

Mürşid-i agah, arif-i billah bir zat-ı akdes, alem-i 
bakiye göçeceği gün müridierine erdikleri makamları 
kendilerine bildirmek ve şeyhe teslimiyetlerinin de
recelerini anlatarak halifelerinden hangisinin kendi
sini istihlafa ehak olduğunu tanıtmak için hepsini. ya
nına çağırdı ve her birisine : 

- Bu akşam, bacım benim odama getir!  . .  emrini 
verdi. 

Bu emri, gayr-ı şer'i addederek sureta : 
- Eyvallah efendim' .. demekle beraber içlerinden 

d"" . w .  
- Böyle çirkin ve g::ı.yr-i meşru bir teklif bize ya

pılır mıydı? diye düşünerek şeyhlerine levmeden ha
lifeler, mürşidlerinin bu emrini nazar-ı itibara alma
dılar. Zira, görünüşte yapılan teklif şer'i şerife uygun 
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değildi ve mahiyyeti itibariyle A1lahu teala'ya isyan 
demekti. Dinaenaleyh, böyle bir işte kula itaat caiz 
olmazdı. 

Ancak, içlerinden gerçekten arif olan birisi, ken
di kendisine : 

- Yıllardır emrinde ve hizmetinde bulunduğum 
şeyhim, bize hiçbir zaman şeri'at hükümlerine, islama, 
insana ve ahlaka mugayir herhangi bir tekiifte bulun
madı. Bunda, mutle,ka bizim anlayamayacağımız bazı 
hikmetler vardır. Şeyhime karşı hüsn-ü zannım tam
dır, diye düşündü ve evine giderek eşini aldı ve şey
hin odasına götürdü. Şeyh, kendisine : 

- Şimdi de aşağıya in, ocağı yak ve suyu ısıt, gu
sul edeceğim! dedi ve onu gönderdikten sonra yatağı
na girerel{, halifesinin eşine : 

- Kızım! . .  Sayılı nefeslerim tükenmek üzeredir. 
Ben, Rabbime mülaki olacağım. Ruhumu teslim edin
ce, çenemi ve ayaklanının parmaklarını bağla, kar
mrnın üstüne ağır bir şey koyuver ve bana da hakkım 
helal et, dedi ve ALLAH sayhası ile ruhunu teslim ey
ledi. 

Kadıncağız, feryat ve figan ederek aşağıda ocak 
yakmak ve su: ısıtınakla meşgul eşine keyfiyeti haber 
verdi. Mürşidine teslimiyyetinde gerçekten sadık olan 
halife, bila-münazaa onun postuna oturdu. 

Bu misalleri, tarikat-i aliyyede şer'i şerife muhalif 
gibi görünen bazı hadislerin aslında şeri'ate tamamiy
le uygun olduğunu açıklamak için verdik. Bu ve ben
zeri bir çok olaylarla, bir çok gafiller bu sırları gör
müşler ve arif-i billah olmuşlardır. Müridin, mürşidi
nin elinde gassal elindeki meyyit gibi olması, onun da
ha üstün derecelere yükselmesini sağlar. Mürşid-i ka
miller, ma'nevi tabib-i hazıktırlar. Onların terbiye ve 
tedavileri sayesinde İNSAN olmak isteyenlerin, tes · 
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lim-i külli ile teslimiyyetleri şarttır. Onların her emir
lerinde ve tavsiyelerinde nice hikmetler mevcuddur. 
Menzil-i maksuduna ermek isteyenlerin, mürşidlerinin 
emirlerini, sebep ve hikmetini idrak edemeseler dahi 
yerine getirmeleri lazımdır. Yoksa, gayr-ı şer'i olduğu 
zannıyla itiraz veya muhalefet edenler ham kalırlar. 

Yukarıda bilvesile (NEFS İLE CİHAD, CİHAD-I 
EKBERDİR) demiştik. Bu cihadı yapabilenler ise, an
cak erlerdir. Cihad hud'adır, nefsin ve şeytanın hud'a
sına ise herkesin aklı ermez. Nefs ve şeytan ile cihadı 
bilenler, bazan nefsi Allah'a isyan suretiyle nefs-i şey
tanı Allah'a itaat ettirirler ki, bu işe şeytanın bile aklı 
ermez ıa:aı ve mebhut kalır. Bu iddia ve görüşümüzü 
isbatlayan nice kıssalar vardır amma, risaJemizin 
hacmi isti'aba kafi değildir. 

Mürid, mürşidine karşı herhangi bir va,'dde bu
lunmuşsa, helak olacağını bilse dahi, o taahhüdünü 
mutlaka yerine getirmelidir. Bütün işlerini geri bıra
kıp, o va'dini ifa etmeli, mürşidinin tayin ve tesbit et
tiği vakitten bir an bile olsa geciktirmemelidir. 

Mürşide, mal ile hizmetin adabı da şudur: Mürid, 
Allahu teala'nın kendisine bahş ve ihsan buyurduğu 
bütün mal ve evladın, alem-i ezelde mürşidinin ruha
niyyeti berekatıyla taraf-ı Hak'tan ata ve ikram olun
duğuna itikad etmelidir. Bu itibarla, malının ve evia
dının tamumiyle mürşidine ait bulunduğunu, kendi
sinin de şeyhinin kölesi olduğunu, yiyip içtiklerinin ve 
giydiklerinin mürşidinin kereminden olduğunu bilme
li ve böyle itikad etmelidir. Mürşidine, herhangi bir 
şey takdim edecek olursa, herkesin mürşidine takdim 
ederken de aşikare değil, edeple postunun altına ko
yuvermeli veya posta ile göndermelidir. Şeyhe hizmet 
eden bir mahremi vasıtasıyla da takdim olunabilir. 

· Takdim ettiği şeyin, mürşidi tarafından kabul edil-
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mesini kendisine minnet bilmeli ve şeyhinin reddet
memesinden dolayı Hak teala'ya şükretmelidir. 

Daha önce de izaha çalışmıştık Mürid, mürşidi
nin Resuluilah sallallahu aleyhi ve sellem na'ibi ve ha
lifesi olduğunu bilmeli ve öyle tanımalıdır. Binaenaleyh, 
mürşid redderlecek olursa, Allah ve Resulünün de 
kendisini reddedeceğine inanmalı, kabul ederse Allah 
ve Resulünün kendisini kabul huyuracaklarına itikad 
etmelidir. 

Mürşidin ruhaniyyetinin, müridi üzerine hazır ve 
nazır olduğu, yaptığı her işten, attığı her adımdan 
Allahu teala'nın izniyle haberdar bulunduğu inan
cıyla uykusunda bile mürşidine karşı hürmetkar ol
malı ve ayaklarını uzatarak yatmamalıdır. Her hal-ü 
karda, mürşidine hürmet ve muhabbet etmeli, bu hür
met ve muhabbetten dur kalacağı korku ve kaygusu 
içinde bulunmalıdır. İyi bilmelidir ki, mürşid-i kamil 
ister hayatta isterse alem-i bekada bulunsun, müridin 
ruhu kabzolunurken, ruhaniyyeti ile hazır olarak şey
tanın şerrinden ve hiylesinden onu kurtanr ve şeytanı 
o anda def'eder. Mürşidin ruhaniyyeti, Münker ve Ne
kir kabir sorularını sorarken de müridinin yanında 
hazır olur ve müridine münkereynin sorularına cevap 
verirken yardım eder. Kabirde de, onu şeytanın şer
rinden, hiyle ve desiselerinden korur ve kurtarır. 
Mürşidin ruhaniyyetinden şeytan daima firar eder. 
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Gel ey kardeş Hakkı bulayım dersen, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  
Resulün cemalin göreyim dersen, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

Niceler geldiler .mürşid arayı, 
Arayanlar buldu derde devayı, 



Bin yıl okur isen aktan karayı, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

Gel imdi kardeşler gidelim bile, 
Nice aşıkların bağrını dele, 
Cebr.a'il delildir Muhammed bile, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

Kadılar, müftüler cümle geldiler; 
Kitapların bir araya koydular, 
Sen bu ilmi kimden aldın dediler, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

Cümle kitapları yayayım dersen, 
Nice onda varıp kalayım dersen, 
Her bir harfine yüz bin ma'ni versen, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

YUNUS EMRE'm bunda ma'ni var dedi, 
Bir kamil mürşide sen de var dedi, 
Hazret-i Musa'ya Hızr'a var dedi, 
Bir kamil mürşide varmayınc'olmaz . .  

Ey aşık-ı sadık! . .  
İyi bil ki, ruhaniyyette hicab ve madde, müddet 

ve zaman yoktur. Bazı arifler şöyle rivayet etmişlerdir: 
Ihvanımızdan bazıları, vefat eden mukarreb mü

ridin kabrine teveccüh ettiklerinde, mürşid-i kanıilin 
ruhaniyyeti ile müridinin imdadına yetiştiğini, ken
disini teselli ettiğini, kabrin dehşet ve vahşetinden 
merhumu teskin eylediğini keşfile müşahade etmiş
lerdir. Zikrolunan bu halet, Kudretullah'a raci olup, 
Allahu teala'nın kudret ve kuvvetine inanmak iyma
nın erkanındandır. Bu ve benzeri ma'nevi konularda, 
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aklın tasarrufu bulunmadığından, hemen böylece iti
kad lazımdır. Bütün bunlar esrar-ı ilahiyye'dendir. 
İlahi sırlann ise, akılla ölçülemeyeceği tabii ve aşikar
dır. Asıl akıllı kişi ona denir ki, mürşid-i kamilin bu
lunmadığı yerlerde dahi kendisinin her işine ve her 
haline izn--i ilahi ile vakıf ve muttali olduğuna itikad 
eder ve inanır. Ga'ib alemini ancak Allahu sübhanehu 
ve teala hazretleri bilir. Kullarından dilediğine de bil
dirir. 

Onun için mürid, sahip bulunduğu malına ve mül
küne, rütbe ve makamına, sıhhat ve hayatına güven
memeli, bunların hiçbirisine itibar ve itimad etmeme
li, ancak ve yalnız Allahu azim-üş-şanın fazl-u kere
mine itimcı.d ve istinad eylemelidir. Madde aleminde 
kişinin sahip bulunduğu hiçbir şey Allahu teala'nın 
fazl-u keremiyle müsavi olamaz. Kendisine bahş ve 
ihsan huyurulan herşeyin, Allahu teala'nın fazl-u ke
reminden olduğunu hiçbir zaman unutulmamalı ve 
buna böylece itikad ederek daima hatırda tutmalıdır. 

ALLAHU TEALA'NIN VE RESUL-Ü MÜCTEBA'NIN 
SEVMEDİGİ SIFATLAR 

Kibir, riya, u'cub, süm'a, hades
·
, gazap, şehvet, mal 

ve dünya sevgisi, rütbe ve makam tutkusudur. 

KİBİR : Kendisini ve nefsini başkalarından yüksek 
görmek, hakkı kabul etmemek, büyüklenmek, büyük
ı ük sa tmaktır. 

RİY A : Yaptığı iyi ve güzel amelleri, Allah rizası 
için değil de, gösteriş için, desinler, söylesinler, övsün · 
ler ve sevsinler diye yapanlardır ki, böylelerine MÜ
RA'İ denii:r. 
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U'CUB : ibadetlerinde kendisini başkalarından üs
tün görmek, bundan dolayı gururlanmak, bütün diğer 
insanları Hakka ibadette kendisinden aşağı bilmek ve 
ibadet ve �•mellerine güvenmektir. 

SÜM' A : Yaptığı iyi ve güzel hareketleri, Allah ri
zasını tahsil niyyeti ile değil, gösteriş için, herkesin 
duyması ve beğenmesi ve kendisine iyi adam denilme
si ve öyle tanınması gayesi ile yapmaktır. 

HASED : Başkalarının nail oldukları ni'met ve 
faziletleri çekemeyen, kıskanan ve o ni'met ve fazileti 
giderebilmek için elinden gelen herşeyi yapmaktan çe
kimneyen kimselerin halidir ki bu gibilere HASİD 
denilir. 

Başkalarının malik oldukları ni'metlere kendile
rinin de malik olmalarını isterneğe GIBTA denilir. 
Gıbta, şeri'atte caiz ise de tarikat ve hakikatte asla ca
iz değildir. 

GAZAP : Olur olmaz herşeye kızmak ve öfkelen
mek, kızdığı veya ·öfkelendiği zaman da her türlü kö
tülüğü yapmaktan çekinmemektir. Gazap, kişiyi ma'
nen ve maddeten helake sürükleyen bir çirkin sı
fattır. 

ŞEHVET : Nefsinin esiri olmak, Allahu teala.'nın 
nıen'ettiği şeylere istek göste>rmek, eline fırsat geçin
ce ne bahasına olursa olsun emellerine muvaffak ol
nıağa çalışmak, Allahu teala'nın emirlerinden ve hü
kümlerinden ziyade nefsin arzu ve isteklerini yerine 
getirmektir. Şehvetlerine düşkün olanlar, Allahu te
ala'yı ve kıyamet gününü düşünmeden, nereden ge
lirse gelsin aldırış etmeksizin, haram-helal demeksi
zin arzu ettikleri şeye ulaşabilmek uğrunda herşeyle
rini feda etmeğe razı olan bedbaht kişilerdir. 
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MAL VE DÜNYA SEVGİSİ : Bunlara ehl-i dünya 
veya mal canlısı da denilebilir. Istihlhat-ı sofiyyede 
(HUBBU MAL> tabiri kullanılır. Bu gibiler kalplerin
den diğer bütün muhabbetleri sürüp çıkarmışlar ve 
onun yerine mal ve dünya sevgisini doldurarak, na
zargah-ı ilahi olan kalplerini kirletmişlerdir. 

RÜTBE VE MAKAM TUTKUSU : Istılahat-ı sofiy
yede buna (HUBBU CAH> tabiri kullanılır ki, bu gi
bilerin de rütbe ve makam için yapamayacakları kö
tülük, göze alamayacakları fedakarlık yoktur. Bugü
nün dünyasında, bunun her ülkede bir çok örnekleri 
maalesef görülmektedir. 

Oysa, bütün bu sıfatlar şeytan sıfatlarıdır. Bu sı
fatlardan kurtulabilmek için ise, kişinin kibirini te
vazu'a ve alçak gönüllülüğe, riyasını ihlasa, u'cubu
nu amell0rini beğenmemeğe ve güvenmemeğe, Hak
ka güvenmeğe, süm'asını yaptığı salih arneli Hak'tan 
gayrı herkesten saklamağa, hasedini Hakkın verdik
lerine kanaat ve Hakka şükretmeğe, gazabını hilmiy
yete yani yumuşak başlılığa, şehvetini ve nefsinin is 
teklerini Allahu teala'nın emir ve istekleri yönünde 
kullanmağa, mal ve dünya sevgi�ini Allah ve Resului
lah sevgisine yöneltmeğe, rütbe ve makam tutkusunu 
da Hakka kul olmak şeref ve bahtiyarlığına çevirmeğe 
çalışmalı ve alışmalıdırlar. Bu sıfatıardan ve bunların 
iras edecekleri tehlike ve zararlardan sakınmak ve 
kurtulmak ancak bu sayede mümkün olur. Nefsini bu 
çirkin şeytan sıfatlarından paklayıp arındıramayan
l ar, derviş olamayacakları gibi gerçek bir mü'min ve 
müslüman da sayılamazlar. 

Tarikat adabından birisi de, tenhalarda oturmak, 
halkten uzlet etmek ve işlediği hatalara tövbe etmek, 
gözyaşı dökerek Allahu teala'dan affını ve mağfireti
ni niyaz etmektir. 
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Aşık, her fırsat ve vesile ile Allahu sübhanehu ve 
teala hazretlerinden kendisini sırat-ı müstakiymde 
daim ve kaim kılmasını dilemeli ve istemelidir. Aynı 
zamanda, mürşidinin .sıhhat ve afiyetini, mertebesinin 
yüceltilmesini, şeri'at ve tarikatin tervicinde ve sün
net-i seniyye-i Mustafaviyye'nin ihyasında mürşidinin 
tevfikinin refik olmasını, iyman üzere göçmasini niyaz 
etmeli ve tarikati pirinin ruh-u pür-fütuhlarına Fati
ha-i eelilc ve ihlas-ı şerifler okumalı, salavat getir
melidir. 

Sonra, gözlerini yummalı ve öldüğünü düşünme
lidir. Kendisini soymuşlar, teneşire yatırmışlar, yıkayıp 
kefenlemişler, namazını da kılarak kabrine yerleştir
mişlerdir. Bütün bunlan safha safha mülahaza etme
lidir ki, TEZEKKÜR-Ü MEVT dediğimiz bu düşünce, 

. adab-ı tarikattandır. Ölümü düşünmek ölüm getirmez 
ama, ölümü düşünmemek kişiye zulüm getirir. Kaldı 
ki. önünde sonunda her fani için muhakkak ve mu
kader olan bu akibetten, yani ölümden hiç kimse yaka
sını kurtaramamıştır ve kurtarama,yacaktır. Bu hal, 
mürşidini her an ve mekanda kendisiyle birlikte farze
dip, bu vas\ta ile Hak teala'yı talep eden ve (İlahi! . .  
Maksuctum sensin . .  Matılibum ise, ancak senin rizayı · 
şerifindir. J niyazında bulunan ve mürşidinin ruhaniy
yetine tevessül ve temessük eyleyen, onun ma'iyyetin
de ve onun vasıtasiyle Allahu teala'ya vuslatı kasde
den her a�ık için şarttır ve lazımdır. 

Bu şekilde Babullah'a yapışanların, o kapudan boş 
dönmeyecekleri ise muhakkaktır. Bab-ı ilahiyyeye kar
şı durarak kalbini dünya meşgale ve vesveselerinden 
arındıran, her nefeste Hakkı tevhid eyleyen ve kalbi
ni evvela LA İLAHE ile tatbir ve şirkten tenzih eden 
ve daha sonra İLLALLAH ile tasdik ve tatmin eyleyen 
ve bu minval üzere Mevla'yı müte'al hazretlerini zik
redenlerin, Rabbil-alemiynin zikrine muhatap olacak-
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ları, rahmet-i sübhaniyyeye mazhariyetle zakir ile 
mezkurun karşılıklı birbirlerini zikretmek suretiyle 
vuslata erişecekleri kesin olarak bilinmelidir. Bun
dan sonn!. zakir ism-i eelale başlayarak ALLAH .. AL
LAH .. dedikçe, alemierin Rabbinin LEBBEYK LEB
BEYK KULUt11 hitab-ı izzeti ile müşerref olur ve bu 
defa HU . .  HU . .  HU . .  ile ism-i zata devam ederek vus
latını tamamlar ki, bu ikmal zikrin iptidasıdır. Gerçi, 
zikrin sonu yoktur ve zikrin sonu, zikrin başıdır. Bu 
halet, zakırin neşvesine bağlıdır. Bu hal ile ne kadar 
kalabilirse. o kadar neş'elenir ve zevkiyab olur. Bu 
halette müstagrak olunca, gece ve gündüz tamim ey
lese, aşık için ha'is-i terakki ve vesile-i rahmet olur. 

Onun için aşık her halinde, yani ayak üzeri du
rurken, otururken ve yatarken Mevla'yı unutmamalı, 
gizli veya aşikar, gece veya gündüz, lisanen veya 
kalben, halen ve sırran alemierin Rabbini zikretmeli, 
kalbi zikirJen asla hali olmamalıdır. 

Lafza-� eelali ve tecelli-i ilahiyyeyi kalbi üzerin
de mülahEtza ederek zikri ve sırrı kalbi ile ve lisanı 
da zikr-i ilahi ile meşgul olurken, öyle bir halet zu
hur eder ki, aşıka böyle bir hal geldiğinde dudaklarını 
kapatır, dilini damağına yapıştırır, nefsinin ve lisanı
nın dalıli olmaksızın yalnız kalbi ile ALLAH . ALLAH . .  
diye zikretmeğe başlar. Bu zikre, ıstılahat-ı sofiyyede 
VELED-İ KALE denilir. 

Tesbihatta, adede riayet etmek lazımdır. Bu min
va! üzere, bir gün ve bir gecede yani yirmi dört sa
atte en az beş bin kerre zikretmek lazımdır. Ne kadar 
artırılırsa, o derece efdaldir. Her namazdan sonra bin 
kere ALLAH denilse, günde beş vakitte beşbin eder. 
Her salik için, günde en az yedi yüz tevhid, beş yüz 
ism-i celaJ (ALLAH) beş yüz ism-i zat (HUl demek 
önemli bir vazifedir. Daha çabuk vuslat isteyenlerin 
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ise, en az yedi yüz tevhidden sonra, beş bin ism-i celal 
ve beş yüz ism-i zat okuması gerekir. Bunu yapabilen
ler, tez zamanda vuslata nail olurlar. Bu tavsiye, umu
mi bir beyandır. İstisna-i olanlar da vardır ve Allahu 
teala'nın rahmeti vasidir. 

Önemli bir tavsiye de şudur : 

Zikir E;Snasında, kalbe dünyevi bir fikir arız olur
sa: (İlahi! Maksuctum sensin . .  Mathlbum, ancak se
nin rizayı şerifindir . .> denilmelidir. Zikre başlamadan 
önce her defasında en az onbeş, veya yirmi beş, yahut 
yetmiş veyahut yüz kerre ESTAGFİRULLAH demeli
dir. Yani (Allah'ım ! Beni affeyle .. Senin affını ve mağ
firetini diliyorum. >  denilmelidir. Zikrin evvel ve ahi
rinde Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimize en az on beş, veya yirmi beş kerre salat-ü selam 
okumak, ;:i krin ındailah kabul huyurulmasına vesile 
teşkil eder. 

Rabib-i edib-i Kibriya efendimiz hazretleri: (KUL, 

TEVHİDE BAŞLAYlNCA ARŞ-I RAHMAN TiTREME
GE BAŞLAR. ALLAHU ZÜL-CELAL VEL-KEMAL TEV

HİD EDEN KULU AFFETMEYİNCE ARŞlN TiTREME

Sİ DURMAZ. >  buyurmuşlardır. 

Her ibadetten evvel, behemehal Allahu teala'ya 
tövbe ve istlğfarda bulunulması ve ancak tövbe ve is
tiğfardan sonra ibadete başlanılması Kitabullah ile 
sabittir. Suç ve isyan derdinin ilacı budur: Tövbe yap
rağı ile istiğfar kökünü kalp havanında tevhid tokma
ğı ile döğmek ve bunu gözyaşı ile sulandırmak, aşk 
ateşinde pişirmek ve kanaat kaşığı ile yemektir. Ehl-i 
tahkik, bu. reçeteyi denemiş ve başarılı sonuçlar al
mışlardır. 

Bu yolda bulunmak isteyenler, ancak Zat-ı Bari'-
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ye talip, rizayı ilahiyye ragıp olmalı, dünya ve ahiret 
umur ve .ıhvalinden, batın hallerinden, keşif ve fütuh
tan, velayçt ve kerametten bir şeye bağlanıp kalma
malı, tam bir sadakat ve istikametle Allahu azim-üş
şana talip olmalı: <ilahi! Maksuctum sensin, matlübum 
ise ancak senin rizayı şerifindir.J niyazı ile Allahu 
teala'dan gayrı hiçbir maksud ve matlübu olmamalı
dır. Bu feı·agat, aşkın ve aşıkın şanındandır. 

Aşık, her nefesini son nefes olarak bilmeli, her ne
fesinde Mevla'yı zikretmeli, kıldığı her namazı öm
rünün son namazı, her zikir meclisini son Zikir mec
lisi kabul ve telakki ederek hiçbir an zikrullah'tan 
farig ve gafil olmamalı, daima ölüme hazır ve hazır
lıklı bulunmalı, zikr-i daim ve s_alat-ı kaim ve gaflet
ten salim olmalıdır. 

Ma'azallah, Allahu teala'dan ve zikirden gafil 
olur ve bu gafleti esnasında ruhu bedeninden ayrılır
sa, akıbetinin çok kötü olacağını gözönünde bulundur
malı ve bu hususta gayet titiz ve çok dikkatli bulun
malıdır. 

Aşıklar, az ve helalinden yemelidirler. Hayvani 
gıdalardan ziyade nebati gıdalara rağbet olunması 
evla ve müreccahtır. Yatıp uyurken de, huzur-u ilahi
de bulunduğunu unutmamalı ve edeben ayaklarını 
uzatmaksızın tiyumalıdır. 

Ey aşık ! . . 
Az uyu .. Yakında, öylesine uzun bir uykuya ya

tacaksın ki, bu uykunun sabahı kıyamet olacaktır. 
Allahu sübhanehu ve teala hazretlerini bilmek ko

laydır. Fakat, O'nu bulmanın yolu gayet zor ve çetin
dir. Vücudundan geçmeyince O'nu bulamazsın. Sofi, 
seecadade oturmakla sofi olamaz. Dervişlik yolu, yal
nız tae ve hırka giyrnek değildir. Sofi ona derler ki, 
Hak'ta yok ola .. Kalbi safaya ere. Sofi, gündüz güne-
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: şin ve gecu ayın nuruna ihtiyacı olmayan kişidir. Sofi, 
. gece-gündüz nur-u Hak'la yürüyendir. Sofilik, öyle bir 
yokluktur ki, varlığa ihtiyacı yoktur. Kişi, veliligini ve 
uyanıklığını nasıl bilir ve anlar? Ancak, ,Allahu tea
la'yı zikrettikçe bütün uzuvları da zikrediyorsa haber
dar olur. Sofi, böylesine denilir. Kendi zikri ile, bütün 
malılükatm tesbihini, bütün mevcudatın zikrini işite 
bilen er kişi SOFİ'dir, Kalbini ma-sivadan arındıran 

· SAFi kalp sahiplerine SOFİ denilir. 

SIDK, gönlünde olanı söyleyen; İHLAS işlediği 
ameli, Allah için işleyendir. Kullar görsün, sevsin ve 

. övsün diye yapılan arneller İHLAS'ı giderir, RİY A'yı 
getirir. Gösteriş için yapanlara ise MÜRA'İ denilir. 

Her an LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN 
RESULULLAH de! . .  Bu kelime-i münciyye-i mübare
keyi yalnız dilinle söylemekle yetinme ! .. Havuza veya 

· denize başını soktuğun zaman, nasıl yalnız kalbinle 
tevhid ediyorsan, her an zahiren ve batmen tevhidde 
·daim ol ki, sana FÜTUHA T ka puları açılsın, gaflf't per-

. deleri yırı:ılıp saçılsın, maksud ve matlü.buna eresin, 
cemal-i la-yezali göresin .. Zahirin halk ile ve batının 
Hak ile olsun .. Allah ve Resulüne iyman eden, bu iy
manını dili ile takrir ve kalbi ile tasdik eyleyen, 
zühd-ü kanaat, haşyet-i tekva sahibi olan Rabbine se
ve seve ibadette bulunan, Allah ve Resulüne aşk ve 

· muhabbette kemal mertebesine eren kutlu ve mutlu 
kişilere DERVİŞ derler. 

Dervişler, ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebi üzere 
itikadlarını tashih ederler, Allahu teala'nın emirleri
ne ihlas ve sadakatle imtisal eylerler, Hakkın men'et
tiklerinden kaçınır ve sakınırlar, bid'atlerden son de
rece ihtiraz ve münkerlerden insiraf ile güçleri yet
tiğince ruhsatı terk ve azimeti ihtiyar ederler ve bü-

, tün arnellerinde azim sahibi olurlar. Gerek din kar-
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deşleri ile ve gerekse bütün insanlarla ülfet ve ünsiy
yetlerinde Allah için muhabbet ve bütün malılukata 
merhamet, alel-ıtlak kul haklarına riayet ederler. Al
lahu teala'ya, teveccüh-ü tam ile itimad ve tevekkül, 
daima zil{r-i ilahi ile meşgul olurlar, sünnet-i seniy
ye-i Seyyid-ül-enama ittiba ile zahiren ve batmen ab
destli bulunurlar. içierini ve dışlarını arındırırlar; boş, 
lüzumsuz ve faydasız sözlerden ve konuşmalardan ve 
özellikle gıybet, nemmame, sebt ve şetmden son de
rece sakınırlar, aç gözlü ve acı sözlü olmaktan kaçı
nırlar, beş vakit namazlarını eda ettikten başka İŞ
RAK, DUHA, EVV ABİYN ve TEHECCÜD namazlarını 
da mümkün olabildiği kadar kılarak gecelerini salat 
ile ihya ederler, daima huzurullah'ta · bulundukların
dan asla gaflet etmezler, ma-sivadan yüz çevirir, kul
luk makamında daim, istikamette kaim ve ervah-ı 
Evliya'ullah'tan yardım isterneğe mülazım olurlar. 

Kalbin ma-sivadan arındınlması, kalbi istila eden 
rics'ten ve her türlü pisliklerden tathir olunması, Al
lahu teala nın kudret ve azametini tefekkür etmek ve 
kalbe aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resu
luilah nurhrı ıle nur vermekle mümkündür �i. bu tak
dirde o k�ı.lp NAZARGAH-I iLAHİ kılınmı'? olur. Ha
bib-i edib-! Kibriya efendimiz : 

ALLAHU AZİM-ÜŞ-ŞAN, SIZIN SURETINIZE, . 
SOY -SOPUNUZA VE MALLARINIZA BAKMAZ. 
KALPLERİNİZE NİYYET VE AMELLERİNİZE 
BAKAR. 

buyurmuşlardır. Onun için, kişinin eli karda ve kalbi 
yarda olmalıdır. 

Ey Hakka talip! . .  
Bilmiş ol ki, kulun hakka ibadet v e  ta'ati ve kul

luk görevlerini yerine getirebilmekteki muvaffakiy- -
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yeti, yine Allahu teala ve tekaddes hazretlerinin kere
mi, ihsan v e  inayeti iledir. Her ne kadar, irade-i cüz'i
ye kulun elinde görünüyor ve böyle zannediliyorsa da, 
cüz'ün külle yani irade-i cüz'iyyenin irade-i ilahiyye
ye ne tesiri olabilir? Muhabbet-i ihlhiyye de aynen 

�böyledir. Allahu teala, bir kuluna muhabbetini tevfik 
ederse, kul ancak o zaman Rabbine muhabbet edebi
lir. Allahu sübhanehu ve teala'nın tevfiki olm�yınca, 
bir başka tabirle Allahu teala kuluna muhabbetini 
la,yık görmeyince, kul Allah'a ne muhabbet ne de iba
det edebilir. Bu sebeple, kulun Rabbine muhabbet ede
bilmesi kendisi için çok ulu ve yüce bir derecedir. Bu 
muhabbetin artmasıyla, kulun mertebesi daha da yü
celir ve ali olur. ,Rabbine muhabbet eden kulun iba
det ve ta'atinin ecr-ü sevabı da daha ziyade olur. Al
lahu teala'yı seven bir kulu, Allah azze ve celle haz
retleri sevgisine layık görmüştür ki, bu takdirde Hak
kın da o kulunu sevmiş olduğu muhakkak ve o ku
luna cennet-i zatı ikram ve ihsan huyuracağı mut
laktır. 

Allahu zül-celal vel-kemal hazretleri, zat-ı aha
diyyetini sevenleri seven kişileri de onlarla, yani Alla
hu teala'yı sevenlerle haşreder. Hakkı hakkıyle ve la
yıkıyle sevenlerin başında Enbiya-i ızam ve Evliyayı 
kirarn gelir. Onun için, her kim Nebi'leri ve Veli'leri 
severse, Hak teala o kullarını bu alemde de, ebedi 
alemde de sevdikleri ile birlikte haşreder. Netekim, 
Resul-ü a'zam ve Nebiyyi mu'azzam efendimiz bir Ha
dis-i şeriflerinde : 

BENiM SÜNNETİMİ SEVEN, MUHAKKAK BENi 

SEVER. BENi SEVENLER DE CENNETTE BENiM
LE BERABERDİR, buyurmuşlardır. 
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Kulu, Hak teala ve tekaddes hazretlerine yaklaş
tıran amel, Allahu azim-üş-şan emirlerine seve seve 
imtisal ve sevmediği arnellerden de Allah'tan korka
rak ictinab ve Habib-i Edib-i Kibriya'nın sünnet-i se
niyyelerine sadakat ve samirniyetle ve tam bir ihlas 
ile ittiba etmektir. ·'!e 

Hakiki aşık olan bir kimse, bir başka kimseyi tam 
ve kamil bir aşk ile . sevecek olursa, o kimse için aşk 
uğrunda fayda veya zararını düşünüp gözetmeksizin 
her şeyini fedaya hazır ve müheyyadır. Mesela, sev
diği kendisini korkulu bir yere davet etse, aşık olan 
hiç düşünmeden, başına neler gelebileceğini akıl et
meden; onun bu çağınsına can ve başla icabet eder. 
Akl-ı maaş ve mantık, daima menfaatini aradığı gibi, 
aşık da ma'şukunun yolunda ve davetinde akıl ve 
mantıkla hareket edebilir. Zira, o ma'şuku uğrunda 
herşeyini feda ile mükellef olduğu kanısındadır. 

İyman, üç vechile tarif olunduğu gibi, aşk da üç 
yorumla tefsir olunur: İŞİTMEK-GÖRMEK-TADMAK . .  

İşte, bunlar iyman ve aşkın nevileridir. Hakiki 
aşık,aşk�nı bu üç şart ile isbat eder. Hakiki mü'min 
de, iyman�nı bu üç mertebeye varmakla, bu üç rüt
beyi ihraz etmekle ilan eder. 

Mücerred aşkı işittiği halde, aşkı yaşayamayan 
kendisini aşık zanneder. Aşktan haberi olmadığı için, 
kendisini aşık zanneden de sevdiğinin çağırdığı çok 
tehlikeli yerlere, aklını ve mantığını kullanarak el
bette gitmez. Çünkü, hakiki aşık değildir. Hakiki 
aşıkta da, akl-ı maaş ve mantık bulunduğu halde ak-

. lım ve mantığını aşk yoluna feda eder ve sevdiğinin 
çağırdığı her yere gider. Hakiki aşık için, sevdiğinin 
yolunda gerekirse canını bile feda etmek en büyük 
ni'mettir. Bu öyle bir ni'mettir ki, kalemle ve sözle ta
rif ve tavsifi mümkün değildir. Kelama girmez, bunu 
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ancak aşık olan aşıklar bilirler. Bu konularda hakiki 
aşık olmayanlar kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kör 
ren!_<ten, ı>ağır ahenkten ne anlar? Dilsiz, halini nasıl 
tarif edebilir? 

Aniatmağa çalıştığımızın hepsi maddidir. Oysa, 
aşk ma'nevidir. Madde ile ma'nanın sırrını pek az kim
[.e aniayabilir ki, bu da ancak tevfik-i ilahi ve hida
yet-i sübhani ile mümkündür. 

Allahu azim-üş-şanı, aşk-ı tam ile sevenler onun 
Resul-ü zişanına Uıbi olurlarsa, Hak celle ve ala zat-ı 
ülühiyyetine aşık olanları seveceğini, Kur'an-ı azim
ül-bürhanında açıkça ilan buyurmaktadır. (Al-i im
ran sure-i celilesi 30 ve 31 inci ayet-i kerimeler) 

Resul-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
mize ittiba ise, kişiyi evvela şeri'ate, sonra tarikate, 
daha sonra hakikate ve nihayet ma'rifete götürür. De
mek oluyor ki, ŞERİ'AT bu AŞK YOLU'nun kapusu
dur. Bir eve, ancak o evin kapusundan girilir. :rarikat, 
o evin odaları, hakikat o evde bulunan kasa ve ma'ri
fet de o kasanın içinde saklanan mücevherlerdir. Eve 
girmeyen, odaya giremez. Odaya giremeyen, kasayı 
bulamaz. Kasayı bulamayan da o mücevherleri ala
maz. Gerçi, ev sahibi o eve ve ·odaya girmeyen, kasa
nın yerini ve içindekileri bilmeyen birisine o mücevher
lerden verrneğe kadir ve muktedirdir ama, bu şekilde 
murada erenin pek az olduğu ehlince malum ve mü
sellemdir. Bunları, ancak mülkün gerçek sahibi olan 
Allahu sübhariehu ve teala hazretleri bilir. Sünnetul
lah böyle ceryan etmiştir ve böylece devam edecek
tir. Aşk yoluna baş koyan er kişiye düşen vazife, bu 
yolda sa'y-ü gayret etmek ve sabit-kadem olmaktır. 
Yoksa : 

- Ben seni severim ama, senin bana bu yolda gös
terdiğin ve benden yapılmasını istediğin hizmetler ve 
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vazifeler pek ağır ve ben bunları yapamam. Bana çok 
ağır yükler yüklüyorsun, diyerek ma'şukuna itiraz ve 
muhalefet edenin aşkında ne dereceye kadar sadık sa
yılacağını sizlerin irfan ve iz'anınıza terkediyorum. 

Sevgilin sana : 
- E-vin kapusunu aç ve o kapudan içeri gir, oda

ma gel ve beni bul, vuslatıma nail ol! .. diyecek, sen 
de ona : 

- Ben bu kapudan giremem, senin adana kadar 
çıkamam, bunlar benim için zahmetli ve meşakkatli 
olur, cevabını vereceksin. Alacağın karşılık elbette şu 
olacaktır : 

- Bu iş ancak böylece mümkündür. Kapurodan 
içeri girmek sana zor geliyorsa, adama çıkmak ağırına 
gidiyorsa, sen de beni ebediyyen bulamazsın ve vus
latıma eremezsin! . .  

Hakiki bir aşık-ı sadık isen, sevgilinin emrini ve
levki, bu yolda ölüm korkusu ve hayat kaygusu bile 
olsa, yerine getirrneğe çalışmalı ve buna alışmalısın. 
Ola ki, mi'şukun tenezzül buyurur da gelir. 

Şeri'at, Resuller resulünün sözü, tarikat de Ha
bib-i edib-i Kibriya'nın işidir, demiştik. Öyle ise, Re
sulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tutma
yan, onun işi ve fiili olan işler ve fiillerle amel etme
yen, onun hali olan hakikat ilmiyle hallenmeyen, ma.'
rifet-i Resul olan sırlara nasıl ulaşabilir? Şeri'at ile 
amil olarak iki cihan serverinin sözüne, fiiline ve ha
line uymayanların onun sırrına erişebilmeleri müm
kün müdür? Her şey mertebe ve derece iledir. Her bi
nanın bir temeli ve her rütbenin en alt basamağından 
en üstüne yücelrnek emeli vardır. Maddiyyatta da, 
ma'neviyyatta da keyfiyyet böyledir. İlk ve orta tah
silini tamamlamadan liseye ve hele üniversiteye devam 
edemezsin. Etsen bile, bir fayda sağlayamazsın. Çün-
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· kü, okunam ve okutulanı anlayamazsın, gider gelir 
aziz ömrünü yok yere zayi edersin. Kişiye, nereden 
gelip nereye gittiğini, niçin geldiğini ve niçin gittiğini 
bilmek gerektir. Niçin yaşadığını anlamak gereklidir. 
Hayatın ma'nasını bilmek MEN AREFE sımna ermek
tir. Hakka kul olarak, iki cihana sultan olmaktır. Hak 
ındinde makbul olmak, Hakka hakkiyle kul olmakla 
mümkündür. Allahu teala, zat-ı üluhiyyetine kulluk 
edenleri sever. Allah azze ve celle, insanı yani Adem'i 
ve evlatlarını, melekleri ve cinnileri ve diğer bütün 
mahlukatı, zat-ı üluhiyyetini bilmeleri ve kulluk et
meleri için yaratmıştır. 

Hakka kulluk ile erdi erenler, 
Kulluk eder bu Hak sırrı bilenler . .  

Kulluk ise, din ve iyman, aşk ve muhabbetle baş
. lar. ' Dinin başlangıcı yani temeli ŞERİ'AT'tir. Tavanı 
� HAKiKAT, içi MA'RİFET'tir. Bir bina temelsiz, duvar
sız ve damsız olamaz. Temelsiz, duvarsız ve damsız 
harebeye de sultan gelemez. 

Aşk'sız gönül şeytan evidir. İymansız kalbe ise 
Hak misafir olmaz. Sultanın misafir olacağı hanenin 
ma'mur olması şarttır. Sultanlar sultanına layık ola
cak haneyi, iyman, aşk ve muhabbetle süslemeli, ter
temiz hazırlamalıdır. Bunun için de, işe tam bir ihlas 
ile ve şeri'atle başlamalı, tarikatle kalp hanesini dü
zeltip süslemeli, hakikate ermeli ve ma'rifete vasıl ol
malıdır ki, o ma'rifetle kutbiyyete, kurbiyyete ulaşı
labilsin . .  Kutbiyyete erenler, ubudiyyette kaim olur
lar. Bu makam, · makam-ı Muhammediyyet'tir ki, in
san-ı kamil olarak Allahu teala'ya hilafet etmektir. 
Hakka mir'at olmaktır. Makam-ı Muhammediyyet, 
Allahu sübhanehu ve teala hazretlerine ubudiyyettir. 
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Bundan dolayı, Kelime-i şehadette Resul-ü zişanın AB- · 
DİYYET sıfatı RİSALET'inden önce zikrolunmaktadır. _ 

Fakat, Habib-i edib-i Kibriya'nın kulluğu ile, ken
di kulluğumuzu mukayese ederek batıl bir kıyasa kal
kışılmamalıdır. Zira, bütün malılukatın abdiyyetini te
razinin bir kefesine, Habib-i edib-i Kibriya'nın abdiy
yetini de diğer kefesine koymak mümkün olsa, Re
sul-ü mücteba'nın abdiyyeti elbette daha ağır gele
cektir. 

Abdiyyetin başı TEVHİD'dir, sonu da yine TEV
HİD'dir. Zahiri tevhid, batını da tevhiddir ves-selam . . . 

Kalbini bağ-ı cenan et ravza-i tevhid ile, 
Can dimağın kıl mu'attar nefha-i tevhid ile, 
Ka'be-i nur-u siyahın bi-nihayet yolların, 
Kat' eder erbab-ı aşk, bir lemha-i tevhid ile . .  
Her ne denlu ru-siyah ettiyse isyanın senin, 
Ağanr bi-şek yüzün bu gurre-i tevhid ile . .  
Ma verayı ins-ü cinni seyredip arşa çıkar, 
Kim ki mi'rac eylediyse cezbe-i tevhid ile . .  
Ey NİYAZİ arif-i billah gönülden salbeder, 
On sekiz bin perdeyi bir lem'a-i tevhid ile . . . 

DUA VE MÜNACAT 

Aman Allah'ım! . .  Aman ya Gaffar! . .  Bizden hata; . 
senden ata, kapuna geldik ey sahib-i ata! . .  Çirkab-ı 
dünya ve sevday-ı belay-ı ma-si va ile kararan ve dolan . 
ve aslında nazargah-ı ilahiyyen olan kalplerimizi, Ha
bib-i edibin Muhammed-ül-Arabi ile ehl-i beyti, ezvacı, . 
ashabı, ensan, ahbabı ve Veli'lerin hürmetine, Jiase
neyn-il-ahseneyn izzetine aşkullah, muhabbetullah ve ' 
muhabbet-i Resuluilah nurlan ile nurlandır, Kur'an-ı : 
azim-ül-bılrhanın sırları ile sürurlandır, şeri'at-i gar- -
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rayı Ahmediyyenle şu'urlandır ya Rabbi ! . .  Kalp hane
lerimizi, tecelli-i tevfik-i cemalinle arındır ve bizleri 
aşkına, şevkine ve zevkine varan has kulların arasın
da barındır, şarab-ı tahuru aşkı yed-i envereyn-i Re
sul-ü mücteba'dan ve saki-i Kevser Aliyyül-mürteza'
dan, Haseneyn-il-ahseneyn'in mübarek elerinden do
ya doya lçirerek kandır, kana kana içelim, aşkullah 
ile can-ü ü:nden geçelim, eğnimize cennet hulleleri bi 
çelim, aşk yolunu seçelim ilahi ! . _  Biz asi, mücrim ve 
günahkar kullarını da zat-ı ülühiyyetine ve Rabib-i 
edib-inin nur-u nübüvvetine hakkıyle aşık olan ve bu 
aşk ile dideleri giryan ve ciğerleri püryan olan aşıklar 
ve sadıklar kafilesine · idhal ve ilhak eyle ya RabbiL. 
Hz. İmam-ı Hüseyin'in ve Kerbela şehidlerinin ma:
sum-ve temiz kanları hürmetine bizleri bu zümre-i na
ciyyeye k<.üılmak şeref ve imtiyazına mazhar kıldığın 
kullarından eyle ya Rabbi ! . .  Rahiym'sin, Kerim'
sin, Ecved-ül-ecvediyn'sin, erham-er-rahimiyn'sin ey 
Allah'ım, afüvsün ve affetmeği seversin, Latif'sin lüt
fetmek şanındandır, kusurlarımızı itiraf ederek ka
puna geldik, bab-ı lütfuna sığındık. Kapuna gelen suç
luların niyaz ve istirhamlarını reddetmezsin, AMAN 
diyenleri ve dileyenleri boş çevirmezsin, bizleri de af
fınla şad ve lütf-u kereminle adab, sevdiğin has kul
lar arasında isimlerimizi yad, her müşkilimizde imdad, 
maddi ve ma'nevi ni'metlerini müzdad eyle ya Rabbi! . .  

Aman ya Şefi-ul-müznibiyn ya Resulullah! . .  Gü
nahkarız, şefi'imiz ancak sensin, bizlere şefi' ol, şefaa
tin ındailah makbuldür ve reddolunmaz biliyoruz ve 
inanıyoruz, valiahi billahi ve taliahi reddolunmaz .. El
meded ya Resulallah! .. Aman ya ehl-i beyt-i Mustafa! . .  
Siz, ma'deni mürüvvet ve malız-ı rahmetsiniz, şefkat 
ve merhametinize sığındık, lütuf ve atıfetinize iltica 
ettik .. Evet, bizler mücrimiz, miskiniz, yeti.miz ve bi-
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kesiz, siz kimsesiz kalanların kim�esisiİıiz, merhamet 
efendim, mürüvvet sultanım, garipterin enisi, mucrim
lerin şefi'isiniz, esir-i nefs ve zebun-u heves olan biz bi
çarelere Allah için şefkat ve marhametinizi esirgeme
yiniz, bizlere yardım elinizi uzatınız şey'en lillah .. İs
yan deryasına daldık, aziz ömürlerimizi isyan ve nis
yan ile höva'ya saldık, bugün çaresiz ve dermansız 
kaldık, kusurlarımızı ve günahlarımızı itiraf ederek 
Bab-ı Muhammediyye'de Rahmet-i ilahiyyene el açtık, 
ma.' siyyetle kararan yüzlerimizi secdeye koyarak, 

kalplerimiz yanarak, ah-ü figan edip ağlayarak der
gah-ı barigah-ı ülühiyyetine geldik, Hz. Adem aleyhis
selamın tövbesini kabul buyurduğun gibi, bizim töv
belerimizi de lütfen ve keremen kabul buyur, bizler de 
onun evlatlarıyız ve Habib-i edibin Muhammed'inin 
ümmetiylz, yaptığımız hatalara ve işlediğimiz suçlara 
pişmanız, nefs-i emmareye düşmanız, bizlerin de töv
belerimizi kabul buyur affınla ve lütfunla bizleri de 
mesrur eyle ya Rabbi! . .  Sen o yüce ve kerim Allah'sın 
ki, af isteyenleri affınla şad, bahş isteyenleri narından 
azad eder, cennet ve cemalinle ikram ve ihsanda bu
lunursun. Mülkün maliki sensin, her emrinde galip 
sensin, her işinde fa'ik sensin, ilahi ey ma'bud-u asli 
ve mahbub-u hakiki olan yücelerin yücesi Rabbim ! . .  
Senden gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstehak 
Hak Ma'bud yoktur, ancak sen varsın, birsin, şerik ve 
nazirin de olamaz, istersen yıkar, yakar, dilersen ma'
mur ve a'dab edersin, KÜN emriyle herşeyi hallü fas
leyleyen ancak sensin .. Ma'budumuz, maksudumuz ve 
matlılbumuz da sensin .. İstersen azap ve dilersen af
federsin . .  Eğer, azap edecek olursan bizler senin aciz 
ve naçiz kullarınız, eğer affedersen rahmet edenlerin 
en merhametiisi yine sensin .. Rahmet edenlerin kalp
lerine merhamet veren de yine sensin .. Rahmaniyye-
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tinle, seni inkar eden kafirlere dahi hayat hakkı ve
ren, onları türlü ni'met ve rızıklarla besleyen münkir
leri bile mahrum etmeyen ve bu alemde onlara da ha
yat ve nzık veren, münafıkların isteklerini yerine ge
tiren, kafirlere muradlarını veren hep sensin.. Seni 
tevhid edeni, sana gönül vereni -Haşa- mahrum et
mezsin .. Bab-ı rahmetinden onları elleri boş olarak 
geri çevirmezsin .. İşte, bizler de bab-ı rahmetine gel
dik, lütfuna el açtık, bizleri de boş çevirme ya Rabbi ! . .  
Biz, fani ve aciz kullar iken kapumuza gelenleri red
ctetmez va onlara bize bahş ve ihsan buyurduğun ni'
metlerle ikram ederiz. Haşa sümme başa, sana geleni 
ve senden isteyeni me'yus ve malızun geri göndermez
sin, aman Sübhanım, aman sultanım, ma'budum Al
lah'ım ! . .  Ey yüce Mevla'm, Rabbim, Allah'ım! . . Günah
tarla yüzlerimiz, isyanlarla gönüllerimiz kapkara, 
nıahşerde biz�eri etme avare, geldik ulu Settar'a .. Aş
kınla doldur, ağlanm güldür, derdinle yandır, tek ar
zum ve emelirri Visal'dir senden Allah'ım! . .  Nuh aley
hisselamı ve ona iyman edenleri boğulup gitmekten 
kurtardığın gibi, bizleri de Hazret-i Nuh'un gemisi mi
sali olan d ininle, küfür deryasında, isyan ve ma'siy
yet ummanında boğulup helılk olmaktan halas eyle . .  
Bizlere iyı"lan haz ve lezzetini, ibadet zevk ve saade
tini, muhabbet tae ve devletini, aşk saltanatını nasip 
ve müyes.ser eyle ki, iki cihanda sana la.yık kul ve Ha
bib-i edibine layık ümmet olalım, tabi-i sünnet olalım, 
sırat-ı müstakiym'de sabit kalalım, zatında fılni ve 
bezm-i ilahinde baki bulunalım, zümre-i uşşaka ilti· 
hak ile hayat-ı sermediyye ve cavidaniyyeye mazhar 
olalım ya Rabbi! . .  

İlahi ! . . On peygamberine on keramat ile ikram ey
ledin . .  Hz. Adem'in ve Hz. Davud'un (Aleyhisselam) 
tavbelerini kabul buyurduğun gibi bizleri de tövbeleri 
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makbul olan TEVV ABİN zümresine ilhak ey le ya 
Ra,hbi ! .  Hz. İdris aleyhisselamı semaya ref'ile cenne
tine idhal buyurduğun 'gibi, bizleri de dünya pislik
lerinden ve kirliliklerinden arındır ve yücelt, cennet 
mahiyyetiade olan ahlak-ı islamiyye ve ahlak-ı Mu
hammediyye ile ahiaklanmayı nasip ve müyesser kıl. 
bu alemd8 cennete dalıli olan, edep tacını başına, iy
rnan nurunu kalbine, şeri'at libasını egnıne giyen, 
gözlerinde ibret, kulaklarında hassasiyyet, dillerinde 

zikir ve tevhid ile arz-ı mahmedet, ayaklarında hayra 

ma'tuf gayret ve metanet, ellerinde sehavet bulunan 

eli hayır ve karda, gönlü yarda arif-i billah, vasıl-ı ilai

lah olan, l.•Jmeden evvel ölen, bu ölümleriyle olan aşık

lar zümresine ilhak eyle ya Rabbi ! . .  
Hz. Musa aleyhisselamı hitab-ı izzetine muhatap 

kıldığın gibi, bizlerinde kalplerimize ilhamatını ha
vale buyurarak kendi turumuzda Zat-ı üluhiyyetinde 
sohbet ederek zevk-i Ma'neviyyeye erişen Has kulla
rından eyle ya Rabbi! . .  

Halil'ini nar-ı Nemrud'dan halas ettiğin gibi, biz
leri de meş'um nefislerimizin ateşinden kurtararak bir 
an bile olsa bizleri nefslerimizle başbaşa bırakma ya 
Rabbi.. Bizleri nefs şeytanından koruyarak nefsi
mizin narını nura tebdil eyle ya· Rabbi.. İbrahim aley
hisselamı Halil'liğe yükselttiğİn gibi, bizlerin de isim
lerimizi aşıklar defterine cisimlerimizi ma'şuklar züm
resine dahil eyle ya Rabbi! .  

Hz. Eyyub aleyhisselamı bütün elemlerden beri ve 
kasavetlerden geri aldığın gibi, bizleri de dünya ve 
ahiret korkularından ve kaygularından, elemlerden, 
kederlerden kurtararak refah ve saadete eriştir ya 
Rabbi! . .  

Hz. Yunus aleyhisselamı, balığın karnından azad 

ettiğin gibi, bizleri de düşman elinden, cehil zulme-
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tinden, küfür nekbetinden selamete çıkar ve azad ey
le ya Rabbi! . .  

Hz. Süleyman aleyhisselamın mülkünü iade etti
ğin gibi, bizleri doğduğumuz gün olduğu kadar arın
dır, mülk-ü roaddiye ve devlet-i ma'neviyye ile taltif 

eyle ya Rabbi! . .  

Hz. İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh efendimizi . 
şehadet rütbesine eriştirdiğin gibi bizleri said olarak 
yaşat ve bütün şehidlerin şefaatlerine nail eyle ya 

· Rabbi! .  Şehidlerin mübarek kanları hürmetine, bizleri 
su-i itikaddan hıfzeyle, rizayı şerifine muvafık ve Ha
bib-i edibinin iymanına mutabık tam ve kamil bir iy
man ile kemale eren mü'minlerden eyle ya Rabbi! :. 

Son sözlerimiz Kelime-i tevhid ve Kur'an�ı mecid 
olsun, dillerimiz zikir ve tehvidde, gözlerimiz cennet 

ve cemalde iken: CEY YAKIN BİR İYMAN İLE İYMAN 

ETMiŞ NEFİS ! . .  SEN RABBİNDEN, RABBİN DE SEN-. 

DEN RAZI OLDUGUN HALDE RABBiNE DÖN VE 

VU SLAT EYLE, GiR HAS KULLARIMIN ARASINA, 

GİR ONLARLA BİRLİKTE ZAT CENNETİME. J  emr-i 

eeliline muhatap olan Has kulların zümresine bizleri 
de ilhak buyurarak mazhar-ı zat eyle ya Rabbi! . .  Ce
lalinden cemaline eren, adliden affına mazhar olan, 
fazlınla cennete giren, cemal-i Mustafa'yı gören, Fir
devs-i a'lada Rabib-i edibinin cibarında iskan edilen, 
cemal-i la-yezale eren kutlu ve mutlu kişiler arasına 
bizleri de ilhak eyle ya Rabbi! . .  

Ey mağlup olmayan galip ! . .  Devletimizi adi ile 
payidar, ordularımızı karada, denizde ve havada VE 
YANSUREKALLAHU NASREN AZİZA sırrına eriştir. 
Din ve dev I et ve özellikle şu garip ve şanlı millete Hak 
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ıçın hakkaniyyetle hizmet -edenleri iki cihanda aziz 
eyle.. Emir-il-mü'miniyn Ömer ibn-il�Hattab radıyal
lahu anhın sancağı altında cem'eyleyerek livayı hamd 
altında haşrey1e .. Şehidlerin derecelerini ve gazilerin 
rütbelerini ali eyle .. Helalinden kazanan tüccarlarımı
zı, Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk radıyellahu anhın sanca
ğı altında. ilme, Kur'an'a, din ve iymana ve mü'min
lere hizm8t edenleri Hz. Osman ibn-i Affan radıyalla
hu nahın sancağı altında, ilimleriyle amil, hilmieriyle 
kamil, sabır ve metanetleri ile mütekamil, cesaret ve 
şccaatleri ile, hamiyyet ve sehavetleri ile, kerem ve 
faziletleri ile bütün insanlık alemine şamil merdleri 
ve yiğitlen de Hz. İmam-ı Ali kerremallahu vechehu 

· ve radıyallahu anh efendimizin sancağı altında cem'
eyle ya Rabbi! . .  Mazlumları Hz. İmam-ı Ha•;;an-i müc
teba'ya ve mazlumen şehid olanları Hz. İmam-ı Hüse
yin-i mazlum-u Kerbela CRıdvanullahi aleyhim ec
ma'ıyn) efendilerimizle haşreyle ya Rabbi! .  Denizlerde, 
karalarda ve havalarda Allah için ı'layı kelimetullah 
için, insanlık ideali için, hürriyet ve istiklıHleri için, 
vatan ve milletleri için, ırz, iffet ve namuslarını koru
mak için, mukaddesat için şehid olanları da Resulul
lah'ın arslF.ı.nı Hz. Hamza radıyallahu anh efendimizin 
sancağı altında cem'eyle ya Rabbi ! . .  Allah korkusuyla 
ağlayan gö?. hakkıyçün, Allah aşkıyla yanan öz hakkıy
çün, Allah için söylenen söz hakkıyçün, Tevrat, İncil, 
Zebur ve Kur'an-ı azim-üş-şan hakkıyçün, zat-ı ülu
hiyyetini bir an bile unutmayan ve daima anan kul
lar hakkıyçün, Uveys-ül-Karani ve cümle Piran-ı izam 
Hakkıyçün, Aşıklar, Sadıklar, Muhlisler, Abidler, Za
hidler hakkıyçün, Kutb-ül-aktab mezheb-i Nu'man.hak
kıyçün, hüsn-ü veeh-i Yusuf-u Ken'an hakkıyçün bu ni
yazlarımızı ve isteklerimizi lütfen ve tenezzülen kabul 
buyur ya Rabbi! . .  Fakir-i hakir MUZAFFEH AŞKİ ku-
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lunu dua ile yad edenleri iki cihanda da Habib-i edi
bine bahşeyle, ölümümden sonra bize bir Fatiha-i şe
rife okuyanları, ölümlerinden sonra Fatiha'ya garkey
le ya Rabbi! . .  

İlahi ! .  Rabib-i edibine, onun ehl-i beytine, evla
dına, ezvacına, e'İısarına, ashabına, ahbabına ve ha
husus rüşd sahibi halifeleri olan Ebu-Bekir, Ömer, 
Osman ve Ali rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ıyn ile 
ila yevm-il haşr-i yel-karar muhibbanına salat eyle . .  
Bizlere tevfikini refik eyle . .  Bu risalemizi okuyan, oku
tan ve dinleyenlerin içierini ve dışlarını nur-u ilahin 
ile pür-nur eyle, elimlesini lu_tuf ve hidayetinle mes
rur eyle, nasipleri olanları hidayetine mazhar eyle, son 
nefeste iyman ile çene kaparnağı nasip ve müyesser 
eyle ya Rabbi! .. Bu aciz ve naçiz risalemizi md-i ila
hiyyende ve Resul-u zişanının ındinde makbul, mer
gup ve mahbub eyle . .  Okuyan aşıkları aşkına layık ey
le . .  Niyazlarımızı kabul buyurarak bizleri memnun ey
le ya Rabbi! . .  
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun ve se
lamün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn 
··cEL-FATİHAl 

Eş-Şeyh EL-HAC 
Muzaffer OZAK 

191 



Can olur, can içre cananı olan; 
MEN AREF sırrına irfanı bulur . .  
Halka-i tevhidde iz'anı olan, 
Ka tresin bahredip, ummanı bulur . .  

Mürşid-i kamilden aşk badesini, 
İçenler bulurlar dildadesini, 
Aşk alır aşıkın iradesini, 
JRCİ'İY emriyle Rahman'ı bulur . .  

Bu fani alemin temeli aşktır, 
Aşıkın dü-cihan emeli aşktır, 
Kulluğu, ta'ati, arneli aşktır; 
Aşk ile yaşayan Rıdvan'ı bulur . .  

Doğudan batıya nereye varsan, 
Milyonca aşık var, arayıp sarsan; 
Tevhid'e susamış bu çağda insan, 
Kalbinde gizlenen pinham bulur . .  

Felekler devranda İLLALLAH diye, 
Melekler seyranda İLLALLAH diye, 
Yürekler fevranda İLLALLAH diye. 
Herbiri derdine derınanı bulur . .  

Aşk yolu sarpçadır, kolay aşılmaz; 
Tarık-i vuslata tez ulaşılmaz, 
�u gizli bir sırdır, pek anlaşılmaz; 

, Aşık-ı Hakiki ihsanı bulur .. 

Bu mis�in AŞKİ'ye cihan dar gelir, 
Saray-ı vahdete milımandar gelir, 
Müşkile düşünce zirnandar gelir, 
NUREDDİN CERRAHi sultanı bulur . .  

MUZAFFER AŞKİ-İ CERRAHİYYÜL-HAL VETİ 
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