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ÖNSÖZ
Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiylc� ma'nevi fikir hayatımıza
armağan ettiğimiz bu nciçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın
dan büyük bir ·iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz ta
rafından Arabi, Faris·i ve diğer lisanlaı·da yazılmış, oJ;unmuş ve oku
tuZmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler
mevcııttur. Havas ve Havassül-havas tabir olunan ve herbiri birer gö
nül sultanı olan bu zevat-ı ali-kadrin te'lif huyurdukları çok kıymetli
ese1'eler yanında, bir hiç mesabesinde olan bu risaleciği kaleme almaktan
muradımız; nas·ipleri bizden olacak ıhııan-ı din-i mübiyne hizmet ede
bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkın bize ilham ve ihsan buyurduğu kcular,
dil·imizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille
timize ve muhterem din kardeşlerimize, Hale yoldaşlarımıza hayırlı ve
faydalı olabileceğimizi düşündük.
Allahu azim-üş-şanın rizasını, Resül-ü zişanın şefaat-i uzmasını ve
Evliyaullahın himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i halisa
nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu
lardaki mü.şkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün ycttiği kadar hal
letıneğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiğ·i gibi, bu çok önem
H bahis IÇ ALEMI ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler�
şeytan aleyh-ül-la'neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen
iblisler sayılamayacak kadar çoktur.
Bu risale; Hakka talip ve rizaya ragıp olanlarla, kendi özünü bil
mek murad edenlere ·ve insan doğup insan ya.şamak ve insan olarak öl
mek isteyenlere ııc nasipleri bizden olanlara -ln.�a�allah- iyi bir reh
ber olacaktır.
Bütün gayret ve hüsn,ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa�
hata 1.'C noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın
iz'an ·ı;e t'icdanlarından bekler, günahları, affetmes·ini ve örtmesini se
ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikap etmediğimiz zuhul ve nis
yanlarımızın af buyurulmasını tazarrıı ve niyaz eyler� ruhaniyyet-i Mu
hamınediyye ve himmet-i Evliyaullahtan bize yardımcı olmalarını di
leriz.
Bu risalemizin; indi-ilahiyyede, indi-Resülullahta ve indi-Evliya
ullahta mergup ve mahbup olmasını ve Ümmet-i Muhammed'e faydalar
sağlamasını temenni ve ümit ederiz.
Tevfik, Allah'tandır ...
Kutb-ül-arifiyn, Gavs-ül-vcisıliyn, Hatem
ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed
Nureddin Cerrahi fahri türbedarı, muk
bil-i-akdcim-ül-Evliya
El-Hac MUZAFFER OZAK

El-Hamd-ü lillahi Rabbil-dlemiyn. Ves-saldtü ves-seldmü ala Resu
lina ve ResiU-üs-sakaleyni Muhammedin ve dlihi ve evlddihi ve ezvacihi
ve eshabihi ve ensarihi ve muhibbihi ecma'ın.

Ey aslını öğrenmek isteyen! Hakikatte sultan olup, bu
aleme uryan gelen ve bu alemden uryan giden! Bu gidişinde,
o uryan haliyle ya ebedi aleme sultan olacak veya ebediyyen
uryan kalacak olan insanoğlu!
Bu aJemde, ilk ve en önemli vazifen; nereden geldiğini_,
niçin geldiğini ve nereye gideceğini aramak ve öğrenmektir.
Geldiğin yer haktır. Vazifen ise, seni bu aleme insan ola
rak getiren ve kudsi ve muazzam varlığa, inanıp iyman getir
mek ve ondan razı olmaktır. Her işinde, O'nun rizasını ara
maktır. Teslim-i külli ile O'na teslim olmaktır. O'nun arzu
ettiği şekilde yaşamaktır. O'nun arzu ettiği şekilde yaşamak
için de, sana peygamberleri vasıtasıyle gönderdiği kitaba uy
maktır. Bu kitabı anlamak ve bütün bu saydıklarıınızı öğ
renmek için de, ilim tahsili farzdır. Aleyhissalatü ves-selam
efendimiz.

Utlub-ül-üme ve lev kdne bis-sıyn-i farizatün ald külli müslimin ve
müslimetin.

(ilim, Çin gibi uzak bir diyarda dahi olsa, erkek veya ka
dın her müslümana ilim tahsili farzdır. ) buyurmuşlardır.
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Bir diğer Hadis-i şerifte de: (HAYATTA, EN HAKtKi
MüRŞID lLtMDtR.) buyurulmuştur.
Semavi kitapların en yücesi ve sonuncusu olan, Hakkın
kelamı, alıkarnı hiç bir zaman eskimeyecek, daima genç ve
dinç kalacak olan ve on dört asırdanberi bütün hasımlarını
mağlfıp edegelmiş olduğu gibi, kıyamete kadar da hasımla
rını münhezim edecek olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın birinci
ayeti:
o

•

t)J

lkrô/

...

(Oku ! )
değil midir?
ilim ve alimler hakkında, nice. ayat-ı beyyinat ve nice
ehadis-i şerife mevcuttur ve bu ayet-i celilelerle Hadis-i şe
riflerden alınan feyz-i berekat ile söylenmiş veeizeler ve kü
tüphaneler dolusu eserler vardır.
Demek oluyor ki, insanoğlunun birinci vazifesi okumaktır.
Zira, bilenlerle bilmeyenler müsavi değillerdir. Allah celle,
Kur'an-ı kerimde:

Hel yestevilleziyne yti'lemunc velleziyne ıa yti'lemun ...
Ez-Zümer süresi: 9

(Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?) buyurmuştur.

Ne var ki, iş yalnız o kumakla da bitmez. Tefekkür et
mek, düşünmek, okuduğunu anlamak ve anladığını hazınet
mek gerekir. Tefekkürsüz, mücerret okumakla iktifa edenler,
okuduklarını düşünmekten mahrum olanlar, okuduklarını
hazmetmeyenler ve okudukları ile amil olmayanlar hakkın
da da aşağıdaki ayeti-kerime nazil olmuştur. öyle kimseler
vardır ki, çok okurlar amma okuduklarını anlayamaz ve an
ladıklarını hazmedemezler. Allahu sübhanehu ve teala, bu gi
biler için de :
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Mesel-ülleziyne hummil-üt-tevrate sümme lem yahmilüha ke-mesel-il-hı
mari yahmilü es fara.
El-Cum'a suresi: 5

( Kendilerine Tevrat yükletilip, öğretilerek hükümleri ile
amel etmeleri teklif olunanlar, sonra onu taşımayanlar, hü
kümleri ile amil olmayanlar, ondan faydalanamayanlar, bü
yük büyük kitaplar taşıyan merkeplere benzerler.)
buyurmuştur.
Evet, merkep o kitapları yüklenmekle yorgunluk ve me
şakkat çeker amma, kendisine hiç bir faydası olmaz. Şu hal
de, okuduğunu anlamayanlarla, anladıkları ile amil olmayan
lar da, kitap taşıyan merkepten farksızdırlar.
Bu hükme varınca, ortaya kendiliğinden bir hakikat çı
kıyor :
İnsanoğlunun birinci vazifesi okumak ise, ikinci vazifesi
de tefekkür etmek yani düşünmektir. Demek ki, okumakla iş
bitmiyor, okuduğunu düşünmek ve onunla amil olmak da ge
rekiyor. Hiç şüphesiz, bu kolay bir iş değildir. Resfıl-ü ekrem
sallallahu aleyhi ve seliem efendimiz, bir Hadisi şeriflerinde:
IIZ"I_$ jt. •

Bir saat tefekkür etmenin, altmış yıl nafile ibadet et
mekten, Allahu Tealaya daha sevgili olduğunu... beyan
buyurmuşlardır. Buna binaen, Hazreti Yunus (Kuddise sır
ruh) :
ilim, ilim bilmektir;
ilim, kendin bilmektir;
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır ?

buyurmuştur.
Tefekkürsüz ilim, hazımsız gıdaya benzer. Yediğimizi
hazınedemediğimiz takdirde, nasıl rahatsız oluyor ve o gıda
dan faydalanamıyıorsak; tefekkürsüz ilimden dıe insan aynı
şekilde rahatsız olur ve yararlanamaz.
Okumak; okuyan kişinin, okuduğunu gördüğü kadardır.
T,efe:kkür ise; ona verilen anlama kudreti nisbetinde olur
ki, bu bakımdan anlama, okumanın fevkindedir. Mücerret'

-
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okumak, harflerin bir araya gelerek bir şeye rümuz olduğu
nu bilmek, mücerret o rümuzu görmek demektir. Anlamak ise,
o rümuzun anlatmak istediğini anlayabilmektir.
Mesela, tNSAN kelimesini yazdığımız zaman, i N S A N
harfleri mi insandır, yoksa bu harflerin delalet ettiği mana mı
insandır?
Mücerret okuyan, iNSAN kelimesine insan diyen kimse
dir. Tefekküreden ve anlayan ise, bu kelimenin delalet ettiği
manayı anlayabilendir.
Nübüvvetlerini henüz ilan etmekle emrolunmadıkları
devrede, Resfıl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimi
ze, Hira dağında tefekkür irade huyurulduğunu ve yalnızlığın
kendilerine sevdirildiğini Buhar-i-şerif beyan etmektedir. Bu
uzun tefekkür devresinden sonra, kendilerine Cebrail aleyhis
selamın vahiy getirdiğinde, bütün islam kaynakları ittifak et
mektedirler.
Zira, ka'inatta insandan yüce bir malıluk halk olunma
mıştır. Ka'inatta görülen her şey, insan için halk buyurulmuş
tur. Buna biaen, Hadisi kudside Allah celle:
Ey insan ! Her şeyi senin için yarattım. Seni de, zat-ı ülfi
hiyyetim için halk ettim, buyurmuştur.
insan HALiFE'TULLAH"tır.

Ve iz kale rabbükc lil-melii'iketi inni cailün fil-ardi halife...
El-Bakara suresi: 30

(Hani, Rabbin meleklere Ben, muhakkak yeryüzünde bir
halüe yaratacağım demişti.)

Bundan da anlaşılıyor ki, TASAVVUF insana kendi kıy
metini öğreten bir ilimdir. ( Kendini bilen, rabbini bilir. ) Ha
dis-i şerifi de, insan kendi aczini ve faniliğini bilirse, Rabbi
nin kudret ve kuvv,etini, azarnet ve celalini anlar Vie o yüce
varlığa, o kudret ve kuvvete, o celal ve azamete karşı muhab
betin ve korkunun ne idüğünü idrak eder gerçeğini belirtmek
tedir. insan, muhabbetle yaratıldığını ve hikmetin başı Hak
korkusu olduğunu sezdiği gün gerçek insan olur.

-
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Kişi, iki halet üzeredir. Uhdesine tevdi olunan vazifeyi,
ya muhabbetle veya korku iLe yapar. Hiç şüphe yoktur ki,
muhabbetle yapılan herhangi bir iş, korku ile yapılandan da
ha üstün ve yücedir. Seven, sevdiğini hem sever, hem sayar,
hem de itaat eder. Bunun için de, sevdiğini kırmaktan, incit
mekten ve darıltmaktan çekinir. Kişi, sevdiğinin emrini seve
seve, memnuniyet ve muhabbetle yerine getirir ve böylelikle
ona olan aşk ve muhabbetini izhar etmiş olur. Kişi, sevdiği
nin sevmediği ve men'ettiği şeyleri de, sevdiğini incitip kıra
bileceği mülahazasıyle yapmaz ve bu gibi şeylerden kaçınır.
Gösterdiğimiz misaller, aynı cinsten olan insanlar içindir. Ya,
kişinin sevdiği Hak olursa? Düşünen kimseler için bu muhab
bet ve korkunun ne demek olduğu aşikardır.
Allahu tealayı en çok seven ve muhabbet eden ve on
dan en fazla korkan şüphesiz Resfıl aleyhissalatü ves-selam
dır. Hakka yakınlık, bunu ifade etmektedir. Hakkı, Hakkın
istediği gibi bilen, O'nu seven ve O'ndan korkan yine Nebiyyi
zişandır. Zira, sevrneğe layık ve korkınağa elyak Allah celle
hazretleridir. Bu alemde, her şeyin fani olduğunu, her şeyin
mahv-ü harap olacağını, ancak Allahu teala'nın baki kalaca
ğını en iyi bilen de, şüphesiz mefhar-i ka'inat aleyhi efdal-üt
tahiyyat efendimizdir. Hakikat-i Muhammediyyeye bir neb
ze vakıf olanlar da, sevilmeğe, sayılınağa ve itaat olunınağa
layık olanın ancak Allahu azim-üş-şan olduğunu bilir, görür
ve tadarlar.
Allahu sübhanehu ve teala, yarattığı bunca mahlukat
içinde insana verdiği değeri ve önemi, hiçbir malılukuna ver
memiştir. Görünen ve görünmeyen bütün alemleri, gökleri ve
göklerin içinde bulunan güneşi, ayı ve yıldızları, havayı, yer
leri ve yerlerin altında ve üstünde bulunan gizli ve aşikar bü
tün ni'metleri, denizleri ve denizierin derinliklerinde bulunan
her şeyi ancak ve yalnız insanoğlu için yaratmıştır. insanoğ
lunun kursağına bir lokma ekmeği indirmek için güneşi ya
ratmış, yağmurları yağdırmış, toprağı beşerin yaşamasına el
verişli hale getirmiştir. insana verdiği vücut, el, ayak, göz,
kulak, ağız, burun, ruh, his, akıl, düşünce, irade, kabiliyyet
hiçbir malıluka verilmemiştir. insanın nail olduğu bir çok ni'
metlere melekler dahi nail olamamışlardır. Hatta, meleklerin
bir kısmı dahi, insancğluna hizmet için halk olunmuş, cennet
ve cehennem insanoğlu için halk ve icat buyurulmuştur. Ka
firlerin ruhlarını kabzetrnek için dahi melek gönderilmesi ve
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bu ameliyyenin melek-ül-mevt vasıtasıyle icra edilmesi ve ka
firlerin nara yani c,ehenneme girmeleri de Allahu teala'nın
insana verdiği önemi göstermektedir.
insanın, Allahu sübhanehu ve teala'dan geldiğini ve yine
o·na rücfı edeceğini, Kur'an-ı azim haber vermektedir:

ln.nd lil"lahi ve in.nd ileyhi rdci'un..

El-Bakara süresi: 156

(Biz, Allahu teala'nın kullarıyız ve ancak O'na döneriz.)

Allah celle, insanı severek yaratmıştır. Bu sebeple, insa
nın da zat-ı ülfıhiyyetini sevmesini ister. Buna binaen, Kur'
an-ı hakimde:

Kul

in küntiim tuhibbunallahe fettebi'uniy yuhbıbkiimullahii. ..
Al-i-lmran süresi:

31

(Ya l\luhammed ! de ki: Eğer , siz Allahu Teala':rı Sf'\ i
yorsanız, hemen bana uyun ki, Alahu Teala da sizi sevsin . . )
huyurulmuştur.

Alahu teala'yı sevmek, O'nun Habibine tabi olmakla
mümkündür. Kulun, O'nun sevgisini celbedebilmesi ise, ancak
Rabibinin yoluna sülfık etmekle kabildir ki, ayet-i celile bu
gerçeği vüzuhla ortaya koymaktadır. O'nun Habibine ittiba
da, ancak Rabibinin sıfatına bürünen, onun kokusunu ve mu
habbetini bize duyuran, onun haline vakıf olan, onun gittiği
yoldan giden bir zata ittiba şartıyle tahakkuk eder. Zira, Al
lahu teala ile kul arasında vasıta, peygamberle:rdir. Herşey
fani olduğuna göre, elbette Nebi'ler de eceli (ölümü) tadıcı
dır. Şu halde, Nebi'ler de ölümü tadıcı olduklarına göre, kula
hakka giden ve hak rizasma ulaşan yolu kim gösterecektir?
Bu va-zife, Nebi'lere varis olan, Nebil'erin sıfatiarına bürünen
ve herbiri birer insan-ı kamil olan MüRŞiD'lere düşmektedir:
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Aleyküm bi-s-sünneti ve sünneti hulefa-ir-riişidiyn.

(Sünnetim i.izere ve rüşt sahib i halüeleriınin sünnetleri
üzerine olunuz.)

Hadis-i şerifi buna delalet etmektedir.
Resfıl-ü zişana halife olanlar iki sınıftır:
1) İmaret ve devlet sahibi olup aynı zamanda gönül sul
tanı dan Hz. EBA-BEK:tR, öMER, OSMAN, ALİ öMER
tBN-İ ABDüLAZİZ radiyallahu anhüm ecma'ıyn gi bi olan ze
vat-ı ali-kadr.
2) İmaret ve devlet sahibi ulmayıp, Resfıl-ü zişanın ha
len ve kalen varisi olan ve insanları hakkıyle Hakka ileten
mürşitlerdir.

Kul ile Alla hu teala arasında vasıtayı inkar edenlerden
bir kısmı cahilliklerinden, bir kısmı da hainliklerinden böyle
bir iddiada bulunmaktadırlar. Bazıları da :
- Kul ile Allahu teala arasında vasıta vardır amma, Ne
bi ahirete gidince, vasıta da kalmaz diyorlar. Netekim, Veh
habi'ler bu itikat üzeredirler.
Biz, onlara şöyle cevap verir ve deriz ki :
- Allahu teala ile kul arasında, kıyamete kadar insan
ları azdıracak, yoldan çıkaracak şeytanın varlığını kabul edi
yorsunuz da, insanları hidayete götürecek, P�eygamber-i zi
şanın sıfatı ile sıfatlanmış, kula Muhammed neş'esini tattı
racak, islam yolunu gösterecek, iyi ile kötüyü, ak ile karayı,
zulmetle nuru ayırd ettirecek, alıkam-ı ilahiyyeyi tefhim ve
telkin eyleyecek, doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe ve dürüst bir
inanışa davet edecek, Allahu teala'nın kitabı ve Resfıl-ü müc
tebaiıın sünneti He bizzat amil olduğu gibi, başkalarını da
amel ettirecek alimierin ve velilerin mevcudiyetini nasıl in
kar edebiliy;orsunuz ? Şeytanı kabul edip, veliyullah'ı kabul et
memek akıl karı mıdır?
Kaldı ki, Kur'an-ı azim-ül-bürhanda.
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Vebtegu ileyh�il vesiylete ...
El�Mô/ide 8Uresi: 35

(Ona yak laşmaya vesile arayın ... ) buyurulmu§tur.

Netekim, bir Hadis-i şerifte de :

El-ulcma-ü verese't-ül-enbiya

(Alimler, Nebi'lerin varisleridirler. ) buyurulmaktadır.

Şu kadar ki, Allahu teala ile kul arasındaki vasıta, Hı
ristiyanların anladıkları ma'nada olursa, böyle bir inanem
bizde de elbette yeri yoktur. Bir kimseye cenneti satmak, bir
diğerini aforoz ederek dinden koğmak, başka birini cehennem
lik olarak ilfm etmek veya herhangi bir kimsenin günahlarını
affetmek gibi batıl, mesnedsiz ve yetersiz vasıtayı tabiatıyle
biz sofiler de kabul etmeyiz.
Buna mukabil, bize Allahu teala'nın kitabından anladı
ğını anlatacak, bizzat kendisi de anladığı ile amel edecek, bizi
Allahu teala'ya götürecek, bize muhabbeti, tekvayı, mev:ed
deti, sabrı, kanaati, itaati, mürüvveti, hilmi, zevk-i dini öğ
retecek her kişi Allah ile kullar arasında vasıtadır, Resfi.l-ü
zişanın halifesidir ki, bu vasıflara sahip ve malik olan zeva
ta ittiba bize vaciptir ve bu kabil zevatı sevmek de her mü'
minin boynunun borcudur.
işte, bu vasıfları nefsinde cem'eden zevata MüRŞiD de
nilir ve bu zevatın emirlerini tutan ve kendilerini onun mü
rakabesine terk ve teslim eden zata da MüRiD denir.
Mürşid, kİtabullah ve sünnet-i Resfi.lullah ile amil olur,.
yani Resili aleyhisselamın sözü ile söyler ve hali ile hallenir.
Resfi.l-ü zişanın sözü ŞERiAT, hali ise TARiKAT'tir.
imdi, ·evvela Resfi.l-ü zişanın sözünü işitip, onunla amel
etmen şeriat hükümlerini yerine getirmen ve o işittiğinle amir
olman, yani Resfi.lün hali ile hallenmen ise tarikate girmen-
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dir. Mürşid, Reslılün halifesi olduğundan, sana önce Allah'ın
kelamını ve Resfılün sözünü tebliğ eder. Bu tebligat ŞERtAT'
tir. Şeriat ile hal alman da TARiKAT'tir.
Bu hali aldığında, şeytan sana vesvese vererek, seni he
lak etmeğe çalışır. Mesela, kalbine fitneı sokarak seni göste
rişe zorlar, sana seni beğendirmek, sana seni büyük göster
mek ve başkalarını kötülemek zaafını telkin ,etmek ister, ki
buna U'CUB derler. Gösterişe ise, RiYA tabir olunur. Bu iki
sıfat ile sıfatıanan sofunun, müridin, dervişin u'cub ve riya
ile işlediği ibadet ise, terkederek işlemediği ibadetinin günahı,
kabahatinden daha da büyüktür. Zira, riyada yani gösterişte
gizli şirk vardır. U'cub ise, şeytani sıfattır. Netekim, şeytan
kendisini Ade,m'den yüce görmüş ve : ( Ben, Adem'den yükse
ğim. Onu topraktan yarattın, beni ise ateşten halk ettin. Sana
secde ederim ama, Adem'e secde etmem ... ) dediğinden dolayı,
rahmetten koğulmuştur.
Tıpkı bunun gibi ; u'cuba düşen, kendisini diğer insan
lardan üstün ve yüksek gören ve ibadetine güvenen mürit de
rahmetten tard olunur ve asla feyiz bulamaz. iki cihanda yü
zü kara, dünyada aleme ve şeytana maskara olur. Atalarımız
ne güzel söylemişlerdir : (Cahilin sofusu, Şeytanın maskara
sıdır. )
Müride düşen söz ve hal :
El arpa, biz saman;
El yahşi, biz yaman...

kaydına kendisini uydurmaktır. Kendisini, bütün mahlukat
tan dfın ve aşağı görmektir. Bir kafiri dahi gördüğünde :
-Bu kişiye iyman nasip olabilir. Benim ise, son nefeste
halim nice olur, bilemiyorum. Ya iymanımı kurtaramazsam,
huzuru hakka nasıl ve ne yüzle varırım ? diyerek, o kafiri bile
hakir görmemektir. Hakkın kudretini halkta müşahede ede
rek, her şeye hak nazarla bakmak, birine bakıp şükretmek,

birine bakıp fikretmektir.

Kendisinden yaşlı birisini gördüğü zaman :
-Bu zat-ı şerif, benden yaşlıdır. Elbette, Hakka ibadeti
de benden ziyadedir, diye saygı göstermek, kendisinden genç
olanları görünce :
- Bunlar benden gençtir, elbette günahları da benden
azdır, diye sevgi beslemektir.
Halbuki, hak mürşide tabi olmayan kimseler, kendi ku-
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sur ve noksanlarını göremezler. Zira, karşılarında aynaları
yoktur. Mürşidler, ayna gibidirler. Ayna, hal ile mürşid ise
hem hal ve hem de kal ile, istidadına göre müridini bu gibi
vartalardan halas eder, selamete çıkarır.
Mürşid, bir bakıma ihtisas sahibi bir doktor gibidir. Şu
kadar ki, hekim olan doktorlar, tedaviye muhtaç olan insanın
vücudundaki dahili veya harici illetlerine çare ve ilaç bulur-,
lar. Mürşitler ise ma'nevi hastalıklara müptela olan ve ken
dilerini bu ma'nevi marazdan korumak ve kurtarmak isteyen
lerin iç alemlerindeki gizli dertlerini yine ma'nevi reçete ve
mualece ile tedavi ederler, gerek bu alemde ve gerekse gele
cek alemde sultan olmak arzusunda bulunanlara da bu sal
tanatın yollarını gösterirler.
Nasıl ki, yarım doktor insanı tedavi edemez ve önünde·
sonunda helakine sebep olursa, yarım mürşit de insanın ma'
nen helakine sebep olur. Ancak, yarım dcktor pek pek insa
nın fani hayatına son verir ve onu bilgisizliği yüzünden öl
dürür. Yarım ve sahte mürşit ise, insanın dünya ve 8.hirette
ebediyyen helak olmasına sebep olur. Yarım doktor, kişinin
yalnız dünya h ayatını söndürür. Sahte mürşit ise, müridini
kötü ve batıl itikatlara itmek ve dalalet yollarına iletmekle�
hem dünyasını hem de ahiretini yıkar, harap eder.


Diğer taraftan, doktor ne derece hazık olursa olsun, hasta
onun tavs iyelerine uymadıkça hiçbir fayda göremeyeceği gi
bi, hak mürşidin tavsiye ve telkinlerine, verdiği evrad ve ez
kara, Emir ve nehiylere uymayan mürit de, mürşidinden isti
fade edemez. Eğer, tavsiyeleri tutar ve emirlere uyarsa, kısa.
zamanda feyz-i necat bulur, kalbi ve kalıbı safaya erer. Unut
mamalıdır ki, Hak mürşitten el alan, Resfıl-ü ekrem sallallahu
aleyhi ve sellem efendimizin elini tutmuştur. Zira ; EL ELE,.
EL HAKKADIR. Netekim, Hak mürşidin taht-ı mürakabesi-.
ne giren kimse, ResUl aleyhissalatü ves-selamın taht-ı müra

kabesine girmiştir.
Hak mürşidin elini tutmak ve tavsiyelerini tutmamak,.
akıl olana yakışmaz. Gerçi, bir kimse Hak mürşidin elini tut
sa ve tavsiyelerini tutmasa bile, el hak eli olduğu için yine
de faydadan hali değildir. Mademki o mübarek eli tutmuştur,.
o mübarek elin sahibi ehl-i vefadır. Mürüvvet sahibi ve Resfıl
aleyhisselama varis olduğundan aynı şifadır. Hiç şüphe yok
tur ki, elini tutana rahmet nazarı iLe bakmıştır. O eli tutan�
muhakkak ahiret saadetine ermiştir. Zira, şefaat haktır.

-
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Netekim, bir Hadis-i şerifte:

(Oınmetimden bazı kimseler vardır ki, cemaat-i kesireye
şefaat ede·r. Bazısı, bir kabileye şefaat eder. Bazısı, akraba ve
ta.alliıkatına şefaat eder. Bazısı, bir tek insana şefaat eder.
Ta ki, bunlar cennete girineeye kadar... ) buyurulmuştur.
Peki! Kimdir bu şefaatçiler ?
Mürşitler ve ümmeti şeriat caddesine sevkeden din er
babı, vasıtalar değil mi ?
Abdullah bin Şakik'ten rivayet olunan bir diğer Hadis-i
şerifte de:

(tbliya mevkiinde, bazı kiınselerle beraber bulunuyor
dum. Birisi dedi ki: Resfilullah sallallahu aleyhi ve sellem
den işittim, buyuruyorlardı ki OMMETL'IDEN BtR ıNSA
NlN ŞEFAATİ tLE TEMtM KABU..EStNDEN DAHA ÇOK
KtMSELER CENNETE GtRECEKTtR. Kendilerine denildi
ki: «Ya Resfilullah ! Bu kimse, senden başkası mı?» EVET,
BENDEN BAŞKASI.. buyurdular. Bu zat, kalkınca kim ol
duğunu sordum. tbn-i Ebii-Ced'a'dır dediler.)

-
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HiKAYE

Asi bir zatı, tevali ve tekerrür eden suçlarından dolayı
asmışlardı, cesedi darağacında sallanıyordu. Ehlullahtan Cü
neyd-i Bağdadi hazretleri oradan geçerken, gözü bu idam mah
kumuna ilişti, merhametle şöyle' bir baktı ve oradan uzaklaş
tı . o gece, şehrin hakka yakın olan aşıkları ve zahitleri, ası
lan zatın cennete dahil olduğunu ma'nalarında gördüler ve bu
makama nasıl vasıl olduğunu kendisinden sordular. Şu cevabı
verdi :
- Beni, darağacına astıklarında oradan Cüneyd-i Bağ
dadi hazretleri geçti ve bana rahmet nazarı ile öyle bir nazar
etti ki, Allahu sübhanehu ve teala'nın hitab-ı eelili erişti :
(Benim dostumun, rahmet nazarı ile baktığına azap etmek
şanıma layık değildir. Seni affettim ve sana cennetimi ver
dim.) buyuruldu. Beni, bu suretle cennete idhal ettiler
Evliya'ullahın bir rahmet nazarı ile, böyle idam malıku
mu asiler cennetlik oluverirlerse, ehlullahın elini tutan müri
de ne gibi ilahi ihsan ve iltifatlar olacağını senin irfanına terk
ederim ey veli eli tutan aşık ! ..
Hak mürşit, serapa merhamet olduğundan, kendi sürü
süne giren ve o sürüden sayılan kimseyi asla terk etmeyece
ği muhakkaktır. Belki, mürşidinin sözünü tutmamakla dün
yada sefil ve rezil olursa da, ahireti mutlaka mü'emmendir.
Çünkü, evliya"ullah kendilerine tabi olanları dünyada ve ahi
rette terk etmezler.
.

Hi K A Y E

Vaktiyle, bir hakim Sıvas'a tayin olunmuş. Eşraf'ı bel
hoş geldin derneğe gitmişler. Sohbet esna
sında, mecliste hazır bulunan zevatın meşrepleri söz konusu
olmuş ve kimisi Rüfa'i, kimisi Halveti, kimi Nakşi, kimi Mev
levi olduklarını söylemişler. Meğer, kadı efendi tarikatıere
inanmadığından, bunların konuşmalarına bıyık altından güler
dururmuş. Herkes nisbetini bildirdikten sonra, kadı efendi
misafirleri ile alay etmek kasdıyle gülerek :
- Efendim, fakir de Bektaşi'yim, demiş. Hazır bulunan
lar, medrese·tahsili görmüş sarıklı bir zatın, bir hocanın, bir
kadı efendinin nasıl olup ta Bektaşi olduğuna şaşmış kal
ınışiarsa d:� nezaketen hayretlerini açıklamamışlar.
rle, kadı efendiye
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Vakit gecikmiş ve sohbet sona ereııek herkes dağılmış.
Kadı efendi aynı zamanda tarikat ehline düşman imiş, bu se
beple o gece konuşulanlara bir hayli içeriemiş amma o da bel
li etmemiş. Neyse, yatsı namazını kılmış ve yatağına uzan
mış. O gece korkunç bir rüya görmüş. Rüyasında kıyamet ko
puyor ve kendisini huzur-u izzete çağırıyorlarmış. Yaptığı ad
li hatalardan ötürü kadı efendinin cehenneme atılması irade
huyurulmuş ve icraya memur mef. e kler sürükleyerek götürür
lerken feryat ve figan ederek gözyaşı döküyormuş ki, nur
yüzlü bir zat-ı şerif, huzur-u hakka varmış ve secde ederek:
- Ya Rabbi! Bu zat benim dervişimdir, bana tabidir.
Ben, senin dostun ve velin Hacı Bektaş-i Veli'yiın. Bu kadı'yı
nara atarsan, vallahi cennetine girmem. Ya, beni bırak onun
la birlikte nara gireyim. Ya, onu bırak benimle cennetine gir
sin, niyazında bulunmuş. Allah celle :
- Al, bu asi kadı'yı sana bağışladım, buyurarak dostu
nun niyazına icabet eylemiş ve Hacı Rünkar-ı Veli hazretle
ri, Kadı'nın elinden tutarak kendisini cennete iletmiş, hayret
ve dehşet içinde kalan kadı efendiye de :
- Yalandan müride iltifatımız ancak budur. Gerçekten
benden olsaydın seni cennet-i zata eriştirirdim, buyurmuş.
Kadı efendi bir uyanış uyanmış ki, bir daha uyuyama
mış ve bir daha ebedi uyumamış .. Sabahı zor etmiş, kendi
kendisine :
- Yalandan Bektaşi olduğum halde, Hacı Rünkar'ın şe
faatiyle nardan azad edildim ve cennete girdim. Ya, hakika
ten mensubu olsaydım kim bilir ne yüce bir makama nail olur
-d um, diye söylenmiş durmuş. Sabah namazından sonra, bir
gec·e evvel sohbet ettiği zevatı bulmuş, başından geçenleri an
latmış ve :
- Sıvas'ta bir Bektaşi şeyhi varsa, hemen ona bi'at ede
ceğim, demiş ve dediği gibi yaparak Sıvas Bektaşi şeyhine
intisap etmiş ve tarikat-i Bektaşiyye'den olmuş.

Bu kadı efendinin sohbetinde bulunan üstadımdan dinie

diğim bu kıssayı aynen ve harfiyyen hikaye ettim. Hemen ila
v:e edeyim ki, zamanımızda zahiren böyle zevat-ı ali-kadre nis
bet iddiasında bulundukları halde efendilerinin yoluna ihanet
eden sahtekarlardan bu zevat-ı zevil-ihtiram beridirler. Nis
bet iddialarına rağmen ihanet eden kimseler, bir piçin herke
sin saygı ve itibarını kazanmış yüksek bir zatın eviadı olduF: 2
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ğunu ileri sürmesine benzerler. Babasının kim olduğu bilinme
yen ve bir fahişeden dünyaya gelen ne idüğü belirsiz bir piçe>
böyle bir zat: ( Evladım ... ) diyebilir mi, bilmem ?
İnsan, döl eviadı olmasa dahi, kendisine nisbet iddia et
tiği zatın yoluna ittiba ile ve o yola ihanet etmeyerek, yol ev
tadı olmağa çalışmalıdır.
Ey Hakka talip olan aşık:
Ehlullah'a bende olanlar mahrum kalmazlar. Kıtmir, ale
lade bir kelp iken, Aslıab-ı kehf'in köpeği olduğundan cenne
te dahil olursa, bir veli'ye bende olan mahrum mu kalır ? Ha
şa ; asla mahrum kalmaz ve bende olduğu zat ile elbette cen
nete girer. Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendi
miz, hak kelamında: (Kişi, sevdiği ile beraberdir. ) buyur
ınadı mı ?
Hak mürşitler. birer manevi hekimdirler amma, bildiği
miz doktorlar gibi değildirler. Bedeni hastalıkları tedavi eden
hekim doktorlar, hastalarını muayene ederler ve bazı ahval
de perhiz tavsiyesinde bulunurlar :
- Şunu ye, bunu yeme! gibi öğütler verirler. Fakat, söy
leyeceklerini söyler, reçetelerini yazar ve hastalarını terk
ederler.
Halbuki, ma.'nevi kalp hastalıklarını tedavi eden hak
mürşitler, hastalarını ne dünyada ne de ukbada asla bırak
mazlar. Zira, mürid mürşidin yol oğludur. Evlat, h ayırlı veya
hayırsız dahi olsa, bir ana-baba yavrularını terk edebilirler
mi ? Evlat sahibi olanlar için, evlat sevgisinin ne demek oldu
ğu malfımdur. Kaldı ki, hak mürşitler ma'nevi eviatıarına kar
şı kendi ana-babalarından daha müşfiktirler, daha m,e,rha
metlidirler. Ana ve baba, aşırı sevgileri, bilgisizlikleri ve tec
rübesizlikleri yüzünden, ekseriya evlatlarının ali bir makam
dan süfli bir makama düşmesine sebep olabilirler. Yol babası
hak mürşidi ise, ma.'nevi evlatlarını süfli makamlardan ulvi
makamlara yüceltip yükseltrneğe ve onları dünya ve ahirette
saadet ve selamete iletmeğe, mesrur ve handan etmeğe gay
ret ederler. Ma'nevi evlatları hayırsız dahi olsa, onu terk et
mezler. Bu nasıl olur ? deme . . . inkara k alkışma ! . .. Hak mür
şidin rızası, Resfıl-ü zişanın rizası, Resfıl-ü zişanın rizası da,
Allahu azim-üş-şanın rizasıdır. Şefaat haktır ve Allahu teala
sevdiği kullarına şefaat izni verecektir. Halife, müstahlefinin
sıfatıarına malik olmak demektir. Böyle olunca da, Aleyhis
salatü ves-selam efendimize halife olan zevata da mutlaka şe-

-

19

-

faat izni bahşolunacağından., elini tutan kimselere şefaat ede
cekleri de mutlak ve muhakkaktır.
HAK MüRŞIDi NASIL TANIYABiLiRiZ?
NE HALDE OLURLAR?
Hak mürşitlerin üç sıfatları vardır:
1) Böyle bir zatı görenlerin kalplerinden bütün keder
ler def'olur, kalpleri sevince gark olur ve safaya erer. Konuş
malarında, ahireti hatırlatır ve malıllıkatı sevmeği teşvik
ederler. insanları, Allahu tealanın rizasma ve Resfıl aleyhis
selamın sünnetine davet ederler. Allah sevgisini, peygamber
muhabbetini, evliya'ullah siyretini kalplere nakşederler. Dün
ya ve ahiret müşkillerini halleder, insanı insanlığa kalbeder,
Kur'anı kerimin nuru ile nurlandırır, Muhammed boyası ile
boyar, meveddet ışığı ile yolunu aydınlatırlar. iymanın şu'
uruna erdirir, iymanın lezzetini duyurur, ruhları iyman ve is
lam aşkı ile doyururlar. Daima hakkı ve sabrı tavsiye ve tel
kin ederler.
2) Cömert ve kerim olurlar. Daima güler yüzlüdürler.
Musibetlere ve belalara sabır ve tahammüllü, mütevazi ve fa
kat cesur olurlar. Kendileri az yerler, daha çok yedirmeyi se·
verler. Şahısıarına karşı işlenen suçları ve kabahatleri hoş
görücü ve aff.edici olurlar.
3 ) Duaları kabule karin ve nefesleri şifali olurlar. Mü
ritlerinin her türlü müşkillerini hallederler ve kendilerine ta
bi olanları Allah ve Resulüne isal ederler. Kendilerine asi
olanları, hatta hakarette bulunanları bağışlar ve onların ıs
lahı için dua ederler. Dünyaya kanaatkar, fakat ahirete haris
olurlar. Rahim ve şefik, ehl-i kerem ve sahib-i lutüf olup müs
tahlefi bulundukları Resfıl-ü zişanın sıfatları ile sıfatlanırlar.
Birer hidayet yıldızı gibi, insanları hakka iletirler.
HAK MüRŞiDi NE GiBi VASIFLARA MALiKTiR?
Mürşid-i kamilde bulunması lazım olan sıfatlar otuz iki
adettir:
1. Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadı üz·ere amil olmaktır.
2. ilm-i batını hak ve hakikat bilmektir.
3. ilm-i ta'biri, rü'yayı enfüsi ve afaki aniayıp idrak et-
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rnek, salikin ma'nevi derecatım tayin ve mertebesini anlamak
ve ona göre saliki irşat etmektir.
4. Alim-i kamil ve muhlis olmak, müritlerine nasihat
ederek, hali ve kelamı ile salikanı irşat etmektir.
5. Yaptığı her işi Allah rizası için yapmak, Hak teala
nın ve mahlukat-ı ilahiyyenin hukukuna riayetkar, doğruluk
ta ve dürüstlükte insanlara nümune-i imtisal olmaktır.
6. Sehavet sahibi ve cömeTt olmak, kendi yemeyip hal
ka yedirmek ve nefsinden ziyade mü'min kardeşlerini düşün
mektir.
7 . Kalbini dünya gailelerinden tathir ederek safaya
eriştirmek, kalbini tamamiyle hakka tevcih ederek haktan
gayrı kimseden korkmamak ve ihtiraz etmemektir.
8. içi ve dışı, zahiri ve batını hak ile meşgul ıolmak,
dünya ve ahiretten i'raz etmektir. Yani, bu hali ile ne dünya
ni'meti, ne ahiret cenneti düşünmeksizin ancak Allah rizası
nı gözetmek ve Allahu teala'ya ragıp olmaktır. Hz. Yunus
(Kuddise sırruh)un buyurduğu gibi:
Cennet cennet dedikleri,
Bir ev ile bir kaç huri,.
isteyene vergil anı,
Bana seni gerek seni !
matılibunda bulunmaktır.
9. Hubbu şehevattan halas olmak ve kendisini bu işten
tathir etmiş bulunmaktır.
10. Müridinin malına, zenginliğine, rütbesine ve maka
mına tama etmemektir.
11. Müridinin zenginini ve fakirini müsavi tutmaktır.
12. Kalp ve ruh huzuruna mani olacak meşguliyenerden
farig olmaktır.
13. Müritlerine şefkat ve 'merhamet eylemek ve onların
feyiz ve hidayetlerine dua etmektir.
14. Hilm sahibi olmak, Şiddetli, öfkeli ve asabi ıolma
maktır.
15. Affedici olmak, mazeretli veya mazeretsiz kabahat
leri ve kusurları bağışlamaktır.
16. Gördüğü kusurları ve kabahatleri örtücü olmak ve
hiç kimsenin kusurunu ve ayıbını yüzüne vurmamaktır. (Me
ğer ki, irşat maksadıyle iyma ve rümuz ile ve müridinin anla
yabileceği bir hal ile onu uyandırır.)
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dedeneı kabul ile, imsak edene ata ile, yüz çevirene ikbal ile
muamele eylemektir.
18. Müridinin meşguliyyeti varken, kendi hizmetini em
retmemektir. (Meğer ki, müridi imtihan için olursa bu hal
müstesnadır.)
19. İkram ve ihsan sahibi olmak ve bu ikram ve İlı
sanını gün-be-gün artırmaktır.
20. Tevekkül-ü tam sahibi olmak ve Allahu teala'ya her
manada tevekkül ve itimad eylemektir.
21. Medh, zem, fakirlik, zenginlik, musibet veya ni'met
nazarında müsavi olmaktır.
22. Beş vakit namaza devamlı olmak, daima halin te
cellisine mürakıp bulunmak, ibadette ve insanlıkta müritle
rine her haliyle nümune olmaktır.
23. Bir nefes dahi haktan gafil olmamak, zikr-i daim ve
şuhud-u kaim sahibi olmak, her nefeste Allahu tealayı zik
redici olup hakta bulunmaktır.
24. Her işini hakka havale ve tam manasıyle tefyiz-i
umur ederek teslim-i tam sahibi bulunmaktır.
25. Kazaya rizayı tam ile mukabele etmektir.
26. Kibirsiz fakat vekar sahibi olmak ve etrafına hür
met telkin etmektir.
27 . Teziil-i nefsten beri ve tevazu sahibi olmaktır. Ya
ni, hem vekar sahibi hem de mütevazi olmaktır.
28. Her zaman ahdine vefakar ve sözlerinde sabit ve sa
dık olmaktır.
29. İkrarında sabit, vikaye malik olmaktır.
30. Batıllardan ve yalanlardan yüz çevirmiş, ehl-i sıdk
v.e ehl-i hak olmaktır.
31. S ükunet ve aceleden kaçınmak ve her işte tevakki
ve itidal sahibi olmaktır.
32. Keşif, müşahede ve muayene sahibi olmaktır.

Her kimde bu otuz iki sıfat v·e birer birer sayılan ve
gösterilen mertebelerin kemali bulunursa, o kimse bi-hakkın
irşada layıktır, varis-i hak ve hakikat ve varis-i Nebi'dir ki,
bu vasıf ve sıfatlar onun el-hak VELiYULLAH olduğuna de
lildir. İşte, bu istikameteı sahip olanlarda keramet bulunur.
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Erenlerin sohbeti, ele giresi değil;
tkrar ile gelenler, mahrum kalası değil ..
tkrar gerek bir ere, göz açıp didar göre;
Sarraf gerek gevhere, nadan bilesi değil...
Bir pınarın başına, bir testiyi koysalar;
Kırk },1 anda durursa, kendi dolası değil .
OMMt StNAN yol ayan, oluptur belli beyan;
Dervişlik yolu heman, tacı hırkası değil ...
..

ÜMMI SINAN

(Kuddisc sırruh)

ŞEYH KtME DERLER?
A) Yaş bakımından
B) Kemal-i ilim bakımından
C) Kemal-i irfan bakımından
Ç) Kemal-i hal bakımından
D ) Kemal-i irşat bakımından kemal sahibi olanlara ŞEYH
derler. Bu makamda, herhalde kemal sahibine ŞEYH denir,
yaşa itibar yoktur. Yaş bakımından küçük dahi olsa, diğer
bakımlardan gerçekten kemal sahibi ise, o zat gerç-ekten
ŞEYH'tir. Mühim olan ilim, irfan, hal ve irşat bakımlarından
kemal sahibi olmaktır. Zira, dünyaya geldikten sonra nura
ni, melekuti viladetle hasıl olan kemale nazar olunur. Mele
kuti viiadet itibariyle nakıs olan nakıstır, kamil olan da ka
mildir.
Bu vasıfları ve sıfatları haiz bulunan zevata SEYH ismi
nin verilmesinin münasip vecihleri vardır. Şöyle ki:
Arap harfleri ile ŞEYH lafzının ilki (Ş) harfidir. (Ş)
harfi ile başlamasında, BEŞERiYYET ve ŞURiYYET zulme
tinden, MELEKüTiYYET-i NURANiYYET'e halinin tebdil
olmasına işaret vardır. Beşeri ve unsuriyyesi ile ve o cevher-i
melekuti ile kaim rolması demektir.
ŞEYH isminin }kinci harfi de (Y ) harfidir. Elifba'nın
ELiF harfinden YE harfine kadar olan yirmi sekiz harfinde,
yirmi sekiz MERATiB-i MA'NEViYYE'ye işaret vardır, ki
yedi esma dört ile zarp olundukta yirmi sekiz eder. Bu yirmi
sekiz harf ile işaret olunan yirmi sekiz mertebeye erişenler,
bu menzilde SEYR-i SüLUK sahibi olurlar ki bu zevata ŞEYH
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tabiri haktır.
ŞEYH isminin üçüncü harfi (HI) harfidir. Tebdil-i ahlaka
sahip olup tezhib-i ahlaka memur ola. Nefsinin şerrinden ve
şehvetinin isteklerinden, nefs-i havasın nur-u aşkı Hüda'ya
tebdil etmiş ola. Yahut, silsile-i evliyadan verasete niyabet sa
hibi buluna. Halkı, hakka irşada memur olup, halka hakkıyle
halıkına ibadet ve ta'at ve haşyetullah ve muhabbetullah mer
tebelerini tamamlamış olup halkı hakkıyle bu sıfatlarla talim
eyleyene ŞEYH ismi verilmesi el-hak caizdir.
Yine (Ş) harfi, şüphe ve hicaptan kurtulup, şuhud-u me
ratibe vasıl olsa, şuhud-u haktan bila-halk şuhud-ül hak ma'
alhak, şuhud-ül hakkı vel-hak mertebeleriyle kaim ola ...
( YE) harfini işaretlerinden sahih el tutmuş olup, sahib-i
telkin ola ...

(HI) harfi, hılkıyyeti hakkiyyette muzmahil ve fani ve
hulkiyyeti hakkiyetle kaim ve baki ola... HADi ve REŞiD
esmasına hadim HABiR isminin tecelliyatı ile alim ve arif
ola ...
Vel-hasıl ŞEYH unvanı ile mürşide lazım olan rümuzatı
cem'etmiş bulunan zata işaret olmakla, mürşitlik sıfatını ca
mi olan zata hal ve meratib-i melekutiyyet itibariyle, kema
line binaen ŞEYH ıtlak olunur.
Bu mertebelere vasıl olmayan kimseleri ŞEYH ismiyle
isimlendirrnek ve çağırmak, ŞEYH suretine büründüklerinden
ötürüdür. Bunlara sahip olmayanlar. HAL ŞEYHi değil, KI
YAFET ŞEYHi'dir.
Zira, ŞEYH'ler bir kaç kısımdır:
KAL
YAL
TEKKE
TAKKE
EVRAD
AVRAD
KüRSi
KABiLE
HAL

ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEYHi
ŞEY Hi
ŞEYHi

vardır.
vardır.
vardır.
vardır.
vardır.
vardır.
vardır.
vardır.
vardır.

Şimdi, bunların hallerinden de biraz bahsedelim ki, oku
yanlar müstefid olsunlar:

-
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KAL $EYIIiNtN SlFATLARI

Bunlar, belirli bir tahsil ve terbiyeleri olmayan, ilim oku
mamış, yalnız işittikleri ile yetinmiş, kulaktan dolma kişiler
dir. Bütün hünerleri yerli yersiz konuşmaktan ibarettir' Bu
konuşmaları da, hadiseleri akıllarınca yorumlamaktan, kıt
Vıe kısır görüşleri ile tanımlamaktan ileri gitmez. Büyük ve
lilerin bazı seçkin sözlerini ezberleyerek kendilerine mal eder
lerse de söyledikleri ile kendileri de amil olmazlar ve bu laf
ebeliği ile halkı dalalete sevkederler. Tabiatiyle kendileri da
lalette kaldıkları gibi, kendilerine tabi olan safdilleri de dala
lette bırakırlar.
Oysa, bu gibi kimselerin tasavvuftan bahsedecek yerde;
zina gibi, şarap içmek gibi Allahu teala'nın sevmediği cürüm
leri irtikap etmeleri daha hayırlıdır. Zira, zina etmek ve şa
rap içmek ve buna benzer suçları işlemek. helal itikat edil
m2dikçe küfrü gerektirm2z. Buna mukabil, yalan-yanlış ve
yerli yersiz derleme, şundan bundan kapma fikirler ve söz
lerle halkı idlal etmek küfrü icap ettirir. üstelik, akılları er
mediği, kafaları almadığı halde sırf bilgiçlik taslamak ve (N e
bilgili adam ! ) dedirtmek için alıkarn çıkarmaları ve bunu
yaymaları da, yalnız zihinleri karıştırmakla kalmaz, ibadul
lahı sapıklığa ve iymansızlığa götürür. Binaenaleyh, bu gibi
mülhidlere yakın olanların, haktan uzak kalacakları şüphe gö
türmez bir gerçektir.
Aslıab-ı kiramı, e'imme-i-müctehidiyni ve diğer din bü
yüklerini çekiştirmek, tenkid etmek ve: (Sofuların namazları
varsa, biz aşıkların da niyazımız vardır.) gibi beyanlada şe
riat-i garra-i Ahmediyyeyi küçümsemek, kendilerine evliya
süsü verme'k, ibadullahı namazdan, niyazdan, oruçtan, hac'
dan, zekattan men'etmek suretiyle hak yolunu kat'eden bu
gibi yol kesicilerden, bu insan şeytanlarından son derece ka
çmmak ve uzak durmak, hakka talip olanlar için bir veci
bedir.
YAL ŞEYHiNiN SIFATLARI

Evliya'ullah kisvesine bürünerek, kendilerini halka evli
ya gibi gösteren bu sınıf da, bu sayede dünya menfaati cem'
eyleyen kimselerdir. Bu gibiler için ahiret bahis konusu de
ğildir, bunların cerınetleri yemekten, içmekten ve vücutları-
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nın belirli bir kaç uzvuna hizmet etmekten ibarettir.
Bunlardan ırak olanlar da hakka yakın olurlar. Bununla
beraber, bu güruhun yukarıda zikrolunan kal şeyhlerinden
daha az zararlı olduklarını kaydetmek lazımdır. Zira, bunlar
insanlara yalnız maddi bakımdan zarar iras ederler.
TEKKE ŞEYHİNİN SlFATLARI
Bunlar da, şeyhi bulundukları tekkenin maaşı ve gelir
leri ile geçimlerini sağlayan ve adeta memur gibi vazife gö
ren kimselerdir. Umumiyetle tekke şeyhleri böyle olmakla be
raber, aralarında arif-i billah ve vasıl-ı iliallah olanlar da pek
çoktur. Unutmamalıdır ki, arneller niyyet iledir.
TAKKE ŞEYHİNİN SlFATLARI
Takke şeyhleri, mücerret kıyafete v.e dış görünüşe önem
veren, şeyhliği yalnız tae, hırka, kemer ve asa gibi Evliya'ul
lah kisvesinden ibaret zanneden ve o kıyafete bürünerek, giy
rneğe ve taşımağa hakkı olmadığı halde, kıyafette ve zahirde
kalan kimsel.erdir. Hz. üMMi SiNAN kaddesallah-ül-Mennan
efendimizin huyurdukları gibi:
Ommi Sinan yol ayan, oluptur belli beyan;
Dervişlik yolu heman, Tacı hırkası değil...
Diğer bir Veliyyullah da şöyle buyurmuşlardır:
Dervişlik olsaydı tae ile hırka,
Alırdık onu biz otuza. kırka ...
Evliya'ullahın kıyafetine büründükleri ve derviş gibi gö
ründükleri halde, dervişliğin hallerinden haberleri dahi bu
lunmayan ve dervişliği ancak kıyafet giyinmek, manasını an
lamadan devran ve kıyam tevhidi ve kıyam ism-i eelali diye
rek zikrullahı oyun zanneden, okunan nutukların mana ve
medlullerine asla dikkat etmeyerek o nutuklarla dahi uyan
mayan, yalnız: ( Şurası, şu makamla ok unacak, burasında ses
kaldınlacak, burada indirilecek ) gibi ihtarlarla zikrullahın
sırf zahirine önem verenler; tarikatin zahirinde kalan gafil1e:rdir ki, bunlara da TAKKE ve HIRKA ŞEYHi denilir.
...
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EVRAD ŞEYHiNiN SIFATI..ARI
Hal ve iktidarını nazarı itibara almadan, tam manasıyle
irşad etmeden müritlerine bol bol zikir ve evrad veren, mü
ritleri ile alakadar olmayan ve onları taht-ı mürakabesine al
mayan kimselerdir. Bunlar, şeyhliği müritlerine binlerce es
ma vermekten ibaret sanırlar ve müritlerini isiaha muktedir
olamadıkları gibi, onları zikr-ü tevhid, evrad-ü ezkar ile usan
dırırlar ve hatta akıldan ederek tırnarhaneye yollarlar.
Mürşit, hastasının derdine göre ilaç vermesini bilmeli ve
hastalığın cinsine ve mahiyetine göre tedavi usullerine aşina
olmalıdır. Günde belirli fasılalada azami üç aspirin verilecek
hastaya, on aspirin birden yutturulursa helak olacağı gibi, mü
ridine günde on bin tevhid, on bin ism-i celal, on bin ism-i HO
veren evrad şeyhi de aynı şekilde müridini helak etmiş olur.
Değil esrna-i ilahi, bir kimse günde on bin defa çivi dese deli
olur. insaf gerek ! .. Böyle bol zikri kaldıramayacak müride,
bu kadar esma verilirse, ya usanır veya deli olur.
AVRAD ŞEYHiNiN SIFATLARI
Bunlar da, ehlullah kisvesine bürünen, şeyh gibi goru
nen ve meydan-ı evliyayı nefs-i emmarelerine alet eden şeh
vetperest aşağı ve bayağı mahlfıklardır. Çocuğu olmayan ka
dınları, çocuk sahibi olmaları için göbeklerine yazı yazmak
bahanesiyle soyan ve o safdilleri behimi arzularına ram eden
ve bu suretle ibadullahın namus ve iffetleri ile oynayan, din
namına, tarikat adına halkın ırzına tecavüz eden adi, sapık
ve deni kimselerdir, ki bunlara da avrad şeyhi tabir olunur.
Bunlardan da ırak olanlar, Hakka yakın olurlar. Bu gibi şe
rirlerden Allah'a sığınırız.. Bunlar, iblisin uşakları, nefis ve
isteklerinin eşekleridir. Bu gibilerin ahirette en şiddetli azabı
tadacakları muhakkaktır. Ne var ki, tövbe ederlerse. Allahu
teala tövbeleri kabul edicidir.
KüRSi ŞEYHiNiN SlFATLARI
Kürsi şeyhliği, cami-i-şeriflerde cuma günleri orta kür
side va'az eden bir gruba verilen vazife ismidir.
KABiLE ŞEYHiNiN SIFATLARI
Arap diyarında ve çöllerde yaşayan halk göçebe halin
dedir. Bu göçebelere kabile denilir ve bunların başbuğlarına
da kabile şeyhi tabir edilir.
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Hal şeyhlerinin sıfatıarını yukanda tafsilen beyan et
miştik. Burada tekrarına lüzum görmüyoruz. Şu kadarını ila
ve edelim ki, bu zevat-i ali-kadr MÜRŞtD-i-HAK'tır ve bu ze
vata el verenler dünyada ve ahirette mahrum olmazlar. Bun
lar, hakkın kapısıdırlar. Bu kapıdan girenler, hakkın didarı
na erişir, N ebiyyi ahir zaman ile görüşür, veliler ve aşıklarla
buluşur, ariflerle sevişir ve iki cihanda sultan olurlar.
Menavi-Feyz-il-Kadir'de 167 sahifede 3032 ve 3033 No.'
lu iki Hadis'i şerifi de dikkat ve ibretinize sunarım. Ubade
ibn-i Sarnit (R.A.)dan rivayet olunan bu Hadis-i şeriflerden
birinc-isinde:

(ümınetimden abdal 33 erh:el{tir. Bunlar, ihrahim Hali
luilah gibi kalbe maliktirler. Allahın bu abdallarından birisi
vefat ettiği zaman yerine layık olan birisi geçirilir. )
buyurulmaktadır.
Diğer Hadis-i şerifte ise:

(ümmetimden abdallar 33 kimsedir. Btmlar arza kaim
olurlar ve müşkilata düşenlere yardım ederler.)
buyurulmuştur.
ibn-i Hacer fetvasında, ABDAL hakkında sahih Hadis-i
şerifler mevcut olduğunu kabul ediyor ve hatta: (Bazı eser
lerde kutub dahi varid olmuştur. ) denilyor.
ABDAL; dilimizde ve halk arasında yanlış olarak kulla
nılan ve anlaşılan manada akılsız, ahmak manasında olmayıp,
bedel bırakan yani bir kaç yerde aynı zamanda görünen ki
bar-ı Evliya'ullah'a verile.n isim ve sıfattır.
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Ey hak ve hakikate talip, rizayı ilahiyye rağıp, cemal-i
la-yeza.le aşık olan salik-i Hak :
iyi bilmelisin ki, insan vücudunda iki büyük kuvvet var
dır. Bu iki kuvvet, vücuda sahip olmak ve beden ülkesinde
hükümdarlıklarını ilan etmek isterler.
Bu iki kuvvetin birisi NEFS, diğeri de RUH'tur. NEFS'in
yardımcısı ŞEYTAN, ruhun yardımcısı ise AKIL'dır.
Ruh ve akıl, tevfik-i ralıman ile galip gelir, nefs ile şey
tanı hükümleri altına alabilirlerse, o vücudun sahibi bulunan
kişi, meleklerden de üstün olur.

Ve lekad kcrremna beni ademe

El-lsra suresi : 1()

(Yemin ederim ki, biz ademoğullarını üstün kıldık.. )
Eğer,· nefs ve şeytan ruh ve akla galip gelir ve onları
taht-ı tasarruflarına alırlarsa, o vücudun sahibi dünya haya
tında hayvanlar gibi olurlar ve hatta dalalet ve kötülük bakı
mından hayvanlardan da aşağı bir derekeye düşerler.

Ula-ike kd-cn'ami bel,hüm edal. . .

El-A'raf suresi: 119'

(Onlar, dört ayaklı hayvanlar gibidirler, belki onlar
dan da şaşkın .. )
Vücuda nefs hakim olduğu için, akıl nefsin kölesi olur�
ki artık o akla da akıl denemez. Her türlü fenalığı irtikap ede
rek, o vücudun sahibini dünyada felakete ve ahirette azaba
duçar eder. Bu şekilde, nefislerinin kölesi olanlar, vahşi hay
vanların bile yapınağa kadir olamayacakları kötülükleri iş
lerler, haktan ırak ve nara yakın olurlar.
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geçici fani aleme gelen kimse, NEFSiNi iSLAH ede
rek, ruhun ve aklın hakimiyyeti altına koyabilirse, gerçek
hürriyete kavuşur. Ma'azallah bunun aksi olarak, ruhunu ve
aklını nefsin ve şeytanın hükmü altına sokarsa, ebediyyen
nefsinin kölesi olur ve kötülük bakımından hayvanlardan
aşağı duruma düşer.
Bu

Nefs denilen kuvvetin, yedi sıfatı vardır. Nefislerini is
lah etmek isteyen hak talipleri evvela ŞERiAT, sonra TARi
}{AT, sonra HAKiKAT, sonra M A'RiFET, sonra KUTBiY
YET, sonra KURBiYYET, sonra UBUDiYYET ile nefisleri
ni terbiye ·ederek iNSAN-I-KAMiL olurlar, kalpleri ve kalıp
ları dünyada safaya erer, ahirette ise CENNET-i-EF'AL,
"CENNET-i-SIFAT ve CENNET-i-ZAT'a dahil, ebedi sultan
ve nail-i gufran olurlar.
Nefsin islahı suretiyle ebedi saadete ermek için, Allahu
teala'nın ipi olan Kur'an-ı azim-ül-bürhana sıkı sıkı tutun
mak, Hakkın sevgilisi Hz. MUHAMMED MUSTAFA sallalla
hu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ve Allahu azim-üş-şanın
sevgili kulları olan Hak velilerinin yollarına iktida eylemek
şarttır.
Bir kimse, kendisine verilen bu kıt ve kısır akıl ile, Mev
layı müte'ali bilemez, bulamaz ve olamaz. Bulduğunu zanne
der de, kendi hayalini Mevla bilir. Allahu tealayı bilmek, Al
lahu teala'yı bulmak ve hakta olmak için, hakkın bizlere en
büyük lu.tuf ve ihsanı olan Kur'an-ı kerime tabi olmak, Kur'
an-ı aziminde kendisini kendi tarif ettiği gibi kabul etmek su
retiyle rizasma ermek, cennetine girmek ve cemalini görmek
gerekir. Allahu teala'ya giden yollar, malılukatın nefesleri sa
yısıncadır. Ne var ki, bütün kapılar kapanmış, ancak malıbu
bunun kapısı açık bırakılmıştır. Muhammed kapısından geçil
meyince, Veliyullah elinden aşk şarabı içilmeyince, Allahu te
ala'ya vuslat mümkün değildir.
Ey talib-i hak :
Nefs, yedi sıfat üzeredir, demiştik. Şimdi, nefsin sıfatıa
rını da beyan edelim ki ; hakka talip olan kişi, hak katındaki
mertebesini anlayabilmek için kendisini mizana ve teraziye
vursun da, nefsinin hangi menzilde olduğunu görsün ve bilsin,
kendi kendisini kandırarak yarın ebedi alemde rezil-rüsvay ol
masın, haktan dur kalmasın ve nara müstehak bulunmasın...
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NEFSiN SlFATLARI
1)

NEFS-i-EMMARE

2)

NEFS-i-LEVVAME

3)
4)

5)
6)
7)

NEFS-i-MüLHiME
NEFS-i-MUTMA'iNNE
NEFS-t-RA DiYYE
NEFS-i-MERDiYYE
NEFS-i-S A FiYYE

Kafirlerin ve fasıkiarın nefs
leri
Güna hlarına nadim olan mü'
min:erin nefsleri
Al.' ml erin nefsleri
ilmi ile amil olanların, ihlas
ile yapanların nefsleri
Veliyullah'ın nefsleri
Arif-i billahların nefsleri
Enbiya-i kirarn ve Rüsül-i
zevil-ihtiramın nefsleri, ma-·
karnları

NEFS-i EM..'IARE
Kur'an-ı kerimden delil :

V c md überri'ü nefsiy innen-nefse le'emmaretün bis-su-i

..

Yu.suf siıresi: 5S

(Ben, nefsimi tebriye etmiyorum.
em redicidir. )

Zira, nefis kötülüğü

Nefs-i-emmare, sahibini daima hayırdan ve hakikatten
men'eder, sahip olduğu ve hükmünü eline geçirdiği vücudu
şerre ve fenalığa iletir ve ona mütemadiyyen kötülük yap
mayı emreder. Hükümdan bulunduğu vücudun kalbini ve ru
hunu, sefalet ve sefahat bataklıklarına sevk eder.
Nefs-i .emmare ; kafirlerin, zaliml·erin, münafıkların, fa
sıkların ve şeytanın nefsidir. Kim olursa olsun, kendilerinde
aşağıda zikrolunan kötü sıfatlar bulunanlar, nefs-i-emmare
ye dahil ve ehl-i nardırlar.
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N efs-i-ellllllirenin kötü sıfatları on ikidir :
1)

ŞiRK

2)

KüFüR

3)

CEHALET
GAFLET

4)

5)

GüNAH-1-KEBA'iR

6)

KiBiR

7)

HIRS

8)

BUHüL

9)

ŞEHVETPEREST

10)

GAZAP

Allahu teala'ya ortak koşanlar
v,e haktan gayrı ilah tanıyan
lar
islam olmayanlar, islam dini
ni tanımayan ve kabul etme
yenler
Allahu teala'yı bilmeyenler
Allah, Peygamber, kitap, me
lek, ölüm, kabir, ahiret, öldük
ten sonra dirilmek, mahşer,
mizan, hesap düşünmeyenler,
cennet ve cehennemİ akılları
na bile getİrmeyenler, azaptan
ve ıkaptan korkmayanlar ve
bu dünyada bütün yaptıkları
nın yanlarına kar kalacağını
zannedenler
Büyük günahları tereddüt et
meden işleyen ve ısrarla işie
rnekte devam edenler, adam öl
dürenler, içki içenler, zina ve
livata edenler, zulmile yetim
lerin ve halkın mallarını yi
yenler, yalancı şahitlik ,eden
ler, dedi-kodu yapanlar.
Kendilerini bütün insanlardan
üstün ve yüksek görenler, söy
lenen söz hak dahi olsa hakkı
kabul etmeyenler
Doymayan göz, kanmayan a
ğız sahibi olanlar
'l,amahkar ülanlar, yemeyen
ve yedirmeyenler, kimseye iyi
lik etmeyenler
Nefslerinin behimi arzularını
yerine getirebilmek için her
türlü denaati işleyenler, elin
ırz ve namusuna göz dikenler
Olur olmaz her şeye öfkelenen
ler
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HASED

12)

HIKID

H�rkEsin elinde olan ni'metin
mahvolmasını isteyenler, bu
çirkin huyları ile kendi kendi
lerini yakan ve yıkanlar
Kin besleyenler, öc almak için
fırsat gözleyenler

Bu sıfatıara sahip bulunan nefslerin sahipleri, zahirde
islam dahi olsalar, cehennemliktirler. Nefs-i-emınare sahip
leri, sıfat bakımından kafir ile müsavidirler. Bu saydıkları
mızın hepsini veya bazılarını helal itikad ederlerse, islam di
ninden çıkarlar. Ancak, işlediği kötülüklerin gerçekten kö
tülük olduğunu kabul ederlerse, müslüman fakat fasıktırlar.
Zira, ;ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinde olduğumuzdan, gü
nah işleyenler kafir olmazlar amma asi ve fasık olurlar. Bu
gibilerin akibetlerinden korkulur. Şu kadar ki, günahı helal
itikad ederlerse, dinden çıkarlar.
Nefs-i-emınare ehli ile, kafirler fark bakımından yalnız
tevhidde ayrılırlar. Yoksa, sıfatları birdir.
Kendilerinde, yukarıda sayılan kötü sıfatlar gibi, Alla
hu teala'nın sevmediği, ResUluHalı sallallahu aleyhi ve sel
lemin istemediği ve Evliyaullahın ikrah ettiği, alimierin it
tifakla günah olduğunu bildirdiği, salihlerin ve aşıkların ve
meleklerin çirkin gördüğü ahlak-ı zemime, her kimde bulu
nursa bulunsun, o kimse nefs-i emınare sahibidir, akibeti kor
kulu ve gideceği yer korkunçtur. Tövbe eder ve· salih arneller
işlerse ve tövbesinde samirniyet ve ciddiyeile sabit ve daim
olursa, kendilerini Allahu teala bu sıfatıardan halas eder.
Bu sıfatıardan korunmak isteyenler, bu hastalığın teda
visi ve ila cı kelime-i tevhide devam €tmelidirler :
L A iL AHE iLLALLAH
Zira, tevhid nefs-i-emınare hastalığının yegane devası,
şifası ve kurtarıcısıdır. Tevhide devam etmekle beraber, Al
lahu teala'dan af ve mağfiret dilerler, yaptıklarına nadim ola
rak gözyaşı dökerlerse, kısa zamanda kurtulabilirler. Yok
sa, bu gibilerin yakın bir gelecekte korkunç azaplara uğraya
caklarını Kur'an-ı azim haber vermekte ve Resfıl aleyhisselam
açıkça bildirmektedir.
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yursun, af v.e mağfiretiyle şad eylesin ve bizleri necata er
-elirsin. Kötü ve çirkin huylarımızı Kur'an ahlakına ve ahlak-ı
Ahmediyyesine tebdil ve tahvil eylesin. ( Amin)
NEFS-t-LEVVAME
Nefsin ikinci sıfatı Nefs-i-levvame'dir. Kur'an-ı kerimden
delili :

Ve ıa uksimü bin-nefs-il-lcvtxime ...
Kıyamet 8Uresi: !

( Kendisini levın eden nefse yemin ederim ki..)
Nefs-i-levvame, öyle bir nefstir ki bazan ruhun nuru ile
nurlanır. Allahu teala'ya, peygambere, kitaba ve ruha itaat
kar olur. Bazan da, isyan ederek itaatten ayrılır . Sonra, bu
isyanına nadim ve pişman olur :
- Neden tövbemi terkettim, Rabbime isyan eyledim, di
yıerek nefsini levm eder, kendini kınar .
Bu nefs, mü'minlerden isyan ve günah işleyip sonra ne
fislerini suçlayan ve kınayanların nefsleridir.
Nefs-i-levvamenin sıfatları da dokuzdur :

ı)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

U'CUB

ibadetine güvenerek kendisini
herkesten yüce görmek
Günahları aşikar işlernek
FISIK
Bir çok gerçekleri bilmernek
CEHL
: Çok uyumak
NEVM
MEKÜLAT VE MEŞRU Çok yemek ve içmek
Aç gözlülük, çok kazanmak
BAT-I KESiRE
hırsı
HIRS
ibadulla h a eza ve cefa etmek
KAHR-1-NEDAMET
israf s ayılacak derecede giyi
MUHABBET-t-LEBS
nip kuşanınayı sevmek
F: 3

9)
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Boş ve faydasız sözler ve lü
zumsuz beyanlada ne dünya
ya ne de ahir,ete hayrı olma
yan konuşmalada vaktini öl
dürmek
Bu dokuz sıfa ttan, tövbe ederek yakalarını sıyırabilen
ler, nefs-i-levvameden kurtulurlar. Unutmamalıdır ki, bu sı
fatlardan arınmadan ö'lenler, ahirette çok ağlayacaklar ve
nefslerini lanetleyeceklerdir. Fakat, o gün nefslerine yaptık
ları bu levmin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır.
Veliyullahtan bazıları da, nefs-i-levvame'nin sıfatlarının
dört olduğunu beyan buyurmuşlardır :
I ) HEVES
II) MEKR
ıın U'CUB
IV) iŞRET
Levvame sıfatı, nefs-i-emınare'ye pek yakın olduğundan�
bu sıfatta olanların da akıbetierinden korkulur, demişlerdir�
Ya Rabbi ! Ey kalpleri çeviren Allahım :
Kalplerimizi, dinin ve ta'atin üzere çevir de, orada sa
bit-i kadem eyle ... Bi-hürmeti seyyid-il-mürseliyn.
(Nefs-i-lev\·ame'de bulunan zevatın dertlerine de tSMUL
LAH şifadır. L AFZA-t-CELAL devadır. Bu huylara ve bu
sıfatiara sahip olanlar, ALLAH ismini vird edinıneli ve çok
çok zikretmelidirler.)
NEFS-t-MULIIiME
Nefsin üçüncü sıfatıdır. Nefs-i-mülhime, öyle mübarek
bir nefstir ki, Hak teala bu nefse erişen zevata ilim ihsan
buyurur. Zira, nefs-i-mülhime mü'minlerden alim olanların
nefsidir.
Kur'an-ı Kerimden delili :

.�;:,�:;;. ��
· ı

Fe-clhcmeha fücurehC. ve tekvaha. . .

(Sonra

da

Eş-Şems sures"i.· 8

ona fücur ve tekvayı ilham eyleyen hakkıyçün... )
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Nefs-i mülhiıne'nin şartları da sekizdir:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

ilim
Tevazfr
Tövbe
Sabır
Şükür
Sehavet ( Cömertlik )
Kanaat
Tahammül (Musibetlere sabır göstermek )

Bu sıfatlar kimde cem'olursa, Cenabı-Hak o zatın kalbi
ne ilm-i-nafi ( Yararlı ilim ) ilham eder, bilmedikleri kendisine
öğr.etilir. Artık, o kişiye lazım olan, bu nefsin dairesinde de
a'laya çıkınağa çalışmaktır. Zira, nefs-i-mülhime'de ilim ve
emsali sıfatlar varsa da, amelsizlik ve ihlassızlık korkusu da
vardır.
Ya Rab ! Bizlere ihlash arneller nasi :Q eyle .. .
Nefs-i-millhiıne'nin esması, ism·i Hl) 'dur. (Ya HU ! )
NEFS-t-MUTMA'iNNE
Nefs-i-mutma'inne'ye vasıl olanlar, artık kendilerinden
kurtulmuş ve cennet ehli olmuş has kullar arasına girmiş de
mektir :
Kur'an-ı kerimden delili :

Ya eyye-tüh-en-nefs-ül mutmaJinne ...
El·Fecr suresi: 27

(Ey emin ve m utma'in olan nefs ! .. )
Bu sıfat, nefsin öyle mübarek bir sıfatıdır ki, Allahu te
ala'nın inayeti ile, kalp nur-u ilahi ile nurlanır, Allahu teala'
nın sevmediği bütün sıfatları terk eder ve bu nefsin sahipleri
ahlak-ı h amide ile muttasıf olurlar.
Nefs-i-mutma'inne, mü'minlerden ilimleri ile amil ve ih
lasları ile kamil olan alimierin nefs mertebeleridir.

- 36 N efs-i-mutına'inne'ye erişenlerin sıfatları da yedidir :
ı)
2)
3)

4l
5)
6)

7)

Amel ve ihlas
Tevekkül
Telezzüz
Riyazat
1badat
Şükür
Riza

Allahu azim-üş-şanın tevfik ve inayetiyle, nefslerini bu
yedi mübarek sıfata eriştiren kutlu kişilerin, bu mertıebed·en
de yüce olan MAKAM-I-RADiYYE'ye ulaşabilmek için bü
tün arnellerinde daima ihlas üzere bulunmaları ve HAK es
masına devam etmeleri gerekir. Zira, 1SM-1-HAK'ka devamla
bu mertebeden daha yüce olan NEFS-1-RAD1YYE makamına
yükselecektir.
NEFS-t-RADiYYE
Nefs-i-radiyye'ye vasıl olan zevattan, Allah celle
olur. Bu nefis, EVL1YAULLAH'ın nefsidir.

razı

Kur'an-ı azi mden delili :

Irdi ild rabbiki rddıyyeterı . . .
El-Fecr suresi: 28

(Ondan razı olarak Rabbine dön )
...

Nefs-i-radiyye makamına erişen Evliyaullah'ta şu yedi
sıfat zuhura gelir :

1) ihlas
2) Terk-i m a la yağni
3)

4)
5l

6)

7)

Zikir
Zühd
Vera'
Keramet
Riyazat

-
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Bu makamın esması HAY ism-i şerifidir. Bu makam, yal
nız çalışınakla elde olunmaz. Hak teala, kuluna talip olursa
onu bu makama getirir.
NEFS-i-MERDiYYE
Merdiyye, nefs makamının altıncı derecesidir. Bu öyle
bir makamdır ki, nefs-i-radiyye'de kul Allahu teala'dan razı
olduğu gibi, bu nefs makamında da Allah celle kulundan razı
olur. Hak ile kul, birbirlerinden razı olunca o kulun ind-i ila
hideki kadr-ü kıymetini düşünüp, idr ak ed ebiliyor musunuz ?
Nefs-i-merdiyye sahipleri arif-i billah ve
olurlar.

esrara agah

Nefs-i-merdiyye'nin sıfatları da altıdır:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Terk-i ma-siva'allah
Vel-lutf-u bi-halkillah
Vet-tekarrüb-ü ilailahi teala
Vet:.tefekkürü fi masnu'atillahi teala
Ver-rizayı bima kasemiilahi teala
Ve ma'rifetullahi teala hakka ma'rifetih

Bu altı sıfatı, hakkıyle tekmil buyuranlar, Allahu teala'
nın yardımı ile bu makamın da fevkinde bulunan NEFS-i-SA
FiYYE'ye erişirler, bakla her dem görüşürler, bakla söyle
şirler, esrara agah ve vasıl-ı didar olurlar.
Ya Rabbi ! Keremin ve lutfunla bizleri de bu makama
vasıl eyle ... Bi-hürmeti ismik-el azim ve bi-hürmeti Nebiyyik
el kerim.
Bu makamın esması YA KAYYÜM ism-i şerifidir.
Bu makama, Kur'an-ı kerimden delil :

Rddiyyeten merdiyeh ...
El-Fecr: 28

(Sen ondan, o senden razı olarak ... )
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NEFS-t-SAFiYYE
Nefsin, yedinci mertebesi Safiyye'dir. Bu makama NEFS
-t-KAMiLE ve NEFS-i-SALiRA da denilir.
Nefs-i-safiyye, öyle yüce bir makamdır ki, Hak teala me
kandan münezzeh olduğu halde, zatı ile kulu arasında bir
MAKAM-I-ESRAR'dır. Bu makamın alıvali ve evsafı, esrar
olarak zevkiyattan olmakla ne tarif, ne tavsif, ne tahrir ne
de takrir ile ifadesi asla mümkün değildir. Tatmayan bilmez,
vasıl olan söyleyemez. Zira, bu makam KABE-KAVSEYN
makamıdır. Bu mertebe, Enbiya ve Mürseliyn aleyhümüssela
mın, nefs-i-şerifleri makamıdır.
Nefs-i-safiyye'nin makam ve sıfatları da altıdır :
Tevhid
zat
Tavsif
4) Sıfat
5) Tekmil
6) Lezzat
Ya Allah ! Bizleri, bu makamın esrarı ile zevklendir ve
hissedar eyle . Amin bi-hürmet-i dem-il Hüseyn.
(Nefs i safiyye'nin esması KAHHAR ism-i şerifidir. )
1)
2)
3)

.

-

TARiKAT ADABI

mak

Tarikat adabı altıdır :
1 ) Oturulacak yer nerede olursa olsun, diz üstü otur2)
3)

4)
5)
6)

Sır saklamak
Pir veya şeyh huzurunda az söylemek
Piri, her ne verirse kabul etmek
Biri nazarından çıkarmamak ( Uzak etmemek )
Mahlukat-ı ilahiyyeye hor bakmamak
TARiF-t-TARiKAT

Tarif-i-tarikat dörttür :
1 ) Terk-i-Edhem
( Kuddise
2) Aşk-ı Mevlana ( Kuddise
3 ) Zühd-ü Cüneyd ( Kuddise
4) irfan-ı Bayezid ( Kuddis e

sirruh)
sirruh )
sirruh )
sirruh )
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Tarikat alıkarnı altıdır :
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Meveddet ( Sevgi, muhabbet)
Sehavet ( Cömertlik, feda-i can bile olsa . )
Yakin
Sabır
Tevekkül
Tefekkür
.

ERKAN-I-TARiKAT

Erkan-ı-tarikat altıdır
tlim
Hilm
3)' Sabır
4 ) Riza
5) Şükür
6) thlas
1)

2)

BiNA'Y-1-TARiKA T
Tarikatın binası da altıdır :
1)

Tövbe

6)

Kazaya riza (Hakka, hakkıyle teslim olmaktır. )

2) Teslim
3) Zühd
4) Tekva
5) Kanaat

AHBAB-1-TARiKAT

Tarikat ahbabı beştir :
1)

2)

3)

4)
5)

thsan
Zikir
Terk-i heva
Terki terk
Havf-ü ilahi
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ETV AR-1-SEB'A
Yedi tavır şunlardır :
1 ) NEFS-i-EMMARE'ye ilaç, L A tLAHE !LLALLAH
2 ) NEFS-1-LEVVAM E'ye çare, iSM-i-CELAL (AL

LAH)
3)
4)
HAK)

NEFS-t-MüLH!ME'ye çare, !SM-1-HÜ ( YA HU)
NEFS-1-MUTMA'!NNE'ye vuslat, !SM-i-HAK (YA

5) NEFS-1-RADiYYE'ye mazhariyyet HAY ismi şerifi
A
( Y HAY )
6) NEFS-i-MERDiYYE'ye vuslat, KAYYUM ismi şeri
fi (YA KAYYÜM)
7 > NEFS-i-SA FiYYE'ye makam Y A KAHHAR esmasıdır.
( KAHHAR esmasına, salik fazla devam etınemeli-·
dir.)
RüTBE-1-TARiK..t\T

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Efrad
Nükeba
Nüceba
Nüdeba
Budala
Evtad
Gavs-ül-a'zam"dır.
MAKAMAT-I-TARiKAT

Tarikatin makamatı yedidir :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

iyman-ı kamil
islam-ı halis
Evliya
Şüheda
Sıddıyk
Ulül-azm peygamberan
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem
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ETVAR-1-SEB' ADA OLAN ESMA-1-iL AHiYYENiN
RENKLERİ
Tevhidin nuru hava'i mavi
ism-i-celalin nuru kırmızı
İsm-i-Hfı'nun nuru yeşil
İsm-i-Hak'kın nuru beyaz
İsm-i-Hay'yın nuru sarı
İsm-i-Kayyum'un nuru siyaha yakın mor
İsm-i-Kahhar'ın nuru hfıJis siyah

MERATiB-1-TARtK..I\T
Meratib-i tarikat yedi adettir :

1)
5)

Şeri'at 2 ) Tarikat 3) Hakikat 4 ) Ma'rifet
Kutbiyyet 6 ) Kurbiyyet 7 ) Ubudiyyet

Hz. Yunus kuddise sırruh, bu nutukları ile bu menzillere
işaret buyurmuşlardır :

Seni ben severim candan içerfı
Yolun vardır bu erkandan içerfı
Şeriat, tarika.t yoldur varana
Hakikat marifet andan içerfi
Dinin terk idenin küfürdür işi
Ol ne küfürdür imandan içerfi
Beni benden sorman ben, ben değilim
Bir ben vardır bende benden içerfi
Süle:rman kuş dili bilir dediler
Süleyman var Süleymandan içerfı
Kesildi takatim dizde derman yok
Bu ne mezhep imiş dinden içerfi
Yunus'un sözleri hundur ateştir
Kapında kul var sultandan i�erfı
Bu yedi meratibin, yedi mertebesi olup cem'i 49 eder :
1)

ŞERi'ATIN YEDi MERTERESi

1) Şeri'atın şeri'atı 2) Şeri'atın tarikatı 3) Şeri'
atın hakikatı 4) Şeri'atın ma'rifeti 5) Şeri'atın kutbiyye
ti 6) Şeri'atın kurbiyyeti 7 ) Şeri'atın ubudiyyeti

- 42 -

Il) TARiKATlN YEDi MERTEBESi

1 ) Tarikatın şeri"atı 2) Tarikatın tarikatı 3 ) Tarikatın
hakikatı 4) Tarikatın ma.'rifeti 5) Tarikatın kutbiyyeti
6) Tarikatın kurbiyyeti 7 ) Tarikatın ubudiyyeti
III) HAKiKATlN YEDi MERTEBESt

1 ) Hakikatın şeri'atı 2) Hakikatın tarikatı 3) Hakika
tın hakikatı 4) Hakikatın ma'rifeti 5) Hakikatın kutbiy

yeti 6 )

Hakikatın kurbiyyeti 7 )
IV )

Hakik�tın ubudiyyeti

MA'RiFETiN YEDi MERTEBESi

1) Ma'rifetin şeri"atı 2) Ma'rifetin tarikatı 3) Ma'rife
tin hakikatı 4) Ma'rifetin ma'rifeti 5) Ma'rifetin kutbiyyeti
6) Ma'rifetin kurbiyyeti 7 ) Ma'rifetin ubudiyyeti
·

V ) KUTBiYYETiN YEDi MERTEBESi

1) Kutbiyyetin şeri'atı 2) Kutbiyyetin tarikatı 3) Kut
biyyetin hakikatı 4) Kutbiyyetin ma'rifeti 5 ) Kutbiyyetin
kutbiyyeti 6) Kutbiyyetin kurbiyyeti 7 ) Kutbiyyetin ubu
diyyeti
VI) KURBiYYETiN Yl�Di MERTEBESi

1) Kurbiyyetin şeri'atı 2) Kurbiyy,etin tarikatı 3) Kur
biyyetin hakikatı 4) Kurbiyyetin ma'rifeti 5) Kurbiyyetjn
kutbiyyeti 6) Kurbiyyetin kurbiyyeti 7) Kurbiyyetin ubu
diyyeti .
VII ) UBUDiYYETiN YEDi l\IERTEBESi

1) Ubudiyyetin şeri'atı 2) Ubudiyyetin tarikatı 3) Ubu
diyyetin hakikatı 4) Ubudiyyetin m a'rifeti 5 ) Ubudiyyetin
kutbiyyeti 6) Ubudiyyetin kurbiyyeti 7 ) Ubudiyyetin ubu
diyyeti
y,edinci mertebe olan UBUDiYYET,' Enbiya-i izama ait
olup, ubudiyyetin ubudiyyeti Mefhar-i alem sallallahu aleyhi
ve sellem efendimiz hazreUerinin, abdiyetteki menzilleridir.
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Buna binaen, Allahu sübhanehu ve teala hazretleri Sure-i
Kehf' in 110. ayet-i kerimesinde :

Kul inncmd ene beşerün mi.slüküm yuha ileyye cnnema
ilahüküm ilahün vahid

(De ki : Ben de sizin gibi bir beşerim. Bana vahyolunu
yor ki, hepinizin ilahı ancak bir ilahtır )
huyurulmuş tur.
Kelim·e-i şehadette de, aleyhissalatü vesselam efendimizin
risaletinden evvel abdiyyetinin zikrolunması buna delildir ve
bunu te'yid ve isbat etmektedir :
Eşhedü en la ilahe illailah ve eşlıedü enne Muhammeden
ABDüHU ve Resfilühu
Bu gerçeği belirten ve aydınlatan diğer ayet-i kerimeler
de şunlardır :

Sübhanellezi esra bi-abdihi. . .
Esra suresi : 1

(Noksan sıfatiardan mi.inezzelı ve kemal sıfatları
ile muttasıf o Allahu teala ki bir gece KULUNU )

El-hamdü lillahillezi enzele ala abdih-il kitabe
yecJal lchu ıveca . . .

ve

lem

Kehf suresi : 1
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(O Allahu tealaya hamdolsun ki, KULUNA mana ve
lafzında hiç bir eğrilik yapmaksızın Kur'an-ı }{erimi
inzal buyurdu. )

Tebcirckcllczi nczzel·el Fürkanc alci abdihi liyekune
lil·cilcmiync neziyra . . .
Fürkan S'Uresi : 1

(Hayrı ve bereketi çok, her şeyden ali ve zatında
sabit olan Allahu teala ki hakkı batıldan ayıran
Kur'an-ı ins ve cinnin Allah azabıyle korkutucusu
olsun diye� KULUNA tenzil etti. )
(Kul innema ene beşerün mislüküm .. ) ayet-i celilesinin
tefsir-i enfüsisi, ehline malfımdur. Esra, Kehf ve Fürkan sfı
relerinin birinci ayetlerindeki ve N ecm suresinin 10. ayetin
deki ABDiRi M A EVHA. nassı eelilinin delalet ettiği ABDiY
YET kelimelerinin medlfılü, Falır-i ka'inat aleyhi efdal-üt-ta
hiyyat efendimizin UBUDiYYETiNiN UBUDiYYETi maka
mına işarettir.
Ubudiyyetin yedi mertebesi, makam-ı Enbiya ve rüsül-ü
kiramdır. Zümre·i Enbiya ve rüsül-ü kiram, bu mertebede
s2yredip menzillsri makamıdır. Kimisi, ubudiyyetin şeri'atın
da, kimisi ubudiyyetin tarikatında, kimisi ubudiyyetin haki
katında, kimisi ubudiyyetin ma'rifetinde seyretmiş Hz. isa,
Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Adem aleyhümüsselam ve sair enbiya
kutbiyyette olup, Hz. İbrahim aleyhisselam kurbiyyette sey
retmiş, Hatem-ül-Enbiya efendimiz ubudiyyetin ubudiyye
tinde olup en yüce menzilde seyreylemiş ve FE KANE KABE
KAVSEYN'e erişip Habib-i-Huda, Şefi-i-rfız-i-ceza olarak
cümle enbiyaya imam olmuşlardır. Bütün Enbiya-i-izam ve
Rüsül·ü-kiram, nurunu efendimizin bu makamından almış
lardır.
Beşinci bölümdeki kutbiyyetin menazili, KUTB-üL-AK
TA.B'a ait olup kutbiyyetin kutbiyyeti Cenab-ı Abdülkadir
Geylani kuddise sırruh efendimizin menzilleridir.
Altıncı bölümdeki kurbiyyetin menzili ise, Aslıab-ı kirarn
efendilerimiz h azera tıdır.
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Kurbiyyetin kutbiyyeti Aslıab-ı Soffe, Aslıab-ı Bedir, As
bab-ı Uhud, bakiyye-i aşere-i mübeşşere olup, kurbiyyetin kur
biyyeti Hz. Eba-Bekir Hz. ömer Hz. Osman ve Hz. Ali rıdva
nullahi teala aleyhim ecma'ıyn efendilerimiz hazeratıdır.
Kurbiyyetin ubudiyyeti ezvac-ı Resfılüllah, eviad-ı Resfı1üllah itret-i Nebi, Ehl-i beyt-i Mustafa hamse-i al-i aba'dır.
Allalın a'lem
Bu kırk dokuz menzili, ayrı ayrı şerh etmeğe risalemiz
hacmen .elverişli olmadığından, bu kadarı ile iktifa olundu.
Ehline malfımdur.
..

KUTB-tJL-AKTAB
Cenab-ı Resfıl-ü Ekrem ve Nebiyyi muhterem, mahbub-el
aşıkıyn ve Resfıl-ü Rabbil-alemiyn aleyhi ve alihi salavatul
lah-ül Mu'ıyn efendimiz hazretlerinin ümmetinden, sayılama
yacak kadar çok ve kerametleri zahir, derecatı bahir arif-i
billah, kutub ve müctehidiyn yetişmiştir, kıyamete kadar da
isrlerini takip edecek varis-i-Enbiya ve varis-i-rüsül-ü-izam
yetişecek tir.
Fakat,
ali-kadrdir.
Seyyid
Seyyid
Seyyid
Seyyid

bunlar içinde kutublar kutbu olanlar, şu zevat-ı
Abdülkadir Geylani
Ahmed-er-Rüfa'i
Alımed Bedevi
ihrahim Düssuki

(Bazullah-il-eşheb)
(Ebül-alemeyıı )
( Ebün-nesebiyıı ) ,
(Ebu-ryuıı )

KUTUB KiMLERDEN OLUR ?
Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ali üç
kısımdır :
1 ) AL-i-SÜRi ki, imam-ı Hasan ve imam-ı Hüseyn aley
hümüsse-lama nisbeti olanlardır. Bu zevata SEYYiD ve ŞE
RiF tabir olunur.
2 ) AL-i-MA 'NEVi'dir ki, sülfıkünün nisbeti, Allah Re
sfılünden olanlardır.
3) AL-1-SÜ R1-1-MA'NEV1'dir ki, he·r ikisini cami olan
lardır. ( Hem SEYY1D veya ŞERiF, hem de sülfıkünün nis.beti
Allah Resulünden olanlardır. )
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KUTUB'lar, işte bu üçüncü kısımdan zuhur ederler. En
biya'nın varisleri, ulema-i amiliyndirler. Yani şeriatlannın
söz kısmına vakıftırlar. Resfıllerİn varisieri ise, MüRŞtD-1
HAK olanlardır. Ulül-azim olan rüsfıl ve enbiyaya varis olan
lar, tevhid-i-hakikiyi cami olan müçtehitlerdir.
ESMA'YA Mü'EKKEL OLAN l\IELA'iKENiN
iSiMLERi

Hüsamüddin - Necmüddin - Bedreddin - Şemseddin
Nured din - Cemaleddin - Kemaleddin
SEYRtYYAT

ilaHahi teala - Lillahi teala - Ma'allahi teala - Fillahi te
ala - aniilahi teala - Billahi teala - Alellahi teala.
MARALLiYAT

Sadr - Kalp - Sır - Sır'rıs-sır - Hafi - ihfa
IIALETiYYAT

Salikin, hallerinin nevileri :
El-meyl - El-muhabbet - El-aşk - Vüsul - Fena-fillah Bekabillah - Fil-beka
TASAVVUF

Tasavvuf kelimesine birçok manalar verilmiştir.
TASAVVUF ; zaman-ı kerimde, kerim olan kimseden, ke
rim söz ile zahir olan ahlak-ı kerimeye tas avvuf derler, denil
miştir.
TASAVVUF ; Allahu tealadan gayrı hiç bir şeyle alaka
dar olmamaktır. (Yani, gayra alakasız, Hak teala ile olmak
tır. )
Tasavvuf, üç haslet üzere bina edilmiştir :
1 ) Fakr ve iftikara yapışmak.
2 ) Bezl v e iysar ile tahakkuk.
3 ) Taarruz ve ihtiyarı terktir.
TASAVVUF ; toplu olarak Allahu tealayı zikretmek, işit
mekle vecd, ittiba ile ameldir.
TASAVVUF ; kudretsiz olarak Hak teala ile olmaktır.
(Risale-i Kuşeyriyye nam kitaptan alındı. )
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Sofi için bazıları, sof giydiklerinden ötürü bu zümreye
SOFt tabir edilmiştir, demektedirler.
Bazı zevat da, Aslıab-ı Soffe'ye mensup bulundukların-·
dan dolayı kendilerine SOFi ismi verildiğine kani olmuşlar
dır.
Bazıları da, Yunanca SOPHiSTE ( Sofiste ) kelimesinden
alındığını ileri sürmektedirler.
Bize göre SOFi, kalbinden dünya kederlerini atan, kalbini
sefaya erdiren veya o yola sülfık eyleyene tabir olunur.
ALEMLER
ALEM-i-CEBERUT, tenezzülen A LEM-i-LARUT'tan
sonradır.
ALEM-1-CEBERUT ise, bir şey yaratılmadan önce, her
şeyin ilm-i ilahide mevcut ve hazır olmasıdır.
Bu alemde, hiçbir şeyin ihtiyarları olmadığı ve her şey
cebir altında bulunduğundan ALEM-1-CEBERUT tabir olu-.
nur.

ALEM-i-MELEKÜUT, alem-i-ervahtır.
ALEM-i-MiSAL, c ism-i latif olan mela'ike alemidir.
ALEM-1-ŞEHADET, cism-i kesif olan bu alemdir.
TEVHiD

Tevhid üç kısımdır :
1 ) TEVHiD-i-MEKAL'dir. Delil, kavlühu teaJa :
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Kulu amenna billahi ve md ünzile ileynd ve md ünzile ila l brahime
ve lsma'ile ve lshaka ve Yd'kube vel-esbdti ve md utiye Musa ve lsa:
ve md utiye'nnebiyyune min Rabbihim ld nüferriku beyne ehadin
minhüm ve nahnü lehu Müslimun.
El-Bakara suresi: 136:
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(Deyiniz ki ; Biz Allahu tealaya, bize inen kitaba, tb
rahim, İsmail, İshak, Yakub ve oğullarına indirilene,
Musa'ya verilen Tevrat'a ve İsa'ya verilen tncil'e ve
bütün peygamberlere verilen mucize ve kitapların
hepsine iyman ettik. Onlardan hiç birisinin arasını
iymanda tefrik etmeyiz. Allahu teaJayı tevhidde muh
lisleriz.)
2)

TEVHiD-i-iLM'dir. Delil, kavlühu teala :

Fa'lem ennehu ld ildhe illdllah
Muhammed s-Uresi : 19
...

(öyle ise bil ki, Allahu teaJadan gayrı hiç bir ıni'bud
yoktur.)
3)

TE VHiD-i-MEŞHUDt'dir. Delil, kavlühu teala :

Ş chidallahü enne hu ıa ildhe illa hü vel-mela'iketü ve ulüZ-ilmi
ka)imen bil-kıst ld ilahe illa huvel-aziz-ül-hakim.
A l-i-lmran sitresi:

18

( Allahu teala, kendisinden gayrı ilah olmadığını,
vahdaniyyetine delalet eden delillerle, ayetleri ile
açıkladı. Ve melekler Allahu tealanın vahdaniyye
tini ikrar ettiler. ilim sahipleri de vahda.niyyetini
tasdik eylediler. O, emir ve neyhinde adli ikamet eder
olduğu halde ondan gayrı ilah yoktur. O Allahu
azim-üş-şan ki, tevhid etmeyene intikam eder, ben
zerine � bir müntekim kadir olamaz. Dilediğine
hükmeder, hiç kimşe onu tahvile kadir değildir.)
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Birinci tevhid ; ehl-i şeriatin ve avamın,
tkinci tevhid ; ehl-i ilmin ve havassın,
üçüncü tevhid ; ehl-i hakikatin yani havassül - havassın
tevhidleridii'.
MORŞID KiMDEN OLUR?
Salik-i gayr-ı meczub ve meczub-u gayr-i salik mürşid
olamaz.
Salik-i meczub ise, mürşid-i kamildir. Meczub-u salik da
hi mürşit olur. Seyyid Ahmed-ül Bedevi ( Kuddise sırruh) gibi.
TASAVVUFTAN GAYE NEDtR?
Tasavvuf mesleğine sülfıkten gaye, Haktan razı olup, Hak
rizasını arayıp bulmaktır. HAK iLE HAK OLMAKTIR. Bu,
öyle bir halettir ki, beyana ne lisan ne de lfıgat kafi gelmez.
Bu öyle bir haldir ki, aklın ve fikrin maverasındadır. HAK
!LE HAK OLMAK, BEKA-BiLLAH MERTEBESiNE ERiŞ
J\1EKTiR. Beka-billah mertebesine erişenler, bu makama zevk
ile muttali olurlar. Onu, başkalarına açıp söylemek isteseler
bile, açıp söyleyemezler. Çünkü, Hak ile Hak olmayı ifade ve
beyan edebilecek kabiliyet, beşer lisanına verilmemiştir. Me
ğer ki, ol hak ile mest olsun ve kelamı kendi arzusu olmaksı
zın o ağızdan zuhura gelsin .. Hallac-ı Mansur'un ENEL-HAK,
Cüneyd-i Bağdadi'nin LEYSE CUBBETi SiVA'ALLAH ve
Bayezid-i Bestami'nin SüBHANE MA AZAMU ŞANt deme
leri gibi kelamı kendi ağızlarından olduğu halde, Hakkın te
eellisi ve tenezzülü ile zuhur eylemiştir. Hakta hak olup, Hak
tecelli etmeden, iradesi elde iken aynı davaya kalkışsa, bu
iddiası kendi zu'mu olur. Ona zavallı nazarıyle bakılır ve akıl
noksanlığına hükmolunur. Şu var ki, Firavun gibi : «BEN, Si
ZiN YüCE RABBiNiZiM ! » diyenler, ancak küfürlerini izhar
etmiş, iyman ve islamdan çıkmış olurlar.
Hak ile hak olanların, bu sırrı açmaları için, o manayı
lafızlarla söylemek şöyle dursun, hatta elfaz tayini dahi
mümkün değildir. Bu sözün zuhuru, yalnız kuvve-i bedeniy
yenin ifnası olmayıp, belki zatından bil-külliye kaybetmedik
çe, bu makama vüsul mümkün değildir. Böyle olunca ; ne
vücut, ne beden, ne zat, ne sıfat ne de kelam kalır.
F: 4
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MEY
Tasvvufta MEY ve ŞARAP ; süfehanın ve alkol mübtela
larının anladığı ve içtikleri şarap olmayıp, aşk-ı ilahiyyeye
teşbihtir. Yoksa, şeriatın yasakladığını tarikat ehli kat'iyyen
kullanmak şöyle dursun, hatta şeriatta mübah olan ehl-i tari
ke haramdır. Bu beyanımızın şahit ve isbatı, sofiyyenin :
HASENAT - üL EBRAR SEYYi'AT - iL MUKARREBiYN
( Birrü tekva sahibinin sevabı, mukarreb olanların seyya'
atıdır. ) vecizesidir.
içki içmek ki, nassı Kur'an ve Hadis-i Nebiyyürrahman
ile men'edilmiştir. Şarap, rakı, bira ve emsali serhoşluk ( Se
kir) verici, insanın aklını alan ve onu hayvan derekesine in
diren nesnelerin, mübah olamayacakları bir emr-i kat'i ve
hükm-ü azimdir. Bu emri dinlemeyenlerin ve bu hükme uy
mayanların, dünyada kendilerini felaket ve zilletten kurtara
mayacakları bedihi olduğu gibi, ahirette de affı ilahiyyeye ve
şefaate mazhar oh:nazlarsa ve nardan kurtulamayacakları
ayetler ve hadis-i şeriflerle sabittir.

SAKt
Bu dahi süfehanın anladıkları gibi meyhaneci veya mey
sunan demek değildir. Belki, aşk-ı ilahiyyi sunan şeyhe, yani
mürşidi hakka ıtlak olunan bir isimdir.

KADEH
Müridin ve talibin kalbidir.

MEYHANE
Yine süfehanın anladığı gibi içki içilen yer olmayıp, ta
savvufta aşk-ı ilahiyyenin tattırıldığı yerdir ki ; tekke, zavi
ye, mescid ve emsali yerlere verilen isimdir.

MEYDAN
Alem-i şuhud ki, bu dünya alemine misal olup, Allahu te
ala ve Resulünün aşkı ile tolpanılan mahaldir. Bu meydanda ;
mal, can, kan her şey Allahu tealaya fedadır. Bu meydanda ;
aşıklar aşklarını, mahbub-u hakiki olan Allahu azim-üş-şana
arz ve izhar eylerler, hakkı hak ile kıyamen, ku'uden, gizli ve
aşikar zikredip dünya ve ma fiyhanın esrarına vakıf olurlar.
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Zira ; zikr-i c ehri, zikr-i hafi, kıyam, sema' zikirleri esrar-ı
ilahiyyenin bir remzini anlayana birçok rümuzunu izhar eyler
ki, ehline malfımdur :

Kıyamazsan baş-ü cana,
Uzak dur, girme meydana !
Bu meydan da nice başlar,
Kesilir hi� sorar olmaz ..
Seyyid Seyfullah
(Kuddise sırruh)

POSTUN RtıMUZATI
Postun başı, teslimiyyete işarettir ki, hak mürşide kemal-i
teslimiyyetle teslim olmaktır.
Sağ kolu, sahib-i yed olup bilvasıta : ( YEDULLAHi FEV
KE EYDiHiM) sırrından hisse alınağa işarettir.
Postun sol kolu, nefsini mağlfıp ederek şeytanına galip
gelrneğe ve (l\IUTU KABLE EN TEIUUTU) sırrına erişmeğe,
bütün varlığından soyunınağa işarettir.
Postun sağ ayağı, hak ve hakikatte sebat etmek, dar
vakitlerde ve korkunç zamanlarda haktan ve hakikatten yüz
çevirmernektir.
Postun sol ayağı, hak rizası ve li-vechillah hizmet etmektir.
Postun üstü, her tarikin kendisine mahsus bir ren.gi olup
postun renkli olması, sıfat yüzünden zuhur eden tecelliyatın
nevilerini haktan bilip, sabr-ü tevekküle işarettir.
Postun iç tarafı, temkindir. Batınan hakta fani ve mut
ma'in ve sabit olmak, masivadan yani dünya alayişinden te..
mizlenmeğe işarettir.
Postun ortası ; muhabbetullah'tır ki, künh-ü muhabbe
tullah ile este'izü-billah : (iNNiY VECCEHTE VECHiYE LiL
LEZi FATAR-AS-SEMAVATi VEL-ARDI.. ) ayeti celilesinin
sırrı ile ve teslimiyyetle Allahu teaJaya müteveccih olmaktır.
Postun şark tarafı şeriate, garp tarafı tarikate, şimal ta
rafı hakikate ve cenup tarafı marifete işarettir.
Postun ruhu tekbir, azası salavat, kemali tevhid, tahareti
istiğfardır.
Postun makam-ı şeriatı yokluk, makam-ı tarikatı paklık,
makam-ı hakikatı vuslat-ı ilahi makam-ı marifeti müşahede-i
vahdettir.
Postun yere serilmesi, EBU'T-TORAB olan Haydar-ı Ker-
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rar şah-ı velayet tmam-ı Ali kerre:mallahu vechehu ve radı
yallahu anhın silsile-i velayetleriyle gelen feyz-i ilahi yolun
da mahviyyetle hak türabı (Toprak ) olmak, Pir yolunda yan
mak, hak ynlunda sabit-kadem bulunmak, aşk yolunda mey
ledip akmak, iradesini nefsin hevasından el çe·kerek mürşid-i
hakkın iradesinde (İrade-i Pir'de) bilvasıta irade-i hakta ifna
etmektir.
Postun iç yüzü ile dış yüzü, kesreti vahdette ifna etmek,
vahdet-i kesrette müşahede makamında şuhud ehli olup sa
hib-i makam olan post üstüne oturur, seccade-neşin olmağa
layıktır.

POST SERİLİRKEN OKUNACAK AYETLER
Al-i-imran suresinin 1 30 - 134 . ayetleri okunur :
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(Vettekullahe le'alleküm tüflihun vettekun�narelleti'!J, u'iddet
lil-kafiriyn ve atıy'ullahe ver-resule le'alleküm türharnun ve
sdri'u ila mağfiretin min Rabbiküm ve cennetin arduh-es-se
mavatü vel-ardu u'iddet lil-müttekıyn elleziyne yünfikune fis
serra,i veddarra,i vel-kdzımıyn-el gayza vel-afiyne an-in�ncisi
vallahü yuhibbül muhsiniyn.)

DESTUR YA HAZRET-i PiR denilerek post serilir.
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SlRRI DEVRAN
Tarikat-i aliyyenin alel-umum cehriyyesinde, ( yani eelı
zikreden demektir) bahusus Tarikat-i Halvetiy
ye'de zikrullah ile edilen devranın rümuz ve işaretine ve esra
rına binaen, Piran-ı izamın ileri gelen keramatı zahir, kemali
bahir, ilm-i ilahide yekta ve müştehir olan zevatın ictihadı
ile devran ve erkan ittihaz olunmuştur.
Aşıkanın yaptıkları devranın delil-i şer'isin.e bürhan olan
ayet-i celile :
ren aşikare

Ve terel-melô/ikete haffiyne min havl-il arşi yüsebbihune bi
hamdi Rabbihim ve kudiye beynehüm bil-hakkı ve kıyl-el
hamdü lillahi Rabbil-alemiyn.
Ez-Zümer suresi : 75

( Melekleri de, arşın etrafını kuşatarak Rableri celle
şaneye hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Halk
arasında hak ile hükmolunur ve mü'minlerle melek
ler tarafından « RABBiL-ALEMiYN'E HAMDOL
SUN. >:· ) denir.

Bu ay e t i celiledeki HAFFiYNE kel i mesin i müfessiriyn-i
kirarn (EY DA'iRiYNE ZAKiRiYNE ) i l e tefsir etmişlerdir.
Bundan da an l aş ı lıyor ki. mela'ike-i kirarn arş-ı a'lanın etra
fını tesbihlerle ve zikirlerle dai re şeklinde devran ettikleri ci
hetl e ; farz, vacip veya sünnet o larak kıld ı ğım ı z namazlar me
leklerin ibadetlerini cami olduğu gibi, sofiyyenin ictihad ettiği
DEVRAN-I ŞERiF de arş-ı a'la meleklerinin ibadetini cami
olduğundan bu şekilde devran ederek hakkı zikretmesini ic
tihad etmişlerdir.
Devranın v,e bu şekilde zikir ve devran e t m e nin c aiz ol
duğuna dair mu'teber fetva kitaplarında da fetvalar verilmiş
ve ezcümle FETAVAY-I-öMERiYYE'de böylece muka;yyet
tir.
-

,
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Neıtekim , hac farizasını ifa eden mü'minler de, Kabe-i-mu
azzamanın etrafında dualar okuyarak yedi defa tavaf etmek
tedirler. Huccac-ı müslimiynin, Kabe-i-muazzamanın etrafın
da dualar okuyarak tevhid ederek ALLAHU EKBER diyerek
yedi defa tavafla devran etmeleri gibi, tarikat-i aliyyenin c eh
ri olan kolları ve ezcümle Tarikat-i Halvetiyye ashabı da ism-i
c elal olan Y A ALLAH, H Ü , HAYYüL-KAYYUM, VAHtD,
AHAD, SAMED esrna-i şerifleri ile devran ederler ve her es
ma-i ilahiden en az yedişer defa okuyarak devrana devam ey
Ierler.
Evvela, oturarak daire ş eklinde bir halka teşkil olunur
ve zikrullaha başlanır. Zira, aleyhissalatü vesselam efendi ..
miz, bir Hadis-i şeriflerinde :
(Ey benim ashabım ! Cennet bahçelerine uğrarsanız,
o bahçenin meyvelerinden yiyiniz ve t elezzüz ediniz, ) buyur
duklarında, hazır bulunan aslıab-ı kirarn efendilerimiz : ( Cen
net bahçeleri nedir ya Resiilallah ! ) diye sormuşlar ve (Halka-i
zikir'dir. ) c evabını almışlardır.
Binaenaleyh, falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz hazretlerinin bu ikaz ve ir-şatlarından mülhem olarak,
zikrullaha halka şeklinde oturularak başlanılır ve böylelikle
tebşirat-ı Nebeviyyeye imtisalen c ennet bahçesine teşbih
olunur. Zikirde dört köşe şeklinde oturulmayarak daire şek
linde oturulması sünnet-i seniyyeye muvafıktır. Zira, tevhid-i
şerif tevhidin asıl şekli olan daire şeklinde oturularak ifa edil
miş olur.
Halka şeklinde oturularak başlanılan tevhidde ve zikir
de, rümuzu vahdet-i zatiyye, mihver-i ahadiyyettedir. Vah
de-ti zatiyyenin sıfat-ı zahirisi olan ahadiyyet-i sıfatiyyeye
taallfık eden feyz-i akdesin kabza-i mukaddese tecellisinin su
retini mürşit :

Fa'lem enneh n la ilahe illallah

diyerek gösterir. , Hazır bulunan aşıkan da, ikinci tevhidde
mürşitle beraber tevhide başlarlar. Zira, ilk tevhid mürşide
ait olup ikinci tevhidde dervişlerin de mürşitleri ile zikretme
leri lazımdır. Kırkıncı tevhide kadar. ne halka-i zikirde olan
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halkadan dışarı çıkabilir ne de halkadan hariç olan halka-i
zikr€' girebilir. Bu gibi hareketler çok tehlikeli olup, buna
-cür'et eden sftlike manevi bir zarar erişebilir ki, erbab-ı mü
şahede böylece b eyan buyurmuşlardır.
Tevhide, mürşitle beraber cehren devam edilir. Dervişie
rin bu vech üzere tevhid etmeleri, vahdet-i zatiyye ile ahadiy
yet feyzinin ilm-i malfımla mutabakatını iyma etmiş ve anla
yabilene: tevhidde olan esrarı anlatmış ve tevhidin işaret ve
remzini meydana koymuş olur.
Kelime-i tevhid salikanı o mecliste makam-ı fena-fillah'a
götürünceye kadar zikrolunur. Sonra zikr-i kalbiyyeye tahvil
olunur. Zikr-i kalbinde, harf mahrec mahvalup harfsiz ve mah
reçsiz yalnız hılki olarak darb-ı zikre başlanır ki, zahir batın
la müstenit, batın zahirle müteayyin olduğuna bu şekilde zik
rullah ile remz ve işaret edilmiştir.
8onra, zikrullah fena-fillah'ta tamam olunca zikir kesi
lir, herkes medhuş kalır. ilahi veya durak okunınaya başla
nır. Bu şekilde ilahi veya durak ckumak , alem-i ervahta
(ELESTü Bi-RABBiKüM) hitab-ı izzesinin nidasıyle ervahın
telezzüz ve zevkıyab olmasının remzidir. Okunan Kur'an-ı ke
rim, durak veya ilahinin bu suretle dinlenmesi lazımdır. Du
rak veya ilahi tamamlanınca, ruhun tevhidle urucunu ve iti
lasını ve ruhun ( ELESTü Bi-RABBiKüM ) hitabı ile cezbini
ve fena-fillah'a erişen ruhların esrna-i ilahideki seyrini, mera
tib-i esrna-i ilahide ruhun kesbettiği esmada seyr LA iLAllE
lLLALLAH kelime-i tayyibesine seyr-i ilallahtan sonra seyr-i
fillahı göstermek için cisim de ruhun haline tabi olarak yük
selir ve bu yükselişi göstermek ve remz-i işaret etmek için
devrana kalkılır.
Devrana kalkılırken (VECD ) e niyyet olunur. Mürşit.
(NEVEYTüL-VECD ) der ve bu ayeti kıraat eder :
Elleziyne yezkürunallahe h:ıyamen ye liu'uden \'e aHi,
cünübihim
Kıyamda okunan ilahi ile ruh un yükselmesinde, Hak te
alaya talik-i tam vardır. Hakla hak olmak talik-i tayinden ta
mamiyle tecerrüd ve istigrak halinde olan cezbenin suretidir.
HALVETiYYE-i-CERRAHi devranında, elele tutunup
sola doğru sol ayakla devrana başlanılır. Hem de zikrullah'tan
HÜ esmasını zikrederek devrana devam edilir. Devran esna
sında, başın sağa ve sola döndürülmesinin manası, makam-ı
vahidiyyet-i sıfatiyyenin suretine işarettir. Sağa ve sola darb-ı
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zikir ise, vahidiyyetin ahadiyyete, vahdet-i zatiyyenin talikine
işarettir.
Bu suretle devrana devam olunurken, eller omuza atılır.
Zira, bu hal meratib-i vahidiyyet-i sıfatiyyenin tamam ve te
cellisini göstermek için bu hal bir remz ve işarettir. Sağ el,
devran eden arkadaşının arkadan omuzuna, sol el ile de sol
tarafta devran eden arkadaşının beline sarılmak, zuhurun sı
fatla olmasına işarettir.
Devranda (HÜ) esmasının bir kerre içeriye ve bir kerre
dışarıya verilmesi lazımdır.
Devranda, elele tutmak hüviyyetin talikine, kalkola ol
mak hüviyyetin zuhuru narnma işaret olduğu gibi, tevhid-i
za ta da işarettir.
Sonra ( HAY) esmasına başlanılır. (HAY) ebced hesabıy
le on sekiz adedi camidir. Bu on sekiz adedi cami olan (HAY)
esrna-i şerifi ki. meratib-i esma olan (Yani esma-ül- hüsna bin
adettir) bu bin adedi ile zarp edilince on sekiz bin alemi sey
ran eden sırrı hayat ile hay olup nur-u sübuti ile daim ve ka
im olmakla sır seyriyatın suretini aşikar devran ile bu sırrı
işaret ettiği gibi, (HAY ALLAH) (KAYYUM ALLAH) ism-i
şerifleri ile vefa devrine başlanılır ki, mahviyyetten sonra ta
yinin aynine, hayatın zilliyetine mukabil, hakikat-i hayat ha
kika-i kayyumunun zuhuruna işaret olarak bu esmalarla on
sekiz kerre devran e d i l i r . On sekiz HAY HAY HÜ esması zik
rolunur. On sek i z kerre ALLAH VAHiD AIL�D SAMED es
m a s ı nd an sonra , tekrar HÜ esmasına
başlanılır. Sür'atle
HÜ e sma s ın a devam edilir ve devran tamam olur.
Devranda sali kl,�r kemali ile huzur ve tecerrüd ve isti g 
rakla devran etmelidir1 e r .
Ey talib-i cema l -i ilah i � V ' e y ragıb-ı rizay: R a h man i !
Sırrı devrandan bir mi ktar b ey an eyledik . Fazlasını yaz
mağa k alemim müsa i t o l m a d ı ğından, bu k a d ar ı ile iktifa et
tik. Allahu t e al a , sar�a ve bana rahmet eylesin, aşkından seni
ve b e n i ag ah b u y u rs u n v s bu zevki s ana vs b an a tatmak nasip
e:;.rl esin.

TEliKELERDE YE)U:KTEN SONRA
OKl:NAN HAl\IDiYYE
,

A�\: şam n amazı eda ed ild ik ten s on ra d e r v i ş an sünnet-i
ve sofraya öyle cturur. Mür
sofray a oturur. Şeyh, evvela

sen iyyeyi ihy a için ellerini yıkar
şit. en son ellerini yı:ı<ar ve o da
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yemeğe başlar, aşıkan da mürşidi takip ederler. Yemek esna
sında, pilava kadar konuşulmaz. Bazı tekkelerde, yemekten
sonra su dahi içmezler.
Yemekten sonra, şeyh evvela ellerini yıkar. Sofradan kal
kılmadan, mürşit (E'ôzü-Besmele) He Fatiha-i şerifeyi ve
sure-i Haşr'ın son ayetlerini okur veya hazır olanlardan biri
sine okumasını işaret eder. Sfıre bittikten sonra, bu ilahi oku
nur :

Allah bize lfttuf etti - Şükür el-hamdü Iiilah
Ni'metlerine gark etti - Şükür el-haındü Iiilah
Yiyelim ni'metini - Şükür el-hamdü Iiilah
Analım hazretini - Şükür el-hamdü Iiilah
lTmarız rahmetini - Şükür el-hamdü Iilialı
Yok iken var eyledi
Arz-ı didar eyledi
Resftle yar eyledi - Şük ür el-hamdü I iila h
Gönderdi doğru yola
Kullar kulluk eyleye
Hak bize kulum d iye - Şük ür el-hamdü Iiilah
Harc edelim varımız
Kurban olsun canımız
Kur'andır iymanımız - Ş ükü r el-hamdii Iiilah
Muhammed kadem bastı
Şefi olmaktır kastı
Hakl{ln sevgili d ostu - Şüliür el-h amdii Iiilah
Ol habibin yarları
Cennettedir canları
Severiz biz onları - Şükür el-haındü Iilialı
Bagdadi'nin bu sözü
Kabul evle nivazı
Dergah � sürdÜ.ın yüzü - Şül\:ü r el-hamdü Iilialı
Sonra b u dua okunacaktır :

( )
*

(*)
( *)
(*)
C')

( �· )
(*}
(*)

( El-hamdü Iiilah zadallah Berekat-ı Halilullah
El-hamdü lilla hillezi et'amena ve sakana ve ce'alna min
el müslimiyn ve rahmetullahi ve berekatühu ala sahib-it
ta'ami vel-akiliyn ni'met-i celil berekftt-i Halil şefaat-ir
rüsül Allahümme zid ve la tenkus bi-hürme't-il Fatiha ... )
(*)

lş aretli

yerlerde : Hak l a ilah e ill a i l ah

Hü la

i l fı. l ı c illailah ok u n a c a k t ı r .
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Duadan sonra gülben k çekilir :
( El-hamdü Iilialı Allah-El-hamdü Iilialı ya Allah-El-ham
dü Iilialı la ilah e iliallah hft la iHihe illailah Allah.)
Bu gitti ganisi gele - Hak berekatın vere - Yensin eksil
mesin - Taşsın dökülmesin. - Kotaranlar, pişirenler geti
renler nur olsun - içleri, dışları sürur olsun - Gönülleri
aşk-ı ilahi ve aşk-ı ResUl ile dolsun - Yediğimiz ni'met iba
dete kuvvet olsun - Gözümüz sırlar görsün - Üçler yediler,
kırklar, cümle Veliyullah ' ın himmetleri üstümüzde olsun
Devletimiz adl ile ta kıyamet payidar olsun-Ordularımız
düşmana galip olsun - Düşmanlarımız kalır-u tedmir ol
sun - ümmet-i Muhammed'in asileri islah olsun - Hasta
lar şifayab, dertlere derman olsun - Aşıklar vuslat bul
sun - Bi-hürmeti aşk-ı ilahi, nur-u N ebi, Kerem-i Ali, gül
beng-i Muhammedi, selamet-i hazırun, selamet-i ga'ibun,
üçler yediler, kırklar - islama boyun eğsin cümle ırklar Kalksın aradan' dertler - Dem-i Evliya'ullah sırrı Enbi
ya·ullah bi-şefaatihim ecma'ıyn - Varis-i Hayder-i Ker
rar, saki-i aşk-ı ilahi Pirimiz Sultan Nureddin-il-Cerrahi
dem-i devranına Hu diyelim Hu - Tekabbel minna - Ke
rem-i Mevla ya Allah Hu . .
DERYiŞ NASIL BiR SIFATA SAHiP
OL:\L\LIDIR ? VAZiFELERi NELERDİR?

Dinin gayesi, Allahu tealaya iyman ve ibadet ve malılu
kata şefkattir. Hal böyle olunca :
1 ) Derviş olan, Allahu tealaya iyman ve Rabbil-al 2miyne sevgi ve muhabbet ve ibadet etmeli ve bütün malılukata
şefkat ve merhamet göstermelidir.
2) Aşık, Enbiyalar serveri, Evliyalar rehberi, ahir za
man peygamberi , on sekiz bin aleme rahmet olan Hazreti Mu
h ammed Mustafa s all allahu teala aleyhi ve sellem efendimizi,
her şeyinden ziyade sevmesi ve o·nun aline, evladına, ezvacı
na, ashabına, ensarına ve muhibbine de muhabbet etme si la
zımdır, vaciptir, farzdır.
3 ) A şık, Allahu Teala'nın bütün emirlerini severek ifa
etmeli ve bu vazife-i Rabbaniyyeyi canına minnet bilmelidir.
4 ı Aşık, Allah c elle hazretlerinin men ve nehyettiği her
şeyden kaçınmalı ve Allah korkusu ile bunlardan son derece
çek inmelidir.
5 ) A şık, helalden kazanmalı, hel al lo k ma yem eli, helal
giyinmeli ve helal yerde oturmalıdır.
·

- 59 -

6) Aşık, yalandan sakınmalı her zaman ve her yerde
doğru olmalı, daima doğruluğu tavsiye etmelidir.
7) A şık, cömert olmalı, he.lalden kazandığını Allah yo
luna, Allah için infak etme1idir.
8) Aşık, sabırlı olmalı ; iymanda, i b adette, musibetler
de sabretmeli ve başkalarına da sabır tavsiyesinde bulunma
lıdır ..
9 ) Aşık, beş vakit namaza devam etmeli ve namazı Al
lahu tealanın en büyük bir ni'meti olarak bilmeli, mümkün ola
bildiği kadar cemaate devam ederek eda eylemelidir.
10) Beş vakit namazlarını kıldığı gibi, nafile ve sünnet
namazlarını da terketmemeli, elinden geldiği ve gücünün yet
tiği kadar bu namaziara da devam etmelidir. Bahusus, gece
namazı olup Resul aleyhisselama farz olan teh E ccüd namazını
mutlaka kılmalıdır.
Senede bir ay Ramazan orucunu tuttuğu gibi, arabi
ll)
ayların başında, ortasında ve sonunda üçer gün, Zilhicce ayın
da dokuz gün, Muharrem ayında on bir gün, Recep ayının ek
s eri günlerinde ve Şaban-ı muazzamın bazı günlerinde, özel
likle şaban ayının on beşinci Berat gününde oruç tutmalıdır.
12) Elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar, Resul aley
h isselamın sünnet-i seniyyelerini ihya etmelidi r.
1 3 ) A şıkın hali vakti yerinde olursa, ömründe bir defa
hac zamanı haccetmeli ve aynı zamanda Medine-i münevvere
ye de giderek Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimiz hazretlerinin ziyaretinde bulunmalıdır. (Diğer ziyar e t
yerlerini ve ezcümle Kudüs, Şam ve Bağdat gibi m akarrı en
biya ve evliyayı da ziyaret etmeli, aşıkların aşh:ının alameti
dir.)
14 ) Aşık zengin ise, zekat ehline zekatını seve seve eda
·e tmeli, dünya malından nasibi yoksa sadaka vermeli, bede
rren ve lisanen insanlara y ardım etmeli ve faydalı olmağa ça
lışmalıdır.
1 5) Aşık, gayet temiz olmalı, zahirini pisliklerden, ba
tınını yani kalbini kötülüklerin başı olan u'cub, riya, kibir,
kin, gazap, hased, su-i-zan gibi çirkin huylardan, lisanını gıy
bet ve iftiradan, gönlünü mal, rütbe ve makam sevgisinden te
mizlemeli ve arındırmalıdır.
16) Aşık, içki içmek gibi Allahu tealanın men'ettiği şey
lerden kaçınmalı ; sigara, nargile ve enfiye gibi kötü adetler
den çekinmeli, nefsine muhalefet ederek, nefsin i taht-ı tasar-
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rufuna alabilmeği Hak celle ve aladan dilemeli ve insan olma
ğa gayret etmelidir.
1 7 ) Aşık, mürşidinin huzurunda lüzumundan fazla otur
mamalıdır. (Eğer mürşidi oturmasını arzu ediyorsa, oturabi
lir.)
18 ) Aşık, mürşidinin huzurunda iki dizi üzerinde otur
malı ve fazla söz söylernemelidir. Bilhassa, lüzumsuz sözler
den ve la'übali hallerden ve çirkin hareketlerden şiddetle ka
çınmalıdır. Zira, bu gibi haller aşığın feyzine mani 'Clacağın
dan, mürşit huzurunda edeple oturup, kalkmalı, edep daire
sinde konuşmalıdır. Kendisine mürşidi tarafından sual sorul
madıkça, kendiliğinden söz söylememelidir. Kalbine gelen il
hamatı, efendisinden bilmeli, nefsinden 'bilmemelidir. Efendi
sinin hatasını kendi hasanatından yüksek bilmelidir.
19) Huzur-u şeyhin huzurullah, huzur-u Resfılüllah ve
huzur-u pir olduğunu hatırından hiç çıkarmamalı ve ona gö
re hareket etmelidir. Herhangi bir kötü hareketi, mürşidini
üzerse yalnız fevzinden mahrum kalmaz - Ne'fızü billah - sfı-i
hatimesine bile sebep olabilir.
20) A şık , mürşidinin emirlerini seve seve ve canına min
net bilerek ye rine getirmelidir.
21 ) A şık . mürşidini imtihana yeltenmekten dahi şiddetle
kaçınmalıdır.
22) Aşık. mürşidinin şer'i şerife mugayir ve muhalif ha
reketlerini görerek, sü-i zandan çekinmelidir. Hak ile hak olan
ların bütün ef ' al inin hak t an olduğunu yakinen bilmelidir.
23) A şü'-, mürşidinin verdiği evrad ve ezkara hakkıyle
riayet e tmel i . tarikinin adabını tamamen yerin<2 getirmelidir.
Tarikatinin n a m u s ve şerefini , her şeyin fevkinde tutmalıdır.
24 ) Aşık ; aJimlere, hafızlara, din ve devlete hizme t eden
zevata hürmet ve riayette kusur etmemelidir. Aşıkın, alimlerle
mücadeleye kalkışması şeytandandır. Unutmamalıdır ki, a.lim
ler Nebi'lerin varisleridirler. Mürşidler ise , varis-i ResfıldUr
ler . A limlerle d e r v işl e rin muh alefetleri elfazdadır. Manada her
ikisi de birdir. ümera ise. bir kavme ma'nen taraf-ı ilahiyye
d e n vazi feli olarak tayin olunurlar. Her kavim. layık olduğu
id a re ile hükmolunur. Bir kavmin fertl e r i iyi olurlarsa, baş
I a r ın a g e le c E k idare amirleri de şüphesiz iyi olurlar. Kalpleri
ç e vi reni n bizzat Hazreti Allah olduğunu aşıkl ar hiç hatı rdan
ç ı karma m alıdı r lar . Bu bakımdan ulema ve ümera aleyhinde
konuşmamalı. onlarla müc adele etmemeli ve fenalıkları her-
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kes kendi nefsinden bilerek musibete sabretmeli, ni"metlere
hamdetmeli, birine bakıp haline şükür, diğerine bakıp olup
bitenleri fikretmelidir. Aşık, her şeyin Allahu tealadan geldi�
_ğine inanmalı ve ona göre davranmalıdır ki , yolunun icabı
da budur.
25) Aşık ; ah almaktan, zulmetmekten., halka eza verecek
şeyleri işlernekten son derece kaçınmalıdır.
26 ) Aşık, Allah ve Resfılü ve mukaddesatı uğruna canı
nı, malını, eviadını ve her ş eyini fedaya daima hazır olmalı
dır.
27) Aşıktan yeryüzünde mevcut bütün mahlukat razı
olmalıdır.
28 ) Aşıkın bir elinde Kitabullah, diğer elinde sünnet-i
Resulüllah, başında iyman tacı, sırtında şeriat libası, gözün
de ibret, dilinde zikir, belinde beşeriyyete hizmet kemeri, kal
binde malılukata şefkat ve merhamet, Allah aşkı, muhabbet
ve korku, ayağında hizmete hazırlık, elinde ma'rifet ve yardım
bulunmalı, kulağı daima hak kelamında olmalı, dünyanın fani
ve ahiretin ise baki olduğunu düşünmeli, bu fani alemden baki
ve ebedi aleme sefer etmek üzere daima hazır ve hazırlıklı
bulunmalıdır.
29) Aşık, her zaman ve her yerde abdestli olmalı ve dai
ma abdestli gezmelidir.
30) Aşık, her nefeste istigfara devam etmeli, işlediği
suçları ve günahları kat'iyyen unutmamalı, o suç ve günahla
ra nadim ve pişman olarak gözyaşları dökmeli, suç işlemeye
layık olduğundan dolayı kendisinden bu suçların sadir oldu
ğunu anlamalı, bu suçlarını nefsinden ve yaptığı hayır hase
natı ise un utup Allahtan bilmelidir.
31 ) Aşık, bir vakit namazını kazaya bırakmak mecburi
yetinde kaldığı takdirde, yaptığı herhangi bir kötü arnelden
·dolayı huzura kabul olunmadığını hatırlamalıdır.
32 ) Kendisinden bir kötülük zuhura gelirse, böyle bir
kötülüğü yapınağa müstehak olacak bir amel işlediğinden
·ötürü şahsının o çirkin hizmette kullanıldığını unutmamalı
dır.
33) Aşık, fazla ye:mek yememelidir. Sofraya, iyice acık
madan oturmamalı, aç oturmalı ve sofradan doymadan kalk
malıdır. Sofraya oturmadan ve sofradan kalktıktan sonra el
lerin yıkanması sünnet olduğundan, el yıkamayı ihmal etme
meli, abdest alırken misvak kullanmalı, misvak bularnazsa diş
.fırçası ve diş macunu almalı, o da olmazsa dişlerini parmak-
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lariyle uğuşturarak yıkamalıdır. Misvak kullanmak, sünnet-i
ResUl olduğundan dişierin her hal-ü karda yıkanması şarttır.
34) A şık, ana ve babasına ve hocalarına karşı ziyadesiy
le mükrim ve itaatkar olmalıdır. Unutmamalıdır ki, ana-baba
ya ikram ve itaat, Allahu teaJaya ikram ve itaat gibidir. Ho
calara itaat ise, bunların da fevkindedir.
Allah celleyi tanımayanda şefkat ve merhamet olmaz.
Din günü olan kıyamet gününü lnktı.r edende insan hak ve hu
kukuna riayet bulunmaz. Hz. Muhammed saliallah u teala aley
hi ve seliemi bilip tanımayan ise:, Allahu azim-üş-şanı bilmez
ve bulmaz . Tanısa bile yanlış tanır. Kendi yanlış anladığı pu
tu, Allah zanneder. Allah u tealayı bilmek ve bulmak ve hakta
olmak isteyen, mutlaka Hz. Muhammed aleyhissalatü vesse
lamı tanımalıdır. Ona iyman getirmelidir ki, hakkı hakkıyle
bilsin ve Allahu teaJaya Allah'ın istediği gibi iyman getirsin.
Hz. Peygamberi her şeyinden ziyade sevmedikçe iymanr
kemale ermez.
Hz. E;ra-Bekir radıyallahu anhı bilen ve tanıyan, doğru
luğu ve vet ı.,yı bilir, sıddıkıyyeti anlar.
Hz. ömer radıyallahu anhı bilen ve tanıyan, adaleti bilir
ve adil olur.
Hz. Osman radıyallahu anhı bilen ve tanıyan, hayayı bi
lir (e ehl-i �aya olur.
Hz. Ali kerremallahu vecheyi bilen ve tanıyan, alimi ta
nır alimin kadrini bilir, ilme ve alime hürmeti de anlar ve tak
dir eder. Zira, Esedullah :
Men allcmeni harfen fekad sayyereni abıM

(Bana, bir harf öğretenin kulu, kölesiyiın.)
buyurmuştur.
Hz. imam-ı Hasan rad• yallahu anhı bilen ve tanıyan, caha
( Makam ve mevki) kıyınet vermez. Fitneyi söndürmek için
tahtı terkeder.
Hz. imam-ı Hüseyin radıyallahu anhı bilen ve tanıyan�
zalime baş eğmez, zulme karşı gelir, zalimin zulmünü defet
mek için can ve canan feda eder.
Sen ; Allaha ve ResUlüne ve ana-babana itaat etmeden,
nasıl :olur da kendine kullardan itaat beklersin ?
Sen ; Allah celleye hakkıyle iyman etmeden, O'nun celal
ve cemalini tanımadan, O'nun cennetine talip, cemaline aşık
ve rizasma ragıp olmadan, O'nun narından, v.zabından, ıka-
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bından, eelalinden korkmadan, o·nu hakkıyle tanımadan Zat-ı
üluhiyyetinden şefkat ve merhamet umarsın ?
O 'nu hakkıyle tanı ki, şefkat ve merhamet olunasın. Al
lahu teala da, kullar da sana şefkat ve merhamet etsinler.
Kullardan itaat, şefkat ve merhamet görebilmen, Allahu te
alanın muradı ile mümkündür.
Kıyamet gününe iyman et ki, o günün şiddet ve dehşetini
yakinert ve iyice bilenler kimseyi aldatamazlar, insanların ve
bütün malılukatın haklarına riayetkar olurlar.
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilen, Allahu
tealayı bilir. Resfıle iyman, Allaha iymandır. Resulü inkar,
Allahı inkardır. Resfıle itaat, Allaha itaattir. Resfıle isyan,
Allaha isyandır. Resulün çağırdığı mii"but, hak ma'buddur.
Kendi nefsinin çağırdığı ilah ise puttur.
Eviadına Eba-Bekir muhabbeti vermeden, ondan vefa,
itaat ve doğruluk araman ve umman hatadır.
ömer'i önder etmeyen ve ömer·e muhabbet beslemeyen
den, nasıl adalet beklersin ? ömer sevgisi tatmayan adaletin
nasıl zevkine varır ? Milletine nasıl hizmet edebilir ? öyle ise
eviadına ömer sevgisi ver ki, adil olsun, milletine ve devletine
zevk ile hizmet edebilsin. Hayırlı ve faydalı hizmetleriyle zevk
duyabilsin.
Eviadına Osman'ı sevdir ki haya, iyman ve ihsan sahibi
olsun.
Hz. Ali kerremallahu vecheyi sevdir ve tanıt ki ; vefa, se
ha, sıdk, mürüvvet ve ilim sahibi olsun, ilme ve alime muhab
bet edebilsin, kendisine bir harf öğretene kul köle olsun.
Sen, eviadına Allah sevgisi ve korkusu öğretmedin. O da.
sana ihsan ve itaat etmiyor, kalbinde sana karşı muhabbet,
şefkat ve merhamet beslemiyor. Kıyameti öğretmedin, insan
ve bütün mahlukat hakkına saygısı ve riayeti yok. Resfılü
sevdirmedin ve Resfıle iyman telkin etmedin ki, Allaha iyman
getirebilsin ve Allahlı bir gönüle sahip olabilsin. Aşk ve mu
habbet sahibi olabilsin.
Sıddıyk-i Ekber'i öğretmedin ki, ehl-i vefa, sıdk sahibi
ve doğru ola. ömer'i bildirmedin ki, adil ola, vatan ve milletine
adl ile hizmet ede ... Osman'ı öğretmedin ki, haya, iyman cud,
seha sahibi ola .. Ali'yi öğretmedin ve sevdirmedin ki, ilme ve
alime hürmet ede ..
Şimdi, Ali kimdir ? ilim nedir ? Alimin, öğretmenin, öğ
retenin islamda kıymeti ve ehemmiyeti nedir ? Bunların hiç
birisini bilmediği için hoca, profesör demeden hocasını ve pro-
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fesörünü dövüyor, vuruyor, öldürüyor. Eğer, bu yavrulara
yukarıda saydığımız ahlak telkin olunsaydı, hocalarına el kal
dırmak değil, belki hocasının ilim öğretmek için vurduğu yer
de gül biteceğini ve hocasının eli değen o uzvunu cehennem
ateşinin yakmayacağını bilir ve böyle bir kanaat içinde hoca
larına karşı hürmetkar ve itaatkar olurlardı.
3 5 ) Aşık, her haliyle Allahu teaJ.aya teslim olmuş bir
kişi olduğunu insanlara bildirmemeli ve fakat insanlar kendi
sini tanıyıp bilmelidirler.
36) Aşık ; ehline, evlat ve akrabasına ve ehlinin akraba
sına ve :cturduğu mahalledeki bütün komşularına, tanıdığı ve
tanımadığı her insana karşı merhametli olmalı, imkan olduk
ça ikramda bulunmalı ve muhitine karşı daima hayırhalı ol
malıdır.
37) Aşık, kötü kişilerle alıhaplık etmemeli ve fakat ken
di nefsini de ondan yüksek görmemelidir.
38 ) Aşık, herhangi bir kimseyi kendi nefsi için sevme
meli veya herhangi bir kimseye de yine kendi nefsi için düş
man olmamalıdır. Allah için sevmeli, Allah için sevmemelidir.
3 9 ) Aşık, kötü olarak tanınmış herhangi bir kimsede,
insanlık istidadı görürse, o kimseyi hakka iletebilmek için
alıhaplık ve arkadaşlık edebilir.
40) Aşık, fırsat ve imkan buldukça mezarlıkları ziyaret
etmeli, bu vesile ile kendi akibetini düşünmeli ve son menzi
Hnin kabir olacağını hatırlamalıdır.
4 1 ) Aşık, hastaları ziyaret etmeli, hal ve hatırlarını sor
malı, felakete uğramış yoksulların yardımıarına koşmalı, ha
husus ihvanından hizmet ve yardımını esirgememeli, kim nlur
sa olsun, hangi dinden ve hangi mezhepten bulunursa bulun
sun merhamete muhtaç olanları görüp gözetmeği şi'ar edin
melidir.
42) Aşık, şeyhini hiç hatırından çıkarmamalı, h er gün
ziyaretine gitmeli, muktedir olamaz veya imkan bularnazsa
iki günde bir, hiç olmazsa haftada bir defa huzuruna varmalı,
uzak bir yerde bulunduğu takdirde mektup yazmalıdır.
43 ) Aşık, musibetlere karşı mütehammil ve sabırlı ol
malıdır. Zira, dervişin paçası itten, kafası Yezit'ten halas ol
maz. Her devrin bir Yezid'i, her Musa'nın bir Firavun'u, her
Muhammed ümmetinin bir Eba-cehil'i, her ihrahim'in bir Nem
rud'u vardır. Fakat, akibet müttekilerindir. Aşık, bunu böyle
ce bilmelidir.
44 ) Aşık, her işin haktan olduğunu bildiğinden ve kaza-
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ya rizadan gayrı çare olmadığını anladığından dolayı, hakka
tefviz-i umfır etmeli, hakka teslim olmalı ve daima haktan razı
bulunmalıdır. Her işte hak rİzasını gözetmelidir. Allahtan
razı olmayınca, hak rizasım bE klemek, aşıkın şamndan değil
dir.

45 ) Aşık, her işte Allahu tealayı zikretmeli ve hakkı as
la unutmamalıdır. Elleri karda, gönülü yarda, elleri işte, gö
nülü sevinçte olmalıdır. Varda, darda, gecede, gündüzde, sa
b ahta ve akşamda Allahu teaJayı tesbih etmeli ve onun aşkı ile
ciğeri püryan, didesi giryan olmalı bütün işlerinde hak rizası
na talip bulunmalıdır.
46 ) Aşık, velevki zerre kadar bile olsa her hayırlı işe
koşmalı, zerre kadar dahi olsa her zararlı işten kaçınmalı, da·
ima gönül almalı ve hatır yapmalıdır. Aşık, terazisini, kil€sini
ve endazesini doğru tutmalı, bulunduğu işte sıdk-u sadakatle
çalışmalı, her işte her kişiye doğrulukta nümune-i imtisal ol
malıdır.
47 ) Yaş ağaç ve baş kesmekten, insanlara zarar verecek
işlerden kaçınmalıdır. (Vacip olan kurban kesrnek müstesna)
ihtiyaç olmadıkça av avlanmamalı, hiç kimseye yük olmama
lı, tufeyli yaşamaktan ve başkalarının sırtlarından geçinmek
ten sakınmalı ve mutlaka bir meslek veya san'at sahibi olma
lıdır. Birkaç fakülte bitirmiş yüksek mektep mezunu dahi ol
sa, icabında halka el açmamak için behemehal bir san'at öğ
renmeli ve başı darda kalınca elinin emeği ile geçimini temin
etmelidir.
48 ) Aşık, vaktini boş yere harcama malı, c evabirden aziz
olan ömrünü Allahsız israf etmemeli, her dakikasını manen
ve maddeten değerlendirrneğe gayret ve himmet etmelidir.
49) Aşık ; eline, beline ve diline sahip olmalı, eliyle hı
yanetten, beliyle şehvetten ve diliyle gıybetten sakınmalı,
dilinin ucuna gelen her sözü söylememeli, sır saklamasını bil
meli, kimsenin ayıbını yüzüne vurmamalı, hiç kimsenin gıya
bında onun ırzını yıkacak sözler sarfetmemelidir. Aşıkın elin
den ve dilinden bütün insanlar emin olmalı ve hayır görme
lidir.
50) Derviş, sihir (Büyü) ile, havas ile, define çıkarmakla meşgul olmamalı, ubudiyyet vazifesinde bulunmalıdır.
51 ) Aşık ; farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, haramı, müF: 5
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bahı rnekruh ve müfsidi bilecek, abdest V€ namazın şartlarını
öğrenecek kadar ilm-i-halini bilmelidir.
52 ) Aşık, mürşidinin kendisine verdiğini canına minnet
bilmelidir.
53 ) Aşık, mürşidinden bir şey alırken, elini öperek al
malı, yine mürşidine bir nesne verirken mürşidin elini öperek
vermelidir.
54) Bir hizmet için mürşidin huzurunda ayakta durur
ken, sağ ayağının baş parmağını, sol ayağının baş parmağının
üstüne koyarak mühürlü vaziyette emre hazır olduğunu bil
dirmek, tarikat-i aliyyenin adabındandır.

A ŞlKLARlN GüNLüK VAZiFELERi
1 ) Sabahları, fecirde kalkmalı ve evrad-ı şeriflerini bir
kerre okumalıdırlar.
2) Sabah namazının sünneti ile farzı arasında, en az
( l l ) ihlas-ı şerif okumalıdırlar. ( Mümkün olursa (33) ve da
ha efdali (100) ihlas-ı şerif okumaktır. )
3 ) Vakit varsa, cemaate çıkmalıdırlar.
4 ) Sabah namazında, duadan sonra yerlerinden kalk
madan (ll) ihlas-ı şerif daha okumalıdırlar. Mümkünse sure-i
Ya-sin'i ve sure-i Saffat'ı ve sure-i Feth'i tilavet etmelidir.
5 ) Her gün en az ( 500) kerre LA iLAHE iLLALLAH
kelime-i tayyibesine devam etmelidirler. Ayrıca ( 500) ism-i
celal (Yani ALLAH Y A ALLAH YA ALLAH ) ve ( 500) ism-i
Hu okumalıdırlar. ( Bu esma için, zaman ve mekan mefhumu
yoktur. Vakit bulduk�a, fırsat oldukça o-kunabilir. Yürürken,
otururken veya iş görürken okunınası da caizdir. Efdal olan,
kıbleye karşı diz üstü oturularak okunınası dır. Her namazdan
sonra (100) defa okunursa, beş vakitte (500> ed e r )
6 ) A.şıklar, daima abdestli bulunmalıdırlar.
7 ) işine gitmek üzere evinden çıktığında, bir fakire az
çok sadaka vermelidirler. Ev halkına güler yüzle evinden yola
çıkmalıdır.
8 ) Her gün, şu üç haletten birisini işlemelidirler :
I. Cenaze namazı kılmak
II. Hasta yoklamak
III. C€nazeyi takiben kabristana kadar gitmek.
9) Her gün, Kur'an-ı kerirr den bildikleri surelerden bir
miktar okumalıdırlar. Eğer, vakitleri müsait ise, her gün bir
.
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cüz okumak suretiyle ayda bir hatim indirmelidirler. Hiç ol
mazsa, senede iki hatim indirmelidirler.
10) öğle namazını, mümkünse cemaatle kılmalı, müm
kün olmazsa yalnız eda ettikten sonra, bir vakit kaza namazı
kılmalı veya bir miktar tevhid etmeli, bir secde ayeti okuya
rak huzuruna kabul buyurduğu ve kendisini ibadetinde kullan
dığı için Allahu teaJaya şükür secdesindf; bulunmalıdırlar.
( Şükür seedesini beş vakit namazda ve ne zaman namaz kılsa,
mutlaka eda etmelidirler. Bilindiği gibi, şükür seedesi, bir see
de ayeti okuyup, secde etmektir.)
ll) tkindi namazını edadan sonra en az (ll) ve müm
künse (33) veya ( 100) salavat-ı şerife okumalı ve ruhunun
ruh-u Resfıl aleyhisselam ile aşina kılmasını Cenabı Rabbil
alemiynden dilemelidirler. Ayrıca, bir miktar tevhid etmeli ve
şükür seedesinde bulunmalıdırlar.
12) Akşam namazı yaklaşınca, vakti müsait ise cami-i
şerifte, veya evinde yahut işyerinde ezan okununcaya kadar
tevhide devam etmeli, akşam namazını kıldıktan sonra, en az
(ll) ve mümkünse ( 33 ) ve daha efdali ( 100) defa, bilerek ve
ya bilmeyerek işlediği seyyiata tövbe ve istiğfar etmelidirler.
13) Akşamla yatsı arasında, SURE-i-MüLK'ü ve SU
REt-i VAKI'A'yı okumalıdırlar.
14 ) Yatsı namazını, cami-i-şerife giderek cemaatle kıl
malıdırlar.
15) Her gün, mürşidini görmelidirler. Her gün ziyaret
mümkün değilse, haftada bir mutlaka görmelidirler. Uzak yer
de bulunurlarsa, mektuplaşmalıdırlar.
16) Gece namazı olan TEHECCÜD namazını kılmalı ve
namaz borçları varsa kaza eylemeği ihmal etmemelidirler.
17 ) Gördükleri rüyayı, mürşidinden gayrı hiç kimseye
tabir ettirmemelidirler.
18) Bütün mahlfıkata karşı şefkatli ve merhametli ol
malı, herkes aşıkın elinden ve dilinden emin bulunmalı ve ha
yır görmelidir.

19) Aşık, akşam evine gelirken, evi için aldığı zahireyi
eliyle getirmelidir.
20) Aşık, hanesine dahil olduğunda, ehl-i beytine selam
vermeli, ana ve babası sağ iseler ellerini öpmeli ve hatıriarını
sormalı, onları memnun ve mesrur etmelidir.
21 ) Aşık, eviatıarına getirdiği oyuncak ve yiyecekleri,
kız eviadı varsa evvela kızına ve daha sonra erkek eviadına
vermelidir.
·
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22 ) A şık, methedilmeği veya zemmedilmeği indinde mü
savi tutmalı, kendisini methedenle zernınedeni kınamamalı,
zernınedildiği huyları gerçekten kendisinde varsa bu huyla
rını terketmeli, methedildiği ahlakını ihlasen devam ettirme
lidir.
23 ) A şık, gün-be-gün insanlığı arttırmalı, noksanlıkla
rını ikmal etmeli, her gün biraz daha ResUl aleyhisselama la
yık olmaya çalışmalıdır.
24 ) Aşık, eviatıarına tahsil-i ulum ettirmeli, yavruları
na Allah korkusunu, Allah aşkını, Peygamber sevgisini, dini
ni, diyanetini, vatanını ve milletini sevdirmelidir. Evlatları
na, Kur'anı azimi ve ilm-i-halini öğretmeli veya bir hac aya ve
rip öğrettirmelidir ki, bu mühim vazifeyi ifa aşıkın nişanesi
diı· .

işte, bu yol Enbiya ve Evliya'nın yoludur. Hafta gecesi,
mukabelede bulunmalı, Evliya'ullah'ın ayinini icra etmeli, ya
rasına merhem ve derdine derman bulmalıdır.
Elhasılı küçüklere şefkat, büyüklere hürmet etmek ve
akranına hüsn-ü muamelede bulunmak, aşıklığın adabından
dır.
NOT : Tevhid edilen tesbihin, zeytin ç ekirdeğinden olması,
Hazret-i Pir'in ictihatlarındandır.
Ey talib-i-Hak :
Türkiye'ınizde meşhur olan turuk-u aliyye pirleri (Kad
desallahu esra r ehüm ) on beştir ve ekserisinin müteaddit şu
beleri vardır.
Tarika tl erin, her ne kadar zahirde şubeleri olsa da, ma'
nada matlup ve maksutları birdir. Bu matlup ve maksut da,
Allahu tealanın ve Resfıl-ü müctebanın rizalarını kazanmak
ve insan-ı kamil olmaktır.
Bu aciz risalemize şeref vermek için, on iki pirin isimle
rini teberrüken y az m ak münasip görüldü. Zira, SALtRLERiN
ZiKROLUNDUKLARI ZAMANLARDA RAHMET NAziL
OLACACI, Hadis-i şerif ile sabittir.
Kaldı ki, Enbiya-i izamın ve Evliya-i kiramın ism-i şerif
lerinden birisi, herhangi bir zaman ve mekanda, ta'zim ile
anılır ve bulunursa, ruhaniyyetlerinin bi-lfıtfihi tea.Ia o ismin
anıldığı ve bulunduğu yerlerde hazır bulunacağı ve himmet-i
ma'neviyyelerinin bi-iznillahi tefUa zuhur edeceği ve o yerle
rin her türlü afetlerden salim kalacağı tecrübe ile sabit ol
muştur. O mübarek isirolerin anıldığı ve bulunduğu yerl e rin
f , ·yz-i bereketleri ile dolacağı, ta'zim ve muhabbetle ananla-
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rın ve. bulunduranların da şefaatlerine nail olacağı herkesçe
malfımdur.

MAKAMAT-1-SADtYYE narnındaki kitapta beyan olun
muştur ki, Enbiya ve rüsül-ü kirarn ile, şehitlerin, sa.Iihlerin ve
evliyaullahın isimlerini anan kimsenin etrafında, bu zevat-ı
.zevil-ihtiramın mübarek ruhları huşfı ile dururlar. Sanki, o
kimsenin başı üzerinde, gözlerini kapatmış ve başını kendisine
doğru çekmiş kuş gibi dururlar. Her ne zaman isimleri anıl
sa, himmete hazır ve yardıma nazır vaziyette, kendilerini ta'
zim ve muhabbetle ananlara, bi-iznillah yardımcı olurlar.
Keramet-i evliya haktır, himmet-i ruhaniyyeleri ise, ba
siret sahipleri için ayan beyandır. İşte biz de, Ehlullahın him
ınetlerine nail olabilmek ümidi ile ism-i şeriflerini bu naçiz
risalemize yazmağa cür'et eyledik. Nefs mertebelerini açıkla
dıktan sonra, Ehlullahın mübarek isimlerini de: kaydetmekten
maksadımız, kendperi yedinci nefs makamının ehli oldukla
rından, himmet-i ma'neviyyelerine tevessül ve temessük ede
bilmektir.
Bu Hak velilerinin meşhurları :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10 )
ll)
12)
13)
14 )
15)

Kutb-ül-aktabın birincisi Abdülkadir Geylani
Kutb-ül-aktabdan Seyyid Ahmed Rüfa'i
Şah Nakş-i-bend es-Seyyid Muhammed Baha'üddin
E s-Seyyid E l-Hac Hünkar Bektaş-ı Veli
Kutb-ül-aktabdan Seyyid Ahmed Bedevi
Hazreti Sultan Mevlana Celalüddin-i Rumi
Hazreti sultan Hacı Şahan- ı Veli
Hazreti sultan Aziz Mahmud Hüda'i
Hazreti sultan ihrahim-i Gülşeni
Hazreti Sultan Ebül-Hasan Şazeli
Hazreti sultan Sünbül Yusuf Sinan
Hazreti sultan Seyyid Sadeddin-i Cibavi
Hazreti sultan Ramazan-ı Mahfi
Hazreti sultan tsrnail-i Rumi
Hazreti sultan Muhammed Nureddin-i Cerrahi (kad
desallahu esrarehüm ve nefa'nallahü bi-füyuzatihi. )

Ehl-i sünnet vel-cemaat mehzebinden
mezhebimizce keramet-i evliya haktır.

olduğumuz

Velilerde, dokuz sıfatın bulunması şarttır :
1 ) Mü'min olmak

için,
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2 ) Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinden bulunmak (Zi
ra, bütün Piran ebi-i sünnet vet-cemaat mezhebine tabi olmuş
lardır.)
3 ) Allahu tealanın emirlerini bilip, yerine getirmek
4) Allahu tealanın nehiylerini bilip, onlardan kaçınmak
5 ) Ahirete mani olan ve kulu Haktan men'eden dünya
lıktan yüz çevirmek
6) Farzları tamamen yerine getirdikten başka, nafile
ibadetlerle de ahirete ikbal ve teveccüh eylemek
7) Zikrullah ile kalbi mutma'in olmak
8) Helalinden s ahi (Cömert) olmak
9 ) Güzel ahlak sahibi olmak (Ahlak-ı Kur'aniyye ve ah
lak-ı Muhaınınediyye ile ahlakianmaktır.)
Buraya kadar saydığımız sıfatıara sahip bulunan zevat
tan, keramet sadir olması caizdir. Zira, istikariıet ancak bu sı
fatlarla mümkündür. Müstekim olana da keramet ikram olu
nur.
öyle ise, keramete talip olma ! .. İstikamete talip ol, gö
rülüyor ki müstekim olana keTamet verilir. Bu sıfatıara sahip
bulunan zevata hüsn-ü zan edilir. Bu zevat-ı ali-kadr ile, Hak
sübhanehu ve teala hazretlerine tevessül olunur. Hayır du
alarına, safayı himmetleri berekatına dünya ve ahirette maz
har olmak için Cenab-ı haktan rica ve niyazda bulunulur.
Allah celle, Kur'an-ı keriminde bu hususlara işaretle :

Velev la defullah-in nasc bıi'dahüm bi-bıi'din lefesedet-iı ardu ve
lakinallahe zu fadlin alel-alemiyn.
El-Bakara süresi: 251

(Allahu teala, insanlardan bazılarının kötülük ve isyan
larını, insanlardan bazılarının güzel halleri ve hüsn-ü
himınetleri ile berekatiyle cief ve ref'etmeseydi, yeryüzü
fesada uğrardı. Allahu teala, alemler üzerine ilisan ve
rahmet sahibidir. )
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Evet ; böyle zevattan ister hayatta bulunsun, ister ahi
rete rıhlet buyurmuş olsun, feyz-i bereketlerine bi-izn-i teala
tevessül ve istimdat eylemek meşrudur. Netekim, Buhari-i
şerif hayatta bulunan veya alem-i cemale göçmüş olan zevat
ile tevessül ve temessük etmeğe şu hadiseyi misal olarak be
yan huyurmaktadır :
Buhari-i-şerifin istiska bahsinde tasrih olunur ki ; Hz.
ömer-ül-Faruk radıyallahu anh efendimizin hilaJetleri dev
rinde, Medine-i-münevvere'de kıtlık ve kuraklık olmuştu. Re
sfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhterem
amcaları henüz hayatta bulunuyorlardı. Yağmur duasına çı
kıldı ve halife hazretleri şöyle niyazda bulundular :
- ilahi ! N ebiyyi kerimine tevessül ile istiska ederiz ve
muhterem amcaları hürmetine yağmur yağdırmanı rica ede
riz. Duamızı kabul buyurarak bizi irva ve iska eyle. demiş ve
hemen o saatte fevkalade bir rahmet yağınağa başlamıştır.
Hatta, ibn-i Abbas radıyallahu anhtan rivayet olunduğu
na göre ; Hz. ömer, ibn-il-Hattab Radıyallahü an h efendimiz :
- Ya Rab ! Biz, Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellemin
amcası Abbas ibn-i Abdülmuttalib'i tevessül ile istiska ve
onun ihtiyarlığına merhameten, zat-ı ahadiyyetinden istimdat
ve istişfa' ederiz, sözleriyle duasını tamamlamıştır.

Bu Hadise ianesiyle anlaşılmaktadır ki, alem-i cemale gö
çen zevata olduğu gibi, h ayatta bulunan zatlara da tevessül
caizdir ve rneşrfıdur.
Hısn-il-hasiyn ve şerhinde, Osman ibn-i Hanif'ten riva
yet edildiğine göre, sahabiden bir a'ma zat, huzur-u saadete
gelerek gözlerinin açılması için Resfıl aleyhisselamdan dua
ve niya zda bulunmalarını istirham etti.
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Aleyhissalatü ves-selam efendimiz, kendilerine :
- Abdest al ve iki rekat namaz kıl, buyurdular.
A'ma zat, abdest alarak iki rekat namaz kıldılar. Resfı.l-ü
zişan kendilerine :
- Şimdi dua et ve duanda benim hürmetime gözlerinin
açılmasını Cenabı Bari'den niyaz eyle ve bana tevessül kıl, bu
yurdular.
Emirlerini aynen yerine getiren ve Rabib-i Kibriya'ya
tevessül ve temessük eyleyen a'manın gözleri hemen oracıkta
açılıverdi.
Falır-i kainat aleyhi efdal-üt-tahiyyat efendimizin, o gün
o zata öğrettikleri dua budur :

Yine, Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz
den, İmam-ı Taberani'nin rivayet huyurdukları Hadis-i şerif
lerinde :
- Ey aslıahım ve ümmetim ! Sizlerden biriniz, hiç kimse
nin bulunmadı ğ ı bir yerde, bir şeyini kaybederse, kaybettiği
şeyi bulmak için üç kere :

Ya ibadallah einunı

desin, kaybını hemen kendisine gösterirler. Zira, Allahu tea
lanın öyle kulları vardır ki, onları sizler göremezsiniz amma
onlar sizleri görürler, buyurmuşlardır.
Yine, ibn-i Mes'ut radıyallahu anhtan rivayet olunan bir
Hadis-i şeriflerinde :
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- Ey aslıahım ve ümmetim ! Sizlerden biriniz, binek hay
vanını hali bir arazide elinden ka.çırırsa, şöylece seslensin :

ya i badallah ehbesu

Zira, Cenabı-hakkın yeryüzünde öyle kulları vardır ki�
seslenen kimsenin sesine hemen kulak verir ve kaçan h ayvanı
tutarlar.
Aliyyül-Kari rahmetullah-il-Bari hazretleri, bu nidadaki
iBAD'dan maksat, meleklerdir ve insanların ve cinnilerin
müslim olanlarının ruhlarıdır. Abdal tesmiye olunan rical-i
gaiptir, buyurmuşlardır.
Tasavvuf kitaplarında beyan olunmuştur ki, Hak sübha
nehu ve teala hazretlerinin makbul kullarından duaları kabule
karin olan nice zevat-ı kiramın duaları ve safayı himmetleri
berekatiyle, Allahu azim-üş-şanın lfıtfu ile tecessüm eder ve
birçok darlıkta kalan, g amlı olan ve mü �killeri bulunan kul
larına bi-iznihi teala yardım, nusret ve teselliyet ederler. Hal
buki, dua eden zevatın bu türlü halat vukuundan asla haber
leri olmaz. Nasıl ki, rüyada görülen zat kimin rüyasına gir
diğini bilemez. Bununla beraber, haberdar olanlar da tabia
tiyle bulunur. Meğer ki Cenabı-hakkın bildirmesi ile biline.
Bu gibi haletleri, Hak teala hazretleri şeriata hürmet eden
kulları vasıtasiyle li-hikmetin hafi zuhura getirir ki, bu dahi
o zatlar hakkında bir nevi keramettir.
Müteşerri olmayan kimseden zuhura gelen barikulade
hallere keramet denemez ve bunlara istidrac tabir olunur.
ibn-i Kemal hazretleri, Hadis-i erba'ıyn şerhinde şöyle
buyuruyor :

lza tehayyetüm fil-umur festa'ıynu min ehl-il-kubur

(işlerinizde şaşırıp kaldığınızda, kabir ehlinden
yardım isteyiniz. )
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Hadis-i şe rifi, Evliyaullahın ve mü'minlerin salihlerinin
ruhlarından isti'ane ve istimdat eylemenin caiz ve meşru oldu
ğunu isbat etmektedir.

Yine, Aliyyül-Kari rahmetullah-il-Bari hazretleri, Hısn-il

H asiyn şerhinde :

- Allahu teala ve tekaddes hazretlerine, Enbiyayı zişan
ve Rüsülü kirarn aleyhümüsselam hazeratiyle, sıddıyklar ve
evliyaullah ve ulema ve salihler ve şehitler rıdvanullahi teala
aleyh im ecma'ıyn efendilerimizle ve a'mal-i saliha erbabının
kaffesiyle tevessül ve tekarrüb olunur, buyurmaktadırlar.
Zikretti ğimiz dela'il ve bürhanlarla, tevessül kapısının
açık bulundu ğ u şeksiz, şüphesiz ispat edilmiş bulunmaktadır.
Zira, her şeyin hakikatini bilmek ve her şeyi Allahu tealadan
bilerek sebeblerine teşebbüs etmek, mazarrat değil bil'akis
füyuzat ve berekatı bakımından bütün h ayırların ve yarar
ların Allahu teaJadan zuhuruna kolaylık teşkil eden manevi
bir kapıdır. Bu tevessül ve rabıta, Allah celle hazretlerinden
zuhura gelecek feyiz ve bereketin ve faydaların kapısı mesa
besi ndedi l'.
Tevessül, rabıta ve yardım hususlarında, şer'an men'olu
nan ancak ala tarik-il ibadet olanlardır. Biz, ehl-i iymanı bun
dan tenzih eder ve mü'minler hakkında asla ve kat'a böyle bir
şEy tasavvur edemeyiz. Zira, Allahu tealadan gayrıya ib1.det
şirktir ve küfürdür. Bunu, olsa olsa müşrikler yapabilirlt.:!r,
mü'minleır asla ! . . Demek ki, mü'minlerle müşriklerin te·ve.�
sülleri arasında büyük farklar vardır ve mü'minlerin tevessül
lerinde, tevessül olunana asla ve kat'a ibadet kasdı olmayı p ,
ancak feyz-i bereket tariki üzeredir. Bunun ise, meşru ve
makbul olduğu, yukarıda zikrolunan Hadis-i şeriflerden ve
salihlerin mütalaa ve beyanlarından açıkça ve hiç bir kuşku
ya yer vermeyecek şekilde anlaşılmaktadır.
Salik-i aşıkanın istifadeleri için, bu risalemize birçok de
ği şik meseleleri sıkıştırmak zorunda kaldık . .Aşıkana, naçiz
bir he diyecik olarak muhtasar müfid bir iLM-i-HAL ilavesini
de maksada uygun buluyoruz.
Kadirbilir aşıkanın bizi hayır dua ile yadetmel e rini ve
üç i hlas, bir Fatiha ile bizi hatırlamalarmı ni yaz eder ve bizi
dua ile ananların, iki c ihan da aziz ve abadan olmalarını olan
ca saffet ve samimiyetimizle dileriz.
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El-hamdü liUahi Rabbil-alemiyn ves-salutü ves-selamü ala Resulina
ve Resiıl-üZ evveliyne vel-ahiriyn ve Nebiyyis-sakalcyn Mu.hammedin
alihi ve sahbihi ecma'ıyn.

MUHTASAR iLM-i-HAL
Bu risaleyi, sualli ve cevaplı olarak hazırlamak suretiyle, salikierimize daha yararlı olacağımızı düşündük .
Sual - Bu alemi yoktan var eden kimdir ?
Cevap - Allahu tealadır.
Sual - ilk insan kimdir ?
Cevap - Allah celle, ilk insan olarak Adem aleyhissela
mı topraktan yarattı.
Sual - Allahu teala, bu dünyayı hangi mahlfıku yaratmakla süsledi ?
Cevap - Kainat insan ile süslendi.
Sual - Allah u teala insanı niçin halk etti ?
Cevap - Kendini bilip, zat-ı ülfıhiyyetini tanımak ve Al
l ah'a ibadet etmek için halk etti.
Sual - Allahu tealanın, dünya ve ahiret için lüzumlu is
teklerini ve emirlerini ademoğullarına kim bildirdi ?
Cevap - Başta Adem aleyhisselam olmak üzere, ademo
ğullarından bazı mümtaz kullarını seçti, onlara nübüvvet ver
di, kitap indirdi. inzal buyurduğu bu kitapları Cebrail aley
hisselam vasıtasiyle vahyederek o Nebilerin ümmetierine bil
dirdi, onları hakka davet etti . Bu tebligatını da hak yolu gös
teTen peygamberleri vasıtasiyle yaptırdı.
Sual - Peygamberlerin evveli ve sonuncusu kimdir?
Cevap - P eygamberlerin ev'Veli Adem aleyhisselam ve
sonuncusu da ahir zaman peygambeTi olan bizim peygambe
rimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve
-sellem efendimizdir. Hz. A dem aleyhisselama suhuf ve m ef
har-i kainat aleyhi efdal-üt-tahiyyat efendimiz de, kitapların
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sonuncusu ve en yücesi bulunan ve on dört asırdan beri bü
tün hasımlarını mağlup ve münhezim ettiği gibi, kıyamete
kadar da hükmü ve galebesi baki kalacak olan Kur'an-ı azim
ül-bürhanı, ruh1ara gıda, kalplere şifa, gözlere cila olan kela
mını Cebrail aleyhisselam vasıtasiyle indirdi. Aleyhissalatü
ves-selam efendimizden sonra N ebi gelmeyeceği için kendile
rine peygamberlerin sonuncusu, nazil olan kitap da semavi
kitapların sonuncusudur.
Sual - Adem aleyhisselam ile, bizim Peygamberimiz ara
sında ne kadar peygamber gelip geçmiştir ?
Cevap - Peygamberlerinin sayısını ancak Allahu teala
bilir.
Sual - Kur'an-ı kerimde isimleri bildirilen kaç Nebi var
dır ?
Cevap - Kur'an..- ı kerimde, yirmi sekiz peygamberin ad
ları ve kıssaları bildirilmiştir.
Sual - Allahu tealanın, Kur'an-ı kerimde adlarını bildir
diği peygamberlerin adlarını sayınız ? Hangilerine kitap indi
rildiğini bildiriniz ?
Cevap - Hz. Ad em aleyhisselam
idr is
Nuh
Hud
Salih
ihrahim
is mail
İshak
Yakub
Yusuf
Şuayib
Lfıt
Yahya
Zekeriyya
Musa
Harun
Davud
Süleyman
il yas
Eyyub
Elyasa
Zülkifl

»
»

10 sahife
3 0 sahife

»

»

»

>>

10 sahife

>>

>>

»

»

»

>>

>>

»

Tevrat

>>

Zebur

»
»

»

»

»

»
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İsa
Uzeyir
Lokman
Zülkarneyn

»
»
»

İncil

»

»

Muhammed Mustafa aleyhissalatü ves-selam (Kur'an-ı
keriınde ismi geçmemekle beraber Şit aleyhisselama da 50 su

tıuf nazil olmuştur. )

Bunlardan Uzeyir, Lokman ve Zülkarneyn aleyhimüsse
lam haklarında, bazı alimler N ebi, bazı alimler de Veli demiş
lerdir.
Su al - Mezhep kaç kısımdır ?
Cevap - iki kısım olup, biri itikatta ve diğeri ameldedir.
Sual - itikatta mezhebinin ismi nedir ? Hangi mezhebe
tabisin ?
Cevap - Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebine tabi'im.
Sual - Ehl-i sünnet vel-cemaat ne demektir?
Cevap - Peygamberimizin eviadı ve ashabı ve cemaati,
ne itikat üzere oldularsa ben de o itikat üzereyim, demektir.

Amentü billah ata muradillah
Amentü billah ala murad-i Resnlüilah
( Ben, Allalın tefı.laya Allahın ve Resfilüllahın murad
ları üzere iyman ettim.)

Su al - Arnelde mezhebin hangisidir ?
Cevap - imam-ı a'zam Ebu Hanife'dir. Ben, ibadette ve
işlernde imam-ı a'zamı imam edindim. Onun Kur'an-ı kerim
den ve Hadis-i şeriflerden anladığı ictihatları üzereyim.
Sual - Peygamberimizin, Allahu tealadan getirdiği şeyleri bilip inanınağa ne derler?
Cevap - İyınan ve islam derler.
Sual - iyman ve islam ne demektir ?
Cevap - Allahu teala'nın, peygamberleri vasıtasiyle
inanınağa ve işlerneğe dair gönderdiği şeylerin, inanınakla
·ilgili ;olanlarını dil ile söylenmesine ve kalp ile de tasdik edil
mesine iYMAN denir. işlenınesini emir buyurarak gönderdiği
.şeylerin işlenmesine de tSLAM denir.
Sual - Bir kimse, iymana söğse ne lazımgelir?
Cevap - Dinden çıkar - N e'uzü billah - kafir olur.
Sual - Allahu tealanın, inanınayı üzerimize farz kıldığı
•emirlerinin. ismi nedir ?
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Cevap - DtN'dir.
Sual - Bir kimse, dine sövse ne lazımgelir ?
Cevap - islam dininden çıkar - Ne'fızü Çillah - kafir olur.
Ve:lev ki gayr-ı müslimin dinine dahi sövse, yine kafir olur.
Zira, din denilince ALLAHU TE ALA tNDtNDE DtN, tSLAM
DtNtDtR. Başka bir din yoktur.
Sual - Allahu tealanın, işlenmesi üzerimize lazım olan
emirlerine ne derler?
Cevap - ŞERtAT derler.
Sual - Bilinmesi üzerimize vacip olan SIFAT-1-ZATtYYE kaçtır?
Cevap - Beştir :
1 ) KIDEM - Allah celle kadimdir, evveli yoktur.
2 ) BEKA - Allahu tealanın alıiri de yoktur. Evvel, ahir�
zahir, batın ancak O'dur.
3) KIYAM-1 Bi-NEFSiHi - Allahu teala zatında, sıfa
tında ve ef'alinde kimseye muhtaç değildir.
4 ) MUHALEFETEN LiL-HAVADiS - Allahu teala, za
tında v·e sıfatında hiç bir kimseye benzemez.
5 ) VAHDANiYYET - Allahu tealanın zatında, sıfatın
da ve ef'alinde şeriki yoktur.
Sual - Bilinmesi üzerimize farz olan SIFAT-1-SüBU.
TiYYE kaçtır ?
Cevap - Sekizdir :
1) HAYAT - Allahu teala diridir. Bütün malılukatı ya
ratan O'dur.
2 ) iLiM - Allahu tealanı ilmi vardır. Her şeyi bilen
O'dur.
3) SEMi - Allahu teala işiticidir. Her şeyi işitir.
4 ) BASAR - Allahu teala görücüdür. Her şeyi görür.
5 ) iRADET - Allahu tealanın iradesi (Dilemesi ) vardır.
6) KUDRET - Allahu tealanın her şeye gücü yeter.
7 ) . KELAM - Allahu teala kelam (Söz) sahibidir.
8 ) TEKViN - Allahu teala her şeyi yaratandır. Ondan
gayrı yaratıcı yoktur.
Ey aşık :
Sana sesleniyorum. Daima diri ve dirilten, bilici ve bil
diren, işitici ve işittiren, görücü ve gösteren, dilediğini dilediği
gibi işleyen, her şeye gücü yeten, söyleyen ve söyleten, her
şeyi yaratmağa kadir olan o muazzam kudretin sahibine karşı
nasıl oluyor da, ma'siyyet irtikap edebiliyorsun ? O ulu varlık
karşısında ; aciz, nahif ve zelil bir kulsun, o ulu varlığa daima
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muhtaçsın. Nasıl olur da, Rabbini unutur ve nefsine uyarsın
ve o ulu varlığa karşı isyanda bulunursun?
Sual - Ef'al-i mükellefiyn (Mükelleflerin fülleri) kaç
tır ?
Cevap - Sekizdir :
1 ) Farz
2 ) Vacip
3 ) Sünnet
4) Müstehap
5 ) Mübah
6 ) Haram
7) Mekruh
8 ) Müfsid
Sual - Ef-al-i mükellefiyn ne demektir ?
Cevap - Bir kimsenin akıl-baliğ olduğu yani erginlik ça
ğına erdiği saat farz, vacip, sünnet, müstehap ve mübah olan
şeyleri işlernek üzerine farz olduğu gibi haram, rnekruh ve
müfsit olan şeyleri de terketmesi farz olur demektir.
Sual - Farz neye derler ?
Cevap - Farz, Allahu tealanın kesinlikle işlenınesini
emir buyurduğu ve alimierin delil bakımından asla şüphe et
medikleri ve ihtilafa düşmedikleri, kat'i delillerle sabit olan
yüc e buyruklarıdır ki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat
vermek ve haccetmek gibi ibadetlerdir.
Sual - Farz olan şeylere inanmayan kimse ne olur ?
Cevap - Dinden çıkar - N e'uzü billah - kafir olur.
Sual - Farz olan şeyleri işlemeyen kimse ne olur ?
Cevap - Kafir olmaz amma, ceheneme ve azaba müstehak olur.
iY�L<\NIN ŞARTLARI

Sual - iymanın şartları kaçtır?
Cevap - Altıdır :
1 ) Amentü billahi
2) Ve melaiketihi
3) Ve kütübihi
4) Ve rüsülihi
5) Vel-yevm-il alıiri ve bil-kaderi hayrihi
ve şerrihi min-Allahu teala
6) Vel-ba'sü ba'del-mevt"tir
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Sual - AMENTü'nün manası nedir?
Cevap - Ben ; Allahu tealaya ve meleklerine ve kitapla
rına ve resfıllerine ve ahiret gününe ve kadere, hayrın ve şer
rin Allah'tan olduğuna ve öldükten sonra dirilrneğe ve bu di
rilmenin Allahu tealanın dilemesi ve kudreti ile olduğuna
inandım ve iyman ettim, demektir.
iSLAMlN ŞARTLARI

Su al - islamın şartı kaçtır ?
Cevap - Beştir :
ı ) Kelime-i-şehadet
2 ) Namaz
3 ) Oruç
4 ) Zekat
5 ) Hac
Sual - Kelime-i-şehadet nedir ?
Cevap - Eşhedü en la ilahe iliallah ve eşhedü enne Mu
haınmeden abdühu ve Resiılühu
Sual - Kelime-i-şehadetin manasını söyleyiniz ?
Cevap - Ben ; Allahu tealadan başka bir ilah 'olmadığına
şehadet ederim. Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mus
tafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin de, ortağı ve benzeri
olmayan Allahu azim-üş-şanın kulu ve Resfılü olduğuna da
inandım, iyman ettim ve şehadet ederim, demektir.
GUSüL BAHSi

Sual - Gusülün farzı kaçtır?
Cevap - üçtür :
ı ) Mazmaza - Ağzı bol su ile çalkalayarak yıkamaktır.
2 ) istinşak - Burnuna su çekip yıkamaktır.
3 ) Bütün vücudunu, hiç b ir yeri kuru kalmamak şartiy
le iyice yıkamaktır.
ABDEST BAHSi

Sual - Abdestin farzı kaçtır ?
Cevap - Dörttür :
ı ) Yüzü yıkamak
2 ) Kollarını, dirsekieri ile beraber yıkamak
3 ) Başının dört bölüğünden bir bölüğünü meshetmek
4 ) Ayaklarını topukları dahil olmak üzere yıkamak
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TEYEMMüM BAHSi

Sual - Teyemmümün farzı kaçtır ?
Cevap - üçtür : iKi DARP, BiR NiYYET'tir.
Sual - Niyyeti nasıl yapılır ?
Cevap - (Niyyet ettim Allah rizası için teyemmüm et
rneğe ) denir.
Sual - N asıl teyemmüm edilir ?
Cevap - Niyyet ettikten sonra, elini temiz toprağa vurur,
silker ve yüzünü mesheder. Ellerini tekrar toprağa vurur, sil
ker ve sol el ile sağ elini parmakları ucundan dirseği ile bera
ber sıvazlayarak mesheder. Sağ eliyle de sol elini parmaklan
ucundan dirseği ile beraber sıvazlayarak mesheder.
Sual - Teyemmüm neden icabeder ?
Cevap - Su bulunmadığı yerde veya su bulunup ta alına
ğa kadir olmadığı zamanda teyemmüm etmek icabeder..
ORUÇ BAHSi

Sual

- Orucun farzı kaçtır ?

Cevap - üçtür :
1)

Niyyet ettim Allah rizası için oruç tutmağa niyyet
etmektir.
2 ) Niyyetin evvel ve ahir vaktini bilmektir.
3 ) imsak vaktinden, güneşin gurubuna kadar orucu bo
zan şeyleri işlememektir.
Sual - Orucun evvel ve ahir vakti nedir?
Cevap - Ramazan-ı şerifte akşamdan kuşluğa kadar oru
ca niyyet etmek caizdir.
HAC BAHSi
Sual - Haccın farzı kaçtır?
Cevap - üçtür :
1 ) ihrama niyyet edip, ihrama girmektir. ihrama girer
ken şöyle niyyet edilir : (Niyyet ettim Allah rizası için
ilirama girmeğe.. Ya Rab ! Bana bu ibadeti kolay
eyle )
..

F: 6
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Arafat'ta vakfedir.
Kurban bayramının birinci veya ikinci yahut üçüncü
günü yapılması gereken tavaftır.
ZEKAT BAHSt

Sual - Zekatın farzı kaçtır ?
Cevap - Birdir : islam ve zengin olan kimse, senede bir
defa malını hesap eder, kırk lirada bir lirasını ayırır,
ayırdığı bu kırkta birierin yekfınu kaç lira olursa :
(Niyet ettim Allah rizası için malımın zekatını ver
rneğe ) diye niyetlenerek bir veya birkaç fakire ve
rir.
..

NAlUAZ BAHSi

Sual - Namazın farzları kaçtır?
Cevap - On ikidir, yedisi namazın dışında ve beşi için�
dedir.
Sual - Namazın dışında olanlar nelerdir ?
Cevap - 1 )
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Hadesten taharet
Nec asetten taharet
Setr-i avret
istikbal-i kıble
Vakit
Niyyet
iftitah tekbiri'dir.

Sual - Hadesten taharet ne demektir?
Cevap - Abdestli olmayanlar, namaz kılamayacakların
dan abdest alması ve cünüp olanların da cünüplükten kurtul
mak için gusül etmesi demektir.
Sual - Su bulunmaz veya bulunduğu halde alabilrneğe
muktedir olunınazsa ne yapılır ?
Cevap - Teyemınüro edilir.
Sual - Necasetten taharet ne demektir ?
Cevap - Bir kimsenin vücudunun veya elbisesinin yahut
namaz kılacağı yerin necasetten, yani bütün pisliklerden te
mizlenmesi demek tir.
Sual - Setr-i avret ne demektir ?
Cevap - Erkeklerde göbeğinden diz kapağı altına kadar,
kadınlarda bütün vücudun örtülmesidir.
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Sual - istikbal-i kıble ne demektir ?
Cevap - Namaz kılarken kıbleye karşı yönelmektir.
Sual - Vakit ne demektir?
Cevap - Farz namazlarının kılınabileceği vakit demektir :
SABAH NAMAZININ VAKTt : Fecr-i sadıktan yirmi
dakika sonra başlayıp, güneşin doğmasına
kadar olan zamandır. ( Bir kimse sabah na,.
ınazmı kılarken güneş doğsa, namazı bi
tıl olur. Bu sebeple, sabah namazlannı gü
neş doğmadan hiç olmazsa on dakika evveli
ne kadar kılmalıdır.)

ÖGLE NAMAZININ VAKTi : Zeval vaktini bir miktar
geçtikten sonra, ikindi narnazına kadardır.
iKiNDi NAMAZININ VAKTi : öğle namazı vaktinin çık
masından itibaren, güneşin hatacağı zama
mana kadardır. (Güneş batarken namaz
kılmak haram olduğu halde, o günün ikindi
namazı kılmabilir. )

AKŞAM NAMAZININ VAKTİ : Güneşin batmasından iti
baren, yatsı namazı vaktine kadardır.
YATSI NAMAZININ VAKTi : Fecr-i kazip yani yalancı
fecre kadardır.
Sual - Niyyet nedir ?
Cevap - Bir kimsenin, yapacağı işin adını kalbine getire
rek, diliyle söylemesidir. Şöyle ki, bir kimse sabah namazının
farzını yalnız kılacak olursa : ( NiYYET ETTiM ALLAH Rt
ZASI iÇiN SABAH NAMAZININ FARZINA . . ) der. Eğer, ce
maatle kılacak olursa : (NiYYET ETTiM ALLAH RiZASI
iÇiN SABAH NAMAZININ FARZINA, UYDUM HAZIR
OLAN iMAMA .. )

diye niyetlenir. Kılınacak namaz

farz, va

cip veya sünnet olduğuna göre, bu minval üzere niyyet eder.
Sual

- iftitah tekbiri nedir ?

Cevap - Herhangi bir namaza başlanırken
EKBER demektir.

ALLAHU

Sual - Namazın dışında olanlara ŞART deniliyordu.
N arnazın içinde farz olanlara ne denilir ?
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Cevap - Rükün derler ki, şunlardır :
1)
2)
3)
4)

5)

Kıyam
Kıraat
Rükfı
Sücud
Ka'de-i ahirede teşehhüd miktarı
ibarettir.

oturmaktan

Sual - Kıyam ne demektir ?
Cevap - Namazlarda ayakta durmaya kıyam denir.
Sual - Kıraat nedir?
Cevap - Namazlarda Kur'an okumaya kıraat denir.
Sual - Rüku nedir ?
Cevap - Ayakta iken eğilrneğe ve elleri diziere dayay�
rak durmağa rüku denir.
Sual - Secde nedir ?
Cevap - Oturduğu halde ellerini yere koyarak, başı iki
eli arasında olmak üze·re alnını ve burnunu yere değdirrneğe
secde denir.
S·ıal - Ka'de-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak ne de
mektir ?
Cevap - üç veya dört rekatlı namazlarda, ikinci defa
diz üstünde bir miktar oturmaya ka'de-i ahire denir. Bu otur
mak farzdır. Sabah namazı gibi iki rekatlı namazlarda, ikinci
rek�:� müteakip oturmak farzdır. Zira, bir oturması vardır.
�,arz r�lan oturmak, dört rekatlı namazlarda dördüncü rekat
tan sonra ikinci tahiyyata oturmaktır.
Sual - Vacip nedir ?
Cevap - Allahu teala tarafından emir huyurulduğu hal
de, delil bakımından alimierin tereddüde düştükleri buyruk
lardır. ( V it i r namazı, linrhan ve sadaka-i-fıtır gibi .. )
Sual - Vitir namazı nedir ?
Cevap - Yatsı namazından sonra kılınan namazdır.
Sual - Sadaka-i-fıtır nedir?
Cevap - Ramazanda oruç tutan (veya özrü dolayısiyle
tutamayan ) kimselerin bayram narnazına kadar, şeriatin ta
yin ve takdir ettiği ölçüler dahilinde fakiriere verdikleri, ra
mazana mahsus bir sadakadır.
Sual - Vacibi işlemeyen ve terk ve inkar eden kimse ne
gibi bir hükme tabi olur ?
Cevap - Cehennem azabına müstehak olur. Ancak, is
lamdan çıkarak kafir olmaz. Buna mukabil, farzlardan birisini
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inkar ederse, kafir olur. Zira, farzlar kesin delillerle sabit
olmuştur. Vacipler ise zanni delillerle sübut bulmuştur. Bun
dan dolayı vacibi inkar eden kafir olmaz, fakat işlemeyen
azaba layık olur.
Sual

- Namazın vacipleri kaçtır ?

Cevap - On altıdır :
im ama uyanların, imarnın arkasında yalmz süb
haneke'yi okumaları ve başka hiç bir şey okuma
maları (ancak, rükô.da ve secdede tesbih eder,
ka'de-i ulada yalnız TAIDYYAT'ı ve ka'de-i aJıi
rede TAIDYYAT ile SALAVAT'ı okur.)
2) özrü yoksa, farzları cemaatle kılmak
3 ) Yalnız namaz kılarken, namazın her rekatında
FATiHA (El-hamdü Iiliahi RabbiHUemiyn ) siı
resini, sonuna kadar okumak.
Dört
rekatlı farz namazların evvelki iki rekat
4)
larında, ancak FATiHA okumak
5) üç veya dört rekatlı farzların evvelki iki reka
tında, diğer namazların her rekatında F ATİHA
dan sonra bir sfıre veya üç ayet miktarı Kur'an
okumak
6 ) FATiHA'yı okuyacağı sfıre ve ayetten önce okumak
Her iki rekatta TAHiYYAT'a oturmak
7)
8 ) Birinci TAHiYYAT'ta bir parça oturmak
9 ) Namazlarını ta ' dil-i erkana riayet edere� kılmak
10) Vitir namazlarında, üçüncü rekatta rükfı'a var
madan önce KUNUT dualarını (ALLAHOMME
iNN A NESTA'iNüKE ve ALLAHtJMME tY
YAKE NA'BüDü duaları ) okumak veya FATi
HA s u resini okuyacak kadar durup, sonra rükila
varmak
ll ) Cemaatle kılınan namazlarda, imamların ak
şam, yatsı, sabah namazları ile cuma ve bayram
namazlarında Kur'an-ı kerimi cehren (aşikar)
okuması
12 ) Gündüz namazlarında (öğle ve ikindi) sürelerin
gizli okunınası
1 3 ) Bayram namazlarında ziyade olan tekbirleri al
mak
1)

.•
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Her halde imama uymak
Secde ayeti okunmuş veya farz tehir yahut va
c ip terk olunmuşsa secde etmek
Selam vererek namazdan çıkmak

14)
15 )
16)

(Çok kalabalık cemaatle kılınan namazlarda, halkın
şaşırmama.."iı için sehv-i secde terk olunabilir.)

Sual - Sünnet nedir ?
Cevap - Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efen
dimizin, bir çok zamanlarda yaptıkları işlerdir. ( Cemaa.tle
nam az kılmak, ınisvak kullanmak ve saire gibi .. )
Sual - Sünnetleri işlemenin faydası nedir?
Cevap - Aleyhissalatü ves-selam efendimizin teveccüh
ve muhabbetlerine mazhar olmaktır. Sünnetleri terkedenler,
azaba müstehak olmaziarsa da, efendimizin teveccüh ve mu
habbetlerinden mahrum kalırlar
Sual - Teyemmümün sünneti kaçtır?
Cevap - Altıdır :

ı)

Besınele okumak
Ellerini toprağa vurduğunda, ellerini yerden çekmek
Parmaklarını açmak
Ellerini birbirine vurup silkelemek
önce yüzüne meshetmek
Kollarını sıkı sıkı meshetmek

2)

3)

4)
5)
6)

Sual

-

Gusulün sünneti kaçtır ?

Cevap - On ikidir :

ı)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

Su ile evvela ön ve ardını yıkamak
Ellerini bileklerine kadar yıkamak
Niyet etmek (NiYYET ETTilU ALLAH İÇİN
CONüPTEN TEMiZLENMEGE demek.)
Ağzını bol su ile yıkamak
Burnuna suyu ziyade çekmek
Namaz abdesti gibi abdest almak
Bedeninin her yerine suyu dökerek oğuşturmak
Yıkanırken, önünü ve ardını kıbleye dönmernek
Ağzını ve burnunu üçer kerre yıkamak
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10)
ll )
12)
Sual

Gusül ederk�n dünya kelamı konuşmamak
Yıkanınağa daima sağ uzuvları ile başlamak
Gusüle başlarken Besınele çekmek, gııslettiği ye
re işememek ve aynı yerde namaz kılmamaktan
ibarettir.
- Abdestin sünnetleri kaçtır?

Cevap - On dörttür :
1)
2J
3)
4)

E'fızü-Besmele çekmek
Niyyet etmek
Ellerini bileklerine kadar yıkamak
Ağzına su vermek
5 ) Misvakle dişlerini yıkamak
6) Burnuna su vermek
7 ) Abdest alırken kıbleye karşı dönmek
8 ) Sağ tarafından başlamak
9 ) Tertibe dikkat ve riayet etmek
10) Kulaklarını ve boynunu meshetmek
ll) Her uzvunu üçer kerre yıkamak
12) Sakalım ve parmaklarını hilallama k
13 ) Yüksek yerde abdest almak
14 ) Abdest alırken dünya kelamı kon.uşmamaktır.
Su al - N arnazın sünnetleri kaçtır ?
Cevap - On beştir :
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8 ).
9)

Namaz kılan erkek ise, ALLAHU EKBER der
ken ellerini kulaklarına kadar kaldırmak
Kadın ise ALLAHr }�KBER derken omuzlarına
kadar kaldırmak
N am az kılan erkek ise, sağ elini sol elinin üstüne
kc yarak pekçe tutmak ve göbeğinin altına koy
mak
Kadın ise, sağ elini sol elinin üstüne koyarak
göğsü üzerine koymak
Namaza ALLAHU EKBER lafzı ile başlayarak
SüBHANEKE okumak
E'fızü okumak
Besınele okumak
Rükfı'a varırken ALLAHU EKBER demek
Rükfı'da üç kerre SüBHANE RABBiYEL-AZt.'l
demek
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10)

Rükfı'dan doğrulurken SEMt'ALLAHU LtMEN
HAMiDE ile RABBENA. LEKEL-HAMD demek
ll) Birinci secdeye varırken ALLAHU EKBER demek
12 ) Secdede iken ayaklarını kıbleye karşı dik tutmak
13) Ellerinin arasına seede etmek
14) Secdede StJBHANE RABBlYEL-A'LA demek
15) Son tahiyatlarda ET-TAHtYYATtJ ile ALLA
HtJMME SALLt ve ALLAHüMME BARtK'i so
nuna kadar okumaktır.
Sual - Müstehap neye derler ?
Cevap - işlenmesinde sevap olan şeylere derler.
Sual - Abdestin müstehapları kaçtır ?
Cevap - Beştir :
1) Niyeti dil ile söylemek
2 ) Kulaklarından artan su ile enseyi meshetmek
3 ) Abdestten artan suyu, ayakta kıbleye karşı iç
mek
4) Abdestten sonra külotuna bir miktar su s erpmek
5 ) Abdest aldıktan sonra bu işe mahsus temiz bir
peşkir ile kurulanmak
Sual - Namazın müstehapları kaçtır ?
Cevap - Sekizdir :
1 ) Müezzin HAYYE ALES-SALAT derken, cemaatle ayağa kalkmak
2 ) Kıyamda dururken, secde edeceği yere bakmak
3 ) Burnundan önce alnını yere koymak.
4 ) Se·cdede alnını ve burnunu yere koymak
5 ) Namazda selam verdiğinde omuz başlarına bakmak
6) Namazda öksürmemek
7 ) N arnazda esnemernek
8 ) Tahiyyat'a oturduğunda oylukları üstüne bak
maktır.
Sual - Mübah nedir ?
Cevap - işlenmesinde veya işlenmemesinde sevap veya
günah ı0lmayan iştir. ( Oturmak, kalkmak v.s. gibi .. )
Sual - Haram nedir?
Cevap - Allahu tealanın bizleri kesinlikle men'ettiği şey
lerdir. (Yetim malı veya domuz eti yemek, şarap içmek, adam
öldürmek, anaya ataya asi olmak, harpten kaçmak v.s. gibi.)
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Sual - Allahu tealanın haram ettiğ i şeyleri helal itikat
ederek işleyen bir kimsenin, islam hükümlerine göre durumu
nedir ?
Cevap - Kafir olur.
Sual - Hararnı haram olarak bilmekle beraber, kötü
olduğunu ikrar ettiği halde işleyen kimsenin durumu nedir ?
Cevap - Kafir olmaz, ancak cehennem azabına müstehak
olur.
Sual - Mekruh nedir ?
Cevap - işlenmesi fena ve çirkin olan şeylerdir.
Sual - Abdestin rnekruhları kaçtır ?
Cevap - Sekizdir :
Sol eliyle a ğıza ve buruna su vermek
Sağ eliyle sümkürmek
Suyu yüzüne çarpmai-c
Abdest alırken sırtını kıbleye çevirmek
Abdest azalarını üçten az veya ziyade yıkamak
Sol taraftan başlamak
Dünya sözü söylemek
Abdest alırken üzerine su sıçratmak

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

Sual

- Namazın rnekruhları kaçtır ?

Cevap - On sekizdir :
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10 )
ll)
12 )
13 )
14 )

Namaz kılarken etrafına bakınmak
Elbisesiyle oynamak
Namaz kılarken secde edecs ği yeri temizlemek
Zaruret olmaksızın yüzünü kıbleden çevirmek
Herhangi bir kimsenin yüzüne karşı namaz kılmak
Resme karşı namaz kılmak
N arnazda esnemek ve gerinmek
Narnazda gözlerini yummak
Narnazda gözlerini çok açmak
Herkes başı örtülü namaz kılarken, başı açık
namaz kılmak
Necasete karşı namaz kılmak
Mezara karşı namaz kılmak
Erkeklsr, kadına yakın namaz kılmak
Farz namazlarda, aynı sfıreyi birden ziyade
okumak
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15 )

özürsüz yere dayanıp namaz kılmak
Namazda özürsüz enceklerini dikip oturmak
imamdan önce rükfı ve secdeye varmak
imamdan önce rükfı ve secdeden başını kaldırmak tır.
Sual - Müfsid nedir ?
Cevap - Abdesti, namazı ve orucu bozan şeylerdir
Sual - Orucun müfsitleri nelerdir ?
Cevap - Yemek ve içmek, ağız dolusu kusmak ve cinsi
münasebette bulunmaktır.
Sual - Abdestin müfsitleri nelerdir ?
Cevap - Sekizdir :
1 ) önd e n çıkan şeyler
2 ) Arkadan çıkan şeyler
3 ) Bedenden çıkan cerahat ve kan
4 ) Ağız dolusu kusmak
5 ) Bir yere dayanıp uyumak
6 ) Namaz kılarken yanındaki İşitecek kadar gülrnek
7 ) Tükürmüş olduğu tükürükten ziyade kan o lmak
8 ) Abdest alırken, abdest azalarından birisini unut
mak ve hangisi olduğunu hatırıamamak
Sual - Namazın müfsitleri kaçtır ?
Cevap - On sekizdir :
1 ) iftitah tekbirini, kendi işitecek kadar almamak
2 ) Namaz kılarken, yanındaki İşitecek kadar gülrnek ( Hem namazı, hem de abdesti bozar.)
3 ) Dünya için ah-vah etmek
4 ) Namaz kılarken dünya sözü söylemek
5) Namaz kılarken dünya için ağlamak
6 ) Narnazda bir şey yemek veya sakız çı ğnem ek
7 ) N arnazda saçını v e sakalım taramak
8 ) Narnazda üç kerre kıl koparmak
9 ) Namazda bit öldürmek ( Yılan ve akrep öldürü
lebilir )
10) Bir rükünde, üç kerre bir azayı veya bir y eri
k aşımak
ll ) Kur'an-ı azimi yanlış okumak
1 2 ) Namazda, Kur'an-ı azimi kendi iş i tecek kadar
okumamak
13) Secdede iken iki ayağını birden kaldırmak ve
yerden kesrnek
14) Namazda bir şey içmek
16)
17 )
18 )

.
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15 )
16 )
17 )
18 l

tınama uyduğu halde arkasında durmamak
Cemaatle namaz kılarken, erkek kadınla yan
yana durmak
Namazda, erkek kadının arkasında durmak
Namazda, imamdan ileri durmaktır.

ELLi DöRT FARZ
Tarikat-i Halvetiyye'nin, İmam-ı Ali kerremallahu vec
hehu ve radıyallahu anh efendimizden sonra gelen pirlerin
den ve Sultan-ı din-i mübiyn aleyhi ve alihi salavatullah-ül
Mu'ıyn efendimiz hazretlerinin yakınlarından HASAN-üL
BASRi kuddise sırrahul-ali efendimiz, rivayet ederek buyu
ruyorlar ki :
- Kadın veya erkek bütün mü'minler, akıl-baliğ olduk
ları saatten itibaren, aşağıda zikrolunan hususlarla, ilm-i-kal
ve ilm-i-hallerini ve iyman edilecek urodeleri öğrenme·zler,
.ana-babaları tarafından da öğrettirilmezlerse ; ELLi DöRT
FARZI kendiliklerinden öğrenmeyenlerle, eviatıarına öğret
meyenıerin özürleri, kıyamet gününde huzur-u ilahide kabul
,
olunmaz.
Ey aşık-ı-sadık :
Sana sesleniyorum ! Can tende ve fırsat elde iken, her
ana-baba eviatıarına bu meseleleri öğretmeli ve mükellef olan
kişiler de bunları behemehal öğrenmelidirler. Dünya geçici
ve fani, ahiret ise ebedi ve bakidir. öyle ise, can kuşu tende,
kuvvet-kudret sende iken, gözünün nuru sönmeden, yüzün
kabre dönmeden, Azrail aleyhisselam baş ucuna gelmeden,
çocuklarımız yetim ve ailelerimiz dul kalmadan, kara yerler
bizlere mesken olmadan, o karanlıklar evinde koynumuza yı
lanlar çıyanlar dolmadan, tedarik görmeli, o korkunç günlere,
o müşkil akabelere hazırlanmalıyız. Zira, can boğaza ve rtih
hulkuma gelince, var zannettiğimiz bu dünya ortadan kalkar.
Bizce meçhul olduğundan yok sandığımiZ ahire t alemleri bir
den önümüze açılır. Cennet, cehennem, mela'ike, gideceğimiz
yer, konacağımız menzil görünüverir. o zaman, ah-ü-eniyn
etmenin, feryat ve figan ederek ağlamanın hiç bir faydası
olmaz. o mühhk anda :
- Aman R abbim ! . . Beni, dünyaya geri gönder. ilm-i ha
limi öğrenip, emirlerini tutayım, nehiylerinden kaçınayım
buyurduğun farzları talim edip can ve baş ile yerine getire-
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yim. Men'ettiğin haramları bilip, sakınayım diye yakınmanın
faydası olur mu ? Elbet olmaz ve olmayacaktır.
Senin, bu yalvarıp yakarmalarına alacai�ın cevabı, ben
sana şimdiden haber vereyim :
- Ey gafil kul ! Bütün bunları, hal-i hayat ve sıhhatinde
iken öğrenmen ve amel etmen gerekti. Şimdi, iş işten geçti,
fırsat elinden kaçtı, dünya hayatı uçtu. Şimden geru dünya ha
yatında ne ile amil oldunsa, onunla cezalanırsın. Artık dün
yaya geri dönmek yok, yerin burasıdır ve ebediyyen burada
k alacaksın.
Ey aşık-ı-sadık ! Ey cemale talip ve rizaya ragıp olan
hak yol kardeşim :
Kıyamet günü haktır, elbette ve elbette kıyamet kopa
caktır. ölenler dirilecek ve hesaba çekilecekti:::-. Allahu teala,
Kadir-i Kayyfımdur. Bizleri, görünen ve görünmeyen, bilinen
ve bilinmeyen alemleri yoktan var etmeğe kadir olduğu gibi,
kıyamette tekrar halk etmeğe, kudreti ile yarattığı malılu
kun un rızkını vermeği unutmadığı gibi evvel ve ahirini me
zarlarından kaldırarak diriltmeğe ve hesaba <;ekmeğe de ka
dirdir. Kur'an-ı kerim, buna şahid-i adildir. Muhbir-i sadıkt
va'dinden dönmeyen Hakkın Resfılü buna tan:.ktır.
Kaldı ki, Allahu tealanın emir ve nehiyleri, yüce dinimi
zin bütün hükümleri, bizleri kötü ve çirkin ahlaklarımızdan
arındırmak, kendisine layık kullar haline get:rmek gayesine
matuftur O halde, bu emir ve nehiyleri bilmeli ve islami hü
kümleri yerine getirmeliyiz ki, dünya ve ahi rette saadet ve
selamete ulaşabilelim Allah ve Resulünün se vmedikleri, be
ğenmedikleri ahlak-ı rezilenin neler olduğunu bilemezsek, on
lardan nasıl sakınır ve kaçınırız ? ilahi emirleri bilemezsek,
onları n a s ı l yerine getirebiliriz ? Demek oluyo r ki, insan ola
bilmek için ilim gerektir, öğrenmek gerektir. Ancak ilim sa
yesinde hakkın e mir ve nehiylerini ve dinin hükümlerini öğreni ri z
Allahu tealanın men'ettiği ahlak-ı rezile ile emre'ttiği sı
fat-ı hasene, bu ELLi DöRT FARZ'da cem'olmuştur. Bir
kimse, bu ELLi DöRT F ARZ'ı öğrenerek ezberler, ve bu farz
larla amel ederse, dünya ve ahiret musibetler [nden kurtulur,
dünyası ma'mur ve ah iret i mesrur olur. Aklı başında, vicdanı
v 2 sağduyusu yerinde olan ve encamını düşünen bu alemde
iken çalışarak, ebedi alemi ma'mur eder. Aklı olmayanlar ise
yer, içer ve akibetini düşünmez, hiç bir hazırl ık görmez ve
tabiabyle ahiretini harap ederek, ebedi hüsranda kalır.
.
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- 93 öyle ise, ELLi DöR'l, F ARZ'ı mutlaka öğrenelim, icabını
yerine getirelim, Hakkın rizasma erelim, cennetine girelim
ve cemalini görelim.
ELLi DöRT FARZ şunlardır :

l) ilim öğrenmek, Allahu tealanın varlığını ve birliğini
bilmek, O'na şirk koşmamak, O'nu daima zikretmek ve unut
mamaktır.
2) Helalinden alın teriyle kazanmak, helalden yemek,
helalden içmek ve helalden giyinmektir.
3 ) Abdest almaktır.
4) Cenabetten gusül etmektir.
5) Beş vakit namazı, vaktinde ve ta'dil-i erkan ile kıl
maktır.
6) Allahu tealanın, yarattığı her malılukunun rızkına
kefil olduğuna itikat edip inanmaktır.
7 ) Allahu tealanın helal kıldığı şeylerden yemek ve iç
mektir.
8) Kanaat sahibi olmaktır.
9 ) Allahu tealaya tevekkül etmektir.
10) Allah'tan gelen kaza ve belaya razı olmaktır.
ll) Allahu tealanın verdiği ni'metlere şükretmektir.
12) Allah'tan gelen belalara sabretmektir.
13 ) işlenen günahlara nadim olup, tövbe etmektir.
14) Allahu tealaya ihlas üzere ibadet etmektir.
15) Şeytanı, kendisine düşman bilmektir.
16) Kur'an-ı azimi her işinde höccet tutmak ve Kur'an
hükümlerine uymaktır.
ı 7) ölümü ve kendisinin de öleceğini yakinen bilme·k ve
.ölüm için hazırlanmaktır.
18) Mümkün olduğu yerde, insanlara doğru yolu göster
mek ve insanları fenalıklardan men'etmektir.
19) Gıybeti ve su-i-zannı terketmektir.
20) Ana ve babaya iyilik ve ihsanda bulunmak ve meşru
.olan işlerde kendilerine itaat etmektir.
21 ) Akrabalarını ziyaret ve onlara ihsanda bulunmaktır.
22) Emanete hıyanet etmemektir.
23 ) Kötü latifeleri ve çirkin şakaları terketmektir.
24 ) Allahu tealaya ve peygamberlere itaat etmektir.
25 ) Günahlardan kaçınmak, ibadet ve ta'atla meşgul olmaktır.
·
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26 ) Allahu tealanın azabından korkmak ve her işte Hak
rizasını aramaktır.
27) Her şeye ibret nazarı ile bakmaktır.
28 ) Daima tefekkür üzere bulunmaktır.
29) Dili, kötü sözler söylemekten korumaktır.
30) Kötü işlerden kaçınmaktır.
31) Herhangi bir kimse ile alay etmekten çekinmektir.
32) Başkalarının kadınma ve kızına kött;. gözle bakma
maktır.
33) Her yerde, her işte ve her zaman do��u olmaktır.
34) Allahu tealanın ihsan buyurduğu ni' metlerle öğün
memektir.
35 ) Büyücülük ve sihirle meşgul olmamaktır.
36) Kantar, terazi ve ölçeğini hak ile ve doğruluk üzere
tartmak ve ölçmektir.
37) Allahu tealanın gazabından emin olmamak ve daima
Allahu teaJadan korkmaktır.
38 ) Bı"' günlük yiyeceği olmayan fakiriere sadaka ver
mektir.
39) Allahu tealanın rahmetinden ümit kesmemektir.
40) Nefsinin arzu ve isteklerine tabi olmamak ve daima
nefsine muhalefet etmektir.
41) Allah rizası için yemek yedirmek ve içirmektir.
42 ) Helal rızık talep etmektir.
43 ) Zengin ise, zekatını vermektir.
44) Hayız halinde iken, eşiyle cinsi tem asta bulunma
maktır.
45) Bütün kötülüklerden kalbini ve kalıbmı temizlemektir.
46 ) Yetim malı yememektir.
4 7 ) Kibirli v e gururlu olmamak, tevazfı ::: ahibi olmaktır.
48 ) Güzellere şehvetle bakmamaktır.
49) Beş vakit namaza devam etmektir.
50 ) Zulmetınemek ve zulümle halkın malını yememektir.
51 ) Allahu tealaya şirk koşmamak, Allalıu tealayı tevhid etmek ve Allahu tealayı sevmektir.
52 )
53 )
54 )
malıcup

Zina etmemektir.
Yalan yere yemin etmemektir.
Yaptığı iyiliği, iyilik yapılanın başın a kakarak onu
etmemektir.

-
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aşık-ı-sadık :

Bu ELLi DöRT FARZ'ı, h akkıyle tutan ve yerine

geti

ren kimsenin, dünya ve ahireti ma'mur ve sa'yi indallah meş
kfı.r olur ve bunlarla amil olanlar iki cihanda da saadet ve se
lamete erişirler ve insan olurlar.

tYMANSIZ AIDRETE GiTMENiN SEBEPLERi
E y Hak rizasma müştak olan aşık :
İnsan, dünyaya islam fitreti üzere gelir, ana ve babası
tarafından islami terbiye ile yetiştirilir. Bu aleme islam ola
rak gelmek, islam olarak yaşamak ve islam olarak çene kapa
maktan büyük saadet düşünülebilir mi ?
insan var ; islam doğar, islam yaşar ve mü'min olarak
ölür.
insan var ; islam fitreti üzere doğar, ana ve babasından
gördüğü gibi, onların terbiyesi, onların aka'idi, onların cemi
yeti içinde kafir yaşar, kafir ölür.
insan var ; islam fitreti üzere doğar, bulunduğu cemiyete
uyar ve onlardan görerek kafir yaşar, fakat son nefeste hi
dayete erişir ve islam olarak ölür. Yani olur.
Bütün bunların en korkunç ve vahimi ; islam fitreti üzere
doğmak, islam üzere yaşamak, fakat irtikap ettiği suçlardan
ve kötü huylarından ötürü kafir olarak iymansız çene kapa
maktır.
Alimler ve Veliler, iymansız çene kaparnağa sebep ola
rak, şu yirmi yedi sıfatı saymaktadırlar :
1 ) Ahirete, iymansız gitmekten korkmamak . (Ashab-ı
kirarndan Eba-Derda radıyallahu anh buyuruyor ki ; bir kim
se ahirete iymansız gitmekten korkmazsa, o liimse ahi
rete iymansız göçer.)
2) islam itikadından başka bir itikat ve inanışa sahip
olmak,
3 ) iymanı zayıf olmak
4 ) Dokuz azada doğruluktan ayrılmak (1. El, II. Dil, ill.
Göz, IV. Kulak, V. Ayak, VI. Batın, VII. Şehvet, VIII. Ağız,
IX. Kalp)
5) Günahında ısrar etmek
6 ) Ni 'met-i islama şükretmemek (Allahu tealanın ku
luna en büy ük ni'meti, onu islam dinine mensup kılması ve·
islam dininde bulundurmasıdır.)
7) Zulmetmek
.
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8 ) Ezan-ı Muhammediyye'yi tahkir etmek (Zamanımız
da, bazı kendini bilınezlerin, uykularını bozdu��u gerekçesiyle,
sabah ezanını tahkir etmeleri gibi .. )
9 ) Ana-babaya isyan ve onlara meşru olan işlerde itaat
etmemek
10) Eğriye ve doğruya çok yemin etmek
ll) Namazı adet gibi kılmak ve beş yerde ta'dil-i erka
nına riayet etmemek (Ey aşık-ı-sadık ! Namazını kıldığı hal
de, ta'dil-i erkanına riayet etmediğinden ve a.det yerini bul
sun gibi kıldığından ötürü ahirete iylnansız ��idilirse, ya hiç
kılmayan ve büsbütün terk edenlerin halleri neye varır, bil
mem ? Allahu teala, cümlemize. hidayet ve hasiret ilisan bu
yursun amin bi hürmeti imamül mürselin.)
12) Namaza ehemmiyet vermemek, alelade bir iş gibi
zannetmek
13 ) Şaraba ve 'içkiye devam etmek
14 ) Mü'minlere eza ve cefa etmek
15) Yalancı evliyalık davasında bulunmak
16) Yaptığı günahları unutmak
1 7 ) Kendini beğenmek
18) ilmini çok bilmek ve kendini a.lim zannetmek
19) iki topluluk arasında nifak sokmak için laf getirip,
götürmek
20) Has et etmek
21) Hocasına ve amirlerine itaat etmemek ve şer'e mu
halif olmayan yerlerde onlara muhalefet eylemek (Zira, Al
lahu tealaya isyanda, kula itaat olmaz.)
22) Bir kimseyi tecrübe etmeden fena demek
23) Yalancılık etmek, yalanda musir olmak, va'dinden
ve alıdinden dönmek
24 ) Alimlerden kaçmak ve harpten kaçarak düşmana
sırt çevirmek, kumandanın emriyle olursa beis yoktur.
25) Müs rif olmak
26 ) Zahir ve batmını islama benzetmemı�k
27 ) Gıybet etmek, gıybette musir olmak ve diline sahip
olamamak
Bu kötü huylara sahip olanların ve kendilerini bu gibi
kötü huylardan koruyup kurtaramayanların, tövbe ederek
kurtulamayanların akibetlerinden korkulur. Bu kötü huyla
rm, insanın iymansız çene kapamasına sebep olabileceğini ule-
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ma ve evliyaullah te'lif huyurdukları eserlerinde sarahatle
beyan eylemişlerdir.
İymansız çene kaparnağa sebep olan bu yirmi yedi kötü
huy ŞİFA-t-KULÜ B narnındaki kitapta özellikle belirtilmek
tedir.
Ey taJib-i-Hak :
Şu fani alemde iken, ebedi alemi kazanmak istiyorsan,
Kitabullah'ı elinden bırakma ! Her arnelini ona uydur ve onun
hükümlerinden harice çıkma ! Resfıl-ü erham efendimizin sün
netlerine tabi ol ! Bütün büyüklerin yücelik leri, kitaba ve
sünnete tabi olmakla mümkün olmuştur. Nefsini, tevfik-i
Rabhani ile islah ederek emmarelikten, levvamelikten, mül
himelikten mutma'inneliğe yüceltrneğe çalış ! Bu suretle ebedi
saadeti kazan. Siyret-i evliyaullaha iktida eyle ki, kalbin sa
faya ersin, gözün sırlar görsün. Şunu da unutma :
Cahiller helak oldular, alimler müstesna..
Alimler helak oldular, arniller müstesna..
Arniller helak oldular, muhlisler müstesna ..
Sabah - akşam, tesbih-ü zikreyle .. Salatında daım ve ka
im ol. . Günahlarına tövbe, eriştiğin ni'metlere şükreyle .. Elin
den gelen iyiliği esirgeme.. Bu alemde bakiyi bul. Zira, sen
bu alemde baki kalmazsın. İyınanını kurtarınağa çalış, haktan
razı ol ki, hak senden razı ola .. Kur'an-ı mübiyni daima kıraat
eyle, hükümlerine riayet ve emirlerine imtisal, nehiylerinden
ictinab eyle .. Kur'an-ı azimin havassı sayısızdır. İlıvan-ı dini
me bir yadigar olmak üzere, her sure-i celilenin selef-i sali
hiynden naklolunan hassalarını teberrüken dercediyorum. tn
şa'allah, rahmetle yad olunmamıza vesile olur.
Her kim günde bir hizib veya daha ziyade kıraat ederek
hatim niyyeti ile Kur'an-ı azim-ül-bürhanı okumağa devam
ederse, Allahu tealanın lütfu ile bütün hassalarına nail ola
cağına asla şüphe etmemelidir. Bu sebeple, tam bir iyman ve
ihlas ile ckuyarak, dünya ve ahiret saadetine erişmelidir.

KUR'AN-1-KERtM SÜRELERiNiN HAVASSI
( HAVASSI SUVER-i-KUR'ANiYYE)
1) Her kim, F ATtHA suresini vird ederek devam eylerse,
Cenabı-Mevla o kimsenin dünya ve ahiret bütün maksudunu
balışeder ve o kimseyi bütün afetlerden muhafaza eder. Dok
F: 7
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torların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu
içirilirse, Allahu tealanın lfıtfu ile şifayab olur.
2) BAKARA suresini okuyan kimseye , asla şe'amet, bü
yü ve sihir tesir etmez, Hak celle ve ala kendisini bunlardan
muhafaza buyurur.
3) A L-i-iMRAN süresini, her kim üç defa okursa Hak
teala ümit etmediği y erden mal verir ve zengin eder. Kul bor
cundan da kurtarır.
4) NiSA süresini, erkek veya kadın her kim okursa, Hak
teala karı-kocanın aralarını islah eder, dirlik düzenlik ihsan
ve inayet eyler.
5 ) MA'iDE süresini, kırk defa okuyan kimseye, Allahu
teala bol rızık, mal ve makam ihsan buyurur.
6) EN A M süresini, kırk bir defa okuyanların, kapalı
kısmetleri açılır, karışık işleri ve halleri düzelir, Allahu teala
düşman şerrinden muhafaza buyurur.
7 ) A'RAF suresini okumaya devam edenler, ahiret aza
bından kurtulurlar.
8) ENF AL suresini yedi defa okuyan, günahsız ise zin
dandan kurtulur, bütün kötülüklerden ve şerlerden emin olur.
9 ı TöVBE suresin i, on yedi kerre okuyan kimsenin bü
tün hacetleri , taraf-ı ilahiden kaza olunur, fena kimselerden
ve hırsızların şerrinden emin olur.
10 ) Yu�US süresini, her kim yirmi bir kerre okursa,
Hak teala düşman ı arına fırsat v ermez ve şerlerinden emin
kılar.
ll ) H C D süresini, her kim üç kerre okursa haceti reva
ve denizde boğulmaktan Allahu tealanın lutfu ile emin olur.
12) YUSUF suresini, her kim okursa Allahu tealanın
lutfu ile hasretine kavuşur ve bütün malılukatın gözüne şirin
görünür.
13 ) RA'D suresini, her kim okursa çocuklarını görünme
yen kuvvetlerin şerrinden Allahu teala hıfzeder ve ağlayan
çocuğa okunsa derhal susar. Gerek okuyan ve gerekse çocuk
ları yıldırım ve şimşekten hıfzolunurlar.
ı 4) i BRAHiM süresini, her kim yedi kerre okusa, Hak
teala okuyanın düşmanıarına fırsat vermez, ana v e babası
nın rizasında bulundurur.
15 ) HICR suresini, üç kerrc� okuyan kimse alış-verişinde
bereket bulur.
'
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16) NAHL sfıresini, her kim yüz kerre okursa düşmanı
zafer bulamaz ve Allahu tealanın keremi ile her türlü maksu
duna nail olur.
1 7 ) iSRA süre sini, yedi kerre okuyanlar ; gammazların,
hasetçilerin şerlerinden emin olurlar, Hak teala düşmanları
na fırsat vermez. ( Yazılarak suyu küçük çocuklara içirilirse,
dilleri açılır. )
18) KEHF süresini, her kim cuma günü bir kerre okur
sa, ertesi cuma gününe kadar bütün kazalardan, belalardan
hak teala kendisini korur, ahir zaman fitnesinden, Deccal'dan
ve şerlerinden emin olur, sıhhat ve afiyet ihsan buyurur.
19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kerre okursa,
Hak teala rızıklar ihsan buyurur ve yoksulluktan kurtulur.
20) TA-HA sfıresini, her kim yirmi bir kerre okursa, ev..;
de kalan kız eviadına kısmet çıkar, salih bir er nasip olur.
21) ENBiYA süresini , her kim yetmiş kerre okursa, gizli
korkulardan kurtulur, okumağa devam ederse Hak teala ken
disine salih çocuk ihsan buyurur.
22 ) HAC sfıresini, her kim devamlı olarak okursa, kıya
met korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.
23 ) Mü'MiNÜN süresini, her kim devamlı okursa, Hak
teala kendisine salah-ı hal, tövbe tevfik ve müyesser eyler.
24 ) NÜR süresini, her kim daima okursa, Hak te ala kal
binde iymanını muhkem kılar ve şeytanın vesvesesinden ha
las eder.
25 ) FÜRKAN süresini, her kim yedi kerre okursa, Hak
teala o kulunu düşman şerrinden emin eder ve fena yerlere
gitmekten korur.
26 ) ŞU' AR A süresini, yedi kerre okuyan kimseye, Hak
teala bütün malılukatı muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal
olur.
27) NEML süresini, her kim daima okursa, Hak teala
o kimseyi zalimlerin şerlerinden hıfzeder.
28) KASAS süresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak te
ala büyük bir kazadan ve büyük bir düşmandan emin kılar.
29 ) ANKEB ÜT süresini, her kim yazarak suyunu i �se,
Allah'ın keremi ile unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası sılıhata kavuşur.
.
30) RÜ M süresini, h arp zamanında zafer niyyeti ile üç
kerre okursa, islam askerine nusret-i ilahi yetişir ve düşmanı
mağlfıp eder.
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31) L ü KMAN suresin i, yedi kerre okuyan kimsenin.
maddi ve manevi hastalığı ve karın ağrısı ve benzeri illetleri
ne Allah şifa ihsan eder.
32 ) SECDE suresini, yazarak bir şişeye koysa ve şişe
nin ağzını sıkıc a kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse.
o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur.
33) AHZA.B suresin i, kırk bir kerre okuyanın, işi tica
ret ve kazancı bol olur, Hak teala bütün müşkillerini kolay
laştırır ve kendisine bereketini ihsan buyurur.
34 ) SEBE' suresini, yetmiş kerre o kuyan kimsenin bü
yük yanındaki karışık hacetini, Hak teala giderir.
35) F ATIR suresini, her kim okursa görünmeyen kuv
vetlerin, şeytanların ve insan şeytanlarının şerlerinden emin
olur, Hak teala bu sureye devam edenlerin ömürlerine bereket verir.
36 ) YA-SiN suresini, yetmiş kerre okuyan kimsenin
muğlak hacetleri reva olur. ölen kimsenin, yıkandıktan son
ra yanında kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da okunsa.
·
o cenazeye sayılarını ancak Allah u tealanın bileceği rahmet
melekleri tabi olurlar ve o meyyitin suali asan olur, kabir
azabından emin olur. Eğer, yazılarak suyu içilse, Hak teala
o kimsenin gönülüne öyle bir nur ihsan buyurur ki, bu nur
ile gamı, kasa veti ve bütün endişeleri zail olur ve sıkıntıla
rından kurtulur. Akşam - sabah okunınası vird edinilse, dün
ya faki rliğinden kurtulur, ahiret azabından emin olur ve ken
disine cennette yüksek bir makam ihsan buyurulur. Zira, Re
sul aleyhisselam : (Her şeyin kalbi vardır. Kur'an-ı azimin
kalbi de Ya-sin-i şeriftir.) buyurmuştur.
Ey yaranlar :
Ya-sin suresini çokça ok uyun, feyzini ve bereketini yakın
bir zamanda görürsünüz.
37 ) SAFF AT suresini, her kim yedi kerre okursa, ken
disine rızık bereketi ihsan buyurulur.
38 ) SAD suresini okumaya devam eden, şeytanın ve in
san şeytanlarının şerlerinden emin olur.
39) ZüMER sfıresini, okumaya devam eden kimse, hak
katında aziz olur ve kerem-i ilahiyye nail olur.
40) Mü'MİN süresini, yedi kerre okuyan kimsenin istek
ve hacetini Hak teala reva kılar.
41) FUSSiLET suresini, bir kerre okuyan kimse hırsız.
yankesici ve eşkiya şerrinden emin olur.
42 ) ŞURA süresini, otuz üç kerre okuyan kimseyi, Allah
·
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celle düşman korkusundan emin kılar.
43) ZUHRUF suresini, okuyan kimsenin gönlüne şeytan
vesvesesi yol bulamaz.
44) DURAN suresini, devamlı olarak okuyan kimselere,
bütün halk muhabbet eder.
45) C A.SiYYE suresini, sefere çıkan bir kimse, kırk k er
re okursa, seferi mübarek olur, selametle vatanına avdet eder.
46) AHKAF suresini, bir kimse yazarak sandığı veya do
labı içerisine koysa, Hak teala kumaşlarını güve denilen hay
vanın yemesinden hıfzeder.
47 ) MUHAMMED suresini, harp vaktinde her gün kırk
bir kerre v kurlarsa, Allahu teala islam askerine nusret, mu
vaffakıyet ve selamet ihsan buyurur, düşmanlar ise kahr-ü
perişan olurlar.
48) FETH suresini. kırk bir kerre okuyan kişinin işlerini
Hak teala feth-i asan buyurur. Harp vaktinde, her gw ltU·
HAMMED suresi ile birlikte okunsa, düşman harp meydanın
dan firar eder.
(istiklal savaşı sırasında, Sakarya meydan muharebel�
rinde, tabur imaını merhum gazi Na.ci Efendi, harbin en kri
tik bir anında bu iki mübarek sftreyi, askerler arasmda bubi
nan hafızlara okutmuş ve bi-nusretillahi teala düşınan harp
meydanından münhezim ve perişan bir halde mağlftp olarak
fira r etmiştir. O günden sonra da, hiç bir tarafta tutunama
yarak İzmir'den denize dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum
Naci Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullalıi
aleyhi rahmeten vasi'a .. )
49 ) HUCURAT suresini, derdine derman bulamayan
kimse, yedi kerre okuyacak olursa, Allah celle o kulunun der
cline derman verir ve kendisini sıhhatine kavuşturur.
50 ) KAF suresini, her cuma gecesi üç kerre okuyan kim
senin, gözü nurlanır, görme bassası asla azalmaz, daima gözü
aydın ve mesrur olur.
51 ) ZARiYAT suresini, kıtlık vaktinde yetmiş kerre oku
salar, Hak teala lutfu ile o kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk
verir, bütün ekinler bereketli o lur.
52 ) TÜ R sılres ini, üç kerre hastaya okusalar, Allahu te
ala sıhhatini iade eder. Geçimsiz eşiere okusalar, karı-koca
arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.
53 ) NECM suresini, yirmi bir kerre okuyan, matlup ve
maksuduna nail olur.
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54 ) KAMER suresini okuyan, korktuğundan emin olur,
korktuğu kimsenin ·şerrinden kurtulur.
55) RABMAN suresini okuyanın gönlü mesrur olur,
evinde ve ticaretinde bereket olur.
56) VAKl'A suresini okuyanı, Allah. c elle zengin ve bay
eyler. Namerde muhtaç kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyu
rur. ( Dünya zenginliği isteyenler, bu silre-i celileyi her gün
akşam ile yatsı arasında okuınağa devam etsinler. Yakın bir
zamanda faydasını görürler.)
'
57 ) HADiD suresini, yetmiş kerre okuyanın işi açılır,
gücü artar, sıkıntılardan halas olur.
58 ) MüCADELE suresini, bir kimse bir avuç toprak üze
rine üç kez okusa ve düşmanı üzerine saçsa, bi-iznillah düş
manı münhezim o lur.
59) HAŞR suresini, hac et için üç kerre okuyanın ne
muradı varsa Hak teala acilen verir.
60 ) MÜMTEHiNE süresini, vird ederek daima okuyanın
gönlündeki nifakı, Allah celle giderir.
61 ) SAF suresini, ü ç kerre okuyarak üstüne üfürene,
düşman zafer bulamaz.
62 ) CUM'A suresini, dargın olan karı-kocaların aralarını
bulmak için islahları niyyetine beş kerre okurlarsa, karı-koca
barışır ve birbirlerine muhabbet ederler.
63 ) MÜNAFIKUN suresini, yüz kerre okuyan kimse,
gammaz ve hasetçilerin dillerinden emin olur.
64) TEGABUN suresini, yedi kerre okuyanın, sakladığı
eşyayı Hak teala hıfzeder.
65) TALAK süresini, yedi kerre okuyan kötü avrat şer
rinden emin olur, borçlu ise borcundan kurtulur, ummadığı
yerden zengin olur.
66 ) TAHRiM sfıresini, karı-kocanın iyi geçinmeleri için
okurlarsa, maksatlarına nail olurlar.
67 ) MüLK suresini, yedi kerre <ıkuyan belalardan emin
olur, kaybettiği şeyi bulur. Akşam-sabah devam eden, kabir
azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.
68 ) KALEM suresini, on kerre okuyanın, haceti reva
olur ve isabeti ayndan (göz değmesD Hak teala kendisini ko
rur.
69) HAKKA süresini, okuyanın düşmanı defalur ve
düşman Şerrinden kurtulur.
70) ME'ARiÇ süresini, on kerre okuyan kimse kıyamet
·

-
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korkularından emin olur.
71 ) NUH suresini, bir kerre okuyanın düşmanı red ve
def'olur.
72) CiN suresini, yedi kerre okuyan kimse nazardan, cin
ve şeytan şerrinden, fena sözlerden emin olur. Küçük çocuk
lar da, her türlü kötü hallerden üMMü SIBYAN denilen ma
nevi hastalıktan korunur.
73 ) MüZEMMiL suresini, korkak çocuk üzerine okurlar
sa, korkusu zail olur.
74 ) MüDESSiR suresini okuyan bütün fenalıklardan
·e min olur.
75) KIYAME suresini okuyan ve devam eden kişi, kıya
met zorluklarından kurtulur.
76 ) DEHR süresini, yedi kerre okuyan kimse, bilcümle
şerlerden emin olur, Ehl-i-beyt-i Mustafa'ya komşu ve şefaat
l erine nail olur.
77) MüRSEL AT suresini okuyan ·kimse iftiralardan kur
tulur.
78 ) NEBE' suresini, her gün ikindiden sonra okuyan kim
se, kabir karanlığı görmez, kabri bu sure-i celilenin nuru ile
nurlanır.
79) NAZi'AT suresini devamlı okuyan kimse, ölüm acısı
duymaz, son nefesinde canını kolaylıkla Hazreti Melek-ülmevt'e teslim eder.
80) ABESE suresini, bir haceti için üç kerre okuyanın
bi-avnihi teala haceti reva olur.
81 ) TEKViR süresini o kuyan cümle mahlukat-ı ilahiy
yeye heybetli görünür.
82) iNFiTAR süresini, devamlı okuyan kimse son nefe
sinde tövbe ve tevfik ile göçer.
83) MUTAFFiFiYN suresini, yedi kerre okuyan kimse
nin, ticaret ve kazancı bereketli olur.
84 ) iNŞiKAK sfıresini, doğumu güç olan kadına doğumu
esnasında yazıp suyunu içirirlerse, doğum meşakkatinden h a
las olur.
85 ) BÜRÜ C sfıresini, yirmi bir kerre okuyan kimse, düş
man şerrinden halas olur.
86) TARIK suresini, üç kerre okuyan kimse, cinlerin,
şeytanın, hırsızların ve haram yiyenlerin şerlerinden halas
<Olur.
·
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87 ) ALA suresini yazarak meyve bahçesine asan kimse
nin, bağ ve bahçesine asla zarar gelmez.
88) GAŞ!YYE süresini, her kim yel v e diş ağrısı için
okursa, bunlardan kısa zamanda kurtulur.
89 ) FECR süresini, okuyan büyüklerin gazabından emin
olur.
90) BELED süresini, bütün manevi hastalıklara ve has
satan göz ağrısına okurlarsa, derhal def'olur.
91 ) ŞE11S süresini, yirmi bir kerre okuyan, bütün kor
kulardan emin olur.
92 ) LEYL süresini, yedi kerre okuyan, gece veya gündüz
bütün korkulu yerlerden ve korkulardan emin olur.
93 ) DUHA süresini, kırk bir kerre okuyanın çalınmış
malı eline geçer.
94) iNŞiRAH süresini, yeni elbise giydiği gün üç kerre
okuyana, giydiği elbise mübarek olur. Saçını ve sakalım ta
rarken okursa, asla fakirlik görmez.
95 ) TIYN süresini , yetmiş kerre okuyan, bütün malılu
katın gözüne güzel görünür.
96) ALA K süresini, büyükler huzuruna varacak olan
kimse yedi kerre okursa haceti verilir ve kendisi mükerrem tu
tulur.
97 ) KADR süresini, ramazan gecesi bin kerre okuyan,
Allahu sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi ge
cesi beş yüz defa okuyan Nebiyyi ekremi mana aleminde gö
rür ve bağlı işleri fetholur.
98 ) BEYYiNE suresini okuyan düşman şerrinden emin
olur.
99 ) ZiLZA L süresini, kırk bir kerre okuyanın düşman
ları münhezim ve perişan olur.
100 ) A DiYAT suresini okumaya devam eden kimse, isa
bet-i ayndan yani şer nazardan emin olur.
101 ) KARi A süresini, iki kişinin aralarını islah için okurlarsa, sulh ve selametle neticelenir.
.
102 ) TEKASüR sfıresini, her gün okuyan kabir azabın
dan emin olur.
103 ) ASR süresini, yetmiş kerre okuyanın sıkıntıları def
olur.
104) HüMEZE sfıresini, yirmi bir kerre okuyan gammaz
ve hasetçilerin şerlerinden halas olur.
'
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105 ) FiL sfıresını, akşam ile yats ı arasında iki yüz elli
kerre okuyanın düşmanı def'olur.
106) KUREYŞ suresini, yedi kerre okuyan kimse, kendi
sine fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve· içeceğe okunur ve üflenirse bereketli olur.
107 ) MA 'UN süresini, kırk bir kerre küçük çocuk üze
rine okurlarsa Hak teala o ya vruyu afetlerden ve beliyyeler
den hıfzeder.
108 ) KEVSER sfıresini, bin kere okuyan kimse Kevser
şarabından Resfıl-ü ekremin mübar€k elleriyle içmek nasip
olur.
109) KAFiRUN. sfıresini, günde üç kerre okuyan, bütün
belalardan emin olur.
110) NASR süresini, üç kerre okuyanın iymanını Hak
sübhanehu ve teala şeytanın şerrinden saklar, ahirete iyman
ile göçer.
lll) TEBBET süresini, bin kerre okuyan düşmaniarına
galip gelir.
112 ) iHLAS sfıresini, haksız olarak hapsedilenler için bin
kerre okurlarsa, Hak teala o kimseyi hapisten halas eder.
113 ) FE LAK sfıresini, her namaz sonunda üç kerre �ku
yan kimse, semavi belalardan ve dünya kazalarından emin
olur.
ll 4) NAS süresini, FE L AK ile birlikte her namazın so
nunda üçer kerre okuyan kimse, afat-ı semaviyye ve araziy
yeden ve cümle belalardan, hasetçilerin şerlerinden ve gam
mazların dillerinden, kötü nazardan, büyücülerden ve sihir
den ve hiylekarların hiyle ve mekirlerinden, cin ve şeytanla
rın vesvesesinden korunurlar.
_

KABiR HEDiYYELERi

Ey Hak yolcusu :
Vefat eden bir kimsenin, ölümü tatması her ne kadar acı
ise de, kul için kaçınılmaz bir halettir. Bütün mahlukat, ölü
mü tadıcı o lduklarına göre, kul için Cenabı-Hakkın bu hük
müne razı olmaktan gayrı çare var mıdır ?
Allahu zül-celal , eşref-i mahlukat olan insanı dünyada
baki kılmamıştır. Her gelen, mutlaka gitse gerektir. Evet,
bütün ruh sahipleri önünde sonunda ölümü tadıcıdır. ölüm
acısı ; asiler, günahkarlar ve kafirler için üç yüz kılıç ·darbesi
gibidir. Mü"min-i salihe. aşıka, abid kullara ise, ölüm halinde
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öyle bir alem açılır ki, bu alemi seyr-ü temaşa ederken ölüm
acısını duymazlar. Zira, aşıklara ölüm babında vuslat-ı cemal,
hayatlarında ise makam-ı kemal vardır. Bunun için, mü'min-i
salih için ölüm, terey�ğından kıl çeker gibi hafif ve kolay
o lur.
Bu ise, kulluğa devam ederek çalışınakla mümkün olur.
öyle ise, kulluğa d_evam et ve çok çalış. Zira, eşref-i mahlukat
olan insanın sebeb-i hılkatinden murad-ı ilahi ; MA'RiFETUL- ·
LAH ve MUHABBETULLAH'ı bilmesi bulması ve alması için
dir. Ma'rifetullah ve Muhabbetullah' ı bulanlar için fani dün
yadan, baki ve ebedi alem olan ahirete intikalde be'is yok
tur. Çünkü, fani dünyada malik olduğu bütün ni'met ve dev
letler, ahirette kendisine bahşolunacak ni'met, devlet ve de
recatın yanında bir hiç mesabesinde kalacaktır.
Bundan dolayı, ma'rifetullah ve muhabbetullah'ı tahsil
eden zevata ölüm elbette ve elbette bir devlet-i uzmadır, bir
s aadettir, bir yüce devlettir. Şu halde, aşıklara ve arif-i-billah
olanlara ölüm kat'iyyen bir musibet olamaz. ölümün, kendi
leri için musibet olduğu kimseler kafirler, zalimler ve asiler
dir. Niçin halk olunduğunu bilmeyen, nereden geldiğini ve ne
reye gidEceğini düşünemeyen gafillere, ölüm tabiatiyle en
büyük musibet olacaktır. Onlar, ölümlerinden sonra başları
na gelecek alıvali bilemedikleri veya bildikleri ve sezdikleri
halde o günleri ve o korkunç akabeleri düşünmedikleri i rin
hal-i hayat ve sıhhatlerinde Allahu tealadan razı olmanın �
onun rİzasını tahsil etmenin ne büyük bir ni'met olduğuı .l'
fark edememişlerdir ki, işte en korkunç musibet de budur.
Şu halde, ölümü tadan zevata dua ile, istigfar ve sadaka.
ile imdat etmek lazımdır. Eğer, ölen kimse Allahu tealaya kur
biyyeti olan salih, ab id ve aşık bir kimse ise ; bu dualar, bu
istigfarlar, bu sadakalar ve ruhlarına ithaf olunan Hatm-i
şeriflerle günahlarının affına veya ahiret derecelerinin yük
seltilmesine vesile olur ve dünyada kalanlara da nümune-i
imtisal teşkil eder. Maazallah, vefat eden günahkar bir kim
se ise, yapılan bu hayır ve hasenat sebebiyle azapları tahfif
olunur veya büsbütün kalkar.
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz :
- Allah celle hazretlerinin, bana balışettiği lütuflardan
birisi de, sağ olan kişilerin duaları ile ölmüş günahkarların
af ve mağfiretleri bana ve benim ümmetime mahsus bir im
tiyazdır, buyurmuşlardır.
,
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Bir diğer Hadis-i şeriflerinde de ; ölen kimsenin k abirde
ki hali, suda boğulmak üzere olan ve kurtarılması için feryat
ve figan ederek imdat isteyenlerin halleri gibidir. Babadan,
anadan, kardeşten, yoldaştan evlattan, alıhaptan kurtarıl
maları için mütemadiyen yardım talebinde bulunur ve çırpı
mr dururlar. Böyle bir yardıma daima muhtaç ve muntazır
dırlar. Kendileri için yapılacak hayır ve hasenat, o ölü için
dünyadan ve içinde bulunanlardan daha sevgili ve daha ha
yırlıdır. Cenabı erham-er-rahimiyn, dünya ehlinin duası be
rekatiyle kabirierde yatanlara, dağlar misali rahmet isal
eder, huyurulmaktadır.
Hal böyle olunca, dirilerin kabir ehline en büyük hediy
yeleri, onları rahmetle yad etmek ve affı ma.ğfiretleri için
Hak celle ve aladan niyazda bulunmaktır.
Ehl-i irfan ; bir gün nasıl olsa öleceklerini düşün ür ve o
korkunç günler gelip çatmadan, tek ve tenha kabire uzanıp
yatmadan, o korkulu akabeler geçilmeden, o unulmaz yara
lar açılmadan, kendilerinden önce göçeniere ve ecel şarabını
içenlere merhamet eyler ve onları rahmetle anarlar ki, ken
dileri de aynı hale düştüklerinde rahmetle ananlar bulunsun.
Sen de o hale geldiğinde, senin de evlatların yetim kaldı
ğında, malın, mülkün ve sevgili ailen ellerin olduğunda, ka
ranlık kabrinde amelinle başbaşa bırakıldığında, rahmetle
anılmağı istersen, senden önce göçenieri unutma, onlara he
diyyeler gönder.
ölene, sağ kalanın en büyük hediyyesi Kur'an-ı kerimi
b atınetrnek veya b atınettirerek ruhuna bağışlamaktır. ölen,
kabre girmeden veya kabre girdikten sonra, ruhu için okunan
hatm-i Kur'an, boğulmak üzere bulunan bir çaresizi elinden
tutarak necata erdirmeğe benzer.
Ayrıca, ölen kimse için yoksul ve gariplere ve muhtaç
olan dul ve yetimlere, ilim tahsil eden talebelere yardım et
meli, yemek yedirmelidir ki, bu gibi yardımlar aynen ölene
ikram edilmiş gibidir.
Bir kimse, med ile La ilithe iliallah derse, dört bin günahı
affolur.
Bir kimse, yetmiş bin defa La ilahe iliallah derse, nefsini
-cehennem ateşinden sa tın alır.
Bir. ölüm olduğu vakit, vefat eden kimsenin ruhu ve Al
lahu tealanın rizası için, yetmiş bin kelime-i-tevhid okunursa,
ölen kimse eğer mü'min olarak ölmüşse, kabir azabından şüp
hesiz kurtulur.

-
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Molla Husrev, Şeyh-ül-islam Kemal Paşa zade, şeyh-ül
islam E büssuud efendi ; vefatlarından sonra ruhlan için yet
miş bin tevhid okunmasını vasiyyet etmişlerdir.

HtKAYE

MUHYiDDtN-i ARABt hazr� tleri buyuruyorlar ki :
- Günlerden bir gün yolum bir kabristana uğradı. Bir
kabrin başında, genç bir adamın ağladığını gördüm. Gözle
rinden yaş sel gibi çağlıyordu. Bu gencin, oturup başında ağ
ladığı kabir bana keşfolundu. Gördüm ki, kabrin içi kızgın
katran ve ateşle dolu idi. Yetmiş bin tevhid okumuş, fakat
henüz bağışlamamıştım. Gizlice, okuduğum bu yetmiş bin
tevhid-i şerifi, azap gören kabrin salıibesine bağışladım. Ağ
layan delikanlının hüznü, birdenbire sürura döndü. Meğer,
delikanlı da erbab-ı müşahededen imiş. Azap gören kabir sa
hibesi de anasıyın ış. Kendisine sordum :
- Oğlum, biraz önce ağlıyordun. Neden ağlarnan dindi
ve hüznün sevince döndü ?
Ce vaben dedi ki :
- Az önce, siz buraya gelmeden, kabirde yatan anam
azap içerisinde idi. Siz teşrif buyurdunuz, kabir azabı kaldı
rıldı ve anacığım cennet ni'metlerine gark olarak rahmet-i
ralımana kavuştu.
Okuduğum ve kabre hediyye ettiğim yetmiş bin tevhid
den hiç kimsenin haberi olmadığı halde, o k abire olan ikram-ı
ilahiyyeyi ben ve o genç adam, gözlerimizle gördük.
Kıssadan hissemizi alalım. ölülerine merhametleri olan
lar, vefat eden yakınları için yetmiş bin tevhidi mutlaka oku
sun veya c kutsunlar. Nefsini ateşten korumak ve kurtarmak
isteyenlere, sağlıklarında yetmiş bin tevhidi behemehal oku
malarını halisane ta vs iye ederiz.
Ey salik :
ölülerine ve bütün ölenlere merhamet eyle, yakında hem
de pek yakın bir zamanda sen de öleceksin.
Aleyhissalatü ves-selam efendimize, hayatlarında on bin
salavat okuyan kimselerin, şefaatlerine mazhar olacaklan
muhakkaktır.
ölen kimseler için, ıskat-ı salat, ıskat-ı savm ve sair ma
vecebe aleyhası için sadaka dağıtmalıdır.
ölen kimse, zengin olup hac farizasını ifa edememişse,
yerine salih bir kimseyi bedel göndermelidir.
·
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ölen kimse için, adet-i belde olan mevlud-u şerif akut
m alıdır. Ayrıca, ruhu için senede bir hatm-i şerif okumalı ve
ya okutmalı, cuma ve pazartesi geceleri Ya-sin-i şerif oku
malı veya okutmalı, haftada bir kerre cuma günleri kabrini
ziyaret etmelidir.
ölen kimse için yoksul ve yetimlere elbise, kitap, kalem,
d efter, Kur'an cüz'ü hediyye etmelidir. Ruhu için yol, köprü
yaptırmak, ağaç dikmek, kuyu açtırmak, mektep, hastahane
ve hayra yarar binalar yaptırmak ve bunları vakfetmek la
zımdır.

iHVANA VE SADlKANA BAZI HEDiYYELERiM
Bir kimse, sabah namazından sonra, yedi kerre bu dua

yı okursa, Allah celle cümle umurunu hayreyler.

Allahümme ya müfetNhü jettih umurcm1 alcl-hayri
vallahıt hayrun hafizan ve hüve erham-ur-rahimiyn

iSTiMARE ET�IENiN USULü VE ADABI
Yatsı namazından sonra abdest alıp, bildiği sfırelerle iki
rekat namaz kılmalı, namazdan s elam verdikten sonra :
3 kerre ŞEMS suresini
3 kerre LEYL suresini
3 kerre TIYN suresini
3 kerre iHLA S-I-ŞERiFi
ı kerre KUL E'ÜZü Bi-RABBiL FEL AK suresini
ı kerre KUL E ' ÜZÜ Bi-RABBiN NAS suresini okumalı,
murad-ı maksudunu görmesi için Cenabı-Bari'ye arz ve ni
yazda bulunmalı ve dünya kelamı söylemeden sağ tarafına
ya tarak uyumalıdır.
Allah celle hazretleri, rüyasında istediğini kendisine gös
terir.
YA VEDUD ism-i şerifini, yenecek bir şeye bin kerre oku
yup yedirse, muhabbet hasıl olur.
Büyük velilerden Ma'ruf-u Kerhi ; (Bir murad için, aşa-
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ğıdaki duayı okuyunuz. Murrulı hasıl olmayan bana lanet et
sin .. ) buyuruyorlar.
Bismillah-ir-rahman-ir-ralıiym
Allahümme ya Iatifü edrikni bi-lfitfikel hafiyyi ene
muhtac-ül zelil ve ente ganiyyül-aziz

Bu duayı bir kerre okuduktan sonra, aşağıdaki duayı da
kırk kerre (veya bin kerre) okumalıdır :
Sübhan-el mukaddirü keyfe yeşa'ü bi-kudretihi
Sübhan-el hakimü keyfe yeşa'ü bi-izzetihi
Sübhane men yakdı külle şey'in bi-meşiyyetihi
Aşağıdaki dua da her murad için bin kerre okunmalıdır.
Okurken, her yüzde bir kerre muradım Allahu tealadan iste
melidir :
Bismillah-ir-rahınan-ir-rahiym
innallahe hüver-rezzaku zül-kuvve't-il-metiyn.

MüNACAT VE DUA
El-hamdü Iilialı sümme El-hamdü lillah .. Şükür ya Rab
Şükür ya Rab .. Şükür ya Rab .. EI-hamdü Iiliahi Rabbil-ale
miyn ves-salatü ves-selamü ala seyyidina ve seyyid-il-alemiyn
ve seyyid-il mela..'ilu�ti ve Enbiya-i vel mürseliyıı ve alihi ve
eslafihi ve evlarlihi ve ezvacihi ve ehl-i beytini ve aslıahibi ve
ensarihi ve etba'ihi ve muhibbihi ve lmrabetihi ecma'iyn ..
ilah i ! Biz, s�nin kulunuz .. Sen, noksan sıfatıardan münez
zeh ve kemal sıfatları ile muttasıf ve muallasın, muazzamsın,
azizsin, kerimsin . .
ilahi ! Bizleri, alem-i ervahta hılkat-i kabiliyyet-i ezeliy
ye üzerine halk ve icat buyurdun, Rahmaniyyetinin ve halı
kıyyetinin sahib-i ruh eyledin ve bu alem-i şuhuda getirip halk
ve icat buyurduğun ruhlarımıza kisve-i cesed-i insaru giy
dirdin, bizi şekl-i insana koydun. in'am-ı ihsanınla ve cud-ü
rahmetinle bizlere ikram eyledin ve bu alemde de kendine kul
ve Habibine ümmet eyledin .. Sırat-ı müstakim olan, razı ol
duğun din-i islam ile müşerref kıldın .. Sana varan bu doğru
yolda, sana ve senin rizana ve cemaline varacak olan bu sı
rat-ı müstakimden ayağımızı kaydırarak, bizleri zulmet ve
dalalet çukurlarına atma .. Ya Rabbi ! Razı olduğun bu yolda
bizleri sabit-kadem eyle .. Bizleri, Habibin Ahmet'ten ve malı.•
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bubun Muhammed'den ayırma, onun nigeh-i iltifatı ile şad-ü
handan eyle ya Rabbi.. O'nun sünnetine uyanlardan, O'nun
kokusunu duyanlardan ve O'nun yoluna baş koyanhrdan eyle
ve O'nun siyreti ile boyanan zümre-i necata bizle!'i de ithal
eyle ya Rabbi .. Salat-ü selamını , Rabib-i a'zam ve Resfıl-ü
muazzamın üzerinde daim eyle ya Rabbi ..
Ya Rab !
Hadi ism-i şerifinin tecellisini ona verdin, Hadi isminin
sırrı ile bizleri de makam-ı fark-ı ibadette, cemi sırrı vahdette
ona ittiba eylemek imtiyazına nail eyledin, cümle ni'metlerini
O'na olan aşkının cfıd-ü kereminden ihsan ve ikram buyurdun,
bizleri O'nun rizasma da nail eyle ya Rabbi.. ilahi ! Bizleri, biz
aciz ve biçareleri O'nun nazar-ı Ahmediyyesi ile aziz ve kerim
eyle ya Rabbi.. Biz kullarını, kulluğundan kovarak İblis gibi
müflis eyleme ya Rabbi .. Zat-ı ülfıhiyyetinin ve sıfat-ı rübu-
biyyetinin razı olduğu hizmetlerle meşgul ederek nefislerimi
zin ve şeytanın şerrinden halas eyle ya Rabbi .. Bizleri, nefis
lerimizin esiri ve şeytanın zebunu kılma, nefsine galip, rizana.
talip, cennetine ragıp, cemaline aşık olan erlerden eyle ya
Rabbi . . Seyyid-il Enbiya hürmetine ; din halvethanesi ve mu
habbet-i ilahi aşk ve şevkinin tecelligahı olan kalplerimizi, ol
sultan-ı kevneynin aşkı, evlatlarının şevki, ehl-i beytinin mu
h abbeti nuru ile mürrevver eyle ya Rabbi . . Bizleri , Kur'an-ı
azime iktida, sünnet-i Ahmediyyeye ittiba eyleyen sevgili kul
ların m2yanında aziz eyle ya Rabbi .. Din-i metin-i islamda,_
cihar yar-ı metin, aslıab-ı güzide-i Resfıl-ü Rabbil-alemiyn
olan server-i serdar-ı sadr-ı yakin, yar-ı gar-ı Resfı l -üs-saka-
leyn, evvel-il muhaciriyn ( Radıyallahu anhüm ve radu anh)
ayeti-kerimesiyle terfi-i derecatı bilinen Hz. Eba-Bekir-is-Sıd
dıyk hürmetine, mazhar-ı adalet-i sultani ve adil-i mahlukat-ı
Rahmani, bir bakışla kalıreder şeytanı, Hz. Emir-il-mü'miniyn
ömer ibn-il Hattab' ın adaleti izzetine, maden-i haya-is-same-
dani ve menha-il hilm-i sübhani, damadı Resfıl-ü Ralımanİ Hz
Osman-ı Zinnfıreynin hil_m i ve hayası hürmetine, damad-ı me
dine-i ilm-i Rabhani ve mecma-ı şec a'at ve sahib-i sehavet-i
Hakkani, bab-ı ilm-i Rabbani, Esedullah-il-galip Aliyyibn-il
Ebi Talib'in ilmi, irfanı ve sehaveti, şecaatı ve gazası hürme
tine, tarik-i din-i islamda yakinimiz güneşini, sıhab-ı hicab-ı
zulmette mestur ve mağlfık eyleme ya R abbi .. Mimarı saray-ı
din- i mübiyn ve mürşid-i keşf-i yakiyn hürmetine cümlemizi
sırat-ı müstakimden ayırma ve bize verdiğin bu baş ile niyaz
..

"

- 112 yüzünü daima ilm-i Ledünni sahibi ve aşık-ı didar-ı ilahi olan
kibar-ı Evliya'ullah'ın isrinden ve eşiği türabmdan ayınna ya
Rabbi.. Onların bastıkları toprağın tozu ile alınlarımızı tez
yin eyle ya Rabbi.. Gözlerimize hakkı görecek istidat, ağızla
rımıza tevhid-i ilabin ile zevklerrecek tad ve kulaklarımıza
hakkı dinieyecek irşad nasip ve müyesser eyle ya Rabbi..
Kalplerimizden hubbu sivayı ihraç, fuadımızı lutf-u keremin
le tatbir eyleyecek ilaç bahşeyleyerek haka'ik-i esrar-ı Rah
maniyyene alim olan zümreye, hidayet esmasının esrarına va
kıf olan o mümtaz zümreye bizleri de ilhak ve ithal eyle ya
Rabbi. . Bizleri, ihlas sahibi kullarından kıl, muhlislerden eyle
ve her zaman aşk ateşini pervane-i arif varı cemali şem'inin
etrafını dolanarak canını ateş-i aşkta feda eden aşıkan züm
re sine ithal ve bu zümre ile hemdem ve onlarla birlikte haşrey
le ya Rabbi.. itikat şimşirini, cebbariyetin ile öyle bir keskin
eyle ki, dünyada salah-ü felahımıza sebep ve ukbada saadet-i
ebediyyemize vasıta olsun ve kasd-ı iymanımız, yakın düş
manımız olan merdud şeytandan ve ona tabi olan insan şe·k 
lindeki İblislerden ve onların şer ve fitnelerinden emin eyle ya
Rabbi . . Makam-ı ahadiyette azamet-i Kibriya hürmetine bu
fani vücuttan, bu alayişten halas eyleyerek aşk-ı habibinde
sergerdan eyle ya Rabbi . .
Cemal-i ba-kemalin hürmetine, deryayı rahmetine müs
tagrak eyle ya Rabbi..
Ey rahmetinin nihayeti olmayan, iltica eden kullarını
kapısından kovmayan Gani, Latif, Rahim Allah ! Kur'an-ı
azim hürmetine, Rabib-i edibinin buyurduğu Hadis-i şerifte
münderiç hakayık ve dekayık keramet hürmetine, bu aciz ri
salemizi indinde ve ind-i Resulde makbul ve mergub eyle ya
Rabbi .. Okuyanları, okutanları, dinleyenleri ve amel eden
leri, birbirlerine hediye edenleri, Esrna-i ilahiyyen ve sıfat-ı
kemaliyyen, nazarı ilahiyyende mahbub ve makbul kulların
hürmetine iki cihanda aziz eyle ya Rabbi.. Nefs-i emınareden
ve nefs-i levvameden kurtulup nefs-i mülhime ve nefs-i mut
ma'inneye vasıl olan ehl-i saadetten eyleyerek nefs-i radiyye,
nefs-i merdiyye ve nefs-i safiyye neş'esine eren ve bu alemde
iken didar-ı Muhammed Mustafa'yı gören, cennet ve cemale
erenlerden eyle ya Rabbi .. iymanlarımızı yoldaş ve bizleri
ehl-i derde sırdaş eyle ya Rabbi.. ölenlerimize rahmet, olan
larımıza terfi-i derecat nasip eyleyerek, gönüllerimizi ruşen
eyle ya Rabbi.. Menzillerini ve menzillerimizi mübarek eyle
Ya Rabbi.. Hadım-ı din-ü devlet vatan-ü millet olanları
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NASREN AZiZ sırrı ile te'yid eyle ya Rabbi.. Orduhinmızı,
düşmanlarmuz üzerine daima galip ve muzaffer eyle ya Rab
bi.. Evlatlarımızı din-i Alımedi ile dıonatarak, gönüllerini
nur-u tevhid ile pür-nur eyle ya Rabbi.. Vatanımıza saadet ve
selamet ve milletimize rahmet ve bereket in'am-u ihsan eyle
yerek afat-ı semaviyye ve aradiyyenden masun ve mahfuz
eyle ya Rabbi.. Eşrarın şerlerinden emin eyle ya Rabbi. Ald
betlerimizi hayreyle ya Rabbi . . iyman ile göçürerek salihlerle,
aşıklarla haşreyle ya Rabbi..
Velini'metim, mürşid-i hikmetim ihrahim Fahriyyi Cer
rahi'nin ruh-u pür fütuhunu şad-ü handan eyle ya Rabbi.. Di
ğer mürşit ve hocalarıının ve bahusus Açıkbaş Mustafa Efen
dinin ruhunu da haberdar eyleyerek fakirden hoşnut ve razı
eyle ya Rabbi. . ümmet-i Muhammed'in asilerini rabmetinle
islah, müşkillerini hal güçlüklerini kolaylığa tebdil ve taklit
lerimizi tahkike tahvil, kötü huylarımızı ahlak-ı Kur'aniyye
ve ahlak-ı Muhammediyyenle tahsin ey le ya Rabbi.. Hastalara
şifa, aşıklara vuslat, gariplere enis ve karipiere kurbiyyet
nasip eyle ya Rabbi.. Bu naçiz risalemizin okunduğu meclis
lerde hazır bulunanları yarın malışer gününde livayı Ahmed
altında ve c ivarı Mustafa'da cem'eyle ya Rabbi .. Bu fakir-i
pür-taksiri rahmetle yad eyleyeni rahmetine gark ey le ya Rab
bi .. Oğlum Muhammed Cüneyd'i ve kızım A'işe Humeyra'yı
din-i islamda sabit-kadem eyleyerek kıyamete kadar gelecek
evlatlarımı şeriat-i garrayı Ahmediyye ile amil, her manada
kamil kullarından eyle ya R abbi.. Evlatlarımızı namazlarm
da kaim, itaatte daim olanlardan eyleyerek bende-i evliya,
hadim-i fukara olarak aziz eyle ya Rabbi. . Kendilerine Evli
ya'ullah neş'esinden neş'eler vererek alınlarından secde izini,
kalplerinden iymanı ve Kur'anı silme, gafillerden eyleme, arif
lerden ve kamillerden eyle ya Rabbi .. ihvaiı-ı dinimi iki ci
handa aziz eyle ya Rabbi.. Her türlü müşkillerini asan, dün
yevi ve uhrevi bütün muratlarını ihsan eyle ya Rabbi .. Ta
rik-i islamda ve sırat-ı aşkta menzil-i maksutlarına €riştire
rek her nefes hak ile olanların neş'elerine varis eyle ya Rab
bi. . Bu aciz eserimi yazarken bana yardımcı olanları hayırlı
ömürler, bol ve helal rızıklarla muammer ve merzuk eyle ya
Rabbi.. Onları ve bizleri Babib-i edibine babşeyle ya Rabbi..
Bi-hürmeti Ta-Ha ve Ya-sin ve bi-izzeti al-i Ya-sin ve sela
mün alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-fıJemiyn bi-sırrı
Pir EL-FATİHA . .
F: 8
.

· - -
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AZAMET-i HUDARA TEKBiR
Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illailah valla.hu eliher
Allahu ekber ve lillah-il-hamd
Es-salat-ü ves-selam-ü aleyke ya Resulallah
Es-salat-ü ves-selam-ü aleyke ya Habiballah
Es-salat-ü ves-selam-ü aleyke ya Seyyid-el evvellyne vel
ahiriyn
ZiKRULLAH MECLiSLERiNDE DUADAN
SONRA ÇEKiLEN GüLBENK-i-MUHAMMEDi
Allah Allah Allah ya Allah iliallah iliallah illailah
Vahdehu la şerike Iehu illa hfı illa hfı illa hfı
La ilahe illailah Hak Muhammed Resfılüllah
Hayırlar fethola .. Şerler def'ola .. Meydanlar küşat oia ..
Çerağlar ruşen ola.. Sadırlar keşfola.. Aşıklar menzil bula..
Asi'ler islah ola .. Aşkımız, ta'atımız ziyade ola.. Gönüller
maksudunu bula .. Aşıklara vuslat ola.. Kafirler, zaJimler
kalır-u tedmir ola .. Hastalar şifayab ola .. Dertliler deva bu
la .. Din-ü devlet, vatan-ü millete hizmet edenler iki cihanda
aziz ola .. Bi-hürmeti aşk-ı ilahi.. Nur-u Nebi.. Kerem-i Eba
bekir ömer Osman Ali.. Bi-hürmeti dem-i imam-ı Hasan-ı
mücteba ve imam-ı Hüseyn-i şehid-i Kerbela .. Ve bi-izzeti bü
ka-i Fatıma't-üz-Zelıra ve Vefayı Hatice't-ül-kübra .. üçler,
yediler, kırklar .. Dem-i Hazreti Pir .. Selamet-i hazırlin sela
met-i ga'ibfın .. Meded ya Ali .. Meded ya Ali.. Meded ya Ali. .
Meded ya ehl-i beyt-i Resfılallah .. Meded ya Ricalullah .. Meded
ya Ricalullah. Medet ya Ricalullah .. Medet ya Ehl-i Bedr .. Me
det ya Ehl-i Bedr .. Medet ya Ehl-i Bedr .. Medet ya Abdülkadir. .
Medet y a Abdülkadir .. imdat y a Gavs-ül-a'zam .. Medet ya
Ahmet Rüfa'i .. Medet ya Ahmet Rüfa'i.. imdat ya Eba ale
meyn.. Medet ya Ahmet Bedevi.. Medet ya Ahmet Bedevi ..
imdat ya Eba Nesebeyn .. Medet ya ihrahim Düssuki.. Medet
ya ihrahim Düssuki. . imdat ya ihrahim Düssuki Ebfı Uyun ..
Medet ya Nureddin-el-Cerrahi . . Medet ya Nureddin-el-Cerra
hi . . imdat ya Ebfı Füyfızat ..
Tekabbel minna - Kerem-i Mevla ya Allah . .
Hfı . . . Hfı . . . Hfı . . .

GAVS-üL-A'ZAM, BAZ-üL-EŞHEB, KUTB-UR-RABBANt,
SULTAN-trL-EVLtYA OLARAK TANINAN VE ANILAN
HAZRET-i PiR ABDtrLKADiR-İ GEYLANi KUDDtSE
SIRRUH EFENDiMiZiN HAL TERCtrMELERtDtR:
Pir-i müşarünileyh, hicri 470 (Miladi 1075) tarihinde Ha
zer denizinin güneyinde kain Geylan k asabasının Nayf köyün
de kadem nilıade-i alem olmuşlardır. Muhterem babaları Ab
dullah cihetinden Hz. imam-ı Hasan radıyallahu anh efendi
mize ve muhterem anneleri ümmül-hayr cihetinden de Hz.
imam-ı Hüseyin radıyallahu anh efendimize ulaşan nesepleri
itibariyle ResfılülHıh sallallahu aleyhi ve selierne mülaki ol
duklarından bu mübarek soya Silsile't-iz-zehep tabir olunmak
tadır.
Küçük yaşında tahsil için Bağdat'a gitmişler ve orada
Abdülhayr Müslim-i Debbas hazretleriyle buluşarak feyiz al
mışlardır. Daha sonra başta Şeyh Ebu Said-i Mahzumi ve o
çağların ünlü hak erenleri ve bilginleri ile buluşarak ilim, ir
fan ve kemal sahibi olan Hazret-i pirin nurlu hayatını yalnız
islam kaynakları değil, yabancı müellifler de büyük bir hay
ret ve hayranlıkla tetkik ve tahlil etmişlerdir.
Hicri 561 ( Miladi 1166) tarihinde 91 yaşında Bağdat'ta
alenı-i cemale intikal huyuran ve mübarek türbeleri hala zi
yaret olunan Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin sayılamaya
cak kadar çok harikulade halleri ve menkıbeleri, ibret ve hik
met dolu sözleri ve öğütleri vardır. Kurduğu tarikat, bütün
islam ülkelerine yayılmış ve milyonlarca insan bu feyiz ocak
larında onun ruhaniyyetinden feyiz almıştır. Onun için : (Aşk
ile doğdu, kemal ile yaşadı ve kemal-i aşk ile Rabbin� mülaki
oldu. ) diyenler elbette isabet etmişlerdir.
Kendilerinin Vüsul-ü ilallah, Umde·t-üs-salihiyn, Gun
ye't-üt-talibiyn, Behcet-ül-esrar, Gavsiyye, Sittin mecalis,
Beşa'ir-ül-hayret, Makamat-ül-irfaniyye, Yevakit-ül-hikem,
Füyuzat-ı Rabbaniye, Feth-ür-Rabbaniyye gibi ünlü eserlerin
hakimane şiirleri ve aslıyla birlikte �erhini sundu
den baska
�
ğumuz veciz evrad-ı şerifi vardır.

- 116 Hz. Abdülkadir-i Geylani'yi bu kadar kısa bir hal tercü
mesi içinde anıatmağa ve anlamağa imkan ve ihtimal yoktur.
Onu, en güzel tarif edenlerden birisi olan Yunus Emre'den
dinleyelim :
Seyyah olup şol alemi arasan,
Abdülkadir gibi sultan bulunmaz ;
Ceddi Muhammed'dir eğer sorarsan�
Abdülkadir gibi sultan bulunmaz ..
Aşık Yunus çeker yüce gayreti,
üstümüzde hazır ola hiınmeti,
Oğlum demiş ona Resfil hazreti,
Abdülkadir gibi sultan bulunmaz..
Allahu azim-üş-şan, cümlemizi himem-i ruhaniyeti ile feyiz
yab eylesin .

E V R il D -1- Ş-E R I F E -i- K I D I R I Y Y E
V E OK U N U Ş U
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EVRAD-1-ŞERiFE-i-KADiRiYYE

I

E ' fizü billa hi min-eş-şeytan-ir-raciym.
Bismill ah-ir-Rahman-ir-Rahiym

El-hamdü Iiliahi Rabbil-aJemiyn .
Er-Rahman-ir-Rahiym.
Malik-i yevm-id-din.
iyyake na'büdü ve iyyake nesta'ıyn.

I Sırat-elleziyne en'amte aleyhim.
I Gayr-il mağdubi aleyhim ve led-dalliyn. ( Amin )
I innallahe ve mela'iketehu yusallline alen-Nebiy.

!l

ihdinas-sırat-el-müstakiym.

Yıl eyyühelleziyne fımenfı sallll aleyhi ve sellimfı tesliymil
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muham

İ

' medin ve ala alihi ve sahbihi ecma'iyn.
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasiffın ve selamün
Vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn. ( 1 ) .
I alel-mürseliyn.
Ec::-salatü ves-selamü aleyke ya Resfılallah.

I

I E s-salatü ves-selamü aleyke ya Habiballah.
I E s-salatü ves-selamü aleyke ya Halilallah.
1 Es-salatü ves-selamü aleyke ya Nebiyyallah.
1

1
1

E s-salatü ves-selamü aleyke ya safiyyallah.

E s-salatü ves-selamü aleyke ya hayre halkillah.

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •• •• •• •• •

(1 )

Burada, şükür m akamında iki elle yüz meshedilecektir.
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Es-salatü ves-selamü aleyke ya nure arşillah .
Es-salatü ves-selamü aleyke ya emin-e vahyillah.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya men zeyyenehullah.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya men şerrefehullah ..
Es-salatü ves-selamü aleyke ya men kerremehullah.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya men azzemehullah.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya men allemehullah.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya seyyid-el-mürseliyn.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya imam-el-müttekiyn.

1 Es-salatü ves-selamü aleyke ya hatem-en-Nebiyyin.
I E s-salatü ves-selamü aleyke ya rahmeten lil-alemiyn.
Es-salatü ves-selamü aleyke ya şefiy-al-müznibiyn.

Es-salatü ves-selamü aleyke ya ResUle Rabbil-alemiyn.
Salavatullahi ve mela'iketihi ve Enbiya'ihi ve hamelet-i
arşihi ve cemi-i halkıhi ala seyyidina Muhammedin ve ali·

I

hi ve sahbihi ecma'iyn.
Allahüınme salli aıa. seyyidinô. Muhammedin abdike ve
habibike ve Resfilik-en-Nebiyyil ümmiyi ve al&, alihi ve
sahbihi ve sellim. (1)

i
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I
I
I
I
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i
iI
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İ
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........ .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .

(1)

Bu salavat, üç kerre okunacaktır.
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Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin-nin-Nebiyyil
melihi sahib-il makam-il ala vel-lisan-il-fasih. ( 1 )

I

1

Allahümmec'al efdale salavatike ebeden
Ve enma herekatike sermeden
Ve ezka tahiyyatike fadlen ve adeden
Ala eşref-il h ala'ik-il insaniyyeti
Ve mecma'il hakayik-il iymaniyyeti
Ve Tur-it tecelliyat-il ihsaniyyeti
Ve mehbıt-il esrar-ir Rahmaniyyeti
Ve arlıs-il memleket-ir Rabbaniyyeti
Ve vasıtati ıkd-in Nebiyyin
Ve mukaddimi ceyş-il mürseliyn
Ve ka 'idi rekb-il Enbiya-il mükerremiyn
Ve efdal-il halki ecma'iyn
Hamil-i liva-il izzil-a'la
Ve malik-i ezimme't-il mecd-il esna
Salıid-i esrar-il ezel
v e müşahid-ı envar-i sevabık-ıl üveli
Ve terceman-ı lisan-il kıdem
Ve menba'il ilm-i vel-hilm-i vel-hıkem
Mazhar-ı sırrıi-cud-il cüz'iyyi vel-külliyyi
Ve insan-i ayn-il vücud-il ulviyyi ves-süfliyyi
Ruh-u cesed-il kevneyn (2)
Ve ayn-i ( 3 ) hayat-id-dareyn
El-mütehakkıki bi-a'la rüteb-il ubudiyyeti
Vel-mütehallık-i bi-ahlak-il makamat-il-ıstıfa'iyyeti
'
4
E l-halil-il a'zam vel-habib-il ekrem
Seyyidina Muhammedin bin Abdilialı bin Abdilmuttalip I
Ve ala sa'ir-il Enbiya-i-vel mürseliyn
f
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(1)

Bu salavat, üç kerre okunacaktır.

(2)

B u cümle ü ç kerre okunacak v e her defasında vücut mes
holunacaktır.

( 3 ) Burada iki elin baş parmaklarının tırnağı öpülerek gözle
ri üzerine meshedilecektir.
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Ve ala mela'iketik-el mukarrebiyn
Ve aıa ibiidiilah-is sil.lihiyn
Min ehl-is semavat-i ve ehl-il-ardıyne

l Küllema zekerek-ez-zakirfın
l Ve gafele an zikrik-el gafilfın
I Ve sellim ve radiyallahu an aslıab-i Resulillah-i ecma'iyn
I

I

l

i
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EVRAD -I-ŞERİFE -1- KADİRIYlE
ŞERBLİ TERCEMESI

EVRAD-1 ŞERiFE-t-KADiRiYYE ŞERili
VE TERCEMESi
EVR AD ; lugatte ViRD'in cem'i (Çoğulu) olup, VtRD'ler
yani her zaman tekrar edilen ve belirli zamanlarda ok unın ası
vazife bilinen dualar anlamına gelmektedir. Biz, buna dil alış
kanlığı veya daima dilde bulunması, daima tekrarlanması
gerekli hayırlı ve faydalı sözler de diyebiliriz. Kaldı ki, ev
rad-ı şeriflerin çoğu Kur'an-ı kerimden ayetler, Hadis-i şe
rifler ve salatü selam ile süslenmiştir. Tarikat-i aliyyenin pi
ran-ı izamı veya daha sonra gelen meşayih-i kirarnı tarafın
dan tertip olunmuş ayrı ayrı evrad-ı şerifesi vardır.
Kadiri evrad-ı şerifinin, başından ALLAHüMMEC'AL
E FDALE SALAVATiKE ibaresine kadar olan kısmı, MüZEK
KiN NüFUS müellifi Eşref zade Şeyh Abdullah Rumi kad
desallahu sırrah-ul-Kayyumi hazretlerinin, muhterem mür
şitleri, Pir sultan Abdülkadir-i Geylani kuddise sırruh efendi
mizin torunu Şeyh Seyyid Hüseyin-il Hamavi kuddise sırruh
tarafından, mütebakisi Gavs-ül-a'zam hazretlerince tertip
huyurulmuş olup Kadiri dergahlarında mübarek geceler
de zikrullaha başlanılmadan okunduğu gibi, müritlere de
sabah namazlarından sonra veya günün diğer münasip bir
zamanında muntazaman okunınası telkin ve talim olunmuş
tur.
Manası ve medlfı.lu bilinmeden okunacak herhangi bir
dua ile, bilerek ve aniayarak okunan dua arasında, kabule ka
rin olması bakımından elbette büyük farklar olacağın ı göz
önünde bulundurarak, Kadir-i evrad-ı şerifesinin metnini ver
dikten sonra, öz ve özet halinde şerhini ve açıklamasını yap
mayı da maksada uygun ve faydalı bulduk.
Bu kısa izahattan sonra, şimdi açıklamalara başlayabi
liriz :
E'ÜZü BiLLAlll'MiN-EŞ-ŞEYTAN-iR-RACtYM
Rahmet-i ilahiden kovulmuş olan şeytanın şerrinden, Al
lahu tea.lanın hıfz-u himayesine sığınırım.
BiSl\liLLAH-iR-RAliMAN-iR-RAHi:Yl\1
Ralıman ve Rahiym olan Allahu Azim-üş-şanın ismiyle
başları m.
EL-HA�1Dü-LiLLAHi RABBiL-ALEMiYN
Bütün hamd ve senalar, o Allahu tealaya mahsus ve mün
hasırdır ki , alemierin Rabbi, mürebbisi ve malikidir.
F: 9
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Dünya hayatında - Ayırd etmeksizin - bütün yarattıkla
rına nimetlerini İhsanlarını ve merhametini esirgemez. Ahi
rette ise, yalnız mü'min kullarına rahmet ve merhamet eyler.
MALiK-i YEVM-iD-DiN
Hesap ve ceza gününün hakimidir.
iYYAKE NA'BüDü VE iYYAKE NESTA'iYN
Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
iHDiNAS-SIRAT-EL - MüSTAKil\1 SIRAT-ELLEZiYNE
EN'A�ITE ALEYlüM
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna
hidayet et . .
GAYR-iL MAGDUBi ALEYHiM V E LED-DALLtYN
Gazabına uğrayanların ve sapıkların yollarına değ iL
(Amin. )
( Evrad-ı şerifenin bundan sonra gelen lnsmı, Ahzab s u
re-i celilesinin 56. ayet-i kerimesidir.)
tNNALLAHE VE l\IELA'iKETEHU YUSALLÜNE A
LEN-NEBiY YA EYYüHELLEZiYNE AMENÜ SAL
LU ALEYHi VE SELLtMU TESLnıA
Muhakkak ki, Allahu teala ve melekleri N ebiyyi zişana
salat ederler. Ey iyman edenler ! Siz de ona salat ve selam edin .
( Bilindiği gibi, SALAT'ın iki manası vardır. Birisi namaz
dır ve diğeri Peygambere duadır, ki bu duaya TASLiYIG de
nilir. SaHlt, Allahu teala tarafından olursa ; Hakkın rahmet ve
in'amı, meleklerin istiğfarı ve Resfı l-ü zişanın medh-ü St�nası
demek olur. Selam ise, ayıplardan ve afetlerden beri olmak
tır. Birbirimize lmrşı alıp verdiğimiz selam da, bu manada bir
duadır. Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haz
retleri, bir Hadis-i şeriflerinde: (BENi BiR KERRE TASLi
YE EDENi, ALLAHU AZiM-üŞ-ŞAN ON KERRE TASI..tYE
EDER, ) buyurmuş olduklarından, diğer bütün evrad-ı şerif
lerde olduğu gibi, Kadiri evrad-ı şerifinde de salat ve selama,
geniş bir yer verilmiştir.)
ALLAHüMME SALLi VE SELLİM VE BARtK ALA
SEYYiDiNA 1\'IUIL-\.MMEDiN VE ALA ALiHi VE SAliBt
Hi ECI\-L<\'IYN
(Aşağıda manaları açıklanmıştır.)
Evrad-ı şerifenin bu kısmı d a, Saffat sure-i celilesinin 180
-181 ve 182. ayet-i kerimeleridir ki, her duadan sonra okun-

-
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maktadır. Zira, bir Hadis-i şerifte : « Kim, ahirette ldlelerle
öl�ülccek sevap isterse, her mecliste son sözü SüBHANE
RABBiKE RABBiL iZZETi AMMA YASIFUN VE SELA
MüN ALEL MüRSELiYN VEL-HAMDü LiLLAHi RAB
BiL- ALEl\liYN olsun » buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimenin
meal-i münifi de şöyledir :
Rabbin, Rabbil-izzeti celle şane, onlarm bütün isnatların
dan münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam ve
alemierin Rabbi olan Allahu tealaya hamd olsun.
ES-SAL ATü VES-SELAMü ALEYKE Y A RESULAL
LAH
Salatın manasını yukarıda açıklamıştık. Bu izahatımıza
göre mana vermı:k gerekirse : (Alla hu teaHinın rahmet ve in'
amı, bereket ve ilisanı selam ve senası senin üzerine olsun ve
seni bütün afetlerden selamette bulundursun ey Allahın Re
sf.ılü .. ) demek olur. Reslılün de, üç manası vardır : 1 ) Elçi
2) Allahu teala tarafından kitap ile gönderilen peygamberler
3 ) Peygamber-i zişan efendimiz. Burada, her üç mana da kas
tedilmekle beraber, daha ziyade üçüncü manayı kasd ve kabul
etmek lazımdır. (Aşağıda salat ve selam teluar edildik�e, bu
na göre mana verilmelidir. )
ES-SAL ATü VES-SELAMü ..UEYKE Y A HABiBAL··
LAH
Habiballah , Peygamber efendimizin mübarek isimlerinden
dir. Habip, sevgili demektir. Buna göre (Salat ve selam senin
iizerine olsun, ey Allahın sevgilisi .. ) denilmek istenilmiştir.
ES-SALA.Tü VES-SELAMü ALEYKE Y A HALiLAL
LAH
Halil, sadık dost demektir. Allahu tealanın en sadık dos
tu olarak peygamber efendimiz Halilallah diye de anılmakta
dır. Bu isim, aynı zamanda efendimizin muh terem dedeleri İb
rahim Peygamber aleyhisselama da verilmiştir. Buna göre :
( SaHit ve selam senin üzerine olsun, ey Allahın sadık dostu .. )
denilmek istenilmiştir.
ES-SALATü VES-SELA.Jlü ALEYKE Y A NEBiYY.. lL
LAH
Nebi, bilindiği gibi Allah u teala tarafından kullara alıka
mı tebliğ eden zat-ı şerif demektir. Resfıl ile arada ŞU fark
vardır. Nebiler, kitap sahibi olmayabilirler. Oysa, ResUl kitap
sahibi bulunanlara mahsustur. Buna göre : (Salat ve selam
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senin üzerine olsun, ey Allahın N ebisi .. ) denilm ek istenilmiş�
tir.
ES-SAL AT ü VES-SELAM ü ALEYKE Y A SAFiYYAL
T...AH
Safi, pak ve temiz manasma gelir. Peygamber efendimi
zin mübarek isimlerinden olduğu gibi Adem aleyhisselimın
da isimlerindendir. Buna göre : ( Salat ve seHim senin üzerine
olsun, ey Allahın pal\. ve temiz kulu.. ) denilmek istenilmiştir.
ES-SAL AT ü VES-SEL AMü AI..EYKE Y A IL<\YRE IIAl..
KiLLAH
Hayr·ın ınanası açıktır ve herkes tarafından bilinmek
tedir. Halkillah, Allahu tealanın yarattığı bütün mahlukat-ı
iHihiyyedir. Peygamber efendimiz alemiere rahmet olarak
gönderilmiş, ademoğullarının efendisi ve bütün yaratılmışla
rın en üstünü bulunduğundan elbette mahlukat-ı ilahiyyenin
en hayırlısıdır. Buna göre : ( Salat ve selam senin üzerine ol
sun, ey Allah u tealanın yarattıklarının en hayırhsı . . ) denil
rnek istenilmiştir.
ES-SAL ATü VES-SEL AMü ALEYKE Y A NURE AR
SiLLAH
Arş-ı ilahi, nur-u Muhammedi'den yaratılmış bulundu
ğundan Peygamber efendimiz elbette arşın nurudur. Buna gö
re : ( Salat ve sel am senin üzerine olsun, ey Allahın arşının n u
ru .. ) denilm ek istenilmiştir.
ES-SALATü VES-SEL AMü ALEYKE Y A EMiN-E
-·

VARYiLLAH

Peygamber efendimiz, Hak teala tarafından k endilerine
vahyolunanların hepsini, aynen ve tamamen ümmetine tebliğ
ve talim buyurmuş olduklarından vahyin emini manasma
« Emin-e vahyillah » ciarak tavsif olunmuşlardır. Kaldı ki,
risaJet ve nübüvvetlerinden önce de kendilerine l\IUILı\M
l\'IED-üL EMiN lakabı verilmiş olduğu tarihi kaynaklardan
anlaşılmaktadır. Buna göre ( Salat ve selam senin üzerine ol
sun, ey vahy-i ilahinin emini .. ) denilmek istenilmiştir.
ES-SAL ATü VES-SEL AMü ALEYKE Y A l\IEN ZEY
YENEHULLAH
Zeyyenehullah, Allahu teaJanın ziynetlendirdiği, süsle
diği demektir. Gerçekten, Peygamber efendimiz Hak celle ve
ala h a z r e tl er i tarafından manen ve maddeten, zahiren ve ba
t ı ;ı u� h i ç b i r kula nasip ve müyesser olmayan üstün meziyet
L· r ': e !!1 Ü mtaz hasletlerle s ü slenmişt i r . Buna göre : ( Salfıt ve

-

selam senin üzerine olsun,
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Allalun

nil m ek istenilmiştir.
ES-SALATü VES-SELA..\:Iü
REFEHULLAH

ziynetlendirdiği..) de

ALEYKE YA MEN SER�

Şerrefehullah, Allahu tealanın şereflendirdiği demektir.
Gerçekten, Peygamber efendimiz hiç bir Resul ve Nebiye na
sip olmamış şereflerle müşerref k ılınmıştır. Buna göre : (Sa
lat ve selam senin üzerine olsun, ey Allahın şereflendirdiği .. )
denilmek istenilmiştir.
ES-SALATü VES-SELA�Iü ALEYKE YA lUEN
RE)IEHULLAH

KER

Kerremehullah, Allahu tealanın ululaştırdığı, hürmet ve
tazim ettiği demektir. Gerçekten, Hak teala Peygamber efen
dimizi tekrimat-ı sübhaniyesine mazhar kılmış ve kendisine
hiç bir peygamberine göstermediği tazimi göstermiştir. Buna
göre : ( SaH1t ve selam senin ii zerine olsun, ey Allahın ululaş
tırdığı, teluim ve tazim ettiği ) denilm ek istenilmiştir.
..

ES-SALATü VES-SELAlUü ALEYKE YA :\IEN AZZE11EHULLAH

Azzemehullah, Allahu tealanın büyülttüğü ve yücelttiği
demektir. Gerçekten, Hak teala Peygamber efendimizi bütün
peygamberleri arasında büyültmüş ve yüceltmiştir. Buna
göre : ( SaHlt ve selam senin üzerine olsun, ey Allahın büyült
tüğü ve �ii�elttiği ) denilm ek istenilmiştir.
..

ES-SALATü VES-SELAlUü ALEYKE YA )JEN ALLE
'IEH"CLLAH

Allemehullah, Allahu tealanın talim buyurduğu, öğrettiği
demektir. Gerçekten, Hak teala P eygamber efendimizi ilm-i
iedün ile, zahir ve batın ilimleriyle, evveliyn ve ahiriyn ilimle
riyle talim buyurmuştur. Buna göre : ( Salat ve selam senin
üzerine olsun, ey Allahın ilm-i ezelisini talim buyurduğu )
denilmek istenilmiştir.
..

ES-S.-\LATü VES-SELAMü ALEYKE YA SEYYiD-EL
:\IüRSELiYN

Seyyid, efendi demektir. ::Vlürseliyn de, Adem alev��
lamdan itibaren Resıll-ü zisan efendimiz e k adar gönderilen
Peygamb eran-ı izam haze nı�tına denilir. Buna göre : ( Sa l at ve
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selam senin iizerine olsmı, ey bütün peygamberlerin efendisi )
denilmek istenilmiştir.

ES-SALATü VES-SELAMü ALEYKE YA iMAM-EL
MüTTEKiYN
imarnın manası bellidir. Müttekiyn ise, günahlardan ve
bütün şüpheli hal ve hareketlerden sakınanlar, tekva ehli olan
l ar demektir. Buna göre : ( Salat ve selam senin üzerine olsun,
ey tekva ebiinin imam ı, önderi ve rehberi .. ) denilmek istenil
miştir.
ES-SALATü VES-SELAMü ALEYKE YA HATEM-EN
NEBiYYiN
Hatem, sonuncu demektir. Nebiyyin de Nebiler manasma
gelir. Gerçekten Kur'an-ı kerimde Ahzab süre-i celilesinin 40.
ayet-i kerimesinde ( VE LAKiN RESÜLVLLAH-i VE HA
TE�I-EN-NEBiYYiN - L akin o, Allahın peygamberi ve pey
gamberlerin de sonuııcusudur, ) buyurulmuştur. Buna göre :
( Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allahın son peygam
beri .. ) d2nilınek istenilmiştir.

ES-SALATü VES-SELAMü ALEYKE YA RAHMETEN
LiL-ALEl\fiYN
Rahmeten lil-alemiyn, alemiere rahmet olan demektir.
Gerçekten, Kur'an-ı kerimde Enbiya sure-i celilesinin 107.
ayet-i kerimesinde (VE MA ERSELNAKE iLLA RAHME
TEN LiL-ALEl\'liYN - Biz, seni ancak alemiere rahmet ol
mak üzere gönderdili, ) buyurulmaktadır. Buna göre : (Sali\ t
ve selam senin üzerine olsun, ey alemiere rahmet olarak gön
derilen ) denilmek istenilmiştir.
. . .

ES-SALATü VES-SELAl\lü ALEYKE YA ŞEFt-AL
MüZNiBiYN
Şefi, şefaat edic i demektir. Müznibiyn ise günahkarlar
anlamına gelir. Gerçekten, Peygamber efendimize Hak teala
şefaat hakkı bahş ve ihsan buyurmuştur. Malışer gününde,
bütün peygamberlerin dizleri üzerine çökerek, nefsleri kaygu
suna düştükleri esnada, Resfı.l-ü zişan efendimiz Allahu azim
üş-şan katında günahkar ümmetine şefaatçı olacaktır ve bu
şefaatleri de haktır. Buna göre : (Salat ve selam senin üzerine
olsun, ey giinahkarların şefaatçısı ) denilmek istenilmiştir.
..
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ES-SALATü VES-SELAMü ALEYKE YA RES(JLE
RABBiL-ALE�IiYN
ResUl ve Rabbil-aJemiyn kelimelerinin manaları yukarı
da açıklanmıştı. Buna göre : (Salat ve selam senin üzerine ol
sun, ey alemierin Rabbinin Resfılü .. ) denilmek istenilıniştir.
SALAVATULLAIIi VE MELA'iKETiffi 'TE ENBiYA'
iili VE HAMELE'T-i ARŞiHi VE CEMi-i HALKim ALA
SEYYiDiNA MUHAMMEDiN VE ALim VE SAHBmt EC
MA'iYN
Allahu tealanın fazl-ü ihsanı, meleklerinin, Nebilerinin,
arşı taşıyanların ve bütün yaratılmışların tazimat ve salavatı
efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam ile alinin, evladırun,
ezvacının, ashabının üzerlerine olsun.
ALLAHü�IME SALLi ALA SEYYiDiNA MUHAMME
DiN ABDiKE VE IlABiRiKE VE RESULiK-EN-NEBtYYiL
üMMiYi VE ALA ALiHi VE SAHBiHi VE SELLiM
Allahım ! Senin kulun, peygamberin, sevgilin ve ümıni ola
rak yarattığın Nebiyyi alimin olan efendimiz Hz. Muhammed
aleyhisselam ile aline, evladına, ezvacına ve ashabına sonsuz
ihsanların ve senalarınla, rahmet ve in'amlarınla tazim buyur.
ALLAHü�BIE SALLi ALA SEYYiDiNA MUHAMME
Diı_ViN-NEBiYYiL-MELilli SAHiB-iL MAKAM-iL A'LA
VEL-LiSAN-iL FASiH
Allahım ! Efendimiz Hz. ·Muhammed aleyhisselama son
suz ihsanlarınla, senalarınla, rahmet ve in' amlarınla tazim
buyur ki, o senin marren ve maddeten, zahiren ve batmen gü
zellerin güzeli olarak yarattığın, Makam-ı Mahmud gibi yüce
makamlar bahşettiğin, fasih lisan ile emirlerini ve nehiylerini
tebliğ ettirdiğin Nebiyyi kerimindir.
ALLAHüMMEC'AL EFDALE SALAVATiKE EBEDEN

Allahım ! Sonsuz ihsan ve senalarının, rahmet ve in' anıla
rının en üstününü ve ebedisini
VE ENMA BEREKATiKE SERMEDEN
Hayır ve bereketlerinin, ezelden ebede kadar daima artanını
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Tahiyyatının sayı ve fazilet bakımlarından en pak ve
arınmışını
ALA EŞREF-iL HAL A'iK-iL iNSAı-viYYETi
insan olarak yaratılmışların en şerefiisi
VE l\IECMA -iL HAKAYlK-iL iYIUANiYYETi
İyınan hakikatlerinin makarn ve me� ba'ı
VE T ÜR-iT-TECELLiYAT.:.iL-iHSANiYYETi
İhsanlarının ve gaip nurlarının tecellilerinin Tfır'u
VE MEHBiT-iL ESRAR-iR-RAHMANiYYETi
Rahmani sırlarının nüzul ve hübut mahalli
VE ARÜ S-iL lUE�ILEKET-iR-RABBANiYYETi

Harem saray-ı vahdetinin mahrem-i esrarı
VE VASITATi IKDiN-NEBiYYi:K
Bütün N ebilerinin ahd ve misaklarının vasıtası
VE MUKADDnl-i CEYŞ-iL M üR.SELiYN
R esfıller ordusunun önderi ve öncüsü
VE K..<\ 'iD-i REKB-iL ENBiYA -iL-�I ü KERREMtYN

::Mükerrem kıldı ğ ın bütün N ebilerinin yedicisi ve s ürücüsü

VE EFDAL-ilrlL\LKi ECMA'IYN
Bütün yaratılmışların en üstünü
H A..,IiL-i LiVA'iL-iZZiL- A'LA

Liva-i izzetin olan Liva-i hamdin sahibi
VE MALiKi EZil\BIE'T-iL l\IECD-iL ESNA
Azarnet ve kerem dizgininin maliki ve mutasarrıfı
ŞAHiD-i ESRAR-iL EZEL
Ezel sırlarının şahidi
VE lUüŞAHiD-i ENVA R-i SEV ABIK-iL-üVELi

Bütün alemler yok iken, ilmullahta mevcut olan nurların
müşahidi
VE TERCEMAN -1 LiSAN-iL KIDEM
Kelam-ı kadimin olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın tercU
ınanı
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VE MENBA'tL iLMi VEL-I-IiLMi VEL-HiKEM
İİliiin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı
MAZHAR-I SIRRIL-CUD-iL CüZ'iYYi VEL-KüLLtYYi
Dünyada kullarına bahşettiğin cüz'i nimet ve ihsanlarınla, ahirette ihsan ve inayet buyuracağın külli nimetlerinin ta
mamına ait sırların açıklayıcısı,
VE iNSAN-i AYN-iL VüCUD-iL I:: L,ViYYi VES-SüF
LiYYt
Ulvi veya süfli insan vücudunun göz bebeği (Bilindiği gi
bi,. göz bebeği görmek için zahiri sebeptir. Görmek, onunla
mümkün olur. Gözün sırrı, süsü ve faydası odur. Onwıla bü
tün yarariara yasıl olunur. Göz bebeği olmazsa F birçok büyük
menfaatler ve faydalar ele geçirilemez. Oysa, aleyhissalatü
vesselam efendimiz, ulvi veya süfli bütün mevcudatın, iki ci
handa nimetlendiği ve faydalandığı göz bebeğinden elbette
daha kıymetlidir. )
RUH-i CESED-iL KEVNEYN
Dünya ve ukbanın veya gayıp alemi ile şuhut aleminin cesetlerinin ruhu (Dünya ve ahiret ehlinin cesetlerinin ruhu )
VE AYN-i HAYAT-ID -DAREYN
Dünya ve ahiret h aya tın ın ( iki cihanın) gözü
EL-lUüTEHAKKiKi Bi-A'LA RüTEB-iL UBUDiYYETi
Kulluk rütbesinin en yüksek ve en yüce derecelerinin gerçekleştiricisi ( Kulluğun ne büyük bir rütbe olduğunun öğre
ticisi)
VEL-�ItTEIL<\.LLiK-i Bi-AHLAK-iL MAKAMAT-IL
iSTiFA'iYYETi
Seçtiğin ve beğendiğin en güzel ahlak makamları ile ahlaklanmış olan
EL-IL\.LiL-iL A'ZAl\'1
sadık dostun

En büyük ve

VEL-IL;\BiB-iL EKREM
Tekrim buyurduğun sevgilin
SEYYiDiNA MUHAl\'I)'IED BiN ABDiLLAH BiN AB
DiL:\IUTTALiP
Efendimiz Abdülmuttalip oğlu Abdullah oğlu Hz. Muhammed aleyhisselam ile
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VE ALA S AiR-iL ENBiYA-i VEL-MüRSELiYN
Ve gönderdiğin diğer Nebilere
VE ALA MELA' iKETiK-EL MUKARREBiYN
Ve sana yakın olan meleklerine
VE ALA iBADiLLAH-iS-SALiHiYN
Ve bütün salih kullarına
MiN EHL-iS SEMAVAT-i VE EHL-iL ARADiYN
Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsine
KüLLEMA ZEKEREK-EZ-ZAKiRÜN
Bütün zakirler zikrettikleri müddetçe
VE GAFELE AN ZiKRiK-EL-GAFiLÜN
Ve senin zikrinden gafil olanların da gafletleri müddetince
VE SELLil\'1 VE RADiYALLAHU AN ASHAB-i R:ES ÜLiLLAH-i ECMA ' iYN
Ve Resfıl-ü zişanının ashabına da saadet ve selamet ihsa.n
buyur ve onların heps inden razı ol ya Rabbi !

I{UTB-üR-RABBı\.Ni,
GAVS-üS-SAMEDANi HAZRET-İ
PiR ES-SEYYiD AHMED-ER-RüFA'i KUDDiSE
SIRRAH-üS-SA�IiNiN HAL TERCüMESiDtR :

Müşarünileyh, hicri 512 Recep ayında, Basra bölgesinde
Karyat Hasan köyünde kadern-nilıade-i alem olmuşlardır. Ne
seb-i şerifleri, Hz. Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu
anh efendimize kadar uzanmakta olup muhterem atalarının
silsilesi şöyledir :
Seyyid eb-il-Hasan Ali , seyyid Yahya el-1\iiagribi, seyyid
Sabit, seyyid Hazım, seyyid Ahmet, seyyid Ali, seyyid eb-il
mekarim Rüfa'ah-ül Hasan-ül-Mekki, Seyyid Mehdi, seyyid
Muhammed eb-el-Kasım, seyyid Hasan, Seyyid Hüseyin-ir
Radi, seyyid Ahmed-ül-ekber, seyyid Musa, seyyid ibrahim-ül
Mürteza, Seyyid 1-Iusa Kazım, Seyyid Cafer-üs-Sadık, seyyid
�Iuhammed-ül-Bakır, seyyid Zeyn-el-abidin, şehid-il-mazlfım
imam-ı Hasan ( Radıyallahu anh ) Hz. Ali (kerremallahu vec
hehu ve radıyallahu anh. )
Çok küçük yaşlarında iken muhterem pederlerini kaybe
den Hazret-i Pir, dayıları Şeyh Mansur Betayihi'nin himaye
ve t2rbiyesi altına girmiştir. Zira, muhterem dayıları doğum
larından 40 gün kadar önce, Resfıl-ü ekrem sallallahu aleyhi
ve sellem efendimizi alem-i manada görmüşler ve :
- Ey Mansur ! Cenab-ı hakkın hemşirene Ahmed-er-Rü
fa'i adında bir evlat ihsan huyuracağını tebşir ederim. Ben,
Nebilerin reisi olduğum gibi, o dahi velilerin reisi olacaktır.
Zamanı gelince, onu Şeyh Aliyyül-Kari-il-Vasıtı'ye teslim etı
terbiye ve tahsiliyle o meşgul olsun, emri peygamberisini te
b ellüğ eylemişlerdir.

Muhterem valideleri de bir yandan Ebfı-Bekir-is-Sıddıyk
radıyallahu anh efendimiz soyundandırlar. Şeyh 1-Iansur Za
hid-ir-Rabbani hazretlerinin hemşireleri olan Fatıma't-ül-en
sariyye hazretleri, eviad-ı mükerremlerini biraderi vasıta
sıyle Şeyh Aliyyül-Kari'ye tevdi ve teslim ettikten sonra, ha
yır dualarıyla kendilerini ma'nen ve maddeten desteklemişler
dir.

-

1 40

-

Rüfa'i isminin atalarından Rüfa'a adında bir zata ait bu
lunduğu ileri sürülürse de, bazıları bunun kabil elerinin adı ol
duğuna kanidir.
Doğdukları yere izafeten E l-Betayihi olarak da anılan
hazret-i pir, muhterem atalarının hicri 31 7 tarihinde Mekke-i
mükerrerneden Endülüs'e giderek İşbiliyye ( şimdi Sevilla)
şehrine yerleşmeleri dolayısıyle E l-Magribi olarak dahi ta
nınmaktadır.
2 7 yaşında şeybinden icazet alan ve valideleri cihetinden
mal ve mülkleri bulunduğu ve ana-babası Yahya en-Necca
riyyül-Ensari'nin medfun olduğu ümmü Ubeyde köyüne yer
leşen hazret-i pir, önce dayısı Şeyh Mansur·un yeğeni Hatiee
ile ve onun vefatından sonra b aldızı Rebia ile evlenmişler, da
ha sonra da Muhammed bin Kasım'ın kızı Nefise'yi nikahla
mışlardır. Birçok oğ·lu ve kızı dünyaya gelmişse de, oğulları
kendilerinden önce ecel şerbetini içmişlerdir. Etraf�nda yüz
b inlerce mürit toplanan ve muvacehe-i şerifede iltifat-ı Resü
lullah'a da mazhar olan hazret-i pirin Meclis adında bir ese:ri
ile d ivanı, talim buyurduğu duaları ve şerhini yapınağa çalış
tığımız evrad-ı şerifesi vardır. Allahu teala, bizleri himmet ve
bereketiyle feyizlendirsin.

EVRAD -1- RÜF A'IYYE
VE OKUNUŞU
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HAziH-iL-EVRAD-I-ŞERiF Bi-TARiK-IR-RüFA'İ
...... . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. ............... .... .....

BiSMiLLAıl-iR-RAHMAN-İR-RAHiYM
Kul hüval!ahü ahad Allah-üs-samed !em yelid ve !em

l yfıled ve lem yekün lehu küfüven ahad. ( 1 )
l

I
1
I

ms�DLLAH-tR-RAmiAN-tR-RAHtY�ı
Kul e'fızü bi-Rabbil-felak min şerri ma halak ve min
şerri gasikın iz§. vekabe ve min şerrin neffil.sati fil-ukad

l ve min şerri hasidin iza hased .
l

!
1
I
II

Kul e'fızü bi-Rabbin-nas melik-in-nas ilah-in-nas min

min-el cinneti ven-nas.

i

1
l

j
l
i

1
l

BtS:utLLAH-İR-RAH�IAN-iR-RAlllY�I

şerri vesvil.s-il hann§.s ellezi yüvcsvisü fi sudur-in

l
l

nil.si

Il
i

:

l

.... .... . .. .. .. .. .. ....... . . . .. .. .. .. ...........� .. ... ....

(1 )

İhlas-ı şerif üç kerre okunacaktır.
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l

l'
4

t

BiSIDLLAH-iR-RAHMAN-iR-RAHiYl\1

!•
;

El-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn er-Rahman-ir-Ra
hiym maliki yevm-id-din iyyake na'büdü ve iyyake nesta'ıyn ıhdınas-sırat-el-müstakiym sırat-ellezine en'amte
aleyhim gayr-il-magdubi aleyhim ve led-dalliyn. ( Amin)

4

*

•

ı• ·
•
•
•

II

I
l
•

*
;
;

Elif lam mim zalik-el-kıtabü la reybe fiyhi hüden Iilmüttekıyn-elleziyne yü'minune bil-gaybi ve yukımfın-es
salate ve mimma rezaknahüm yünfikun velleziyne yü'mi
nline bima ünzile neyke ve ma ünzne min kablike ve bil
ahireti hüm yukınun ula'ike ala hüden min Rabbihim ve
ula'ike hüm-ül-müflihun.

1I
•

t
1
1

1'

;
4

t

BiSl\liLLAH-iR-RAHM:\.N-iR-RAHiYM

İlahüküm ilahün vahidün la ilahe illa hüver-Rahmanür-Rahiym.
Allahü la ilahe illa hüvel-hayyul-kayylımü la te'hu
zühü sinetün ve 1a nevmün ıehu ma fis-semavati ve ma.
fil-ardi men zellezi yeşf'au ındehu illa bi-iznihi ya'lemü
ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yuhitune bi-şey'
in min ilmihi illa bima şa'e vesi'a kürsiyyüh-üs-semavati
ve� 'arda ve la ye'udühü hıfzühüma ve hüvel-aliyyülazıym.
Lillahi ma fis-semavati ve ma fil-ardi ve in tübdfı

ma

fi enfüsiküm ev

I

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• •• • • •• •
.
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tuhfuhü yuhasibüküm bihillahü fe-yagfirü limen ye
şa'ü ve yu'azzibü men yeşa'ü vallahü ala külli şey'in kadir.
A men-er-Resfılü bima ünzile ileyhi min Rabbihi vel
mü'minfıne küllün amene billahi ve mela'iketihi ve kütü
bihi ve Rüsfılihi la nüferriku beyne ahadin min Rüsulihi
ve kalfı semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileyk-el
masiyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs'aha leha ma ke-

i
I

I1

sebet ve aleyha mektesebet Rabbena la tu'ahizna in ne
siyna ev ahte'na Rabbena ve la tuhammil aleyna

ısran

kema hameltehu alelleziyne min kabiina Rabbena vela tuhammilna ma la takate lena bihi va'fu anna vagfir lena

verharona ente Mevlana fansurna alel-kavm-il-kafiriyn.

i
1l
i
i

Ya men hüvallahüllezi la ilahe illa hüver-Rahmanür-Rahiym. El-Melik-ül-Kuddusü , Es-selamü, el-mü'minü,
el-müheyminü, el-azizü, el-cebbô.rü,
halıkü, el-bari'ü, el-musavvirü,

el-mütekebbirü, el-

el-gaffarü,

el-kahharü,

el-vehhabü, er-rezzakü, el-fettahü, el-alimü, el-kabidü, elbasitü, el-hafıdü, er-rafi'ü, el-mu'izzü
mi'u,

el-basirü, el-hakemü,

mü, el-aziymü, el-gafurü

el-adlü,

el-müzillü, es-se

el-habiyrü, el-haliy-

l

1

!
!

�
.
......... . . . ..... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1
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�
I

lI

el-latifü, eş-şekfırü, el-aliyyü, el-kebirü, el-bafizü, el-mukiytü, el-hasiybü, el-celilü, el-cemilü, el-kerimü, er-rakıybü, el-müciybü, el-vasi'ü, el-hakimü, el-vedfıdü, el-mecidü,
el-ba'isü, eş-şehidü, el-hakkü, el-vekilü, el-kaviyyü, el-me

I tinü, el-veliyyü, el-hamidü, el-muhsi, el-mümiytü, el-hay
I yü, el-kayyfımü, el-vacidü, el-macidü, el-vahidü, el-ahadü,

i

es-samedü, el-kadirü,

I

er-ra'urli , malik-ül-mülkü, zül-celali vel-ikrami, el-muk

el-muktedirü, el-mukaddimü, el

mu'ahhirü, el-evvelü, el-ahirü, ez-zahirü, el-batınü, el-vali,
I el-müte'ali,
el-berrü, et-tevvabü, el-müntekimü, el-afüvvü,
I

I sitü, el-cami'ü, el-ganiyyü, el-mugiıiyyü,

I

el-mani'ü,

ed

diirrü, en-niifi'ü, en-nfırü, el-hiidi, el-bedi'u, el-baki, el

I
I Ellezi tekaddeset an-il-eş oahi zatihi ve tenezzehet an
I müşabehet-il emsali sıfatühu ve şehidet bi-rübubiyetihi
varisü, er-reşiydü, es-saburü.

il

iiyiitühu ve del!et alii valıdaniyyetihi masnu'atuhü viihidün la min kılletin ve mevcudün la min illetin bil-birri
ma'rufün ve bil-ihsani mevsufün ma'rufün bila gayetin

I ve mevsufün
I
•

I

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·� .. .. .. ........ . .. .. .. .. .
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I

bila nihayetin evvelün k adiymün bila ibtida'in ve ahirün

I keriyınün bila intiha'in la yünsebü ileyh-il-benfıne ve la
1 tüfniyhi tedavül-il-evkat ve la tuhinühüs-sinfıne küliil-

i

mahlfıkati tahte kahri azarnetibi ve emrühu beynel Kafü

ven-nfın ve bi-zikrihi anis-il-muhlisfıne ve bi-rü'yetihi ta
karrel uyfıni ve bi-tevhidihi ibtehic-el-müsebbihfın heda
ehle Ta'atihi ila sıratın müstakiymin ve ebahe ehle
muhabbetibi cennatin-na'ıym ve alime adede
mahlukatibi

bi-ilmihil-kadim

cül-in-nemeli

fi

ve

yera

cünüh-il-leyl-il-behiym

enfasi

harekati er
ve

yüsebbi

hüh-üt-ta'irü fi zikrihi ve yümeccidihul-vahşü fi kaf
rihi muhiytün bi-amel-il-abdi

sırrıhi ve

cehrihi

ve

kefilün bil-mü'miniyne bi-te'yidihi ve nasrihi ve tat.
ma'innel-kulfıb vecilet bi-zikrihi

ve keşfi durrihi ve

. min ayatihi en tekum-es-sema'ü vel-ardü bi-emrihi ehate
. bi-külli şey'in ilmen ve gafere zünub-el-müznibiyne kere
men ve hılmen. Leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul
basiyr.
(Allahüınınekfines-sfı'e bima şi'te ve keyfe şi'te inne
ke ala ma teşa'ü kadir)

(ı)

Ya ni'mel-Mevla ve ya ni'men-nasiyr gufraneke Rab
bena ve ileyk-el masiyr. La havle ve la kuvvete illa billah
il-aliyyil-aziym. Sübhaneke la nuhsa sena'en aleyke ente
kema
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •

( 1 ) Bu salavat, üç kerre okunacaktır.
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I

. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .......
esneyte ala nefsike celle vechüke ve azze carüke yef'alül-

l lahü ma yeşa'ü bi-kudretihi ve yahkümü ma yüridü bi-iz

I
I
I
I
I
I
I
I

zetihi ya hayyü ya kayyfımü ya bedi'as-semavati vel-ardi
ya maJik-el-mülkü ya zel-eelali vel-ikram. La ilahe illa

ente bi-rahmetike nestegıysü ya gıyas-ül-müstegıysine la

!
ve selleme ya erham-er-rahimiyn irhamna ya erhamerra- ;

ilahe illa ente bi-cahi Muhammedin sallallahu teala aleyhi
himin ve fıkna ya erhamer rahimin. Aslihna rahmetullahi

ve berekatühu aleyküm ehl-el-beyti innehu hamidün me-

I

cidün innema yüridüllahi liyüzhibe anküm-ür-ricse ehl-el-

I yusallline alen-nebiyyi ya eyyühelleziyne amenu sallfı
I aleyhi ve sellimfı teslima. Allahümme salli ala Muhamme

I
II

beyti ve yutahhireküm tathira. innallahe ve mela'iketehu

I
I

din ve ala al-i Muhammedin kema s alleyte ala ibrahime

ı

ve ala al-i ibrahime inneke hamidün mecidün ve barik ala

ke ve midade kelimatike küllema zikrek-ez-zakirfıne

ve

1.

vatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina Muhammedin

ve

I

*

Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barekte ala
ibrahime ve ala al-i. ibrahime fil-alemiyne inne ke hami
dün mecidün adede halkıke ve rıda nefsike ve zinete arşi

I gafele an zikrik-el-gafilfın. Allahümme salli efdale salaala alihi ve sahbihi ve sellim.

I

1
I

'

• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •• •• •• •• •• •• •
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I adede ma'lumatike ve midade kelimatike

. . ..

.. .. .

küllema zeke

rek-ez-ziikirune ve gafele an zikrik-el-gaf ilfın. Allahüm

I
I1 ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis-semavat-i

İ
l

me salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin abdike ve
nebiyyike ve habibike ve resfılik-en-nebiyyil-ümmiyi ve
ve

ma fil-ardi ve ma beynehüma ve ecre lfıtfike fi umurina
vel-müslimiyne ecma'iyne ya Rabbel-alemiyn. Allahüm
me salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
hi ve sahbihi ve sellim adede ma kane adede ma yekfıne

I ve adede ma hüve ka'inün fi ilmillah. Allahümme salli ve
I sellim ala ruhi seyyidina Muhammedin fil-ervahi ve salli
I ve sellim ala cesedihi fil-ecsadi ve salli ve sellim ala kab
I rih.i ve hüve nurün ve salli ve sellim ala ismihi fil-esma'i.
I Allanümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin

i
İ
I

sahib-il-alameti vel-gamameti. Ve salli ve sellim ala sey
yidina Muhammedin sahib-iş-şefa'ati vel-kerameti.

Ve

salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin sahib-ün-nü-

I büvveti ver-risaleti. Allahümme salli ve sellim ala seyyi
I dina Muhammedinillezi hüve ebha min-eş-şemsi vel-ka1
%
%

t

meri ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede
haseniitin Ebi-Bekrin ve örnere ve Osmane ve Hayderin

ve salli

t

I

i

*

t

.... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .
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fl

i

ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede nebat-il-ardi

I

1l dina Muhammed-in-nebiyyil-melihi sahib-i! makam-il-a'la

,,

l

*

ve evrak-iş-şeceri. Allahümme salli ve sellim ala seyyi-

vel-lisan-il-fasih. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina

�Iuhammedinillezi

ca'e

bil-hikıneti vel-mev'ızeti

ver-

; re'feti ver-ralımeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale

i

1

• salavatike ve selamike adede ma'lfımatike ve midade ke

l

t

ı

limfıtike k üllema zekerek-ez-zfıkirime ve gafele an zikrih-il-gafilfın. Allahümme salli ve sellim ala

seyyidina

Muhammedin abdikellezi c ema'te bihi eştat-en nüfusi ve

1 nebiyyikellezi nevveret bihi zalam-el-kulfıbi ve habibikel-

l
l
I
I
I

t
İ

l
l

lezi ahtertehu ala külli habib. Allahümme salli ve sellim
ala seyyidina Muhammedin-illezi ca'e bil-hakkıl-mübiyn

ve erseltehu rahmeten lil-alemiyn ve şefi-al-müznibiyne
yevme yekum-ün-nasi li-Rabbil-alemiyn. Allahümme salli
ve sellim ala seyyidina Muhammedin kema yenbagi li-şe
refi nübüvvetihi ve li-azimi kadrih-il-aziyın ve salli

ve

sellim ala seyyidina Muhammedin hakka k adrihi ve mikdar-ilı-il-aziyın ve salli ve sellim alfı seyyidinii Muhammed-in-ir-Resfıl-il-keriym-il-müta-il emin. Allahümme sal
li ve sellim ala seyyidina Muhammed-in-il-habibi ve ala

*
İ

ebiyhi ibrahim-el-halilü ve ala ahıyhi Musa

...
.......

.. .. .. .

.

.. .. .

.......

.. .

.

.. .. .. .. .. .. .. .. .
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el-kelimi ve ata ruhillah-i ise'l-emin ve ala abdike ve nebiyyike Süleymane ve ala ebiyhi Davude ve ala cemi-il-en
biya'i vel-mürseliyne ve ala ehl-i ta'atike ecma'ıyne min

l

!

ehl-is-semavati ve ehl-il-ardıyne küllema zekerek-ez-za
kirfıne ve gafele an zikrik-el-gafilfın. Allahümme salli ve
sellim ve barik ala ayn-il-inayeti ve zeyn-ül-kıyameti ve

l
ve şems-üş şeri'ati ve lisan-il höcceti ve şefi-il ümmeti ve 1

kenz-ül-hidayeti ve tıraz-il-buileti ve arus-il:.memleketi

imam-il-hadreti ve nebiyyir-rahmeti es'adina Muhamme
din ve ala Ademe ve Nuhin ve ihrahim-el

halili ve ala

ahiyhi Musel-kelimi ve ala ruhiliahi isel-emin ve ala Da
vude ve Süleymane ve Zekeriyya ve Yahya ve Şu'aybin ve
ala alihim küllema zekerek-ez-zakirune ve gafele an zik
rik-el-gafilfın.

1 Allahümme ya daim-el fadli alel-beriyyeti ya basıt-el1 yedeyni bil-atiyyeti ya sahib-el mevahib-is-seniyyeti ya

ı
i

l

l

gafir-ez-zenbi vel-hati'eti salli ve sellim ala seyyidina Muharnınedin hayr-ül-vera seciyyeti

ve

ala alihi ve ashabihil

berreret-il-nakıyyeti vagfir lena ya Rabbena fi hazih-il
cem'lyyeti hak la ilahe illallahu Muhammedün Resfılül
ıahi ibrahime halilullah i sallall ahu aleyhi ve sellem.
Ya seyyidi ya Resiılailahi ya senedi

ve ya meıazi

�

... .... . .. .. .. . . .. .. .. ·� · · .. .. .. .. .. .. .. .. .
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1
* ve zuhra en:te tekfiyni hak la ilahe iliallahu Muhammedün •
* Reslılüllahi ibrahimü halilüllahi sallallahu aleyhi ve sel-

�· .. ....... ....
..
.. . .. .. . . .. .. .. ....... . .. .. .. .. .......

It

'

•
t
•

lem. Ya salıib-ei-vakti ya gavs-ez-zamani ve ya hulasa't-

I

ha romedün Resfılüllahi ibrahimü Halilüllahi sallallahu

I

te ayn-ül-vera ya sahi b -el-ayneyni hak la ilahe illallahü

i

baromedün Resülüllahi İhrahimü

1 el-enbiya'i ya cevher-el-kevneyni hak la ilahe illailahu Mu-

1 aleyhi ve sellem. Ya rafi-ez-zera ya melce-el-fukara ve en

1 �luhammedün Reslılüllahi ibrahimü Halilüllahi salialla
l hu aleyhi ve sellem. Ce'altü medhe ResUlallahi mfı'temedi
l ı e'allehu inds tekfiyni yükafiyni hak la ilahe illallahu Mu

l
t

Halilüllahi sallalahu

a!eyhi ve selllem. iza etani beşiyrün vellezi ma'ahu bi-fad_
lihi inde telkıyni yülakıyni hak la ilahe illallahu Muham

ll ve sellem

medün Resfılüllahi ibrahimü Halilüllahi sallallahu aleyhi
.

(Aleyhi elfü salitin ba'deha mi'etün madrube

fi semaniyne) ( 1 ) elfe tıs'ıyn. Kul la ilahe illallahu
It tin
Muhammedün Resfılüllahi ibrahimü Halilüllahi sallalla
•

I

hu aleyhi ve s2lleme alen-nfır-il-mübiyne Ahmed-el-Mus-

t tafa seyyid-ül-mürseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecma'

I

l

i

ıyn. Ya Allahu ya Rahmanü ırham-il-miislimiyne Ya Al
..

ıahu

ya

Rahmanu veffik-il-müslimiyne. Ya Allahu

!

�· .............. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .
,

(1ı

Bu salavat .

üç

kerre okunacaktır.
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ya Rahmanu unsur-il-müslimiyne elfü salatin sümme se-

l larnin ales-sırrıl aziyın Ahmed-el-Mustafa seyyid-il-ale1 miyne ve ala alihi ve sahbihi ecma'ıyn . Ya hannanü ya
l
l

I
I

i

Il

l
t

mennan teveffena alel-iyman salati ve selami ala bedr-it

tamam ila yevm-il-kıyameti ve fi tul-iz-zaman. Salava
tullahi ala men lehüş-şefa'atü alametü Nebiyyina

Mu

harnınedin muzallelün bil-gamameti ya Mustafa şey'en
lillah yiL sırren min sırrıHalı yiL Mustafa şey'en lillah yiL
feyzen min feyzillah ya Mustafa şey'en lillah ya nuren
min nuriilah (Ya mütecelli ırham zülli ya müte'ali aslih
hali ) ( 1 ) ya ResUlallahi gavsen ve me ded ya habiballahi

l!

Il

I

1 vallahü şefi 'ün la türed ya Rabi entaliahi ya Rabi entaliahi II
1 ya hasbü entallahi yessir lena ilme (Lft ilahe illallahü ) I

I

I
!

!

aleyk-el mu'temedi ya nebiyyaııahi kün ıena şafi'an en te

( 2 ) Muhammedün Resulüllahi hakkan ve sıdkan ve salli

ala eşrefi nuri cemi-il-enbiya'-i vel-mürseliyn vel-hamdü
lillahi Rabbil-aJemiyn..

l
l

I
I

·��..... . .. .. .. .. ..... . .. .. . ......... . . . . ..... .... ........
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Bu salav a t üç kerre okunac a k t ı r .

Bu

kelimeyi Tevhit

d e üç kerre o k u n cı c <-ı.l·: t ı r .

EVB ID 1 RÜFIİYYE
-

-

ŞEBHLI TERCEMESI

RüFA' İ EVRAD-1-ŞERiFi ŞERHi
VE TERCEI\IESi

Ralıman ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla

rım :

De ki : ( O Allahu teala birdir, büyüklük onda nihayet
bulmuştur. Da'im ve bakidir. Her şeyden müstagnidir. Her di
Ieğiıı yegane merci'idir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir
eşi ve benzeri :roktur. )
rım :

Ralıman ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla-

De k i : ( Yarattıklarının şerrinden, karanlığı çöken gece
nin ı,errinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hased
lerini açıkladıkları ve onunla amel ettiideri zaman hasedci
lerin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım. )
,· ı m :

Ralıman ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla-

De ki : ( Gerek cinden, gere li. insandan olsun, insanların
lmlplerine daima vesvese veren o sinsi vesvesenin şerrinden,
insanların Rabbi ve mürebbisi, yegane balık ve maliki, hak
ma'budu olan Allah u azim-iiş-şana sığınırım. )

rım :

Ralıman ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başlaBütün hamd-ü sena, alemierin Rabbi ve mürebbisi ve ma

l i k - i mutlakı olan Allahu azim-üş-şana mahsus ve münhasır

dır. O, dünya hayatında ayırdetmeksizin bütün yarattıkları
na ni'met ve ihsanlarda bulunan Ralıman ve ahirette yalnız
mü'min kullarına ihsan ve ikramda bulunacak olan Rahiym
dir. Hesap ve ceza günü olan din gününün hakimidir. Ancak
sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Bizi, riza-i ilahine ulaştıracak olan doğru yola hidayet buyur.
Kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ; gazab-ı ilahine uğra-
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yarak islamı terkedenlerin, heva ve heveslerine uyarak doğru
yoldan azmış ve sapıtmış olanların yollarına değil ! (Amin)
Ralıman ,ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla
rım :
E lif-Lam-Mim. . Bu , o kitaptır ki ; Allahu teala tarafm
dan gönderilcliğine asla şüphe yoktur. Şirk, günah vç bütün
kötülüklerden korunan müttekilere hidayet edici, yol gösteri
cidir. O müttekiler ki, gayba iyrnan ederler. namazlarını hudfı
ve huşfı ve tadil-i erkanına dikkat ve riayet ederek kılarlar ve
kendilerine rızık olarak verdiklerimizle Allah yolunda baş
kalarına da infak ederler. O müttekiler ki, sana indirilen Kur·
an-ı-azim-ül-bürhanı ve senden öncekilere indirilen Tevrat,
Zebur ve incil gibi semavi kitaplada suhufları tasdik ederler
ve ahireti de yakinen bilirler. işte, bunlar Allahu tealaya gi
den doğru yol üzerine hidayet huyurulmuş olanlardır ve feta
ha kavuşanlar da onlardır.
Hepinizin ilahı, hak rna'bud birdir. Ondan gayrı i badete
layık ve müstehak ma'bud yoktur. Bütün ni"metleri ihsan. bu
yuran odur. Ahirette, yalnız rnü'min kullarına in'am ve ik ram
edicidir.
O Allahu teala ki, ondan gayrı ibadete layık ve müstehak
Hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Hayat sıfatıyle muttasıf,
baki, daim ve ebedidir. Yarattıklarının korunup kolianmasına
daima kıyam edicidir. Onu ne gaflet basar, ne uyku ! Gökler
de ve yerde ne varsa, hepsi onundur, onun mülküdür. izn i ol
maksızın, yüce katında kim şefaat edebilir ? O, yarattıklarının
önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Yarattıklarıy
sa, onun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. O
nun kürsüsü, gökleri ve yeri ihata etmiştir. Bunların hıfzı ve
korunması, ona hiç bir ağırlık ve meşakkat vermez . O, pek
ulu ve pek büyüktür.
Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allahu tealanındır. tçi
nizden geçenleri açıklasanız da, gizleseniz de Hak celle ve ala
onun hesabını sizden alır. Dilediğini magfiret ve dilediğj.ne
azap eder. Allahu tealanın her şeye hakkıyle gücü yeter. H.e
sfıl-ü zişan ve mü'minler, Allahu tealanın ona indirdiği Kur·
an-ı azimi tasdik ve ona iyman ettiler. Resfıl-ü zişan ve mü'
minlerden her biri, Allahu tealanın varlığını ve birliğini, me
leklerinin mükerrem kulları olduğunu, kitaplarının onun ke
lam-ı kadimi bulunduğunu, o kitaplarda beyan huyurulan he
lalin helal ve haramın haram olduğunu ve peygamberlerinin
emir, nehiy, va'd ve va'idlerini kullarına tebliğ eden ve kendi-
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lerine itaat vacip olan kulları olduğunu da tasd ik ve iyman
ettiler. Peygamberlerin hiç birisini, yahudi ve hıristiyanların
yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tekz ip ederek, risalet ve
nübüvvet bakımlarından birbirle rinden ayırt etmeyiz. Dediler
ki : (Ey Rabbimiz ! işit tili: ve emrine itaat ettik. Senden gufra

nını niyaz eyleriz. önünde sonunda, dönüşümüz ancak sana
dır.) Allahu teala, hiç kimseye takat getiremeyeceği şeyi tek
lif etmez. Herkesin kazandığ·ı hayrın ecri ve sevabı vardır.
Kazandığı şerrin de günahı ve azabı vardır. Hayrın yararı
k endisinedir. Şerri ise kimseye zarar vernıez.
Ey Rabbimiz ! Unutarak veya yanılarak işledi klerimizden
ötürü bizi mu'aheze buyurma. Ey Rabbimiz ! B i zden önceki
l :: re yüklediğin ağır yükü bize yükleme . Ey Rabbimiz ! Takr.. t
getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bizleri affeyle, bize
merhamet buyur, Mevlamız ve yegane yardı mcımız ancak sen
sin. Kafirlere karşı bize yardım et. .
Ey, zatında ve sıfatında bir ve yegane Hak ma'bud c lup,
künh-ü zatını akılların idrak , fikir ve hayallerin ihata ederne
yeceği kadar yüce ve münezzeh bulunan vacib-ül-vücud ! E zeli
ve ebedi sıfatıarını nefsinde c em'eden celal ve ikram sahibi Al
lahu azim-üş-şandan gayrı ibadete layık ve müstehak Hak
ma'bud yoktur, illa sıfatında ve efalinde ferd-i vahid olan
Allah u teal a · ve tekaddes hazretleri vardır. O, dünyada ayır�
detmeksizin bütün yarattıklarına ihsan ve in'am edici ve ahi
rette yalnız mü'min kullarına rahmet ve ikram eyleyicidir.
Göklerin ve yerin ve bütün mevcudatın , mülküne zeval ermez
maliki, R abbi ve mürebbisidir. Azarnet ve c eEı.lin e layık olma
yan her şeyden münezzehtir. Bütün ayıp ve noksanlardan sa
lim ve mü'min kullarını korkulardan selamete eriştiricidir.
Kendisine inanan ve sığınanlara aman veric id i r. Yarattıkla
rını gözetleyici ve koruyucudur. Mağlup edilmesi mümkün ol
mayan galiptir. Yarattıklarını, dilediği her şeye zorlayıcı ve
eksikliklerini tamamlayıcıdır. Her şeyde büyüklüğünü göste
ricidir. Bütün k a inat ve mevcudatın mutlak y ar a t ıc ıs ıd ır Ya
rattıklarını, birbirine uygun ve mülayim yaratıcıdır. Her şeye
bir şekil ve öz�llik vericidir. Kullarının günahlarını yarlıgayı
cıdır. Her şeye hakim ve galip ve dilediğini kahredicidir. Türlü
.

türlü ni'metleri ve rahmetini bağışlayıc ıdır. Yarattıklarının
rızıklarını vericidir. Her türlü güçlükleri kolaylaştıncı ve ha
yır k apılarını açıcıdır. Her şeyi hakkıyle ve en iyi bilicidir.
Dilediği zaman sıkıcı ve daraltıcıdır. Dilediği zaman açıc ı ve
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genişleticidir. Dilediği zaman yukarıdan aşağıya indirip alçal
tıcı, dilediği zaman yukarıya k aldırarak yükselticidir. Diledi��i
zaman izzet verici , dilediği zaman zelil edicidir. Her zaman,
her şeyi en iyi işiticidir. Her zaman her şeyi en iyi görücüdür.
Daima hükmedici ve hakkı yerine getiricidir. Yarattıklarına
k arşı adalet e dicidir. Her şeyi hakkıyle bilicidir. Sevdiği k ul
larına yumuşak da vranıcıdır. Pek azametli ve çok uludur, yar
l ıgayıcıdır. Yarattıklarına karşı lfıtfedicidir. Rizasma uygun
a rnelleri ve yapılan şükürleri ziyadesiyle k arşılayıcıdır. Gayet
yüce ve yüksektir. Ululardan ulu, büyüklerden büyüktür. Ya
rattıklarını ve onlarla ilgili her şeyi, belli vaktine kadar sak
layıcıdır. Yarattıklarına kuvvet vericidir. Yarattıklarının bü
tün ef'al ve arnellerinin hesabını tafsilat ve teferruatiyle tu
tucudur. Celadet ve ululuk sahibidir. Keremi, lfıtüf ve ihsan
l arı boldur. Yarattıklarını daima mürakabe edicidir. Kend i
sine sığınanların i steklerini vericidir. Merhamet ve magfireti,
i lısan ve inayeti çok geniştir. Bütün emir ve hükümlerinde
h ikmet sahibidir. iyi kullarını sevici ve onları rizasma erişt:l
ric idir. Şam ve şerefi çok yüksektir. ölüleri kabirierinden ÇI
kararak diriltic idir. Her zaman, her yerde olup bitenlere ta
n ı klık edicidir. Varlığı hiç değişmeden durandır. Sevdiği kul
larına yardım edicidir. Gayet güçlü, sağlam ve metin, iyi kul
l arına dosttur. Anc ak kendisine hamdolunandır. Her şeyin
sayılarını tam ve eksiksiz bilen dir. Her şeyi, benzeri ve örn ���i
olmadan yaratandır. Yarattıklarını, yok ettikten scnra tekı ·a
yaratandır, hayat verici dirilticidir. Daim ve ebedi diri ola
dır. Yarattıklarını daima koruyup kollayandır. istediğini, d i
lediği zaman bulandır. Kadri ve şam yüce, kerem ve semahaL
bol olandır. Zatında, sıfatında, ef'alinde ve hükümlerinde or
tağı ve benzeri olmaksızın bir ve tek olandır. Zat-ı akdesi her
türlü ihtiyaçtan münezzeh olup, bütün yarattıklarının hacet
l erinin tek merciidir. istediğini, i stediği gibi yapmaya gücü
yetendir. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde de dilediği gibi
tasarruf e dendir. istediğini ileri geçi rerek öne alan ve dilediği
rıi geri bırakarak arkaya koyandır. Zat-ı akdesi ezelidir, var
l ı ğının başlangıcı yoktur. Ebedidir, bekasına da son yoktur.
Varlığı ve birliği zahir ve aşikardır. Zatının hakikati, akı:l
lardan ve duygulardan örtülüdür. Kainat ve mevcudatta her
�eyi mutlak bir n izarn ve intizam içinde idare edendir. Yara-
tılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her
hal ve tavırdan yücedir. Bütün yarattıklarına iyilik ve bahşi§i
bol olandır. Kendisine rücü E denlerin tövbelerini kabul buyu_. .
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randır. Kötülük yapanları eşsiz adaletiyle müstehak oldukları
cezalara ç arptırandır. Kullarını mübalağa ile affedendir. Mer
hamet ve şefkat sahibidir. Mülkün ezeli ve ebedi malikidir.
Ululuk, yücelik ve fazl-ü kerem sahibidir. Bütün işlerini denk
ve birbirine uygun olarak yerli yerince yapandır. Dilediğini,
dilediği zaman, dilediği yere toplayandır. Bi-zatihi zengin ve
her şeyden müstagnidir. Dilediğine zenginlik verendir. Diledi
ğine engel c landır. Dilediğine zarar eriştirendir. Dilediğine
hayır ve yarar verendir. Bütün alemleri iyman ve marifetiyle
nurlandırandır. Dilediğine hidayet balışederek sırat-ı müsta
ki yme ve felaha ulaştırandır. örneksiz ve b enzersiz olarak,
akıllara durgunluk veren alemleri icat edendi r . Varlığının so
nu olmayandır. Dünya ehlinin fenasından so:ı.ıra, yerlere ve
göklere varis alandır. Yarattıklarına her işlerinde yol göste
rerek irşat edendir. Kendisine isyan edenlere dahi gayet sabırlı
alandır. işte, o Allahu teala ve tekaddes hazretlerine, bütün
bu esrna-i hüsnasıyle tazarrfı ve niyaz ederim ki, zat-ı akdesi
benzeri bulunmaktan kemal derecede mukaddes ve nıüberra
dır. Sıfat-ı ezeliyyesi de başkalarına benzemekten kemal de
recede münezzeh ve müberra olup zatında ve sıfatında birdir.
A lemierin Rabbi ve mürebbisi olduğuna, ayetleri tanıklık et
mektedir. B irl iğine ise ; görünen ve görünmeyen, bilinen ve bi
lin meyen alemleri yaratmak taki ilahi san'at ve kudreti delalet
etmekted ir. O. birdir ; birliği azlığından değildir. O, öyle bir
mevcuttur k i . vücudu herhangi bir sebeple zuhur etmediği gi
b i , gayrıden n e ş ' et etmiş de değildir. Yarattıklarına merhamet
ve cömertliği ile ma'ruf, iyilik ve İhsanlarıyle mevsuftur. öyle
bir ma:ruftur ki, ma:ruflukta sonu yoktur. öyle bir mevsuftur
k i , mevsuflukta da nihayeti yoktur. iptidası olmayan evvel ve
kadiymclir. Kerem ve inayeti gibi sonu olmayan b aki ve ka
imdir. Doğmamış ve doğurmamıştır, eş ve ç c c uk edinmekten
münezzeh ve müberradır. Vakitlerin durmadan gelip geçmesi.
yılların birbirin i takiben geçip gitmesi, ona hiç bir zarar ve
zaaf eriştiremez. Bütün yaratılmışlar, KüN emr-i e elilinin
iki harfi olan KAF ve NUN harflerinin arasındaki mesafe ka
dar onun kahr-ü azameti, hüküm ve iradesi altındadırlar. Muh
lisler, onun zikriyle ünsiyyet ederler ve hakka enis olurlar.
Gözler, rü 'yet-i c emaliyle aydınlanır ve nurlanır. Onu tesbih
edenler, tevh idiyle ferah ve sürüra ererler. ibadet ve ta'at
ehlini, riza-i ilahisine iletecek o dosdoğru yola hidayet bu
yurur. Muhabbet ehline de, Na'iym cennetini bahş ve mübah
kılar. Kadiym olan ilmiyle. yarattıklarının ve yaratacakları-
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nın sayılarını hakkıyle bilir. Gecenin zifiri karanlığında, kara
karıncanın , karataş üzerinde ayaklarının kımıldanmasını gö
rür. Uçan kuşlar onu zikr-ü tevhid ve bütün vahşi hayvanlar
yaban yerlerde onu temcid-ü tahmid ederler. Kullarının, gizli
veya açık bütün arnellerini de öylece görür ve bilir. Mü'min
kullarının kefilidir ve yardımını ulaştırarak onların kalpleri
ni mutma'in lı:ılar, zikredenlerin kalplerini parlatır ve kend:i
lerine zarar veren 'her şeyi, bütün keder ve elemleri onlardan
uzaklaştırır. Onun emriyle, göklerin ve yerin durması, varlı
ğının ve birliğinin delillerindendir. Onun ilmi, her şeyi ihata
etm iştir. H ilmi ve keremi gereği olarak günahkarların bütün
günahlarını ya:rlıgar ve bağışlar. Hiç bir şey, onun misli ve
benzeri olamaz, o her şeyi hakkıyle işitir ve her şeyi hakkıyle
görür. ( Allahım ! Her nasıl dilersen , d Hediğin gibi b izl eri he r
tü rlü li:ötülüklerden, günahlardan ve za rar veren her şeyden
k c rn, himaye ve muhafaza eyle, muhalikali: Jd, sen d ilediğin
lwr şeyi yapmaya lmdirsiıı .. )

·

Ey, iyi ve güzel �.fevla'mız : Ey iyi ve güzel yardımcımız !
Bize magfiret buyur ey ulu Rabbimiz ! Dönüşüm üz, ancak sa
nadır.
Bizde, kötülük ve ma'siyyetlerden kaçınmağa, iyilik ve
ibadetlere yönelmeğe kuvvet ve kudret yoktur. Bütün kuvvet
ve kudret, ululardan ulu, yücelerden yüce, büyüklerden hü
vük
Allahu azim-üs-sandadır.
.
Seni tevhid, t esb ih ve tenzih ederiz, seni bizzat zatına,
sıfatma layık ve müstehak sena ile sena ettiğin gibi medh-il
s z na Etmeğe bizim gÜcÜmÜz yetmez .
Sana yaklaşabilmek şeref ve bahtiyarlığına nail olanlar,
::ıziz olurlar. Allahu teala, kudret ve azametiyle dilediğini iş
l er, şeref ve izzetiyle dilediği gibi hükmedPr.
Ey, hayat sıfatıyle muttasıf ve daim diri olan ! Ey, bütün
ya rattıklarının korurr u p kollarımasına daima kıyam eyleyen !
Ey, gökleri ve yeri akıllara hayret ve durgunluk verecek gü
zelliklerle halk ve icat buyurarı ! Ey, mülkün mutlak maliki !
Ey. celal ve ikram sahibi ulu Allah ! Göklerde ve yerde ibadet�
layık ve m üstehak hak ma'bud yoktur, illa sen varsın. Rahmet
v2 merhametin iktizası olarak bize yardımc ı ol , ey yardım
edenlere de yardımcı olan ve yardım edicilerin en hayırlısı ol
duğuna asla şüphe bulunmayan yüce Rabbimiz .. Ey, merha
met edenlere de merhamet eden ve rahmedenlerin de en ha
yırlısı olduğuna asla şüphe bulunmayan Ralıman ve Rahiym,
b izlere merhamet buyur . . . Bizlere, tevfik v e inayetini bahşey·
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hürmetin e ,
rahmet v e bereketinle bizleri islah e yle e y u l u Allah !
E y Ehl-i-beyt ! Allahu teala, sizden bütün kirlilikleri ( Gü
nahları ) gidermek, sizi tertemiz etmek istiyor.
Allahu azim-üş-şan ve melekleri, Nebiyyi zişana salat
ve s:;lam ederler. Ey iyman edenler ! S i z de ona salat ve tam
bir teslimiyyetle selam ediniz.
Allahım ! Hz. Muh amm ed'e ve onun al ve eviadına rahmet,
ihs::ı.n ve in'am eyle. Nasıl ki, İbrahim'e ve onun al ve eviadına
da rahmet, ihsan ve in'am buyurmuştun. Muhakkak ki, sen
leendisine hamdolunan, şan ve şerefi yüc e ulu Rabbimizsin . .
Allahım ! Hz. Muhammed 'e ve onun al ve eviadına hayır
ve bereketler ihsan eyle .. Nasıl ki, İbrah im'e ve onun al ve
eviadına da hayır ve bereketler ihsan buyurmuştun. Muhak
k ak ki, sen kendisine hamdolunan şan ve şerefi yüce ulu Rab
bimizsin . .
Bu in' am ve ihsanın, b u hayır ve bereketin yarattıkları
nın sayısınca, zat-ı akdesinin rizası miktarınca, arşının ağır
lığınca, kutsal kelimelerinin uzunluğunca .o lsun ve zakirler
onu zikrettikçe, gafiller de onu zikretmekten gaflet eyledikçe
devam eylesin.
Allahım ! Yarattıklarının en ş erefiisi olan efendimiz Hz .
)<1uhammed'e ve onun al ve eviadına hayır, rahmet ve bereke
tinin en efdalini, en üstününü bahş ve ihsan buyur.
Bu in'am ve ihsanın, bu hayır ve bereketin ; zat-ı akdesine
mahsus ve münhasır olan ilimlerinin sayısınc a ve kutsal keli
melerinin uzunluğunca olsun ve zakirler onu zikrettikçe, ga
filler de onu zikretmekten gaflet eyledikçe devam etsin .

Allahım ! Senin kulun, nebi-i zişanın, habibin ve Nebiyyül
ümmi olan ResUl-ü ekremin efendimiz Hz. Muhammed'e ve
onun al ve evladına, ashabına hayır, rahmet ve bereketler ih
san buyur. Bu in'am ve ihsanın, bu hayır ve bereketin, yerler
ve gökler ve bu ikisi arasında bulunanların sayısınca, hayırlı
işierimize karşı lfıtfettiğin ecr-ü-sevap ve bütün müslümanlar
kadar olsun ey alemierin Rabbi ..
Allahı m ! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun al ve evia
dına ve ashabına hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. B u
i n'am v e ihsanın ve bu hayır ve bereketin, hılkatin başlangı
c ından bugüne kadar gelmiş geçmiş ne kadar mahlfıkat var
sa, hepsinin toplamı ve ilm-i i lahinde vücuda gelmiş veya ge
lecek, canlı veya cansız ne kadar mahlükat varsa onların sa
yısınca olsun.
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Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'in ruhuna, ruhlar
arasında hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Cesedine
de, cesetler arasında hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Nurunla mürrevver olan kabr-i şerifine de hayır, rahmet ve
bereketler ihsan buyur. tsrn-i pakine de, -isimler arasında ha
yır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Doğumlarından önce ve sonra vukua gelen ha
rikulade hadiselerle kadern-nilıade-i alem olacağına dair ala
metler beliren, mübarek başları üzerinde gölgeleyici beyaz
bulut eksilmeyen Efendimiz Hz. Muhammed'e hayır, rahmet
ve bereketler ihsan buyur. Şefaat ve keramet sahibi bulunan
efendimiz Hz. Muhammed'e hayır, rahmet ve bereketler ihsan
buyur. Nübüvvet ve risalet sahibi efendimiz Hz . Muhammed'e
hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e h ayır, rahmet ve
bereketler ihsan buyur ki, o güneş ve ay gibi azamet, mehabet
ve güzelliktedir. Efendimiz Hz. Muhammed'e, Hz. Ebu-Bekir,
ömer, Osman ve Ali rıdvanullahi teala ecma'ıynin yaptıkları
iyilikler sayısınca h ayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Efendimiz Hz. Muhammed'e, yeryüzündeki bitkiler ve
ağaçların yaprakları sayısınc a hayır, rahmet ve bereketler
ihsan buyur.
Allahım ! Makam-ı Mahmud'u bahşettiğin, o güzel yü:dü,
açık ve tatlı sözlü efendimiz Hz. Muhammed'e hayır, rahmet
ve b ::: reketler ihsan buyur.
Allahım ! İnsanları, güzel ve hikmetli sözler, tatlı ve inan
dırıcı öğütlerle hak ve hakikate, iyman ve hidayete davete ge
len, esirgeyici ve yalnız mü'minlere değil, can düşmanıarına
karşı dahi şefkat ve merhametli olan efendimiz Hz. Muha.m
med'e ve onun al ve eviadına salat ve selamlarının en ü stün
ve en faziletlisiyle, zat-ı akde sine mahsus ve münhasır bulu
nan ilimlerinin sayısınca ve kutsal k eli mel erin in uzunluğunca,
zakirler onu zikrettikçe ve gafiller onu zikretmekten g.aflet
eyledi kçe hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e hayır, rahmet ve
bereketler ihsan buyur ki, sen azim-üş-şan Resfıl-ü zişanın
hürmetine batıl diniere saplanmış k almış bölük pörçük insan
ları hak din üzerine topladın. O neb iyyi muhterem izzetine on
ların kalplerindeki zu fmetleri. nurlandırdın. O h abib-i edibini
diğer bütün sevdiklerin arasından seçip ayırdın .
A lla.hı m ! Efendimiz Hz. Muhammed'e hayır, rahmet ve
t ereketlcr ihsan buyur ki, o hak ile batılı, hayır ile şerri a<�ık
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seçik beyan eden hak din ile gelmiş, a1emlere rahmet olarak
gönderilmi ş bir nebiyyi alişandır ve bütün insanlar alemierin
Rabbi huzurunda toplanacakları gün, günahkar üm metine şef
kat ve şefaat edecektir.
Allahım ! Efendimiz Hz . Muhammed"e, nübüvvet ve risa
leti şerefine layık olacak şekilde hayır, rahmet ve bereketler
ihsan buyur ki, yüce katında onun kadr-ü kıymeti gayet bü
yük ve çok yüksektir. Ona, bu kadr-ü kıymetinin d eğerince
ve en büyük miktarda hayır, rahmet ve bereketler ihsan bu
yur. Yüce kişiliğine büyük bir emniyetle itaat ettiğimiz, ke
rem ve inayet sahibi Resfıl-ü zişanın olan efendimiz Hz. Mu
hammed'e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Habib-i edibin olan efendimiz Hz. Muhammed'e,
onun muhterem atası ve Halil'in Hz. İbrahim'e, onun kardeş
leri ve senin Kelim'in Hz. Musa'ya Ruhullah olduğuna emin
bulunduğumuz Hz. İsa'ya, kulun ve peygamberin Hz. Süley
man'a ve babası Hz. Davud'a ve d iğer bütün nebilerinle resfi.l
lerine, göklerde ve yerlerdeki ta'at ehlinin hepsine, zakirler
zikrettikleri ve gafiller zikirden gaflet eyledikleri müddetçe
hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! inayet kaynağı , kıyamet gününün ziyneti, hida
yet hazinesi, iyman libasının süsü, haremsaray-ı vahdetinin
mahrem-i esrarı, şeri'at güneşi , Kur'an-ı azim-ül-bürhanının
ve ilahi hükümlerinin lisanı, ümmetinin şefaatçısı, biz aciz
kullarını zat-ı akdesine takdim eden imamımız ve çok merha
metli peygamberimiz, kutluluğumuz ve mutluluğumuzun se
bebi Hz. Muhammed ile Hz. Adem, Nuh, Halil'in ibrahim, kar
de şleri Kelim'in Hz . Musa, ruhullah olduğuna emin bulundu
ğumuz Hz. isa, Hz . Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz.
Yahya, Hz. Şuayib ve al ve eviatıarına zakirler zikrettikleri
ve gafiller zikirden gaflet eyledikleri müddetçe hayır, rahmet
ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Ey, fazl-ü kerem i, ihsan ve inayetleri devamlı
olan, ey biz aciz ve günahkar kullarına atiyyelerini balışetmek
üzere elleri daima açık bulunan, ey ma'nen ve maddeten lütuf
ve ihsanlarda, dünyevi ve uhrevi in'amlarda bulunan, ey ha
taları, kötülükleri ve günahları yarlıgayarak bağışlayan yüce
Rabbimiz ! Huy, ahlak ve tabi at bakımlarından bütün yarat
tıklarının en hayırlısı ve en üstünü olan efendimiz Hz . Mu
hammed ' e ve onun her bakımdan pak ve temiz , her manada
üstün ve seçkin ashabına hayır, rahmet ve bereketler ihsan
buyur. Ey yüce Rabbimiz ! Onların hürmet ve izzetine bizleri
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yarlığa ve bağışla . . Bu cemiyetimizi HAK LA iLAHE iLLAL
LAH MUHAMMEDüN RES Ü LÜLLAH, İBRAHiM HALt
LULLAH hürmetine bizler için mağfiret ve rahmet sebebi kıl.
Ey bizim efendimiz ! Ya Resulallah ! Ey delil ve bürhanı
mız ve yegane sığınağımız ! Ey biricik ilticagahımız ü mmeti
olmakla şeref ve bahtiyarlık duyarak öğündüğümüz, sen bb.:
l ere Hak La ilahe iliallah Muhammedün Re sfılüllah ibrahiınü
Halilullah kelime-i tayyibesini talim ve telkin buyurarak dün
ya ve ahirette necatımıza kifayet eylemiş bulunuyorsun.
Ey vaktin sahib i, ey zamanın yardımc ısı, ey bütün pey
gamberlerin özü ve özeti, ey iki dünyanın cevheri ! Hak la mı

he iliallah Muhammed ün Resfıl üllah ibrahimü Halilullah
( Sallallahu aleyhi Ye sellem)

E y düşkünlere el uzatıp kaldıran, ey fakiriere kucak açı.p
onl arı şefkat kanatları altında barındıran, muhakkak ki· sen
bütün yaratılmışların gözbebeğisin. Ey dünyada ve ahirette
ümmetine yardımcı olan. Hak la ilahe iliallah Muhammedütn

Resfılüllah ibrahimü Halilullah ( Sallallahu aleyhi ve sellem)
Tam bir itimat, tevekkül ve teslimiyyetle Resfılüllah sal

l al lahu aleyhi ve sellemi methederim. Zira, onun talim ve tel
kin buyurduğ·u Hak la ilahe iliallah Muhammedün Resfılülla.h
ibrahimü Halilullah (Sallallahu aleyhi ve sellem ) kelime-i tay
iki cihanda bize nc:catımız için kafi ve vafidir.
vibesi,
o bize sevindirici ve müjdeleyici olarak gelmiş ve berabe
rinde fazlü keremini de getirmiştir ki, Allahu tealaya mülaki
olabilmemiz için bize telkin ve talim buyurduğu Hak la ilahc
iliallah Muhamınedün Resfılüllah ibrahimü Halilullah kafi
ve vafidir. ( Ona bin saıat ü selam olsun, s o n ra yüz i le seksen
-

çarpılarak doksan bin salat-ü selam olsun.)
La ilahe illailah �luhammedün Resfılüllah ibrahiınü H:ır
l ilullah kelime-i tayyibesini söyle, zira bu mübarek sözler beJlli

ve açık b i r nurdur. Ahmed-el-Mustafa, bütün peygamberlerin
efendisidir. Salat-ü selamlarımız ; onun, al ve eviadının ve bü
tün ashabının üzerlerine olsun.

yur.

Ey Allah ! E y Ralıman ! Müslümanlara merhamet buyur.
Ey Allah ! Ey Ralıman ! Müslümanl ara tevfik ini ihsan hll-

Ey Allah !
Ya Ralıman ! Müslümanlara yardım eyle .. Bin salat ve
sonra selam dsun o E n büyük sırrına, aJemlerin efendisi olan
Ahmed-el-Mustafa ve onun al ve eviadına ve bütün ashabına . .
Ya Hannan-ii ya Mennan ! Bizi, iyman ile öldür.
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Salat-ü selamlar kıyamet gününe kadar, uzun zaman iy
man ve islam ufuklarına bedr-i tamam halinde tulu eden Ha
bib-i edibinin üzerine olsun.
Allahu tealanın rahmet ve bereketi, in'am ve ihsanı şefa
at-i uzma makamının sahibi, doğuşundan önce beliren ala
metlerle nebiyyi ahir zaman olduğu belli olan, başı ucundan
kendisini daima gölgeleyen beyaz bir bulut eksik olmayan Re
sfıl-ü zişan, Ya Mustafa ! Allah hakkıyçün bize bir şey ihsan
buyur .. Ey sırrı, Allah azim-üş-şanın sırrı olan, ya Mustafa!
Allah hakkıyçün bize bir şey ihsan buyur .. Ey feyzi, Allahu
t::aJanın feyzi olan, Ya Mustafa ! Allah hakkıyçün bize bir şey
ilısan buyur .. Ey nuru, Allahu zül-celal vel-kemalin nuru olan,
ey ümmetine şefkat ve merhameti, lutuf ve re'fetiyle tecelli
eden, zilletimize merhamet buyur. . Ey, Allahu tealanın ma'
nen ve maddeten yüceltip yükselttiği Nebiyyi muhterem, hal
lerimizi islah eyle ..
Ya Reslılallah ! Bize imdat ve muavenet buyur. . Ya Rabi
ballah ! Sana güvendi k, sana güveniyoruz.. Ya Nebiyyallah !
Bize şefaat eyle, valiahi senin şefaatin ind-i ilahide asla red
dolunmaz.
Ey Rabbimiz ! Sen ulu Allahımızsın .. Ey Rabbimiz ! Sen
yüce Allahımızsın .. Ey kuluna her işinde kafi gelen, sen Alla
hımızsın . . .
Bizlere La ilahe illailah Muhammedün Resfılüllah ilmini
kolaylaştır, ki hakkıyle ve sıdk ile kail olabilelim. Bütün pey
gamberlerinin en şerefiisi ve nurlusu olan sevgili peygamberi
mize hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Hamd-ü sena,
ancak alemierin Rabbi ve mürebbisi olan Allahu azim-üş-şana
mahsus ve münhasırdır.

F: 12

ElUiR SEYYID ALiYYüL-HEMEDANi KUDDiSE SIRRA

HUS-SAMEDANi HAZRETLERiNiN HAL
TERCüMELERiDiR

Doğum tarihleri kesin olarak bilinerneyen pir-i müşarün
ileyh, Hemedanlı Şıhab bin Muhammed'in oğludur. Zahir ve
batın ilimlerini cem'etmiş bulunan ve batın ehli arasında pek
meşhur olan birçok eserleri vardır. KiTAB-I-ESRAR-üN
NOKTA, ŞERH-i ESMA 'üLLAH, ŞERH-i FüSUS-üL-Ht
KEM, ŞERH-i-KASiDE-i HAMRiYYE-i FARIDIYYE eserle
ri arasında zikrolunabilir. Şeyh Şerafeddin Mahmud Bin Ab
dullah'ın müridi olmasına rağmen tarikati Sahib-üs-sırrı
Beyn-el-aktab Takiyyüddin Ali Dosti hazretlerinden öğrenmiş ve müşarünileyhten :
- Bütün dünyayı gez ve gör emrini alarak üç defa devr-i
alem seyyahati yapmıştır. Bu gezilerinde 1400 velinin sohbe
tiyle müşerref olmuş ve 400 veliyi bir mecliste hazır bulmuş
tur. Hicri 786 yılı zilhicce ayının altıncı günü alem-i cemale
intikal buyurmuştur. Aslını ve şerhini sunduğumuz FETHiY
YE evrad-ı şerifi için bizzat kendileri şöyle buyurmuşlardır :
- 1400 evliya-i-kirama mülakat müyesser oldu. Her bi
risine velayet makamına nasıl ulaştıklarını sordum. Bana, bu
evrad-ı şerifeye devam etmek suretiyle velayet fetholundu
ğunu söylediler. Bir gün, Mekke-i mükerrernede Harem-i şerif
içinde mürakabede bulunduğum sırada, Resfıl-ü ekrem sallal
lahu aleyhi ve sellem efendimiz hazır olarak : (Ey benim oğ
lum ! Fethiyye virdini oku ) buyurdular. Birdenbire Hızır
aleyhisselam zuhur etti ve beni elimden tutarak Mekke'nin
Batha vadisine götürdü ve bana orada Fethiyye-i şerifeyi ta
·

.•

Jim

buyurdu.
Bir başka

rivayete göre de, Fethiyye evrad-ı şerifesini
derleyip tertipledikten sonra Beyt-i şerife varmışlar ve orada
misafir oldukları bir gece manalarında Seyyid-i kainat aleyhi
ve alihi efdal-üt-tahiyyat hazretlerini mübarek dierinde bazı
evrad bulunduğu halde görerek :
- Huz, hazih-il Fethiyye (Al, Fethiye işte budur) fenna
nı üzerine kendisine lfıtfedilen evradı şerifi almışlar ve ken-
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dilerinin tertipledikleri

Fethiyye evradının aynı olduğunu an
lamışlardır.
Bu evrad-ı şe rifeye devam edenlerin, Allahu tealanın ina
yeti ve Resfılüllah sallallahu aleyhi ve sellemin himem-i ruha
niyyeti ve bu e vrad ı daha önce okuyan zevat-ı ali ş anın ve hak
velilerinin kudsi nefesleri berekatiyle çok faydalanacakları ve
ö zellikle Esrna-i Hüsnadan feyiz alacakları meşayi h i k irarn
ve ulema-i izam tarafından temin ve tebşir e di l mi ş ti r
Cenab-ı Hak , cümlemi zi onların feyizlerinden yararlan
-

.

dırsın.

EVR ID - 1 - FETHIIYE
VE OIUIUS U

-
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Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

La ilahe illallahü adede h abbatihi . . La ilahe illallahü

I

adede hayatihi . . Lll ilithe illilllahü adede hasatihi .. Lll ilil
he illallahü adede kelimatihi . . La ilahe illallahü

adede

halkihi .. La ilahe illallahü zinete arşihi .. La ilahe illallahü
mil'e sema vatihi .. La ilahe illallahü mil' e ardıhi . . La ilahe
illallahü adede misli zalike ma'ahu .. La ilahe

illallahü

vahdehu la şerike lehfı lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi
ve yümiytü ve lıüve hayyün la yemfıtü biyedih-il-hayrü ve
hüve ala külli şey'in kadir ve ileyh-il-masiyr . . Estağfirul
l ahe Sübhanallahi vel-hamdü Iiliahi ve la ilahe illallahü
vallahu ekberü ve la havle ve kuvvete illa billah-il aliy-

'
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• yı· ı.-azıym
•
•
.

I
I
*; I
•
�-

!

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Sübhanallahi ve bi-hamdihi.. Ve ma tevfikü illa bilahi ve la ha vle ve la kuvvete illa billahi sübhanallah-il-

• aziymi ve bi-hamdihi. . Sübhanallahi ve bi-hamdihi adede

lI

halkıhi ve zinete arşihi ve rıdil'e nefsihi ve midilde kelimatihi ve münteha

I
I
I

ı

..... ..... . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .
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l
I ilhimi ve minnetibi ve rahmetibi ve re'fetihi ve la havle lI

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . .. .. . . .. .. .. .

i

l

ve la kuvvete illa billah-il-aliyyil-aziym . . Allahümme ya
hayyü ya kayyfımü ya Allahü ya bedi'as-semavati vel

i

I ardi ya maik-el-mülki ya zel-eelali vel-ikram .. Ya la ilahe 1
1 illa ente inna nes'elüke bi-izzetike en tuhyi kulfıbena ve l
1 ecsamena ve ebdanena ve ervahena bi-envari ma'rifetike 1
I ebeden da'imen bakıyen hadiyen ya Allahü ya Allahü ya_
ll Allah .. Ve bi-envari hidayetike ve bi-envari kudretike
ilahi a'malüna kaliylün ve hacatüna kesiyrün ve ilahüna

l basiyrün .. Allahümmef'al bina ma ente lehu ehlün ve la
l

tef'al bina ma nahnü lehu ehlün . . Allahümme inniy es'e-

lüke mii Iii estahıkku ve e'uzü bike mimma estahıkku
ni'mel-Mevla ve ni'men-nasiyr gufraneke

Rabbena

ve

ileyk-el-masiyr .. Ve la h avle ve la kuvvete illa billah-il-

i
•

Il

l
ve 1

aliyyil-aziym .. El-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn es-salatü

ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi
I ves-selamü
ecma'ıyn .. Allahümme ya vacib-el-vücudi ve ya l
II sahbihi
vahib-el-hayri vel-cfıd .. Efıd aleyna envare rahmetike ve
I
yessir
lenel-vüsule
ila
kemali
ma'rifetike
..
Sübhaneke
la
I ilme lena illa ma allemtena ve la yuhitfıne bi-şey'in min

ı
�

ilmihi illa

bi-..,:na

şa'e ve la m a'rifete l ena illa ma

elhemte

na inneke ent-el alim-ül-hakiym .. Allahümme inna nes'elüke min-el-ismeti devamehii

ı
*

�
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I

l
•

�

1
1

l

I

l

l
I

i

l

ll

I
I

ve min-en-ni'ıneti tamameha ve min-el-afiyeti husuleha
ve min-er-ralımeti şümfıleha ve min-el-ayşi ergadehu ve
min-el-ömri es' adehu ve min-el-vakti atyabehu ve min-er
rızkı evsa'ahu ve mi n-el-fadli

a'zebehu

ve

min-el-lfıtfi

enfa'ahu ve min-el-in 'ami e 'ammehu ve min-el-ihsani etem
mehu .. Allahümme ya Allahu kün lena ya Cebbar .. Ve la
tekün aleyna ya Gaffar .. Allahümme

ya Allahu alıti m bis

sa'adeti acalEna ve hakkık biz-ziyadeti amaJena vakrün
bil-i\fiyeti gudüvvena ve asaıena vec'al ilô. rahmetike ve
magfiretike masiyrena ve me'alena ve subbe sicale 2.fvike

ala zünfıbina ve münne aleyna b i-islahi uyubena vec ' al-it
tekva zadena ve fi dinike ictihadena fe-inne aleyke tevek
külerra ve itimadena ve sebbitna ala nehc-il-istikameti ve

' a ' idna min mucibat-in-nedameti yevm-el-kıyameti ve haf
•

l
I
1.

İ

I
II

�

fif anna sikal-el-evzari verziikna ma'iyşe't-il-ebrar vekfi-

na vasrif anna şerreı-eşrari va' tik rıkabena ve rıkabe aba'ina ve ümmehatina ve meşayihina ve üstazina min-ed-dey-

ni

vel-mezalimi ven-nari bi-izzetike ya azizü ya gaffarü

I

ya keriymü ya settarü ya haliymü ya vehhab .. Ve salialla
hümme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi
ecma'ıyne ( Amin) bi-rahmetike ya erham-er-Rahimiy n
vel-hamdü lillahi Rabbil-ii.lemiyn..

�
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i

I
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Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Estagfirullah-el-aziym..

Estagfirullah-el-aziym . . E s-

tagfirullah-el-aziym. Ellezi l a ilahe illa hüvel-hayyül kay
yüme ve etubü ileyh . . Allahümme-ent-es-selamü ve mink
es-selamü ve ilçyke yerci-üs-selamü hayyina Rabbena hisselami ve-edhilna dar-E s-selam i tebarekte Rabbena ve te'a
leyte ya zel-eelali vel-ikrami . .

Allahümme lek-el-hamdü

hamden yüvafi ni'amike ve yükafi mezide keremike ah
medüke bi-cemi-i mehamidike m& alimtti minbil ve ma
lem fı.'"lemü ve ala cemi-i ni'amike külliha ma alimtü min
ha ve mit !em 1l'lem ve aıa külli hal . .

E' lızü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahu la ilahe illa hüvel-hayyül kayyfımü la te 'huzü
hu sinetün ve ıanevmün ıehu ma fis-semavati ve ma fiı-ar
di men-zeııezi yeşfa'u indehu ma. bi-iznihi ya·ıemü

ma.

beyne eydiyhim ve ma haıfehüm ve ı a yuhitune bi-şey'in
min ilmihi illa bi-ma şa'e vesi'a kürsiyyühüs-semavati vel-

• arda ve la ye'udühü hıfzıhüma ve hüvel-aliyyül-aziym . .

I
I

i

I

Sübhanallahi el-hamdü l illahi
illallahu vahdehu la şerike lehu
hamdü ve hüve
hamdü

Allahu ekberü l a ilahe
lehül-mülkü

ı

ve lehül

ala külli şey'in kadir .. Sübhanallahi vel

Iiliahi ve !il. ilô.he illô.llahu vallahu ekber .. Lô. ilô.he
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vahid-ül

illallah-ül melik-ül-cebbar. . La ilahe illallah-ül

kahhar ..
lah-ül
te'al..

La ilahe illallah-ül

aziz-ül -g affar ..

La ilahe illal

kerim-üs-settar .. La ilahe illallah-ül

leyli

La ilahe illallahu halık-ül

illallah-ül mabudi bi-külli mekan . .

mezkfır-ül bi-külli lisan . .

ı

kebir-ül-mü

ven-nehar .. La ilahe

La

ilahe

illallah-ül

La ilahe illaJlah-ül ma."rufu bi-

külli ihsan .. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fi

şe'n .

La i lahe

ema•

illallahu iymanen

nen min Al l ah ..
'

La

ilahe

billah . .

La ilahe illallahu

.

iliallahu emaneten ind' Allah

ilahe iliallahu ve la havle ve

..

La

la kuvvete illa billah .. La i l a

he illallahu ve la na'büdü illa iyy ah .. La

ilahe

hakkan hakka .. La ilahe i ll allahu iymanen

ve

-

illallahu

sıdka.

La

ilahe illallahu ta'abbüden ve rıkka .. La ila h e illallahu te
l attüfen ve

rıfka . La il ahe illallahu kable külli şey'in .. La
.

ilahe illallahu ba'de külli şey'in .
Rabbüna ve yefna ve yemfıtü
lah-ül

melik-ül

.

La ilahe

illallahu yebka

külli şey'in .. La

hakkul-mübiyn .
.

ilahe illal

La ilahe illallah-ül me

lik-ül hakkul-yakiyn. La ilah e illallah-ül aliyyül-aziym
u ilahe illallah-ül hak i m-ül-keriym . . La ilahe illallahu
.

..

Rabbüs semavat-is-seb'i ve Rabbül arş-ül-aziym . . La ilahe
illallah-ül ekrem-ül ekremiyn . . La ilahe illallahu erhamü r-rah i miyn. . La ilahe illallal: u habib-üt-tevvabiyn .. La
ilahe illallahü

l
İ

I

t
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i:

" · · ı -mesa� k ıyn..
·
"" h aA d ıyyu
• ·· ı -mu d ı" lL aA ı· ı aA h e ı" ll aA ll a h u
ra" h ım-u

t I iyn. . La ilahe illaJlahü delil-ül-ha'iriyn .. La ilahe illallahü
•
t
•

:
l
l
I
I

I

eman-ül-ha.ifiyn . . La ilahe illallahü gıyas-ül müstegıysin ..
La ilahe illallahü hayr-ün-nasırıyn..

La ilahe illallahü

hayr-ül-hafızıyn .. La ilahe illallahü hayr-ül-varisiyn .. La
ilahe illallahü hayr-ül-hakimiyn .. La ilahe illallahü hayr
ür-razıkıyn. : La ilah e illallahü hayr-ül-fatihiyn .. La ilahe
illallahü hayr-ül-gafiriyn .. La ilahe illallahü hayr-ür-ra-

1 ııimiyn .. La ilahe illftllahü vahdehu ve sadaka va'dehu ve
t
•

i vahdehu ve la şey·e ba'dehu. . La ilahe illallahü ehl-ün

�

•

1
l

nasara abdebu ve e'azze cündehu

ve

hezem-el-ahzabe

ni'meti ve lehül-fadlü ve lehüs-sena'ül-hasen .. La

ilahe

i!Hll!ahü adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdô.'e nefsihi

ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahü sahib-ül vahda
niyyet-il ferdaniyyet-il kadimiyyet-il ezeliyyet-il ebediy

t
•

yet-illezi leyse lehu sıddun ve la niddün ve la şibhün ve

I

biyedih-il hayrü ve hüve ala külli şey'in kadir ve ileyh-il
masiyr. . Hüvel-evvelü vel-ahirü vez-zahirü vel-batınü ve

!
1

I
1
l
l
l

la şcrikün yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemfıtü

hüve bi-külli şey'in aliym. Leyse kemislihi şey'ün ve hüves-s 2 mi'ul-basiyr .. Hasbünallahü ve ni'mel-veki l ni'melMevla ve ni'men-nasiyr.. Hasbünalla hü v e ni'mel-vekil

I

l

I
I
I
I
I
I
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I

1
1
1

.'
ı
ı
'
nı me - Mev a ve nı men-nasıyr gu f rane ke
A

i

Ra bbena
A

ve

Allahümme Iii miini'a limii ii'teyte ve Iii mü"tiy limii
mena'te ve la radde lima kadayte ve la yenfa'u zel-ceddi
mink-el-ced . .

Sübhane

Rabbiyel

aliyyil-a'Iel-vehhab . .

Sübhane rabbiyel aliyyil-a'lel kerim-il-vehhab .. Sübh ane-

.

ke ma abednake hakka ibadetike .. Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike .. Sübhaneke ma zekernake hakka
zikrike .. Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike .. Sübhan'allah-il-ebediyyil-ebed .. Sübhan'allah-il-vahid-il-ahad.
Sübhan'allah-il ferd-is-samed ..

l

1
la 1

Sübhan'allahi rafi-is-se-

mavati bi-gayrı amed. Sübhan 'a.llahi basıt-il-aradıyni bila

1
1

sened .. Sübhan'allah-illezi lem

1

I
l

l
1

•

ileyk-el-masiyr ..

1
1
1
1
1
1
1
1

1
İ
I

•

1

i

yettahiz salıibeten ve

veled .. Sübhan'allah-illezi lem yelid ve lem yfıled ve lem
yekfın lehu küfüven

ahad..

Sübhan-el-melik-il-kuddüs ..

Sübhane zil-mülki vel-meleküt .. Sübhane zil-izzeti vel-azameti vel-kudreti vel-heybeti vel-celali vel-cemali vel-kemali vel-beka' i ves-sena'i ved-dıya vel-ala'i ven-nu'ama'i
vel-kibriya'i vel-ceberfıt.. Sübhan-el melik-il-ma'bud .. Süb

l
l

I

l

,

han-el melik-il-vücud .. Sübhan-el malik-il halık-il hayyil
lezi la yenamü ve la yemfıt.. Sübbuhün kuddüsun Rabbüna ve Rabbül-mela'iket i ver-ruh . .

I

• • • •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • •
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i

i
İ

1

Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lft iliilıe illiillahu

va!-

lahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billah-il al iyyil -

1 aziym .. Allahümme ent-el melik-ül-hakkullezi la ilahe illa
l
Ya Allahü .. Ya Rahmanü .. Ya rahiymü .. Ya mali
ente

!ı

l
l ya azizü, ya cebbarü, ya mütekebbi rü, ya ha.lıkü, ya bari'ü, l
l ya musavvirü, ya gaffarü, ya kahharü, ya vehhabü, ya l
l rezzakü, ya fettahü, ya alimü, ya kabidü, basitü, ya l
1 hafıdü, ya ra.fi"ü, ya mu'izzü, ya müzillü, semi'u, ya l
I

..

kü, ya kuddüsü, ya selamü, ya mü'minü, ya müheyminü,

ya

*

;

ya

basiyrü, yil hakemü, yii adlü, yft lfttifü, yii h abiyrü,

halimü, ya azimü, ya gafurü, ya şekurü, ya aliyyü,

��

� � : � ��

��� �

yil

� � 1l
ya

yb ,
P U ü, y
� keb iy · y a haf y ü, a u i tü, ya h
rya
A
A
A
.
.
- ya mucıbu,
kerımu, ya rakıbu,
ya vası u, ya <ı akımu, ya

i
;
I

�

i

I

İ1
l muhsi, ya mübdi"ü, ya mu'iydü, ya muhyi . y a mümiy- l
tü, ya ııayyü, ya kayyumü, ya vacidü, ya mae:idü, ya va- l
I! hidü,
ya ahadü, ya samedü. ya kadirü. ya muk tedirü, ya l
: mukaddimü, ya mu'ahhirü, ya evvelü. ya
ya za- l

i
�

veJüdü, ya mecidü, ya ba'isü, ya �ehidü, ya hakkü,

ya

Vt_>k ilü, ya kaviyyü, ya metinii, ya VPliyyü. yii lı amidü, ya

a h irü,

hirü, yil bittınü, yft vil.li, yil ınüte'ali

!

!
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ya berrü, ya tevvabü, ya mün'ımü, ya müntekımü, ya afüv
vü, ya ra'ufü, ya malik-el-mülki, ya zel-eelali vel-ikrami,
ya Rabbi, ya muksitü, ya camiü ya ganiyyü, ya mugni,
ya mu'ti, ya mani'ü, ya darrü, ya nafi'ü, ya nurü,

ya

hadi, ya bedi'ü, ya baki, ya varisü, ya reşidü, ya saburü,
ya sadıkü, ya settarü, ya men tekaddeset an-il eşb3.hi

l

zatühu ve tenezzehet an müşabehet-il emsali sıfatühu ve
ya men dellet ala vahdaniyyetihi ve ayatihi ve şehidet

I mevcudün la min illetin . . Ya men hüve bil-birri ma'nıfün
bi-rübubiyetihi masnu' atihi.. Vahidün la min kılletin ve
ve bil-ihsani mevsufün . . Ma'rufün bila gayetin, ve mev-

,

sufün bila nihayetin evvelün kadiymün bila ibtida'i, ahi•

l

rün keriymün rahiymün bila intiha'i .. Ve gafere zünfıb-el
müznibiyne keremen ve bilmen . . Ya men leyse kemislihi

1 şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr.. Hasbünallahü ve ni'melt vekil ve ni'mel-Mevla ve ni'men-nasiyr. . Ya da'imen bila I
t fena'in ve ya ka'imen bila zevalin ve ya müdebbiren bila

•

I
1

ıi

•

vezirün, sehhil aleyna ve ala validiyna külle asiyr.

La

uhsi sena'en aleyke ente kema esneyte ala nefsike azze
cô.rüke ve celle se!l ô.'üke ve tekaddeset esmii.'üke ve azü
me şiinüke ve Iii ilii.he gayrüke.. Yef"alüllahe mii. yeşii'ü

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
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I

bi-kudretihi ve yahkümü ma yüridü

I

billahi yuhyi.. Sübhane men lem yezel Rabben rahiymen

l

ı

ve bi-izzetihi. . Elii

*
İ

ilaHahi tasiyr-ül-umfır küllü şey"in halikin
vechehu
I lehül-hükmü
ve ileyhi türca'un. Feseyekfikehümüllahü
I
I ve hüves-semi"ul-aliym
.. Hasbünallahü ve kefa semi'allaI
; hü limen de'a leyse vera."allah il-münteha men"i 'tesame I1
illa

:

I ve la yez5Jü keriymen . La i lalle illallah-ül halim-ül-ke- I
l riym sübhanallahi ve tebarekallahü Rabbüs-semavat-is l
I seb'a ve Rabbül arş-il-aziym vel-hamdü lillal"!i R abbil-ale- l
miyne ilahen vfıhiden ahaden S 3.med en ferden vitren hayI yen kayyfımen ebeden lem yettahiz salıibeten la veleden l
l ve lem yekün lehu şerikün fil-miilki ve lem yekün lehu l
.

t
•

!
•
A

'
•

ve

veliyyün min-cz-zülii ve kebbi rhü teklıiren Allahu ekber . .

!

Ha sbünallahü li-dinina . . Hasbünnallalıü li-dünyana .. '

•
t Hasbünallalıü lima ehemmena . . Hasbünallalı ü limen bega t
•

I
l
l men kadena bi-su'in .. Hasbünallahü ind-el-E1evti.. Has- I
I bünallahü ind-el-kabri. . Ha sbünallahi ind-el-mesa'ili I
l Hasbünallahü ind-el hisabi . . H2.sbünallahii ind-el-mizani .. I
l Hasbünalllahü ind-es-sırati .. Hasbünallahü ir:d-el-cenneti l
•

aleyna . . Hasbünallahü limen hasedena, hasbünallahü li..

i

.
'

ven-nar . . Hasbün a1lahü

ind-el-lika'i . .

Hasbiyallahüllezi

*
�

�

..... ............ . . .. .. . . .. . ..... . . . .. .. ........ ... .. .. .. .
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İ

La ilahe ma hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb..

La!

i lahe illallahü sübhanallahi ma a'zamallahü la ilahe illal

lahü sübhanallahi ma ahlemallahü La ilahe illallahü

'

sübhanallahi ma ekremallahü.

Ma a z amallahü

ma

ahlemallahü ma ekremallahü.. La ilahe il lall ahü vah
dehu la şerike lehu Muhammedün Resfılüll2.h . . Allahüm
me salli ala Muhammedin küllema zekere�ı-üz-zakirun

..

Allahümme salli ala Muhammedin küllema gafele an zik
rih-il-gafilfın .. Radiyna billahi teala Rabben ve bil-islami

i dinen ve bi-Muhammedin sallallahu aleyhi ve selierne ne

İ biyyen ve resfılen ve bil-kur'ani imamen ve bil-ka'beti
İ kıbleten ve bis-salati ves-savmi vez-zekati vel-hacci fari
zatan ve bil-mü'miniyne ihvanen ve bil-mü'minati alı eva 
Iİ tin ve bis-Sıddıykı vel-Faruki ve zin-Nfıreyni vel-Mürte1' da e'imme ten ve bi-sair-is-sahabeti
•

•

teala

rıdvanullahi

aleyhim E cma'iyne kıdveten ve bi-halalillahi teala h alalen

l ve bihi hisaben ve bi-haramillahi teala haramen ve bihi
l azaben bil-cenneti sevaben ve bin-nari ikaben Merve

l
1

i

•

..

ve bil-melekeyn-il kirarneyn-il katibeyn-iş ş ahideyn- il
adileyni hayyen kümallahü teala
zektüba

. . . ..

.

fi

fi gurreti

evveli sahifetinii

. .. . .

..- ..-

.. .. . . . .
-

-

-

.. .

yevmina ha

i

. .. .. . . .. . . .. .
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i
l

h i\ zihi

�!S1IiLLAH-iR-RAHMAN-iR-RAHiYM

i
1

ve eşhe-

I de bi-enna neşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike I
l ıehu ve ne§hedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu I

'l

! erselehu bi l-hüda ve din-il-hakkı ala hazih-iş-şehadeti
•

nahya

ve

aleyha nemutü ve aleyha nüb'asü inşa' allahu

'
�

'İ

teala . . E 'uzü bi-kelimatillah-it-tammati külleha min şerri
I
I ma
hal�lka . . Bismillahi hayr-il-esma"i . . Bismillahi Rabbill
I
l ardi ve Rabbis-sema'i.. Bismillahillezi la yadurru ma'a I
l
şey ' ün fil'ardi ve la fis-sema'i ve hüves-semi'ul- I

!

l

ismihi

aliym .. E l-hamdü lillahillezi alıyani bil'de mô. ematenô. ve

redde ilebna ervahena

ve

ileyh-il ba'sü. ven-nüşur . . Asba.h-

j
l

1 na ve asbehal-mülkü lillahi vel-azametü velkibriya'i vel- I
I ceberutü ves-sultanü vel-bürhanü lillahi vel-alaü ven-nu'- I

I
i
Il

r,. am�i'ü lillahi vel-leyl i ven-neharü lillahi ve ma sekene fiy-

I
I

�

�

't

hima lillah-il vahid-il-kahhar .. Asbahna aHi fıtra't-il i slami ve alii kelime't-il-ih liisi

ve

alô. din-i nebiyyinii. Muh am-

medin sallallahu aleyhi ve selleme ve ala milleti ebiyna ibrahime haniyfen müslimen ve ma kane min-el-müşr ikiyn.
SQlavatul lah i

ve

h ameleti arşihi

mela'iketihi ve enbiya'ihi

ve cemi-i halkıhı

ve rüsulihi ve

I

1

!
I

l
l
l
y�
,

"

..._. ..._...._. �• •• • • •• •• • • • • •• •• •• o• •• •• •��.._.
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ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi aley
hi ve aleyhim-üs-selamü ve rahmetullahi ve berekatühu ..

E s-salatü ves-selamü aleyke ya Resfılallah..

İ

Es-salatü

ves-selamü aleyke ya habiballah .. Es-salatü ves-selamü
aleyke ya halilallah .. Es-salatü

ves-selamü aleyke ya

nebiyyallah Es-salatü ves-selamü aleyke ya safiyyallah ..
Es-salatü ves-selamü aleyke ya hayre halkıllah . . Es-sala
tü ves-selamü aleyke ya men

ahtarehullah..

Es-salatü

ves-selamü aleyke ya men erselehullah .. Es-selatü ves
selamü aleyke ya men zeyyenehullah .. Es-salatü ves-se
lamü aleyke ya men kerremehullah .. Es-salatü ves-sela

İ
I

mü aleyke ya men azzemehullah .. Es-salatü ves-selamü
aleyke ya seyyid-el-mürseliyn .. Es-salatü ves-selamü aleyke ya imam-el-müttekıyn .. Es-salatü ves-selamü aleyke
ya hatim-en-nebiyyin .. Es-salatü

ves-selamü aleyke ya

şefi-al-müznibiyn. . Es-salatü ves-selamü aleyke ya re
sfıle Rabbil-alemiyn .. Salavatullahi ve mela'iketihi ve en.
biya'ihi ve rüsfılihi ve hameleti arşihi ve c emi-i halkıhi ala

!
İ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi aleyhi ve

I

aleyhim-üs-selamü ve rahmetullahi ve berekatühu .. Alla

hümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin fil
evveliyn. . Ve salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin

1
..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .
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l

l fil-ahiriyn Ve salli ala seyyidina ve neb iyyin a Muhaml medin fil-mele'il a'la ila yevm-id-din ve salli ala seyyidina

l
lI

1
1
1
1t

..

ve nebiyyina Muhammedin fi külli vaktin ve hıynin ve sal

li ala cemi-il enb iy a- i vel-mürseliyn ve ala mela ' ik eti k -el

mukarrebiyn ve al a ibadik-es-salihiyn ve al a ehl-i ta'atike

ecma'iyne min ehl-is-semavati ve min eh l- i l-ara diyn ver-

hamna vahşürna ma'ahüm b i-rahmetike y a erham-er-rahimiyn . . Allahümme edhilna fi rahmetike ve en te hayr-ürrahimiyrı..

•

1
1

l
i

I

Bismillah-ir-rahman-ir-rahiym
Allahümme ya malik-er-rıkab..
vab . .

Ve

Ya

müfettih-el-eb

ya müsebbib-el-esbab heyyi lena sebeben la nes

tatıy'u lehu taleben .. Allahümmec'alna meşguliyne bi-em
rike aminiyne bi-ahdike ayisiyne min haıkıke ani siyne

' bike müstevhışıyne an gayrike radıyne b i -k ada' i ke sabi
' riyne ala bela'ike şakiriyne le-ni'ma'ike mütelezziziyne
;.
bi-zikrike ferihiyne bi-kitabike münaciyne bike fi an a ' i l-

•

I
1

leyli ve etraf-in-nehar mübgızıyne lid-dünya muhibbiyne

' lil-ahireti müştakıyne

i l a lika'ike müteveccihiyne ila
•
t nab i k e müsta'ıddıyne l i l-mevt i .. Rabbena a ti n a ma ve

4

!
!
'

teni

ala rüsulike ve

ce
ad-

la tuhzina yevm-el-kıyameti inneke

lll tuhlif-ül-m i'ad . .

4.

i
1

1

i

·�� .....
. �.._.. � ...... ..... .... ..... ....
...
... � ...... ..... ..... �.�· .. .
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i
Allahümmec'al tevfike refikenfı. ves-sırat-el

l

nıüstakime

tarikena .. Allahümme evsılna ila makasidina ve tüb aley-

1 na inneke ent-et-tevvab-ür-rahiym .. Allahümme bike as
ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemfıtü
I1 bahna
ileyk-el-masiyr.. Allahümme erinel-hakka hakkan ver1 zukna ettiba'ahu ve erinel-batıla batilen verzukna ectina
I behu teveffena müslimiyne velhıkna bis-salihiyn .. Vedfa'
1 anna şsrrez-zalimiyne ve eşrikna fi dua-il-mü'miniyn. . Ve
1 kına Rabbena şerre ma kadayte . . Allahümmagfir li-üm1 meti Muhammed .. Allahiimmansur ümmete 1luhammed..
ve

ı

Allahümmerham ümmete Muhammed . . Allahüm-malıfaz
ümmete Muhammed .. Allahümme ferric an ümmeti Mu
hammed .. Allahümme tecavez an ümmeti Muhammed . .
Allahümme ya habib-et-tevvabiyne tüb

aleyna

ve ya

eman-el-ha'ifiyne aminna ve ya delil-el-mütehayyiriyne
düllena ve ya hadiyeel-mudıllıynehdina ve

ya gıyas-el-

I
t

I
I müznibiyne ıgfir lena zünübena ve keffir anna seyyi'ati- I
I1 nrt ve teveffena. ma'aı-e.brar. . Allahümme nevvir kulube- II
I . Allahümmeşrah sudurena .. Allahümıne yessir umu- 1
I rena . . All:ıhümmestür uyubena .. Ya hafiy-yel-eltaf nec- 1
I cina mimma nehaf. . Allahümmagfir lena ve valideyna ve I
müstagıysiyne agisna ve ya reca-el-münkatı'ıyne la tak-

ta' rcca'ena. ve ya rahim-eı-asıyn-erhamna ve ya gafir-eı-

na .

!

'

li-ü stazina ve li-meşayihina

t

�

�· . . .. ...... . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .
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ve li-ihvanina ve li-ashabİna ve li-ahbabina ve li-aşa'irina
ve li-kaba''ilina ve limen lehu hakka aleyna ve limen ves-

1
1
1

sana bid-dua'il-hayri ve li-cemi-il mü'miniyne vel-mü'minat vel-müslimiyne vel-müslimat el-ahya'ü :minhüm vel-

* vel-emrô.z kfıffeten bi-rahmetike yô. erham-er-rô.himiyn *
emvat .. Allahümmahfezna ya feyyazü min cemi-il bela'i

..

..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... . . . .. .. .. .
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- 217 RABMAN VE RAHİM OLAN ALLAilli

TEALA 'NIN

'lSMİYLE

Allah u te alanın yara ttı ğı taneler sayısınca LA tLAHE
iLLALLAH derim.
Allahu tealanın hayatı sayısınca LA iLAHE iLLALLAH
derim.
Allah u tealanın yarattı ğı küçük taşlar sayısınc a LA iLA
HE iLLALLAH derim.
Allahu tealanın kelimeleri sayısınca LA tLAHE lLLAL
LAH derim.
Allahu tealanın bütün yarattıkları sayısınca LA tLAHE
iLLALLAH derim.
Allahu tealanın arş-ı aziminin ağırlığınca LA tLAHE tL
LALLAH derim.
Allah u tealanın gökleri dolusunca LA iLAHE lLLALLAH
derim.
Allah u tealanın yerleri dolusunca LA lLAHE lLLALLAH
derim.
Bütün bu zikrolunanların misli sayısınca LA iLAllE tL
LALLAH derim.
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır. Birdir,
ulfıhiyyette ortağı yoktur. Mülk ve tasarruf O'nundur. Bütün
harndedenlerin harndi O'na mahsustur. Bütün dirileri diri
eden, bütün ölenleri öldüren O'dur. Bütün hayırlar O'nun elin
dedir. Her şey üzerine bizzat kadirdir, tam kudret sahibidir.
öldükten sonra, bizim de dönüşümüz O'nadır.
Allahu tealadan mağfiretimi ve günahlarıının örtülmesini
dilerim.
Allahu tealayı Zat-ı pakine ve şan-ı şerifine layık olma
yan noksanlardan tenzih ve kemal sıfatları ile tavsif ederim.
Hamd, Allahu tealaya mahsustur. Ma'bud-u bil-hak yoktur,
illa Allahu teala vardır. Her şeyden büyük ve ziyadesi ile ulu
dur. Ma'siyetlerden, O'nun koruması ile sakınır, ta'at ve iba
dete de, çok ulu ve yüc� olan Allahu tealanın yardımı ile kud
ret bulurum.
RAliMAN VE RAHİM OLAN ALLAHU

TEAL\'rı-""JN

tSMİYLE

Allahu tealayı, Zat-ı pakine ve şan-ı şerifine layık olma
yan noksan sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatları ile tavsif
ve O'na hamd-ü sena ederim. Zat-ı ecel ve al'asının kudret ve
kuvvetini ve kulun aciz ve zilletini öğrenmemize tevfikini ih-
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san huyuran ve bizleri iyman ve islam ile şerefleİıdiren de
O'dur.
O, ulu Allahu tealayı noksan ve eksik sıfatıardan pak ede�r
ve beni bu lütfuna mazhar kıldığı için de, aynı zamanda O'na
hamdederim. Allahu tea.layı, Zat-ı pakine layık olmayan nok
sanlardan tenzih eder ve O'na yarattıkları sayısınca hamd-ü
sena ederim. Bu tesbih ve tahmidim, arş-ı aziminin ağırlığın
cadır. Bu tesbih ve tahmidim, benden razı olasıya kadardır.
Bu tesbih ve tahmidim, kelimelerinin miktarı ve ilminin son
suzluğu kadardır.
Bu tesbih ve tahmidim, ihsan ve inayet buyurduğu ni
metleri, rahmetleri, re'fetleri kadardır.
Bu tesbih, tahmid ve diğer bütün ibadetlere gücümün
y;;tmesi ancak Allahu teaHi.nın azarnet ve tevfiki ile olabi:l
ınektedir. Bütün bunlara bende kuvvet ve kudret yoktur, kuv
vet ve kudret O'nundur. Bütün bunlar, Allahu teal3.nın kudl
reti ve yardımı sayesindedir. O, öylesine yüce ve ulu, öylesine
azarnet sahibidir ki, O'na sıfat ve mahiyyet-i ilahiyyesinde
kimse ortak olamaz, her şey O'na nisbetle hakirdir.
Ey her zaman diri ve canlı, daimi hayat sahibi ; ey her
zaman yarattıklarının korunup konanmasına kıyam gösteren
Allahım. Ey vücudu vacibolan Allah .. Ey göklerin ve yerle
rin yaratıcısı.. Ey mülkün gerçek maliki ve mutasarrıfı . Ey
ôeref ve kemal sahibi.. Ey Zat-ı ecel ve a'lasından başka ma'
bud-u bil-hak olmayan, illa zatı var olan .. Kudret ve azametin
hürmetine senden ; kalplerimizi, cisimlerimizi, bedenlerimi�d
ve ruhlarımızı ma.'rifetinin nurları ile ebedi, baki ve da'im ve
hadi olarak ihya etmeni isteriz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ..
Hidayetinin ve kudretinin nurları ile bizleri nurlandır.. E y
Allahım .. Senin için arnellerimiz ve ibadetlerimiz gayet azdıır.
Sana ihtiyacımız ise, gayet çoktur. ilahımız, amel ve ibadet
lerimizin azlığını ve ihtiyaçlarımızın çokluğunu görücüdüır.
Allahımız, ne iyi Mevladır ki bu kadar az amel ve ibadet.e
dahi, fazlı ve keremi ile bol bol sevaplar bahş ve ihsan edeır,
ne iyi yardımcıdır ki, ihtiyaçlarımızı karşılar ve giderir. GU
nahlarımız için mağfiretini isteriz ey Rabbimiz.. öldükten
sonra dönüşümüz sanadır. Ma'siyyetlerden, O'nun korumanı
ile sakınır, ta'at ve ibadete de çok ulu ve yüce olan Allahu
tealanın kudret ve yardımı ile kuvvet buluruz.
Bütün hamd-ü senalar o Allahu tealayadır ki, alemierin
Rabbi, mürebbisi ve malikidir. Salat ve selam, efendimiz Ha��.

- 219 -

reti Muhammed aleyhisseHlma ve O'nun aline, eviadına ve
ashabına olsun.
Ey vücudu sabit ve kamil, ey kullarına kereminin ve rah
metinin eserlerini bahşedici Allahım .. Rahmetinin ışıklarını,
üzerimize dök, taşır.. Bizi nimetlerinle sevindir ve üzerimiz
deki şerleri ve zararları def'eyle .. Seni kemal ile bilmek ve
bulmak, nasıl mümkün ise, tevfikinle onu bize kolaylaştır, ki
sana vasıl olalım . . Seni, noksan sıfatıardan tenzih ve kemal
sıfatları ile tavsif ederiz. Biz, senin künh-ü zatını bilmekten
aciziz, ilminin tamamı sendedir, ancak öğrettiğin kadarını
bilebiliriz. Başka bilgimiz yoktur, bize bildirdiğİn kadarını
biliriz. Ancak o kadarını biliriz ki, onu sen kalplerimize feyiz
yolu ile, kendi kazancımız olmaksızın telkin ve ilham eyledin ..
Gerçekten, bilgin her şeyi kuşatır, sen her şeyi bilirsin, her
şeyi yerli yerine koyan ilim, amel ve ihsanda kemal sahibi
ancak sensin .. Allahım, ismetimizi devam ettirmeni bizi isyan
lardan korumanı ve şerlerimizi def'eylemeni isteriz.
Dünyada ve ahirette, bize ihsan edeceğin nimetierin ta
mamını isteriz. Afiyetin husulünü isteriz. Rahmetinin şümfı
lünü isteriz. Geçim ve dirlik bakımından genişlik isteriz. ö
mürlerimizin. mes'ut ve mübarek olmasını isteriz. Vakit ve
zamanın pak olmasını isteriz. Bol ve geniş rızık isteriz. Kul
larına sebepsiz olarak ihsan buyurduklarının tatlısını ve iyi
sini isteriz. Lütuf ve tevfikinin, en yararlısını isteriz. Dünya
ve ahiret ni'metlerinin tamamını isteriz. İyınan ve diğer iba
detlerde tam ihlas ihsanını isteriz.
Allahım .. Din ve dünyamız için yararlı ol.. Kullarına ya
rarlı olan ancak sensin .. Ey kullarının işlerini düzelten, her
işlerine tekeffi.il eden ve onların düzelmelerini takdir eylP_yen ..
Din ve dünyamız için bize zararlı olma, zira zararları ul aştır
mayı icat eden de sensin.
Allahım .. Ecellerimizi iyilik ve saadetle doldur ve sonuç
landır. Ümitlerimizi ve ricalarımızı fazlası ile gerçekleştir.
Bizi, her vakit afiyete yakin et ve ulaştır. öldükten sonra,
sana dönüşünıüzde, bize rahmet ve mağfiret kıl.. Affını üzeri
mize boşaltarak günahlarımızı bağışla ve yok eyle .. Ayıpla
rımızı islah ve fesatlarımızı gidererek bizi nimetlendir. Tek
vayı, bizim için yol azığı ve rızık kıl. . Olanca gücümüzle, senin
ta'atinde bulund ur. Biz aciziz, seni kefil ettik sana dayandık ve
sana güvendik. Bizi, doğru yol üzerinde sabit ve daim eyle ..
Bizi, kıyamet günü pişmanlığı gerektirecek şeylerden koru,
Günahlarımızın ağırlığını hafiflet.. Bizi, salih kullarını rızık-

-·-
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landırdığın gibi rızıklandır. ihtiyacımız olan şeylerde, b:ize
kifayet edici ol. Yaramazların şerlerini ve yaramazlıklarmı
döndür ve men'et.. Kendimizi ve nefsimizi azat et .. Ana ve
babalarımızin nefislerini de azat et .. Şeyhlerimizi, pirlerimizi,
üstadlarımızı da azat et, borçlardan zalimlerden ve cehennem
ateşinden koru .. Kudret ve azametin hürmetine ey kemal ve
kudret sahibi, ey günah ve kabahatlerimizi örtücü, ey kulla
rının istediklerini verici, ey asilerin ayıplarını ve günahlarını
örtücü, ey asilerin cezalandırılmalarında acele etmeyen .. l�y
karşılıksız türlü atıyyeler, zahiri ve batini nimetler bağışla
yıcı .. Ya Allah, Efendimiz ve ulumuz Hazreti Muhammed aiey
hisselam üzerine ne kadar layıksa o kadar salat et, aline, ev
ladına ve ashabına da ( Amin . . ) Rabmetin sebebi ile ey rab
ınedicilerden daha fazla rahmedici ve ni'metlendirici.. Bütün
hamd-ü senalar o Allahu tealayadır ki, alemierin Rabbi, mü
rebbisi ve malikidiL

RAH:\LL�

VE RAHDI

OLAN ALLAIIU TEAL\'XL"V

tSMİYI..E

Azarnet sahibi Allahu tealadan, dünya ve ahirette günah
larımı a ç ığa çıkarmamasını, örtmesini ve mağfiret etmesi.ıı i
dilerim. O Allahu teala ki ondan gayrı ma'bud-u bil-hak yok
tur, illa Allahu teala vardır. Daima diridir, yarattıklarının
korurrup kolianmasına kıyam göstericidir ve ben ona döner,
ona tövbe ederim.
Allahım.. Sen, noksanlardan ve afetlerden salim ve mii
nezzehsin. Mahliıkatın, afetlerden ve rnekruh olan şeylerden
selameti de, ancak sendendir. Selamet, sana raci olur. Ey
Rabbimiz . . Bizi, afetlerden ve rnekruh olan şeylerden selamet
le diri eyle . . Bizi, cennetine dahil eyle .. Ey Rabbimiz .. Senin,
hayrın ve yararın çoktur. Her şey üzerine tam bir kudretle
faik ve galipsin .. Ey azarnet ve ikram sahibi.
Allahım.. Bize ulaşan nimetlerine hamdolsun ki, o ham
dimiz ancak senin içindir. O hamdimiz, d ünyada ve ahirette
senin ziyade keremine müsavidir. Sana, senin bütün hamdlE:rinle ve harndierinden bilmiş olduklarımla hamdederim. Bil
diğim ve bilmediğim bütün ni'metlerine hamdederim. ister
sevinç ve neş'e, ister yas ve keder bütün hallerde sana ham
dederim.
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SüROLMüŞ YE TAŞLANlUIŞ OLAN ŞEYTANDAN, ALLA
HU TEALAYA SIGINIRII\1 .. RAHMA N VE RAHtM OLAN
ALLAHU TEAL ANIN iSl\liYLE BAŞLARIM ..
O, yegane ma'bud-u haktır. Ondan başka ma:bud yc ktur.
Hayat sıfatı ile muttasıf bak i, daim. ebedidir. Halkın umu
runa kaimdir. O 'nu, ne gaflet ne de uyku basar. Göklerde ve
yerde ne varsa, hep on und ur. Onun mülküdür. izni olmaksızın,
k im yanında şefaat edebilir ? O, yarattıklarının önlerinde ve
arkalarında ne varsa, hepsini bilir. Onlar ise, onun maluma
tından hiç birisini kavrayamazlar, ancak dil Ediği kadarını
k avrayabilirler. O'nun kürsüsü, yerleri ve gökleri kuşatmış
tır. Ve bunların korunması, ona ağ·ırlık ve meşakkat vermez.
O ; pek ulu, pek büyüktür.
Allahu tefı.layı , Zat-ı pakine layık olmayan noksan sıfat
ıardan tenzih ve kemal sıfatları ile t avsif ederim. Hamd, Al
lahu tealaya mahsustur .. Allahu teala, her şeyden yüce ve
GOk uludur. 1Ia.budu bil-hak yok tur ; illa Allahu teala vardır.
Tektir, ortağı ve benzeri yoktur, mülk O 'nundur, Hamd
o·nundur .. O. her şey üzerine kadirdir.
Allahu tealayı, Zat-ı pakine layık olmayan noksan sıfat
ıardan tenz ih ve k emal sıfatları ile tavsif ederim. Hamd, Al
lahu tealaya mahsustur ve ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Al
lahu teala vardır, O her şeyden yüce ve uludur.
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, c ı:b
bar uadişah odur. Ma'bud-u b il-h ak yoktur, illa Allahu teala
vardır ki. ülfıhiyette tektir ve birdir, her şey üzerine galiptir.
Ma:bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, galiptir
ve günahları yargılayıcıdır. Ma'bud-u b il-hak yoktur, illa Al
lahu teala vardır ki, kerimdir ve ayıpları örtücüdür. Ma'bud-u
til-hak yoktur, illa Allahu teala va rdır k i , ş am yücedir ve
her şey üzerine tam kudretle faik ve alidir. Ma'bud-u bil-hak
yoktur, illa Allahu teala vardır ki, geceleri ve gündüzleri ya
ratıcıdır . .Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır
ki, her mekanda ma'buddur. Ma· bud-u bil-hak yoktur, illa
Allahu teala vardır ki. her lisanda zikrolunur. Ma'bud-u bil
hak yoktur, i l l a Allahu teala vardır k i , bütün iyiliklerle ta
nınmıstır. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır
k i , he r an yen i b ir iştedir. L.-\ iLAHE iLLALL:\H keli rp.esi� i.
.
A.llahu tealayı iyman ve tasdik etti .�·im için söylerim. LA il.ıA
HE İLLALLAH kelimesi n i . Allahu tealadan aman olarak söy
! e r i m . L.-\ i L . \ HE iLLALL_-\ H kelimesir. i , Allah u teala katmda
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emanet olduğundan söylerim. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa
Allahu teala vardır ki, O'nun tevfiki olmaksızın isyandan yiiz
çevirmeğe, ibadet ve ta'atte sehat ve karar etmeğe imkan yok
tur. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır, Allahu
teaJadan gayriye ibadet etmeyiz, ancak O'na i b adet ederi.z.
Doğru ve haklı bildiğim için LA iLAHE iLLAI...LAH derim.
LA iLAHE iLLALLAH kelimesini iyman ve tasdik ettiğim
ve sadık olduğum i çin söylerim. LA tLAHE iLLALLAH ke
limesini ibadet ve kulluk olduğu için söylerim. LA tLAHE
iLLALLAH kelimesini, Allalın teala bana dostluk ve iyilik
ettiği için söylerim. Ma'bud-u bil-hak yoktur, i lla Allahu te
Ua vardır, her şeyden öncedir, ondan gayrı EVVEL yoktur.
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır, ondan sc nra
hiç bir şey yoktur. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu tea.la
vardır. Biz�m Rabbimiz, her şey fani olup gittikten sonra da
bak idir. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki,
gerçek padişahtır, padişahlığa layıktır, istihkakı padişahlı ğı
ile zahirdir. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır
ki, padişahhğa layıktır ve padişahhğı hakkal-yakin zahir ol
muştur . Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki,
üluhiyette ortağı ve benzeri yoktur, öylesine şanı yüce ve ulu
dur ki, ona nisbetle her şey hakirdir. Ma'bud-u bil-hak yok
tur, illa Allahu teala vardır ki, celal ve azarnet sahibidir. M a'
bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, yedi k at
göklerin ve o yüce arşın maliki ve sahibidir. Ma'bud-u bil-hak
yoktur, illa Allahu teala vardır ki, kerim olanların hepsinden
daha fazla kerimdir. Mabud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teiLla
vardır ki, O'nun rahmeti bütün rahmet edicilerin rahmetinden
ziyadedir. Ma'bud-u b il-hak yoktur, illa Allahu teala vardır
ki, tövbe edenleri sevicidir. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Al
lahu t 2ala vardır ki miskinlere merhamet edicidir. Ma'bud-u
bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, azgınlara ve Ba
pıklara yol gösteric idir. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu
teala vardır ki, şaşırıp kalanlara yol göstericidir. Ma'bud-u
bil-hak yoktur, illa Allah u teala vardır ki, k orkanları korkula
rından emin kıhcıdır. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu
tsala vardır ki, medet isteyenlerin imdatlarına yetişicid.ir.
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, yardım
edenlerin en hayırhsıdır. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu
teala vardır ki, koruyucuların en hayırlısıdır. Ma' bud-u b il-hak
yoktur. illa Allalıu teala vardır k i , hakimierin en hayırlısıdır.
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ma'bud-u b il-hak yoktur, illa Allahu teala vardır k i , rızık ve
renlerin en hayırlısıdır. Ma'bud-u bil-hak yoktur, i lla Allahu
teala vardır ki, fatihlerin En
hayırlısıdır. Ma'bud-u bil
hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, yargılayıcıların
en hayırlısıdır. Ma'bud-u bil-hak
yoktur, illa Allahu te
ala vardır ki, rahmet edenlerin en hayırlısıdır. Ma'
bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, tek
tir. Va'dinde sadıktır,
kullarına yardım eden O'dur.
Kendi askerlerini galip eylemiştir. Kafirlerin topluluk
larına bozgunluk ve kırgın vermiştir. Ondan sonra hiç bir şey
yoktur, bütün malılukatın fenasından scnra baki kalacak
O'dur. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki,
bütün nimetierin sahibidir. Fadl da onundur. En güzel se
nalara layık ve müstehak olan da O'dur.
LA iLAHE iLLALLAil kelimesini, Allahu tealanın malı
lukatı sayısınca, arşının ağırlığı miktarınca, O, razı oluncaya
kadar, kelimeleri miktarınca söylerim.
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır ki, vah
daniyyet ve ferdaniyyet sahibidir. Kadimdir, ezelidir, ebedi
dir. O'nun ulfıhiyyet emrinde karşı gelecek zıddı yoktur. O'
nun, işlerine isteklerine muhalefet edebilecek benzeri ve eşiti
de yoktur. Benzeri ve ülfıhiyyette ortağı yoktur, diriltir ve
öldürür. Zat-ı ecel ve a'lası daima diridir. O'na ölüm arız ola
maz. Bütün hayırlar, O'nun kudret elindedir. O, her şey üze
rine kadirdir. ölümden sonra, herkes O'na dönecektir. O, ev
veldir. O, ahirdir. O, zahirdir. O, batındır. Aza veya çoğa,
olana veya olmayana, bütün eşya ve mevcudata alimdir. Hiç
bir şey O'nun misli değildir. O, bütün işitenleri işitici, bütün
görenleri görücüdür. O, Allahu teala, bütün işlerimizde bize
kafidir. O, en iyi vekildir. O, en iyi Mevladır. O, en iyi yardım
edicidir. O, Allahu teala, bütün işlerimizde bize kafidir. O, en
iyi vekildir. O, en iyi Mevla'dır. O, en iyi yardım edicidir.
Ey kudret ve azarnet sahibi Rabbimiz .. Senin mağfiretini
i steriz. öldükten sonra dönüşüm;lz sanadır. Allahım : Senin
ezelde takdir ederek verdiklerinf hiç bir şey engel olamaz.
Senin men'ettiğini verebilecek Vf 'rici de yoktur. Senin kaza
ettiğini reddedebilecek de yoktur. Varlık sahibinin varlığı, se
nin katında hiç bir fayda vermf l. Faydası olabilecek, ancak
salih amellerdil'.
Rabbimi tenzih ederim. O, yücelerin yücesi ve çok bağış
layıcıdır. Rabbimi tenzih ederim. O, yücelerin yücesi ve çok
bağışlayıcı ve kerimrlir. Seni tenzih ederiz, sana layık hakiki
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ibadet ile ibadet edemedik. Seni tenzih ederiz, seni lay ık ol
duğun şekilde bilemedik. Seni tenzih ederiz , seni layık 0ldu;�un
ı:;ekilde zikredemedik. Seni tenzih ederiz, sana layık oldu:�un
ş e k ilde şükredemedi k .
Allahu tealay ı tenzih ederim, e b ediyyen ebedi O'dur. Al
lahu tealayı tenzih ederim ; sıfatında, mahiyyetinde ve haki
katinde birdir. Allah u tealayı tenzih ederim ; birdir, uludur,
bütün hacetierde O'na kasdolunur. Allahu tealayı tenzih ede
rim, gökl e ri yükselten, direksiz ve dayanaksız tutan O'dur.
Allahu tealayı tenzih ederim, yerleri dayanaksız dö ş ey en de
O'dur. Allalın teal ?. yı tenzih ederim, O, eş ve çocuk edinme
miştir. Allahu tealayı tenzih ederim, hiç kimse ondan dağına
mıştır, kendisi de k i mseden doğmamıştır. Allahu tealay ı t.en
z ih ederim, O, öylesine padişahtır ki, her türlü ayıplardan pak
tır. Allahu tealayı, tenzih ederim, mülk ve melekfıt sahibidir.
A llahu tealay ı tenzih ederim, O, izzet ve kudret, azamet, hey
bet, celal ve cemal, kemal, beka, sena ve ziya sahibidir. Ni'met
s ahib idir, zatında ve sıfatında ululuk sahi b idir. Tenzih ederim
o padişahı ki, ma'budumdur. Tenzih ederim o padişahi ki, mev
u ittur. Tenzih ederim o padişahı ki, bütün alemierin yaratı
cısıdır. O, öyle bir vadişahtır ki, daima diridir, uyumaz ve öl
mez. Her tü r lü noksanlıklardan ve ayıplardan paktır, münez
zehtir ve uzaktır. Celal ve azarnet sahibi Rabbimizdir . Bütün
mele klerin ve ruhların da Rabbidir. Allahu tealayı, her türlü
c:ı. yıplardan ve noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd, aneak
Allah u tealaya ma hsustur. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Al
lahu teala vardır. Allahu teala, büyüktür ve çok uludur. 1\-la'
siyetlerden sakınmamız ancak O'nun koruması ile, ibadet ve
t3:atte bulunabilmemiz O'nun balışettiği kudret ve kuv-vetle
diL
Allahım : Sen padişahsın, padişahlığa lay ı k sın, senden
gayrı ma'bud-u bil-hak yoktur, illa sen varsın . . Ya Allah, ey
dünyada ve ahirette rahmet edici.. Ey ahirette rahmet edici . .
E y padişah .. Ey her türlü ayıplardan ve noksanlıklardan pak
ve uzak olan . . Ey her türlü afetlerden ve noksanlıklardan sa
lim olan. Ey kullarını zulümden emin edici olan .. Ey gözle
yici ve koruyucu . . Ey her şeyin üzerine galip ve aziz olan . . Ey
l18Jkı dilediği her şeye zorlayan veya halkın halini islah eden,
cv her türlü ihtiyaçlardan ve n ok sa n l ık l a r d a n münezzeh
ve
yüce olan . . Ey bütün malılukatı yaratan .. Ey bütün eşyayı
y 8 ratan . . Ey eşyan ın suret ve keyfiyetini yaratan . . Ey çok
y::._:·lıgi'..�l l C l . . T:: y b. e :· s ey üzerine galip . . E y zahir ni metlerini
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bağışlayıcı. . Ey kullarına bol bol rızık verici .. Ey son derece
fatih .. Ey son derece bilici. . Ey dilediğini sıkan ve daraltan..
Ey dilediğini açan ve genişleten .. Ey dilediğini alçaltan.. Ey
dilediğini yücelten .. Ey aziz eyleyen .. Ey hor ve hakir eyleyen.
Ey çok iyi işiten .. Ey çok iyi gören .. Ey hükmeden, Hakkı ye
rine getiren, ey çok adaletli olan .. Ey kullarına lfıtuf ve dost
luk eden . . Ey her şeyden haberdar olan .. Ey hilm sahibi.. Ey
çok azametli.. Ey mağfireti çok .. Ey rizasma uygun işleri faz
lasıyle karşılayan .. Ey çok yüce .. Ey çok büyük . . Ey halkı
rnekruhlardan saklayıcı.. Ey her yaratılmışın rızkını veren . .
Ey misafire v e zaife kifayet edici.. E y eeladet ve ululuk sa
hibi.. Ey keremi bol .. Ey bütün varlıklar üzerinde gözetici. .
Ey k endisine yalvaranların isteklerini veren .. Ey rızkı ve rab
ıneti herkese eriştirici.. Ey ilim ve hikmet sahibi .. Ey itaat
eden kullarını sevici.. Ey kudret ve azarnet sahibi.. Ey ölüleri
diriltip kabirierinden çıkaran.. Ey kendisinden hiç bir şey
kaybolmayan, her yerde hazır ve nazır olan .. Ey varlığı hiç
değişmeden duran .. Ey kullarından sevdiklerine vekil olan ..
Ey çok güçlü .. Ey çok sağlam .. Ey iyi kullarına dost .. Ey övü
len ve övülmeğe kendisinden gayrı müstehak bulunmayan.. Ey
ilminden hiç bir şey kaybolmadan bütün eşyayı zapteyleyen.
Ey eşyayı yoktan peyda eden .. Ey mahlfı.katı hayattan ölüme
geri döndüren . . Ey hayat veren .. Ey öldüren .. Ey her zaman
diri olan .. Ey halkın korunup kolianmasına kıyam gösteren ..
E y istediğini istediği vakit bulan.. Ey kadri ve şanı büyük,
kerem ve semabati bol olan.. Ey ülfı.hiyyet sıfatlarında tek
olan, şeriki ve benzeri bulunmayan .. Ey zatında tek olan .. Ey
hacetierin bitirilmesi ve ıstırapların giderilmesi için tek mer
ci.. Ey her istediğini dilediği gibi yapınağa gücü yeten .. Ey
kuvvet ve kudret sahiplerine de dilediği gibi tasarruf eden ..
Ey istediğini ileri geçiren, öne alan .. Ey istediğini geriye bı
rakan .. Ey kendisinden gayrı her şeyden önce olan . . Ey ken
disinden gayrı her şeyden sonra olan . . Ey vücudu zahir .. Ey
zatının hakikati akıldan ve duygulardan örtülü olan .. Ey mül
künde hakim ve mutasarrıf olan .. Ey h er şeye tam kudret
ile faik ve mahlukat sıfatlarından ali ve münezzeh olan. .
Ey kullarına ihsan edici. . Ey tövbeleri kabul edici.. Ey ni'met
verici . . Ey günahkar kullarından dilediklerine cezalarını ve
rici.. Ey günahları affedici .. Ey çok rahmet ve şefkat edici ..
Ey m ül ü n ebedi maliki.. Ey mutlak istiğna ve fazl-ü kerem
F: 15
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sahibi . . Ey Rabbimiz . . Ey bütün işlerini yerli yerince ve bir
birine uygun olarak yapan .. Ey kıyamet günü halkı toplayıeı ..
Ey hiç bir vakit, hiç bir kimseye ihtiyacı olmayan.. Ey �engin
edici . . Ey atiyye verici . . Ey dilediği kimseyi dilediğinden men'
edici.. Ey hikmeti gereğince dilediğine zarar eriştirici... J�y
dil edi ğini dilediğinden yararlandırıcı.. Ey iyman ve marifetle
yeryüzünü, gökyüzünü ve her şeyi aydınlatıcı .. Ey doğru yolu
gösterici.. Ey örneksiz, benzersiz akıUara hayret veren alem
ler icat eden . . Ey fena kabul etmeyen daimi. . Ey dünya ehlinin
fenasından sonra yerleri ve gökleri miras tutucu.. Ey her
türlü işlerinde halka yol göstererek irşat edici. . Ey çok sabırlı
olan .. Ey haber verdiği her şeyde doğru söyleyen .. Ey asilerin
günahlarını örten .. Ey zatı ve benzeri bulunmaktan p ak olan ..
Ey sıfatı benzeriere benzemekten de münezzeh olan .. E y b ir
l i ğin in alametleri olarak mahlukatını delil gösteren . . Ey kud
ret ve azarnet sahibi Allahu ' teala olduğuna ilahi san'abnın
eserleri şahitlik eden . . O birdir, birliği azlığından değildir.
öyle bir mevcuttur ki, vücudu bir sebeple zuhur etmediği gibi
gayrıdan neş'et etmiş de değildir. Ey ol ki, iyilikle ma'ruf ve
meşhur olan .. Ey ihsan ile mevsuf olan .. öyle bir ma'ruftur
ki, ma'ruflukta sonu yoktur. öyle bir mevsuftur ki, mevsuf
lukta da nihayeti yoktur. Evveldir, kadimdir, vücuduna baş
langıç yoktur. A hardır, kerimdir, rahimdir, vücuduna son
yoktur. Kerem ve hilmi ile, günahkarların günahlarını yarlı
gar. Ey ol ki, hiç bir şey O 'nun misli değildir.
O, bütün i ş iten le ri i şitici, bütün görenleri görücüdür. O,
Allahu teala bütün işlerimizde bize k afi di r . O, en iyi vekildir.
O, en iyi Mevla'dır. O , en iy i yardım edicidir. Ey daim ve ebedi
olan ve fena bulmayan. Ve ey zeval bulmayan gözcü ve koru
yucu . Ey vezirsiz tedbir edici. . Bizim ve ana-babalarımızın
bütün güçlü kl e rim i z i kolaylaştır. Senin, kendi nefsini sena
e tti ğin gibi, seni sena e t me ğe hiç bir zaman kadir olamam.
Sana sığınan galip ve kuvvetli olur. Senin senanın ululu��u,
her şeyden uludur. Senin isimlerin, batıl te'villerden pak ol
muştur. Senin işin azim olmuştur. Senden gayrı ma'bud-u bil
hak yoktur. Allahu teala, d i led i ğ i her şeyi kendi kudreti ile
i!]ler. Dilediği her şeye, kendi gal i biy et ve kuvveti ile hükme
der. Bilmiş olunuz k i her şey Allahu teala canibine rücfı eder.
Her şey fanidir, helftk olur. Yalnız, O'nun zatı bakidir. Hüküm
O'nundur ve öldükten sonra Allahu teala canibine rücfı edilse
gerektir. Allahu teal a sana kaf; rlerden kifayet eder. Alla:iu
teilfl mü'minlerin ve kafirlerin sözlerini i ş i ti c i d ir Allahu terJa
.
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mü'minlerin itikat ve ihlasını ve kafirlerin inkar ve düş
manlıklarını bilicidir.
Allahu teala, bütün önemli işlerimizde bize kafidir. Alla
hu teala, ihlas ile dua edenlerin dualarını kabul eder. Allahu
tealanın bilinmeyen sınırları ötesindeki arzu ve istek yerleri
nin sonu yoktur. Allahu tealaya temessük edenler, O'nun
dinine sıkı sıkı sarılanlar n�cat buldular. Ni'met ve İhsanları
ile kullarını gören ve gözeten rahim Rabbimiz ;_Jaktır. Her za
man kerim olan O'dur. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu
teala vardır, halimdir ve kerimdir. Allahu tealayı noksan sı
fatlardan tenzih ve kemal sıfatları ile tavsif ederim. Allahu
tealanın, hayrı ve yararı çoktur. Yedi göklerin ve azim arşın
Rabbı O'dur. Hamd-ü sena, Allahu tealaya mahsustur ki, O
alemierin Rabbidir. Sıfatında birdir, zatında birdir, öyle ulu
dur ki bütün ihtiyaçlarda O'na kasdo lunur. Tektir, yalnızdır.
Çocuk edinmekten münezzehtir. Tektir, eş edinmekten mü
nezzehtir. Daima d iridir. Bütün malıllıkatın korunup kollan
masına kıyam göstericidir. Vücuduna nihayet yoktur. E ş ve
çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve ülfıhiyette şeriki yoktur.
Zillet bakımından dost edinmemiştir. Hak tealayı ta'zim ile
ta'zim ederim. Allahu teala, uludur ve yücedir.
Allahu teala, bize dinimiz için kifayet edic idir. Allahu
teala, bize dünyamız için kifayet edicidir. Allahu teala, bütün
mühim olan işlerimizde bize kifayet edicidir. Allah u teala, bize
zulüm ve haksızlık ed€ cekler için kifayet edicidir. Allahu te
ala, bize kötülükle yaklaşacaklar için kifayet edicidir. Allalın
teala, ölüm vaktinde bize kifayet edicidir. Allahu teala, kabre
k onulduğum u zda bize kifayet edicidir. Allahu teala, sual so
rulduğu zaman bize kifayet edicidir. Allahu teala, hesap vak
tinde bize kifayet edicidir. Allahu teala, mizan vaktinde bize
kifayet edic idir. Allahu teala, sıratı geçişte bize kafidir. Allah u
teala. cennete yak ın ve c ehenneme uzak olmayı istediğimiz
zaman bize kifayet edicidir. Allahu teala, kendisine kavuşul
duğu zaman bize kifayet edicidir. Allahu teala, b an a kafidir.
Başka ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teaJ.a vardır. O 'na
tevekkül ederim ve dönüşüm de O'nadır. Ma'bud-u b il hak
yoktur, il l a Allahu teaUt vardır. Allahu tealayı noksan su'at
lardan tenzih ve kemal sıfatları ile tavsif ederim. Ne acep
�.zim oldu Allahu azim-üş-şan .. Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa
Allahu teala vardır. Allahu tealayı noksan sıfatıardan tenzih
ve kemal sıfatları ile tavsif ederim. Ne acep halim oldu Allahu
azim-üş-şan . Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala var-

.

- 228 -

dır. Allahu tealayı noksan sıfatıardan tenzih ve kemal sıfat
ları ile tavsif ederim. Ne acep kerim 'Oldu Allah u azim-üş-şan ..
Ne acep azim oldu Allahu azlm-üş-şan, ne acep halim oldu Al
lah u azim-üş-şan, ne acep kerim oldu Allahu azim-üş-şan ..
Ma'bud-u bil-hak yoktur, illa Allahu teala vardır, tektir,
uluhiyette şeriki yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem, Allahu tealanın Reslılüdür. Allahım : Zakirler, onu
zikreyledikçe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
üzerine rahmet ve in'am eyle . . Allahım : Gafiller, onu zikrey
lemekten gafil olunca, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem üzerine rahmet ve in'am eyle . .
Allahu tealanın, Rabbimiz olmasına razı olduk. Din ola
rak islama razı olduk . Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellemin nübüvvet ve risaletine de razı olduk. imam olarak
Kur'an-ı kcrime de razı olduk. Kabe-i muazzamanın kıble ol
masına ; namazın, orucun, zekatın ve haccın farz kılınınasma
razı olduk. Din kardeşlerimiz olarak mü'minlere razı olduk.
Din kardeşlerimiz olarak iyman sahibi kadınlardan da razı
olduk. Hz. Ebu-Bekir-is-Sıddıyk, Hz . ömer-ül-Faruk, Hz. Os
man zinnureyn ve Hz. Aliyyül-Mürteza rıdvanullahi aleyhim
ecmaiyn efendilerimiz hazeratının, Reslı.lüllah sallallahu aley
hi ve sellem efendimizden sonra her birisinin imam-ı bil-hak
ve halife olduklarına da razı olduk . örnek ve önder oldukları
için, diğer sahabe-i kirarn rıdvanullahi teala aleyhim ecmaiyn
efendilerimizin hepsinden de razı olduk. Allahu tealanın helal
buyurduklarına helal oldukları ve üzerlerine hesap olunduğu
için razı olduk. Allahu tealanın haram kıldıklarına da haram
oldukları ve azaba sebep oldukları için razı olduk. Sevap ve
ceza olduğu için cennete de razı olduk. Kafirler ve asiler i�;in
ikab olduğundan cehennem ateşine de razı olduk.
Merhaba . . . Merhaba . . . Merhaba derim o yeni sabaha ve
o kutlu güne . . . Hayır ve şerlerimizi yazan ve bütün amellerir:ı ize adil birer §ahit olan Kiramen katibeyn adındaki melek
lere . . . Ey, Kiramen katibeyn melekleri . . . Allahu teala sizlere
selam ve tahiyyet etsin.. Ey amellerimizi yazan melekler . . .
Bugünüroüzün başında, amel sahifemizin başına . . .
RAH:\IA � VE

RAHİl\1 üLA�

ALL-\ In ;

TEALA'�"l�

tSMİYLE

yazınız. Ey melekler sizler şahit olunuz. Biz, şehadet ederiz ki,
mXbud-u bil-hak ycktur illa Allahu teala vardır, birdir, ul.u
heyette şeriki yoktur. Şehadet ederiz ki ; Muhammed aleyhis
seium, Allahu tealanın kulu ve Resfılüdür. Allahu t2 ala tara-
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fından doğru yolu göstermek ve islam dinini öğretmek için
gönderilmiştir. Biz, bu şehadet ile diriliriz, bu şehadet ile ölü
rüz ve bu şehadet ile kabirlerimizden kalkarız, inşallahu teala ..
Yarattığı şeylerin şerrinden, Allahu tealanın bütün tam
ve kamil kelimelerine sığınırım. isirolerin en hayırlısı olan Al
lah u tealanın ismine sığınırım. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan
Allahu tealanın isimlerine sığınırım. Yerlerde ve göklerde
hiç bir zarar eriştirmeyen Allahu teaHlnın isimlerine sığını
rım. O Allahu teala ki, işitici ve bilicidir.
Hamd, O Allahu tealaya mahsustur ki, bizi öldürdükten
sonra diriltir ve ruhlarımızı bedenimize reddeyler. Hesap gü
nü, ölülerin dirilmesi ve dönmesi O 'nun canibinedir. Mülk ve
padişahlıkı Allahu tealanın olduğu halde sabaha dahil olduk.
Zat ululuğu, azarnet ve celal, sıfat ululuğu, padişahlık, vücut
ve vahdeti üzerine vazih delil Allahu teala içindir. Zahiri ve
mutlak ni'metler, Allahu tealaya mahsustur. Gece ve gündüz,
Allah içindir. Gece ve gündüzde sakin olan her şey, bir ve
kalıredici olan Allahu teala içindir. islam hılkat ve kabiliyeti
ile ve ihlas kelimesiyle sabaha dahil olduk. Peygamberimiz Hz.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini, babamız Hz.
ihrahim aleyhisselamın milleti üzerine ki, O'nun batıldan
hakka ma'il ve müslim olduğu, müşriklerden olmadığı gibi. . .
Allahu tealanın meleklerinin, nebilerinin, resfıllerinin, arzı ta
şıyan meleklerinin ve bütün yarattıklarının salavatı, Efen
dimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve O'nun
alinin, evladının, ehl-i beytinin ve ashabının üzerlerine olsun.
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın Resulü . . .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın sevgilisi . . .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın dostu . . .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın Nebisi. . .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın saf ve seçkin. kulu . . .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın yarattıklarının en hayırlı sı ve değeriisi .
.

.

Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın seçtiği . . .
S alat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın gönderdiği. .
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın ziynetlediği.
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allahın mükerrem
kıldığı . . .
Salat ve s elam senin üzerine olsun ey Allahın muazzam
kıldığı . . .
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Salat ve selam senin üzerine olsun ey ResUllerin en ulusu.
Salat ve selam senin üzerine olsun ey müttekilerin önderi.
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Nebilerin sonuncusu.
Salfit ve selam senin üzerine olsun ey günahkarların şefaatçısı . . .
Sal:lt ve selam senin üzerine olsun ey Rabbil-aleminin
Resfılü . . .
Allahu telalanın, meleklerinin, Nebilerinin, Resfıllerinin,
arzı taşıyan meleklerinin ve bütün halkın salavatı ; önderimiz,
rehberimiz, Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem
efendimize ve O'nun ali, evladı, ehl-i beyti ve ashabı üzerine
olsun . . .
Allahım : Ulumuz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed sal
lallahu aleyhi ve sellem üzerine rahmetinle, ni'metinle, fazlin
la ikram eyle ki, evveliyn arasında halk, senin onun hakkın
daki lütuflarırtı bilsinler.
Efendimiz ve Peygamberimiz Hz. <:>Muhammed saliallahu
aleyhi ve sellem üzerine ahiriyn arasında da rahmet ve in'am
eyle .. Efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem üzerine, meleklerden müteşekkil büyük bir
cemaat ortasında da kıyamete kadar rahmet ve in'am eyle . . .
Efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi
ve sellem üzerine, her zaman ve her an rahmet ve in'am eyle ..
Bütün N ebiler ve Resfıller üzerine de rahmet ve in' am eyle . . .
Mukarreb meleklerine de rahmet ve in'am eyle . . . Salih kul
ların üzerine de rahmet ve in' am eyle . . . Bütün ta' at ehlin.in
üzerine de rahmet ve in' am ey le . . . Gök ve yer ehline de rah
met ve in'am eyle . . . Bize merhamet eyle ve bizi de onlarla bir
likte haşret . . . Rahmetin hürmetine ey rahmet edenlerin rah
met edicisi . . . Allahım, bizi rahmetine ithal eyle . . . Sen, rah
medenlerin en hayırlısısın . . .
RAHMAK VE RAIDM OLAN ALLUlU

TEALA'�'lN

tSMİYLE

Allahım : Ey bütün ins ve cinnin sahibi .. Ey İeyizlerin ve
hayırların kapılarını açıcı . . . Ey bazı şeyleri , bazı şeylere ��
bep eyleyen . . Bize yararlı ve yardımcı olacak sebepleri hazırla
ki, biz onları isterneğe k adir değiliz.. Allahım : Bizi, emirle
rini e meşgul eyle . . . Bizi, alıdinle emin eyle . . . Malıluktan umu
dumuzu kes ki, tevekkül ve itimadımız ancak senin lutfuııa
olsun . . . Bizi, sana enis eyle .. Senden gayrısından bizi uzaklaş
tır ve ayı-r . . . Bizi, kazana razı eyle . . . Bizi, belalarma sabre-
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denlerden eyle . . . Bizi , ni'metlerine şükredenlerden ey le . . . Bizi,
zikrinle lezzet duyanlardan eyle . . . Bizi, kitabın olan Kur'anı
kerim ile ferahlayanlardan eyle . . . Bizi, gece saatlerinde ve
günün başında ve scnunda münacat edenlerden eyle . . . Bizi,
dünyaya buğzedenlerden eyle ki, ondan yüz çevirelim . . . Bizi,
ahireti sevenlerden eyh� ki, ahiret için çalışalım . . . Bizi, dida
rını özleyenlerden eyle . . . Bizi, cenabına tevecc :ih edenlerden
eyle . . . Bizi, ölüme hazır bulundur ki, ölümümüzü düşünerek
ahiret işleriyle daha çok meşgul olalım. Ey Rabbimiz : Bize,
fazlindan sevap ve ihsanından va'dettiklerini ver. Resfılleri
nin lisanı ile va'dettiklerini . . . Kıyamet gününde bizi malızun
eyleme . . . Sen, va'dinden dönmezsin . . .
Allahım : Tevfikini bize refik eyle . . . Yolumuzu, Sırat-ı
müstakim eyle . . . Allahım : Bizi, maksatlarımıza vasıl eyle . . .
Tövbelerimizi kabul eyle . . . Muhakkak ki, sen asilerin tövbe
lerini kabul ve onlara rahmet edicisin . . .
Allahım : Senin emrinle sabaha (veya akşama ) dahil ol
duk. Senin emrinle yaşar, senin emrinle ölürüz. Dönüşümüz
de sanadır. Allahım. Bize hakkı bildir. Hakka tabi olmayı bize
rızık eyle. Bize, batıl olanın batıl olduğunu da bildir. Bize,
batıldan uzak bulunmayı ve sakınınayı rızık eyle . . . Bizi, müslim olarak öldür . . . Bizi salih kullarına ilhak eyle . . . Zalimlerin şerlerini üzederimizden def'et . . . Mü'minlerin dualarına bizi ortak et . . . Bizi sakla ve koru . . .
Ey Rabbimiz : Kaza ettiğin şerden bizi koru . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'in günahlarını yarlıga . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'e yardım eyle . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'e merhamet eyle . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'i hıfzeyle . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'i, gamdan, tasadan, elem
den uzak tut . . .
Allahım : ümmeti Muhammed'in günahlarından geç ve
affeyle . . .
Ey tövbe edenleri seven Allahım . . . Tövbelerimizi kabul
eyle . . .
Ey korkanları. korkularından emin eyleyen. . . Bizi de
korktuklarımizdan emin eyle . . . Ey şaşıranıara yol gösteren,
bize doğru yolu göster . . . Ey azgınlara ve sapıkiara hidayet
eden, bize doğru yolu göster . . . Ey yardım isteyenlere yardım
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eden, bize yardım eyle . . . Ey masivadan geçenlerin isteği ve
arzusu olan, rica ve arzumuzu senden kesme . . . Ey asilere ra.h
meyleyen, bize rahmeyle . . . Ey günahları yarlıgayan, bi2im
günahlarımızı da yarlıga. . . Kötü amellerimizi ört ve affey
le . . . Bizi, ebrar zümresi ile öldür . . .
Allahım : Kalplerimizi ma'rifet nurunla nurlandır.
Allahım : Zulmet ve kederleri, iyman nuru ile ve hikmetle
daldurarak göğüslerimizi aç . . .
Allahım : Bütün i şlerimizi kolaylaştır . . .
Allahım : Ayıplarımızı yüzümüze vurmayarak lfı.tfunla
ört . . .
Ey lütufları gizli olan Allahımız . . . Bizi, dünya ve ahirette
korktuklarımızdan kurtar.
Allahım : Bizi, ana ve babamızı , üstadlarımızı, şeyhleri
ınizi ve pirlerimizi kardeşlerimizi, ashabımızı, ahbabımızı, aşi
retlerimizi, kabilelerimizi, üzederimizde hakları bulunanları,
bize hayır dua ile vasiyyet olunanları, erkek veya kadın bütün
mü'minleri, erkek veya kadın bütün müslimleri, mü'min ve
müslim zümresinden kadın veya erkek, ölü veya diri olanların
hepsini yarlıga . . .
Ey feyiz veren Allahımız . . . Bizi bütün belalardan, bütün
hastalıklardan, hepsinden kendi rabmetinle hıfzeyle ve koru.
Ey Rahmet edenlerin rahm edicisi . . .
·

HAZRET-i PiR MUHA::\t:l\IED BAJIA'üDDiN-i
NAKŞiBENDi KUDDiSE SIRRUH EFENDiMiZiN
HAL TERCüMELERiDiR
Pir-i müşarünileyh, hicri 718 yılı muharrem ayında Batı
Türkistan'da Zerefşan ırmağının aşağı mecrası üzerinde eski
Buhara hanlığının merkezi olan ve aynı isimle anılan ve aynı
zamanda Türk ve islam tarihi bakımından engin Ve zengin
bir mazisi bulunan Buhara şehrine bir fersah mesafede kain
Kasr-ı Hindivan köyünde kadem nilıade-i alem olmuşlardır.
Doğumlarından önce, mezkG.r köy civarından geçen ünlü hak
velilerinden Hoca Muhammed baba S2masi hazretleri, maiy
yetlerinde bulunanlara :
- Bu topraktan bir er kokusu geliyor. Yakında, Kasr-ı
Hindivan Kasr-ı arifan olacaktır, buyurmuşlar ve bir süre
sonra yine aynı köye uğradıklarında :
- Size bahsettiğim er kokusu fazlalaştı . Şüphe yok ki o
er dünyayı teşrif eylemiş ve bu fani menzili kudüm-ü saadet
lüzumlarıyla müşerref kılmıştır, buyurarak Hazret-i pirin
doğumlarını müjdelemişlerdir. Gerçekten Hazret-i Şah Nak
şibendin muhterem ataları Seyyid Muhammed Buhari, üç
gün önce dünyaya gelen yavrusunu Hoca Muhammed baba
Semasi'nin huzurlarına getirerek duasını niyaz etmişler ve
çocuğu kucağına alan hazret :
- Bu, benim oğlumdur. Bu çocuk, yakın zamanda her
kesin muktedası ve ehl-i aşkın müşkil-küşası olacaktır, bu
yurduktan sonra, beraberlerinde bulunan Seyyid Emir Gülal'e
dönerek :
- Oğlum Baha'üddin'den şefkat ve terbiyeni eksik et
me ! Eğer, bu vasiyetimi yerine getirmezsen sana hakkımı he- .
lal etmem, diye tembih buyurmuşlardır.
Hazret-i Şah Nakşibend, Seyyid Emir Gülal'den feyiz
almışlar ve Abdülhalık Gucdivani kuddise sırruhun ruhani
yetinden kemal bulmuşlardır. Hoca Muhammed baba Semasi
hazretlerinin işaret huyurdukları gibi kurdukları tarikat Ma
vera'ün-nehr, Horasan, Harzem ve nihayet Anadolu 'da mil-
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yonlarca insanı sinesinde toplayan bir feyiz ve irşat kaynağı
olmuştur.
Halis bir Türk tarikati ülan Nakşibendiyye yurdumuzda
da revaç bulmuş ve asırlardan beri nasibi olanlar Hazret-i Şah
N akşibendin ruhaniyyetinden feyiz almıştır.
Sayılamayacak kadar çok menkıbeleri, hikmetli sözleri ve
öğütleri bulunan Baha'üddin-i Nakşibendi hazretleri, 791 yı
lında 73 yaşında fani hayata veda ederken, Kur'an-ı kerim
tilavetinden fariğ olamamışlar ve bir aralık mübarek ellerini
k aldırarak :
- Ya Rab : Tarikatim müntesiplerinden rahmet ve mağfi
retini esirgeme , niyazından sonra, Ya-sin sure-i celilesini oku
ınağa devamla alem-i cemale rıhlet ve intikal buyurmuşlar
dır.
Doğdukları köy olan Kasr-ı arifan'daki türbe-i şerifleri
elyevm ziyaretgahtır. (Hayatname) adlı va'az-ü nasihatle
riyle (Delil-i aşıkan ) adında tasavvufa ait bir eseri ve tertip
huyurdukları (E\-di.d-ı Baha'iyye) en meşhur eserleri ara
sındadır. Allahu teala, cümlemizi h imem-i ruhaniyyetiyle feyizlendirsin ve yararlandırsın .
·

E V R i Dİ · I · B JI B .i. İ Y Y E

V E OKUNUSU
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I

I
E'iizü bilHihi min-eş-şeytan-ir-raciym
l
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
l El-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn er-Rahman-ir-Ra-·
l hiym maliki yevm-id-din iyyake na'büdü ve iyyake nesl ta'iyn ıhdınas-sırat-el-müstakiyme sıratellezine en'amte
1
l aleyhim ga il magdubi aleyhim ve led-dalliyn. ( ..\min)
l
1
Bismill3.h-ir-Rahman-ir-Rahiym

.I

yr-

i

Allahümme ent-el melik-ül hayyül-hakkül mübiynül-

l lezi la ilahe illa ente ente Rabbi halakteni ve ene abdüke ve
I ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü e'uzü bike şerri
I

min

ma sana'tü ebu ' ü leke bi-ni'metike aleyye ve ebu'ü

bi

l zenbi _fagfir-li zünubi fe-innehu la yagfir-üz-ztinube illa

1 ente

i1

1

..

I
I
I
ve I

Sübhanallahi vel-hamdü lilliihi ve !il ilithe i!lilllahü

vallahü

ekber

i

ve la havle ve la kuvvete lla billah-il aliy-

yiJ.-aziym..

I Hüvel-evvelü vel-ahirü vt:z-zahirü vel-batınü ve h
I bi -külli şey'in aliym .. Yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün 1

i

l

ü

la yemfıtü bi-yedih-il hayrü ve hüve ala külli şey'in ka-

dir .. Sübhaneke yil. aziym-ül-

1

�

...... .... �....�· . . .. . ............. . .. .. .. . . .. .. .. .. .
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i!

I

mu'azzamü sübhaneke ya kayyfım-ül mükerremü sübha-

!

I

I1
II ya ba'ise men fil-cidaleti sübhaneke ya müsta'bide cemi-il 1
I hala'iki sübhaneke ya mukaddir-el vee di ves-sa vafıkı süb
l haneye ya men la tatra'ü aleyh-il afatü sübhaneke ya mü
I kevvin-el ezmineti vel-evkati ala kadrüke ve te'aleyte
I amma yekul-üz-zalimune ulüvven kebiyra .. Sübhaneke ya

i

neke ya ba'isü sübhan eke ya varisü sübhaneke ya muktedirü sübhaneke ya aıim-es-sırrı veı-hafiyyat sübhaneke

mfı'tik-er-rıkabe sübhaneke ya müsebbib-el esbiibi süb

haneke ya hayyü la yemfıtü sübhaneke ya ilahi ve ilah

* en-nasuti halektena Rabbena bi-yedike ve faddeltena ala

'

l

kesiyrin min halkıke felek-el hamdü ven-na'ma'ü ve le

I t gfirüke ve netubü ileyke .. Allahümme ent-el evvelü fela
I şey'e kableke ve ent-el-ahirü fela şey·e ba'deke ve ent-ez
Il zahirü feıa şey' e yüşbihüke ve ent eı b atınü reıa. şey'e yeI
ket-tavlü vel-ala'ü tebarekte Rabbena ve te'aleyte nes
a

-

I
I

I
•

t

!
Iİ

!

rake .. Ve ent-el vahidü bila kesiyrin

ve

ent-el kadirü

veziyrin ve ent-el müdebbirü bila müşiyrin..

bila I

Kulillahümme ma.lik-el-mülki tü ' til - mülke men teşa'ü

I

ve tenzi'ul-mülke mimmen teşa ' ü ve tu'izzü men teşa'ü ve
tüzillü men teşa'ü bi-yedik-el hayrü inneke
k adir. . Tulic-ül leyle fin-nehari
ve tuhric-ül hayye

ve

alfı külli

şey'in

tulic -ün-neh2.re fil-leyli

I
!

.
... ��· ·· ·
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min�el-meyyi i ve tuhrie-ül eyyi e min-el h yyi ve ter
_ bı-gayrı hısab
• zuku men teşa , u
.. Subhaneke ya men-ihte-

1

.

I

cebe fil-ula an cemi-il vera .. Sübhan eke ya men teredda
bil-vekari vel-kibriyai .. Sübhane ke ya malike cemi-il eş-

l
1 ya .. Sübhaneke ya men te'azzeze bil-kudreti vel-ula . . Süb

I

haneke ya men ya'lemü ma fid-davah is-seb'i vel-husna ve

I ya men ya'lemü ma ·yetecelcelü fis-suduri vel-ahşa . . Süb

*
l

haneke ya men şerrefel-arude alel-müdüni vel-kura .. Süb

haneke ya men ya'lemü ma taht-el cebubi ves-sera . . Sübhaneke ya men teala ve latüfe an en yüra .. Tebarekte
Rabbena ve te'aleyte la Rabbe gayrüke ve la kahire si
vake . . Allahümme ent-el mün'im-ül mufdil-ül mukiyl-üş
şekfır .. Ve eşhedü enneke entallahüllezi la ilahe illa ente

I
1
I

i

İ

I

i

ente Rabbi ve Rabbü külli şey'in fatır-üs-semavati vel
ardi alim-m gaybi veş-şehadet-il-aliyyil kebir-il müte'ali..
Ta'sin-mim ..
Ta-sin. . Merec-el bahreyni yeltekkıyyani beynehü
ma berzah un la yebgıyan ..
Allahu la ilahe illa hüvel-hayyül k ayyfımü la te'hu
zühü sinetün ve la nevm .. Lehu ma fis-semavati ve ma

-

fi l ardi men-zellezi yeşfa'u indelıu illa bi-iznihi ya'lemü

ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yuhitune bi
şey'in min ilmibi

illô.

bi-mô. şô.'e

vesia

kürsiyyühüs-

... . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .
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!

I

semô.vati vel-arda ve

ıa ye'udühü hıfzühümô. ve hüvel-

I aliyyül-aziym ..
I Ha-mim . . Ha-mim .. Ha-mim .. Ha-mim .. Ha-mim .. Ha
I . Ha-mim .. (Hummel-emrü ve ca'en-nasrü fe--aleyni
I la yunsarun. ) ( 3 ) Ha-mim .. Tenzil-ül-kit�bi min'Allah-il

l

I

mim .

i
I

.

aziz-il-aliym . . Gafir-iz-zenbi ve k abil-i t- tevb i

şedid-il-ika

bi zit-tavli l a ilahe illa hüve ileyh-il-masiyr .. Yef'alulla

I h la münazi'a fi b ihi la şerike fi
I
ve bi-hamdihi .. 100 lierre) La
I havle la( Sübhana-llahi
kuvvete illa billahi maşa n ü kane
ma
I ıem �şa· ıem
yekün a·ıemü ennaııahe ala küni şey'in
I k di ün
kad ehate bi-külli şey'in ilmen ..
hü ma yeşa'ü bi-k udretihi ve yahkumü ma yüridü bi-izze
ti i ve

lehu

ce erut

ve

lehu

mülk ihi . .
....

I

a

'

ve

r

a ah

ve

ve ennallahe

I
ll h ll m
I bi-m s la ik
m

A a

e u

i kuddu si ..

t

la taktülna bi- gad ab ik e v e la t ühli kna

e

e ve

afina kable

zalike. .

Sübhanel-melik-il

Sübhane zil-mülki vel-melekfıti .. Sübbane zil-iz·

I halim-illezi la yenamü la yemfıtü . . Sübbfıhün
I sün Rabbüna Rabbül mela'iketi
I allimna min ilm k f i na
k ll d a bi-sam
zeti vel-azameti vel-ceberuti .. Sübhanel melik-il h ayyi

kuddfı·

ve

ver-ruh .. Allahümme

ve

I
I
I
!
I

•

i e

sami

ve

ehh m

anke ve

a i n

nasrike .. Allahümmec'alni leke şakiren ve leke za

kiren ve l ek e
ve

I

rahiben ve leke mitva'en ve leke muhbiten

ileyke evvahen

• • • • • • • • • • • •• • ._... • •• • • •• •• •• •• •• •* • • ·� •• •
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I
I

1 tena ve seddid makavilina veslül sahimete sudurina vez1 hib-iz-zahle ved-dahle ver-rane vel-ahbete min kuliıbina ..
1 Allahümme inna ne'O.zü bike min cüda'il-füca'etü ve

i

müniyba . . Allahümme tekabbel tevbetena vagsil havbe-

1

min

hark-il me'nuseti ve min-el-ilhadi vel-irreti v• min-el-cem

l m� vel'aneti ve min-el-umuril mutammerati .. Allahümme
1 aksim lena min haşyeteke ma tehulü bihi beynena ve
I beyne me'asike ·ve min ta'atike ma tüdhilüna bi hi ila hazi
l re't-il kudsi ve min-el-yakini ma tühevvinü bihi aleyna
1 musibat-id-dünya vel-ahireti vahşürna ma'a hayr-il-eşa
l Vİdi Ve metti'na bi-esma'ina Ve ebsarina ve kuvvetina ma
1 ahyeytena vec 'alhül-varise minna vec'al sarena ala men
1 zalemena vansurna ala men adana vagfir hatayana vek
I
I

şif rezayana (Veşfi merdana 3) ve nevvir cu·şuşena va

kıdı evtarena. verham naciıeyna ve ıa tec'al-il acilete ek

I bere hemmina ve la meblega ilmina ve la tec'al nıusiybe

i

I
I

tena fi dinina ve lii tusa!lit aleyna bi-zünubinô. men lô.
yerhamüna ve ente erham-ür-rahimiy� . .
Allahümme inna nes'elüke

rahmeten

min

indike

I tehdi biha ev'ana ve tellümü biha şea'sena ve tecma'u biha
I şemıena. ve teşfi biha merdana. ve tüzekki biha a.·maıena
I ve tülhimüna biha rüşdena .. Allahümme
I
•

.

. . ..

..

.. - .. ..

.. . . ..
-

. . ..

..

.. .. .. .. .. ..

.. .
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'

l

*

inna nes'elüke bi-samedaniyyetike ve bi-vahdaniyyetike

l

ve bi-ferdaniyyetike ve bi-izzetik-el-bahireti ve bi-rahme

•
•

nfıren fi h avassina ve nfıren fi nesemina ve nfıren

' tik-el-vasi'ati en tec'al lena nfıren fi mesami'ina ve nfıren
* fi a'yanina ve nfıren fi ecdasina ve nfıren fi kulubina ve

; beyni eydiyna ..

min

•
'

i

Allahümme zidna ilmen ve nfıren ve bilmen ve atina

t

rimü lima ehemmena. . Hasbünallah-ül-halim-ül-kaviyyü

t ni'meten zahireten ve ni'meten batıneten .. Hasbünallahü
İ Ii-dinina . . Hasbünallahü li-dünyana. . Hasbünallah-ül-ke

li m.en kadena
; limen bega aleyna .. Hasbünallah-üş-şedidü
�

İ

l
t

b i -s fı ' in ..

Hasbünallah ür-rahiymü

ind-es-same.

Hasbü

nallah-ür-ra'ufü ind-el mes'eleti fil-cedesi.. Hasbünallahül-latifü ind··el-mizani . . Hasbünallah-ül-kadirü ind-es-sı-

1 rati .. Hasbünallah-ül-kerimü ind-el-hisabi.. ( Hasbiyallahu
l ilahe illa hüve aleyhi tevel{keltü ve hiive Rabbül arş-illi

t a zıym
•
�
.. ; )

;
•

t
..

i
t
•

•

!
!

•

""'

Merhaben merhaba bis-sabahi vel-yevm-il-cedidi ve
"bil-mes a ' i
ve

vel-leyl-il-cedidi ve bil-ibbani velfeynet-is-said

his-safiri veş-şehidi üktüb lena ma nekulü Bismillah-il

h amid-il mecid-ir Ra'uf-ir Refi-il vedud-ül muhit-il fa'al-i
fi halkıhi lima yürid .. Ve hüve akrebü ileyhi min habl-il
\Terid .. Asbahna billahi mü'minen ve bi-lika'ihi musaddi
k an ve bi-hüccetihi mfı'terifen

�
.... . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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kilen nüşhidüllahe ve nüşhidü mela'iketehü ve enbiya'e-

I
I
I
ll
l
I
I
l
t
I
I
•

t
I
ll
l
l
i
t
I
I1

•• •• •• •

ve lisivallahi fil-ülfıhiyyeti cahiden ve aleilahi mütevek-

i

I
l

·����·

hü ve hamelete arşihi ve cemi-a halkihi bi-ennehu la ilahe
illa hu vahdehu la şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden saliallah u teala aleyhi ve selleme abdühu ve resufühu
.
ve ennel cennete hakkun ve ennen-nilrü hakkun ve ennelhavze hakkun ve enneş-şefa'ate hakkun ve enne münkeren ve nekiyren hakkun ve va·deke hakkun ve ennes-sa'ate atiyetün la reybe fiha ve ennallahe yeb·asü men filkuburi ala zalike nahya ve aleyhi nemutü ve aleyhi nüb'asü gaden ve la nera azaben inşa'allahu teala. .
Allahümme innerra zalemna enfüscna fagfir-lena ev
zarenel-keba'ire

veı-lememe fe-innehu la yagfirühüma

illa ente vehdina li-ahsen-il-ahlaki fe-innehu la yehdi li
ahseniha illa Ente lebbeyke ve sea'deyke vel-hayrÜ küllühu bi-yedeyke nestagfirüke ve netubü ileyke amenna Al
lahümme bima erselte min resfılin ve amenna Allahümme
bima enzelte ala resulike Allahümmemle' evcühena minke
haya'en ve kulfıbena minke huburen ..
Allahümmec'alna lehumen zalifen ve la tec"alna dayinen ve nemiymeıı ve neffacen ve dahisen .. Allahümme in-

I na ne'fızü bilt:e min-el-hebremeti ve min-el-ce'veti ve min

i
t

I

I
t

•

i

I

el-utuvv� vel-hatrabati vel-haylfıleti velfeyhec i vel-utulli

ver-rima'i vel-fitne't-id-dehma'i vel-ma.'işet-id-danka'i Al
lahümmec'al

I
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •
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evvele yevmina haza salahen ve evsatahu lena felahen ve

ahirehü lena necahen . . Allahümmec'al evvelebu rahmeten
ve evsatahu zelıadeten ve ahirebu tekrimeten .. Allahüm

I1 ve min-er-rızki evsa'ahu . . Allahümma'fu anna
I

lt

t

•
•
•
+

:

l

·-· ·-· ·-·ı

merzukna min-el-ayşi ergadehu ve min-el-ömri es' adehu
bi-afvike

vahlüm aleyna bi-fadlike sübhanekallahümme ve bi-ham
d ike la uhsa sena'en aleyke ente kema esneyte ala nefsike
azze carüke ve celle sena'üke ve la yühzemü cündüke ve la
yuhlefü va'düke ve la ilahe gayrüke ..
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud . .
Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf.
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkfır..
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkfır .
Allahümmerzukna şükre ma en·amte bihi aleyna fe-

1
kudretike ve la zıddün şehideke hiyne fetart-el-me'rfışe 1

inneke entallahüllezi ertefe'at an

sıfat-il-cibilli

sıfatü

�

! !il niddün hacizeke hiyne bera·et-el-havbati . . Allahüminnfı. ne·uzü bike min hacmetin la tedma'u ve min cenaI nin la yefze·u ve min kalbin la yahşa'u ve min avad-il- 1
..

t

ve

me

•
t m2.'un .. Allahümme fehh imna esrareke ve elbisna melabisi
•
t envarike ve agmisna fi ramuz-il leta'ifi ve efid aleyna min
•
t avarif-il- ma'arifi

*

1

•
� ... ........ ...... .. .. .. . . .. .. .. ...... . .. .. .. .. .. .
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I
!

t

Ya nur-el-envar ya latifü ya settarü nes'elüke en tusal-

f

ve tüsebbite şühudena fi makam� il-ihsani ya Allahu ya nu

i

liye ala seyyidina Muhammedin nibras-il-enbiya'i ve ney-

• yir-il-evliya'i ve zibrikan-il-asfiya'i ve yuh-issakaleyni ve

I
1
1

f
•

l
I
I
1
I

ziya-el-hafikayni ve en terfe·a vücudenô. ilô. felek-il-irfani
rü ya vasi'u ya gafurü ya men-is-sema'ü bi-emrihi mebni-

l

vetün nes'elüke bismikellezi terakrekat minh-ül-hunnesü

J

vel-ezherani ve tecelcelet minh-ül-ananü hırzen mani'an
ve nuren satı'an yekadü senaberkihi yüzhibü bil-ebsari

yukallib-üı-ıeyıe ven-nehare inne ri zalike li-i breten li-ulnebsar . .
Ta-sin-mim . . V e ne'uzü billah-il-aziymi min-el-ma':vel-gımari ve

min keydil-füccari ve min havadis-il-asrani ve min şerril

ecerrani ( Ya hafiyz ihfezna.. 3) ya veliyyü ya vali ya aliy

3 ) ya hakku ya vahidü ya ahadü ya samedü ya vehhabü

i

ya fettalıü ya muhyi ya mümiytü ya kahharü (Ya sela

mü ..

7 ) ( Selamün kavlen min Rabbin Rahiym .. 7 ) (Fese

yekfikehümüllalıu
l hüllezi
la ilahe

I
1

l!

bi-hikmetihi mersiyyetün vel-kamerani bi-fadlihi mudiy-

i yü ya ali ya men la ilahe illa hüve la ya'lemü ahadün key1 fe hüve illa hu (Ya Allahü . . 3 ) ( Ya hay�ii ya kayyiımii ..

i
İ

1

yetün vel-gabra'ü bi-kudretihi medhiyyetün veş-şevahiku

l
I arifi vel-iddeti vel-mahzuri vel-mümahaleti
I
I

l
I

ve

hüves-semi'ul-aliym.. 3 )

hüvalla

...... .......... ..... . . . .. .. ... .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. .
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I
I illa hüver-Rahman-ür-Rahiym . Hüvallahüllezi la ilahe
1 illa hüvel-melik-ül kuddüs-üs selam-ül mü'min-ül mü-

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •

İ

.

heymin-ül aziz-ül cebbar-ül mütekebbirü hüvallahül-ha
hk-ül bari-ül musavvir-ül gaffar-ül mübdi-ül

mu'iyd-ül

berrül muhsiyyür-rezzak-ül kabid-ül basit-ül hafıd-er ra
fi-ul mu'izzül müzillül mukiyt-üs-sadık-ül bakiyyür-ra'uf-ün nafi-ud-darrül mühlik-ül mukaddim-ül mu'ahhir-ül
afüvvül-ganiyyül mugniyyül müntekim-üt tevvab-üs se
mi-ul alim-ül-basiyr .. Hasbünallahü ve ni'mel-vekiyl ni'
mel-Mevla ve ni'men-nasiyr. . Ya da'imen bila fena'i ve ya
ka'imen bila zevali ve ya müdebbiren bila vezirin (Sehhil

aleyna ve ala ebeveyna külle asiyr) ( 3 ) Allahümme

la

mani'a lima a'teyte ve la mfı'tiye lima mena"te ve la radde
lima kadayte ve la mübeddile lima hakemte ve la yenfa'u
zel-ceddi mink-el-ciddü,

(Sübhane Rabbiyel aliyyil azi;ym-il hasiyb-il hakem-il

1 sabur-il eelil-il bedi-in nfır-ül muksit-il cami-il mfı't-il1
I maııi s>
I
1
1 La ilahe illallah-ül vekil-üş-şehid.. La ilahe illall lah-ül metin-ül mecidü.. La ilahe illallah-ül vahid1 ül vacid-ül vali.. La ilahe illallah-ül macid-ül mü
adi-ir rakib-il bazih-iş şRmih-il müciyb-il ganiyyir reşid-is
..

I

te ' ali .. A'dedna likülli hevlin

11-

ilahe illallahü ve

likülli

1 rag in elhamdü Iiliahi ve likül� ı reha'in eş-şükrü lillahi ve
l ıikülli u'cubetin sübhanallahi
s

•
........... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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I
I
1

ve likülli lezenin hasbiyallahü ve likülli ismin estagfirill

lahi ve likülli şecvin maşa'allahü ve likülli kada'in ve ka

derin tevekkeltü alailahi ve likülli ta'atin ve mea'siyyetin

ıa havle ve la kuvvete illa billahi ve likülli musiybetin inna
Iiliahi ve l ikülli şecbin istea'netü billahi..

Allahümme inna asbaıın.a inna emseyna nüşhidüke

ve nüşhidü mela'iketeke ve hamelete arşike ve enbiya'ike

ve c e mi'a halkıke bi-enneke entallahullezi la ilahe illa en
te vahdeke la şerike leke ve enne seyyidena Muhammeden

sallallahu teala aleyhi ve selierne abdüke ve resfılüke . .

ı

I

10)

(Ve ıa havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil-aziym..

Ya Rahman-üd-dünya ve ya Rahiym-el ahireti fa'fü

anna vagfir lena verhamna ente Mevlana ve ente erham
ür-Rahimiyn ..

Bismillah-iş şafi hüvallahü ..
Bismillah-il-kafi hüvallahü ..

Bismillah-il-mu'afi hüvallahü ..

« Bismillahillezi ıa yadurnı mi'a ismihi şey'ün fil-ardi
ve la fis-sema'i ve hüves-se�ul-aliym ... » ( 3 )

«Fallahu hayrün hi.fızan ve hüve erham-ür-Rahi• miyn.» ( 7 )
'

i

Vallahü min vera'ihim muhiytün bel hüve Kur'anün

mecidün fi levhi mahfuz ..

Hafizu ales-salavati ves-salat-il vusta ve kumu Iilia-

hi k anıtiyne in külli nefsin lernma aleyha h afizün. .

mel ha.fizüllah ya hafiyzü ahfezna)

(Ni'-

Sümme enzele aley

küro min ba'd-il-gammi emerreten nu'asen yağşa ta'ifeten

min k üm

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
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i

1 ve ta'ifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yazunaline bil- 1
1 !ahi gayr-el-hakkı zannel-cahiliyyeti yekulfıne hel lena

!

min-el-emri min şey'in kul innelemre küllehu Iiliahi yuh-

fi enfüsihim ma la yubdfıne leke yekuEıne lev kane
11 ffıne
lena min-el-emri şey'ün ma kutilna hahüna kul lev kün1 tüm fi büyutiküm leberezelleziyne kütibe aleyhim-ül katlü
1 ila medacı'ıhim ve liyebtiliyallahu ma fi suduriküm ve
1 yumahhise ma fi kulfıbiküm vallahu aliymün bi-zat-is1 sudur. Elleziyne yekulfıne Rabbena innena amenna fagfir
1 lena zünubena ve kına azab-en-nar .. Es-sabiriyne ves-sa1 dıkıyne vel-kanıtiyne vel-münfikiyne vel-müstagfiriyne 1
1 bil-eshar. . Şehidallahu ennehu la ilahe illa hüve vel-mela1 'ik ctü ve ulfıl-ilmi ka'imen bil-kıstı la ilahe illa hüvel
l aziz-ül hakiym .. inned-dine indallah-il-islam . .
li-

i
I

�
1

Fesübhanallahi hiyne tümsfıne ve hiyne tusbihfın . . Ve

lehül-hamdü fis-semavati vel-ardi ve aşıyyen

ve hıyne

tuzhirün .. Yuhric-ül hayye min-el-meyyiti

ve

meyyite min-el-hayyi ve yuhyil-ard i ba'de

rnevtiha

yuhric-ül
ve

i

1

I
1

kezalike tuhrecfın . . inni tevekkeltü aleilahi Rabbi ve Rab- l
I* büküro
ma min dabbetin illa hüve ahizün bi-nasiyetiha 1
inne Rabbi ala sıratin müstakiym .. Ve ma lena ella nete- 1
l vekkele aleilahi ve kad bedana sübülcna ve lenasbirenne 1
I ala ma azeytümüna ve aleilahi fel-yetevekkiie müte- l
I
vekkilün . .

•

•
•

.
•

'
•

�
'
� ...... ��· · · ·.._.. . .. .. .. .. ....... . . . .. .. .............
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I

�

Kul len yusiybena illa ma keteballahu lena hüve Mevlana

1

ve aleilahi fel-yetevekkel-i! mü'minfın,, Ve ma min dilb-

b � tin fil- � rdi ili � alell �� i � ızk� h � ve ya'l�m ü m üstekarre
.
.
l ha ve mustevde
_ mubıyn
- fı kıtabın
aha kullun
.. Ve ke-eyIl yin min dabbetin la tahmilü rızkaha Allahu yerzukuha
iyyaküm ve hüves-semi-ul-aliym .. Ma yeftahillahu lin
l! ve
nasi min rahmetin fela mümsike leha ve ma yümsik fela

f mürsile lehu min ba'dihi ve hüvel aziz-ül-hakiym . . Ve lein

I

se'eltehüm men halak-as-semavati vel-arda le-yekulünnal

l lahu kul efere, eytüm ma. Ted'une min dfınillahi in eradeni1 yallahu bi-durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi
l rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyalla1 hu aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilfın .. Ve ma ce'alehulla1 hü illa büşra leküm ve li-tatma'inne kuluhüküm bihi ve
l' men-nasru illa min indiilah-il aziz-il-hakiym ..
;

•

t

:
I

( Kaf-Ha-ya-ayn-sad .. Ha-mim . . Ayn-sin-kaf.. 3 )

fina vehimna hüvallah-ül-kadir-ül kahir-üz zahir-ül batın-ül fii.tir-ül Iiltif-ül habiyr, Kavlühül-hakku ve Iehülmülkü yevme yünfehu fis-sfıri alim-ül gaybi veş-şehadeti
ve

l 3)
I
l

(Ya hannan. . 3 ) (Ya mennan . .
bedi'as-semavati vel-ardi . . (Ya lıayyü ya kayyil

hüvel-hakim-ül-habiyr . .
Ya

mü ..

3 ) ( Ya zel-eelali vel-irkam . . 7 ) Nes'elüke bi-ızam-il-

ıahutiyyeti en tenkule tiba' an a min tıba-il-beşeriyyeti ve

l en terfe'a mühecena ma'a mela'iketik-el

i

ik-

i
�

l

t

��· .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .
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'
•

l
l

ulviyyeti .. (Ya muhavvil-el ha.vli vel-alıval havvil halena
ila absen-il hal .. 3 ) SübhanekaJlahümme ve

bi-hamdike

eşhedü en la ilfı.he illa ente estagfirüke ve etubü ileyke ..
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muham
med-in-is-sabıkı ilel-enami nurühu rahmetün lil-alemiyne
zuhurühu adede min meda min-el-beriyyeti ve men beka
ve men saide minhüm ve men şakiye salaten testagrik-ul
adde ve tuhiytü bil-haddi ve la inkida'e leha salavatük-el

1

i

i

leti salleyte biha aleyhi salaten da'imeten ve ala alihi
sahbihi ve itretihi misle zalike . .
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti ammii.

yasıfilne ve

selamün alel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn .

•

I•
*

ve

Rabbena tekabbel minna inneke ent-es-semi-ul-aliym .
Ve

tüb aleyna inneke ent-et-tevvab-ür-rahiym .. Allahüm-

; me atina külle hayrin ve a'izna min külli şerrin . .
•

l

•

;

İ
•
•

Bismilla h-ir-Rahma.n-ir-Ra.hi;ynı
Kul hüvallahü ahad Allah-üs-samed lem yelid ve lem
yuled ve lem yekün lehu kiifüven ahad ..

..... . . . . . .. . .
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Bismillah-ir-Rahman-ir- Rahiyın
Uksimü aleyküm eyyetüh-el ervah-ür-ruhaniyyfı.ne
vel-mela'iketü ven-nuraniyyfıne hismillah-in
eziınin ( nfırin 3 kerre) il.lin iilin (nfırin 3

nfıri

izen

kerre) erii eriy

İ yün. eriyyün ( nfırün 3 kcrre ) hamiriyyün zu-meriyyün
1 nfırün tekseviyyün nfırün meksebfmün n-urün ( Allahu·
b ün nfır-ül-a'la 3 kerre) ( elvahen 3 lierre) ( el'aceıe
I Rab
l essa'ate 3 }{erre) ya mela'ike·t-en-nuri bin-nfırilleziy
1 eda'e bihi küllü nurin eciybu vehbittı bin-nurilleziy ehate
1 bihi külle nurin eciybu vehbitfı ya kaygu e sri nfınin bi
l hakkı Rabbin-nuri eyalin nfırin alin nfırin ahin ahin Rab

!

I

I
I

�t

bin-nfır ( Rebhanin) bazibin bazibin Rabbin Rabbin şelşe
hiyyin Kelşehiyyin lemşehiyyin rebşehiyyin terşehiyyin

teşarüşen huşen huşiyyün ec iybuni ta:iiyne ve bima emertüküm sami 'iyne müsri'iyne bil-izzet-is-samediyyeti veı-

I
I
I

1 kudret-il-ebediyyeti ve bi-izzet-il-ilahiyyet-ir-refi'at-ilİ · a�iyyeti ve bi-hakkıl ismilleziy hulika bihi melek-ül kud- İ
I ret-in nur-in-nuri ya meyhezebune ve ya ıneyheteriyyfıne 1

t
+

i

I

ı

ya kaygu esri nfınin ( Enfınün ) ve Rabbün-nuri eciybiı bihakkı ( ahin

3

kerre) inzilu ileyye bi-es ra-il-vakti vahduru

fiy mekaniy billahi ve bi-kudretihi vemtesilu lima etlfıbü
vakdfı hacetiy bi-hakkı meşkeşin heşheşin heşkeşin esri'fı

....... .. .. . . .. .. .. . . .. ..........
..
...... ......... .. . . ..

..

I

.
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l

l
I
I
I

yfı melfı'ikete Rabbil-8.lemiyn birnil etlılbü veergabu

1

hakkı ma televtühü aleyküm ve kudiye beynehüm bil-hak
kı ve kane emrullahi mef'ula . .

Bismillah-ir-Ralıman ir-Rahiym
�

i
I

l El-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn ves-salatü ves-sela- l
l mü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'- 1
l
Bahin bahin bi-selamin ermiyahin bi-selamin bahin l
I insarifu ce·alaııahu sa·yeküm meşkuren barekanahü fiy- 1
1 küm ve aleyk üm azzezekümullahü şerrefekümullahü es'a- 1
iyn

. .

l1 dekümullahü
l

!l

I
I
I

!:

I

:

i

'

bima sefertüm fe-ni'me ecr-ül-amiliyn..

1

1
l

!1

1
1
I

I1

l

1

!
t

...... .... .... .... .... ......... . .. .. ....... ..... .... ...=. ..... ....
... . . . .. .
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- 271 Rahmet-i ilahiden kovulmuş olan şeytanın şerriııden Allalın
Teaiii'nın hıfz-u himayesine sığınırım. Ralıman ve rahiyın
olan Allahu teala'nın ismiyle başla nın :

Bütün hamd-ü sena o Allahu teal a ya mahsustur k i alem
lerin Rabbi, mürebbisi ve malikidir. Dünya hayatınd
ayırt
etmeksizin bütün yarattıklarına ni'metlerini, İhsanlarını ve
m erhametini esirgemez ve ahirette ise yalnız mü'min kulları
na rahmet eyler. Hesap ve ceza gününün hakimidir. Ancak
sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru
yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna hidayet et ; ga
zabına uğrayanların ve s a pı k ların yoluna değil

�

'

. . .

Ralıman ve rahiyın olan Allalın tcala•nın ismiyle başla·

nın :

Allahım . . . Sen, mülküne zeval ermeyen, bütün kainat ve
mevcudatı dilediği gibi tasarruf ve id are eden, dilediğini dile
diğine veren, dilediğini dilediğinden alan, ezeli ve edebi hayat
ile diri, zatı ve kemali ile kaim, ulfıhiyyette zahir, sevap ve
ıkaba kadir mutlak hükümdarsın. S en d en gayrı Hak ma'bud
yoktur, illa sen varsın.
Sen, beni yaratan Rabbimsin. Ben, s enin kulunum. Senin
alıdinde ve gücüm yettiği kadar sana olan va'dimdeyim. İşie
diğim şerlerden sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun ni'
metlerini itiraf ve günahlarımı d a ikrar ederim. Günahlarımı
yarlıga, günahları senden gayrı hiç kimse yarlıgayamaz, illa

sen yarlıgarsın.

Allahu teala yı, şan ına l ayık olmayan noksan sıfatıardan
tenzih ve k em al sıfatları ile tavsif ederim. Bütün hamd ü se
na, Allahu a zim ü ş-şana mahsustur. Allahu teala'dan gayrı
Hak ma'bud yoktur. Allahu teala çok ul udu r . O çok yüce ve
ulu olan Allahu teala'nın koruması, olmasa, gün ahlard an ve
isyanlardan kaçınınağa ve onun yard ı m ı, kuvvet ve kudreti
olmasa kulluk ve ib ad e tl erde bulunmağa kuvvet ve k u dret
yok tur
O ; evveldir, ezelidir. Varlığının başlangıcı yoktur. O ; ahir
dir, ebedidir. Bekasının sonu yoktur. Onun varlığı, kudreti ile
aşikardır. O , kibriyası ile halkın nazarından g i zlenm iştir. O,
her şeyi hakkıyle bilir. Dirilten ve öldüren odur. O, ezeli ve
ebedi h ay at ile diridir. Ona ölüm erişmez. Bütün hayırlar ve
iyilikler onun elindedir. O, her şeye k arşı k ad ird ir .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey büyükler b üyüğü .
'

-

-

.

.

.

-
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Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey zatı ve kemali ile kaim
ve yarattıklarının korunup konanmasında yegane hakim olan
seref ve izzet sahibi..
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey peygamberler gönde:n�n
ve kullarını öldükten sonra dirilten . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey dünya ehlinin fenasından
sonra yerleri ve gökleri miras tutan . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey sebeplere kuvvet vererek
her şeyi kolayca halk ve icat eden gerçek kudret sahibi . . ..
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey bütün gizli şeyleri ve giz
liden daha gizli olanları hakkıyle bilen . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey toprakların derinliklerinde yatanları dirilten . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey bütün yarattıklarının kul
luk ve ibadet etmelerini isteyen . . .
Seni . tesbih ve tenzih ederiz, ey muhabbeti ve olaylarm
safhalarını takdir eden . . .
�

·

Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey üzerine afet arız olmayaıı..
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey vakitleri ve zamanlan
kendi takdirine göre yaratan ve yürüten . . . Ululuk ve yüceli k
te, zalimlerin dediklerinden de ulu ve yücesin . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey nefisleri nardan azat eden.
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey sebeplere sebep yaratan . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey ezeli ve ebedi diri, zatı ve
kemali ile kaim ve hakim olan ölümsüz
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey benim ve bütün insanların
Hak ma'budu . . . Bizleri, yarattıklannın çoğundan üstün kıl
dın . . . Hamd sana mahsustur. Ni'metler, atiyyeler ve İhsanlar
senindir . . .
. . .

Ey Rabbimiz . . . Hayır ve bereketin bol, şan ve azametin
çok yücedir. Senden mağfiret diler ve sana tövbe ederiz.
Allahım . . . Sen evvelsin, senden evvel hiç bir şey yoktur.
Sen ahirsin, senden sonra hiç bir şey yoktur. Sen zahirsin, sa
na benzeyen hiç bir şey yoktur. Sen batınsın, seni görebilecek
hiç bir şey yoktur. Sen çoğu elmayan teksin, birsin . . . Sen, ve
zirsiz (Yardımmsız yardıma \'e yardımcıya muhtaç olmayan)
gerçek kudret sahibisin . . . Sen, müşire (Emir ve i53ret ediciye,
yol göstericiye muhtaç olmaksızın) bütün kainat ve mevcud.a
tı yerli yerinde tedbirlerinde idare edensin . . .
Habibim de k i : (Ey mülkün maliki olan Allahım .. Miill•ü
diled iğine verir ve mülkii dilediğinden alırsın. Dilediğini a�z;iz
·

- 273 ve dilediğini zelil edersin. Hayır ve şer senin elindedir. Ger�ek
ten, sen her şeye hakkıyle li:adirsin. Geceyi gündüze, gündüzü
de geceye ithal eder ve ölüden diri, diriden de ölü �ıkanrsm..
Dilediğine de hesapsız rızık verirsin .. )

Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey _evvel ve ahiriyn bütün
mahlfıklarından gizlenen . . .
Seni te sbih ve tenzih ederiz, ey vekar ve azameti ile ör
tünen .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey bütün eşyanın maliki . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey kudret ve yücelikle aziz
olan . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey dağlarda ve ovalardaki
her şeyi bilen . . .
Ey göğüslerde ve karınlarda kıpırdananları ve deprenen
leri bilen . . .
Ey Aruz·u (�Iekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere )
bütün şehirlerden ve köylerden şerefli kılan . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey yeryüzünü ve toprağın al
tındakileri hakkıyle bilen . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, ey yücelerin yücesi ve görü l
mekten latif olan Rabbimiz. Hayır ve bereketin çok bol, şan
ve az a met i n çok yüc ::: d i r . Senden gayrı Rab yoktur. Senden
gayrı kahredecek de yoktur .
E y Allahım . . . Ni'metlendiren sensin, faziletlendiren sen
sin, sana layık şükür olamaz. Şehadet ederim, sen gerçekten
o Allahu tealasın ki, senden gayrı Hak m a 'bud yoktur, illa sen
varsın . Sen benim R abbimsin ve her şeyin de Rabbisin .. Yer
leri ve gökleri yara tan, varı yo ğu, gizli yi ve aşikarı bilen, yü
c e lerde n yüce, ululardan ulu ve her şeyden ali'sin .
Ta-Sin-�Iim . . . Ta-Sin . . . ( Eş-şu'ara ve En-Nemi sureleri
nin illi: ayetleridiL )
·

o o

( Biri tatlı ve diğeri acı) iki denizi, birb irine kavusmak
üzere bırak ıverdi. Fakat . ikisi arasında hadlerini tecavüz ve
hususiyetlerini ifna etmeye mani bir berzah var d ır . (Ta.tlısı

tatlı, acısı acı olarali: kalır. ) Allahu teala, yegane Hak
ma' buddur. Ondan gayrı ibadete müs tehak ma·bud yoktur.
H2-yat sıfatı ile muttasıf ebedl, baki ve daim ve yarattıkları 

yine

nın kcrunup kollanmalarına kaimdir. Onu. ne gaflet basar ne
uylnı . . . Göklerde ve yerde ne v ar s a , hepsi onundur. onun mülF:

18
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küdür. izni olmaksızın kim yanında şefaat edebilir ? O, yarat
tıklarının önlerinde ve arkalarında ne varsa, hepsini bilir.
Onlar ise, onun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayab:tlir
ler. Onun kürsüsü , gökleri ve yerleri kuşatmıştır.
Ve bunl.arın ( Gölderin ve yerlerin ) korunması, ona a;�ır
lık ve meşakkat vermez. O, pek ulu çok büyüktür.
Ha-Mim . . . Ha-Mim . . . Ha-Mim . . . Ha-:\Iim . . . Ha-Mirn . . .
Ha-Mim . . . Ha-Mim . . . ( Kur'anı l,:erimde : El-Mü'min, Fussilet,
E� .şfıra, Ez-Zuhruf, Ed-Dulıan, El Casiye ve El-Ahkaf süre
lerinin ilk avetleridir. lUulmtta harflerdendir. ibn-i Abbas ra

rl ıvallahu aiıh'a göre, Allahu tea.lanı n ism-i a!zamıdır. Ata'i
H� rasani'Je göre de, ( H A ) ha rfi Allahu teaiiinın lL<\LiM, liA
MiD,. IL<\ Y, JL-\Iil:\1, HANNAN isimlerinin ve (�üM) harfi
de MELiK, �IECiD ve l\IENNAN isimlerinin baş harfleridir. )

Zafer takdir edildi , yardım geldi . Onlar, bize karşı nus
rete ve zafere mazhar olamazlar.
Ha-Mim . . . Bu k itabın ( Kur'anı-azim-üş-şanın ) indirilme
si aziz ve aliyın olan Allahu tealadandır ki, tövbelerinde ihlas
edenlerin tövbelerini k abul eder, şirk ve küfürden ayrılma
yanlara ıkabı şiddetlidir. l\'luvahhidlere fazlı ve ni'meti bol
dur. Ondan gayrı ilah yoktur, dönüş anc ak onadır.
Allahu teala, kudreti ile dilediğini işler, izzeti ile dilediği
gibi h ükmeder. Onun ceberrutunda ( �lutlak kudretinde) mü
nazaa eden yoktur. Mülkünde şeriki de yoktur.
Allahu teaEı:yı şanına layık olmayan noksan sıfatıardan
tenzih ve ona hamd-ii sena ederim.
Günahla:;:odan dönüş ve ibadetlere giriş, ancak Allahu te3Janın yardımı, kuvvet ve kudreti ile olur. Onun dilediği o:lur,
dilemediği olmaz. Bilmiş olunuz ki, Allahu teala gerçekten
her ş eye kadirdir. O, gerçekten ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
Allahım . . . Bizi gazabınla öldürme, kötü ve çirkin fiille
r i mizden dolayı bizi h elak eyleme, bizi bunlardan önce af:fet.
Göklerin, yerlerin, bütün kainat ve mevcudatın müsta
killen maliki olan, mülküne zeval ermeyen, azarnet ve cela
line layık olmayan 5eylerden pak ve münezzeeh olan Allahu te
ftlayı tesbih ve tenzih ederim .
Mülk ve melekfıt sahibi olan Allahu tealayı tesbih ve ten
zih ederim.
izzet, azarnet ve ceberut sahibi bulunan Allahu tealayı
tesbih ve tenzih ederim.
Göklerin, yerlerin , bütün kainat ve mevcudatın müstakil
leıı maliki bulunan, ebed1 ve ezeli hay2.t ile diri ve k aim olan,
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uyku arız olmayan, ölüm erişmeyen Allahu tealayı tesbih ve
tenzih ederim. Tesbih ve takdis olunan, kendi kendisini tenzih
huyuran Allahımız, bizim Rabbimizdir, meleklerin ve ruhla
rın da Rabbidir.
Allahım . . . Bize ilminden öğret, bize anlayış ver, yardım
kıl ıcını boynumuza as . . .
Allahım . . . Bizi, ni'metlerine şükredenlerden, seni zikre
denlerden, senden korkanlardan, sana itaat edenlerden, sana
boyun eğenlerden, sana b ağlı olan Ve sana dön en kullarından
ey le . . .
Allahım . . . Tövbelerimizi kabul et, günahlarımızı rahmet
deryanda yıka, konuşmalarıınızı düzelt ve doğrula, göğüsle
rimizden kini yok et, kalplerimizden kuruntuları, gizli düş
ınanlıklan , öfkeyi ve bütün kötülükleri gider . . .
Allahım . . . Ansızın ölmekten, her türlü güçlüklerden, gü
nahlardan , ateşte yanmaktan, doğru yoldan ayrılmaktan, sa
pıtmaktan, gururdan, kinden, gafletten ve insanı helak eden
bütün iş ve kötü düşüncelerden sana sığınırız.
Allahım . . . Korkundan öyle bir hisse ver ki, bizimle gü
nahlarımız arasına girsin, ta'atinden öyle bir hisse ver ki, bizi
cennetine götürebilsin. öyle bir yakin ver ki, dünya ve ahiret
musibetlerini karşılayabilelim. Bizi, iyi ve salih kullarınla
birlikte haşret . . . Hayatta bıraktığın müddetçe kulaklarımızı,
gözlerimizi ve gücümüzü, kuvvetimizi bize faydalı hale getir
ki, varis olalım. Bize zulmedenlerden öcümüzü al, düşmanla
rımıza karşı bize yardım et, hatalarımızı bağışla ve günah
larımızı yarlıga, musibetlerimizi kaldır, hastalarımıza şifalar
ver.
Kalplerimizi nurlandır, ihtiyaçlarımızı yerine getir, ana
ve babamıza merhamet eyle, dünyayı b izim için en mühim bir
maksat ve gaye kılma, bütün bilgimizi ona hasretme, dinimiz
hususunda bizi musibetlere düçar etme, günahlarımızdan ötü
rü bize acımayanları bize musallat eyleme, sen bütün acıyan
lardan daha fazla acıyansın.

Allahım . . . Korkularımızı yatıştıracak ve bizi hidayetine
ulaştıracak rahmetini istiyoruz. Dağ·ınıklıklarımızı derleyip
toparlayacak, dargınlıklarımızı giderecek, hastalarımıza şifa
verecek, amellerimizi tertemiz bir hale getirecek, bize doğru
yolu ilham edecek ve gösterecek b ir merhamet istiyoruz.
Allahım . . . Halktan müstağni clan varlığın, birliğin, tek
ve benzcrsizliğin, aşikar olan izzetin, çok geniş olan rahmetin
hürmetine kulakl arımızı nurlandır, gözlerimizi nurlandır,
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kalplerimizi nurlandır, k abirlerimizi nurlandır, duygularımızı
nu:dandır, ruhlarımızı nurlandır, önümüzü nurlandır . . .
Allahım . . . ilmimizi, hilmimizi ve nurumuzu artır, bize
hem zahir nimetlerini, hem batın ni'metlerini ver.
Allahu teala, dinimiz için bize kafidir.
Allahu teala, dünyamız için bize kafidir.
Kerim olan Allahu teala, bütün mühim işlerimiz için bize
kafidir.
Halim ve kuvvetli olan Allahu teala. bize zulmedenlere
karşı kafidir.
Çetin kuvvete sahip bulunan Allahu teala, bize tuzak
kurmak isteyenlere karşı kafidir.
:Merhamet sahibi olan Allahu teala, ölüm zamanında bize
kafidir.
Şefkat sahibi olan Allahu teala, mezarda sorgu zamanın
da bize kafidir.
Lfıtuf sahibi olan Allahu teala, mizanda da bize kafidir.
Kudret sahibi olan Allahu teala, sıratı geçerken de bize
kafid il'.

Kerem sahibi olan Allahu teala, sorgu zamanında da bize
kafidir.
Kendisinden gayrı Hak ma'bud bulunmayan Allahu tea.la
bize kfıJidir, tevekkülüm onadır. O, büyük arşın sahibidir .
Merhaba . . . Merhaba . . . ( Fe rah ve geni5lil� senin üzerine
olsun demektir. )
Merhaba sy sabah ve yeni gün (veya ey al\:§am v e yeni

gece)

Zamana, uğurlu saate, hazır bulunmayan ark adaşa, hazır
olan arkadaşa merhaba merhaba derim .
Hamd edenlerin hamd-ü senisına layı k , geniş merhaır..et
sahibi. yücelerden yüce, sevilen. ilmiyle her şeyi kuşatan, ya
rattıklarına dilediği gibi tasarruf eden Allahu teaHlnın adıyla
yaz k i . o bize şah damarımızdan daha y a kındı r .
Yaz ki, biz Allahu tealaya inandığımız, onun huzuruna
çıkmayı ve ona ka vuşmayı tasdik ettiğimiz, onun kitabını,
delil ve ayetlerini ikrar ettiğimiz halde sabaha dahil olduk.
Ondan gay rı sın ı n uluhiyyetini inkar ettik, ona tevekkül
eyledik , Allahu tealayı, meleklerini, bütün peygamberlerini,
arşım taş ı y an ları ve bütün yarattıklarını şahit tutuyoruz ki,
ondan gayrı Hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Birdir v e §e
riki voktur.
Hz. "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem c n un
v
kuJ.. ıı ve F�eslılüdür. Cennet haktır, cehennem haktır, Kevser
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havuzu haktır, şefaat haktır, münkir ile nekir haktır, Allahu
tealanın va'di haktır. Kıyamet mutlaka kopacaktır ve Allahu
teala bütün yarattıklarını ölümlerinden sonra tekrar dirilte
cektir. Biz, bunu bilerek ve buna inanarak yaşıyoruz, böylece
öleceğiz, kabirlerimizden bu inanç ile dirilip kalkacağız ve
Allahu tealanın yardımı ile azap görmeyeceğiz.
Allahım . . . Biz, nefislerimize zulmettik. Sen, büyük ve kü
çük günahlarımızı affeyle, çünkü senden gayrı hiç kimse · on
ları affedemez, ancak sen affeder bağışlar, yarhgarsın. Bizi,
en güzel ahlaklar ile ahlaklandır, bu güzelliklere ancak sen
hidayet edebilirsin, kimse edemez. Davetine icabet ettim, em
rine hazırım. Emrine icabet ettiğim için mutluyum, bütün ha
yırlar senin elindedir, sana tövbe eder ve senden yarliganma
mı dilerim.
Allahım . . . Gönderdiğin resfıllere iyman ettik.
Allahım . . . Resfıllerİn vasıtasiyle indirdiğİn kitaplara da
iyman ettik.
Allahım . . . Yüzümüzü haya ile ve kalplerimizi sevinç ve
neş'e ile doldur.
Allahım . . . Bizi hayırlı işlerde sabit kıl . . . Cimri, dediko
ducu, kibirli, fitne ve fesatçılardan eyleme . . .
Allahım . . . Oburluktan, hapisten, haddini aşmaktan, kıtlık
tan, kötü zandan, içkiden, vahşi insandan, faizden, korkutucu
fitneden ve geçim darlığından sana sığınırız .
Allahım . . . Bugünümüzün evveli salahımız, ortası fela
hımız ve sonu zaferimiz olsun . . .
Allahım . . . Günümüzün başlangıcını rahmet, ortasını dün
yadan yüz çevirme ve sonunu da kerem kıl . . .
Allahım . . . Bizi en iyi ve en güzel ni'met ve geçimlerle rı
zıklandır. ömürlerimizi mutlu kıl, rızıklarımızı genişlet . . .
Allahım . . . Affınla bizi affet, fazlınla bize halim ol . (Sert

olma .. )

Allahım . . . Seni, her türlü noksan sıfatıardan tenzih ve ke
mal sıfatları ile tavsif eder ve sana hamd-ü sena eylerim. Biz,
seni ne kadar övsek, senin zatını övmen gibi övmeye gücümüz
yetmez. Sana sığınan kuvvetli ve galip olur. Seni öven yükselir
ve yücelir. Senin orduların asla yenilmez ve bozguna uğra
maz. Sen, sözünden dönmezsin. Senden gayrı Hak ma'bud
yoktur.
Seni tesbih ve tenzih ederiz, sana hakkıyle kulluk ve iba
det edemedik ey yegane ma.'budumuz . . .
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Seni tesbih ve tenzih ederiz, seni h akkıyle bilernedik ey
Ma'ruf . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, seni hakkıyle zikredeme dik
ey Mezkfır . . .
Seni tesbih ve tenzih ederiz, sana h akkıyle şükredemedik
ey Ivieşkfır . . .
Allahım . . . Bize ihsan buyurduğun ni'metlere karşı şük
redebilmeyi i lham ve nasip eyle . . . Sen, o Allah u azim-üş-şa.nsın
ki, kudret sıfatlarm, mc.hlfıkatın sıfatlarından çok yücedir.
Sen, zararlı m alılukları yarattığın zaman, hiç kimse sana kar
şı gelcmedi . Sen, günahları yarattığın zaman, hiç bir rakip
seni �en'edemedi.
Allahım . . . Ağ·lamayan gözden, korkmayan kalpten,. bo
yun eğmeyen ve tevazu göstermeyen gönülden, herkese muh
taç olmaktan sana sığınırız.
Allahım . . . Sırlarını bize öğret, bize nurlarından elbiseler
giydir. bizi lütuflarının deryalarına daldır. üzerimize arifle
rin ma:rifetlerini dökerek bizi feyizlendir.
Ey nurların nuru ( veya nurları yanüan) Ey lfıtuf sahi
b i . . . Ey günahları örten . . . Senden, Efendimiz peygamber imiz
Hz. �Iuhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine rahmetini
indirmeni dileriz. O, peygamberlerin meş'alesi, evliyanın gü
neşi, temiz ruhlu kullarının kameri, cinlerin ve insanların ve
doğu i le batının ziyasıdır. Senden, varlığımızın i rfan sema
sına yüceltilmesini , ihsan denilen makamda yazılmamız ı di
leriz.
Ey Allah ımız . . . Ey yerleri ve gökleri nurlandıran . . . :E:y
rahmet ve ilmi her şeyden geniş olan . . . Ey günahkar kulla
rını ya rlıgayan . . . Ey bir emriyle gökleri yüksel ten . . . Ey j,uıd
reti ile yerleri döşeyen , hikmeti ile dağlarm zirvelerini yüc el
ten , aya ve güneşe fazlıyla ışık saçan Allahımız. ismin h ak k ıy
çün, kt o ism-i eelilin h ürmetine ay ve güneş parlamakta, gc)k
ler harekete gelmekte, yıldızlar, ay ve güneş doğup bat:r::ıak
tac hr. işte, o ism-i eelilin hürmetine senden muhkem bir kal' a,
parıldayan bir nur istiyoruz. O nur ki, ziyası gözleri kam aş
tırmaktadır. Allahu teala, geceleri güneliizlere çevirerek &. kıl
ve hasiret sahiplerine gerçek bir ibret vermektedir.
Ta-Sin-Mim . . . ( Kur'anı lı:erimde Eş-şu'ara ve El-K.a..s as
surelerinin ili.: ayetl eridir.) Çalgılı eğlencelerden. yalan ve if
tiralardan, yasak v-2 mahzurlu olan şeylerden , hiyleden, k.n
den. k ısk ançlardan. fasıkiarın tuzağından, sabahın ve akşa
mın kötü olaylarından, insanların ve cinlerin şerlerinden sana
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Ey yapılan her işi bütün tafsilatiyle tutan, belli vaktine
kadar afetlerden ve belalardan saklayan, bizleri de koru
Ey mü'minlere dost ve yardım edici, onları sevici ve iş
lerini bitirici . . . Ey bütün kainat ve mevcudatı idare edici Al
lahım . . .
Ey rütbe ve hükümde en üstün ve yüksek o lan . . . Ey ulu
lardan ulu yücelerden yüce . . .
Ey kendisinden gayrı Hak ma'bud bulunmayan . . . Ey,
kendisinden gayrı ibadete m üstehak kimse olmayan . . . Ey nasıl olduğunu, kendisinden gayrı hiç kimse bilemeyen . . .
Ey Allahım . . . Ey bütün yarattıklarına dünyada rızıkla
rını vererek rahmetini dağıtan . . . Ey ezeli ve ebed1 hayat ile
diri olan . . . Ey zatı ve kemali ile k aim ve mahlukatının koru
nup kolianmasına yegane hakim olan . . . Ey varlığı hiç değiş
meden duran . . . Ey zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerin
de, hükümlerinde benzeri ve ortağı bulunmayan . . . Ey tek ve
bir olan . . . Ey misli olmayan tek . . . Ey hac e tierin bi tirilmesi
ve ıstırapların giderilmesinde tek merci . . . Ey fazimm hazi
nelerinden hiç bir karşılık beklemeksizin rahmet ve ni'met
bağışlayan . . . Ey bütün yarattıklarına hayır kapılarını açan . . .
Ey mahlukatını yoktan vücuda getirerek hayat veren . . . Ey
malıluklarını dünya hayatlarından sonra öldüren ... Ey küfür
ve isyan ile karşı gelenleri ve tövbe etmeyenieri kahreden . . .
Ey her çeşit arıza ve afetlerden salim kalan ve kullarını her
türlü tehlikelerden selamete çıkaran, cennetinde bahtiyar kul
larına selam eden. Onlara, rahiym olan Rab celle şaneden se
lam gelir .
Allahu teala, s ana kafidir. O, her şeyi hakkıyle işitir ve
bilir. O, öyle bir Allahu azim-üş-şandır ki ; Hak ma.'
bud yoktur, illa o vardır. O, ezelde bütün yaratılmışlar hakkın
da hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini ve sevmediğini
ayırdetmeyerek bütün mahlukatını sayısız n i'metlerine gark
edenclir. O, pek ziyade merhamet eden, verdiği ni'metleri iyi
kullananları. daha büyük ve ebedi n i ' metlerle mükafatlandı
ran ve ahirette yalnız mü'min kullarına merham8t e dendir. O,
öyle bir Allahu azim-üş-şandır ki, ondan gayrı Hak ma'bud
yoktur. O, malılukatma benzemeyen, her türlü ayıplardan ve
noksanlıklardan münezzeh, emniyet bahşeden, her şeyi görüp
gözeten kuvvet ve ceberut sahibi ulu hüki.imdardır. O Allahu
azim-üş-şan ki, yaratan ve her şeye ayrı bir suret veren, gü
nahlaı·ı affeden, yoktan var eden, tekrar dirilten, iyilik ve ih-
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san sahibi, her şeyi hakkıyle bilen, rızık veren, hikmeti ikti
zası d aral tan ve genişleten, indiren ve kaldıran, aziz kılan
ve zelil eden, rızıkları yaratan, doğru, ebedi geniş merhamet
sahibi, yararlandıran, zararlandıran, helak eden, ilerleten, ge
rileten, affeden, zengin eden, tövbeleri kabul eden, işiten, bi
len ve her şeyi görendir.
Allahu teala bize kafidir. O, ne güzel bir vekildir, ne güzel
Mevladır ve ne güzel yardımcıdır.
Ey yok olmaksızın daim . . . Ey son bulmaksızın kaim . . . l�y
yardımcıya muhtaç olmaksızın her işini tedbir ve idare eden ...
Sen, bizim ve ana-babalarımızın bütün güçlüklerimizi kola.y
laştır.
Allahım . . . Verdiklerine kimse mani olamaz. Men'ettikle
rini de kimse veremez. Senin kaza ettiğin şeyi, kimse reddede
mez. Senin hükmünü kimse değiştiremez. Varlıklı olanların
varlıkları da senin katında onlara bir fayda sağlayamaz.
Uluların ulusu, yücelerin yücesi olan ve kıyamet günü
bütün mahlukatını hesaba çekecek olan Rabbimizi, şanına la
yık olmayan şeylerden tenzih ederiz. O, hakkı yerine getire
rek hükmeder. Malılukatma hak ve adaletle muamele eyler,
bütün yarattıklarını görür, gözetir. O, doğru yolu gösterir,
sabırlıdır, büyüktür, icabet edicidir. Zatında ve sıfatında yü
ce, nuru yaratan, adaletli, bütün işlerini denk, birbirine uy
gun, yerli yerince yapar. istediğini, istediği zaman istediği
yerde toplar. Veren de, men'eden de odur.
Hak ma'bud yoktur, illa Allahu teala vardır ki, kulları
nın her işine şahit ve vekildir.
Hak ma'bud yoktur, illa Allahu teala vardır ki, kudreti
her şeye yeter, şanı büyük , zatı şerefli ve bütün işleri güzel
dir.
Hak ma'bud yoktur, illa Allahu teala vardır ki, istediğini
istediği zaman bulur, bütün kainat ve mevcudatı tek başına
idare eder.
Hak ma'bud yoktur, illa Allahu teala vardır ki, kadri ve
şam büyük, her şeyden yücedir.

Her korku için la ilahe illailah
Her ni'met için el-hamd-ü Iiilah
Her genişlik için eş-şükr-ü Iiilah
Her garip şey için sübhanallah
Her şiddet için Hasbiyallah
Her günah için Estağfinıllah
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Her kaza ve kader için Tevekkeltü aleilah
Her ta'at ve günah için La havle ve la kuvvete
illa billah
Her musibet için inna Iiilah
Her elem için iste'antü billah hazırladık.
Allahım . . . Biz, sabaha ( veya akşama) dahil olurken seni,
arşını taşıyanları, meleklerini, peygamberlerini ve bütün ya
rattıklarını şahit tutar ve deriz ki, sen bizim Allahımızsın,
senden gayrı Hak ma'bud yoktur, illa sen varsın, birsin, şe
rikin yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sel
lem senin kulun ve Resfılündür. Günahlardan ve ma'siy
yetlerden dönüş, ibadet ve ta'ate başlayış ancak senin yardı
mın, kuvvet ve kudretinle olur.
Ey dünya hayatında bütün yaratılmışlar hakkında hayır
ve rahmet irade buyuran, sevdiğini ve sevmediğini ayırdetme
yerek bütün mahlukatını sayısız ni'metlere garkeden ve ahi
rette yalnız mü'min kullarına rahmet ve merhamet eden Al
lahım . . . Beni affeyle, beni yarlığa, bana merhamet et, sen be
nim Mevlamsın ve gerçekten sen rahmedenlerin rahmedici
sisin . . .
Şifa veren Allahu tealanın ismine sığınırım. O, Allahımdır.
Kafi olan Allahu tealanın ismine sığınırım. O, Allahımdır.
Afiyet veren Allahu tealanın ismine sığınırım. O, Alla
hımdır.
O Allahu tealanın ismi ile başıarım ki, yerlerde ve gök
lerde onun ismine sığınanlara hiç bir zarar erişmez . O, her
şeyi işitir ve bilir.
Koruyucuların en hayırlısı Allahu tealadır. O, rahmeden
lerin rahmedicisidir.
Allahu teala, ilim ve kudretiyle onları ihata etmiştir. K.a
firlerin yalanladıkları kitap, çok yüce ve çok şerefli Kur'an-ı
azim-üş-şandır ki, Levhi-mahfuzdadır.
Farz namazları vaktinde, şartlarına ve rükünlerine ria
yet ederek edasına devam ve muhafaza edin. Hele, orta na
maza dikkat edin. Huşu ve ta'atla namaza durun. Hiç bir
nefis yoktur ki, onun arnellerini hıfza mü'ekkel bir melek ol
masın. En iyi koruyucu, Allahu tealadır. Ey yüce koruyucu . . .
Bizi de koru . . .
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bir güvenlik indirdi ki, hafif bir uyku halinde içinizden bir
ta'ifeyi sarıp bürüyüverdi.
Bir taife de nefisleri kaygusuna düşmüşlerdi. Allahu te 
a l aya Hak olmayan bir zan, cahiliyyet ehlinin zannı gibi bir
zan besiiyorlar ve : ( Bize va'dolunan zafer ve nusretten bir
na s ip var mı ? ) diyorlardı. De ki : ( Bütün iş Allah u tealanın
dır. ) Onlar, sana açıklayamayacakları şeyi, içlerinde gizliyo r
lar. Diyorlar k i : ( Bi zim, bu i şten bir payımız olsaydı, burada
öldürülmezdik ) De ki : ( Eğer evlerini z de de o lsaydınız, üzer
lerine Levh-i mahfuzda öldürülmeleri yazılmış olanlar, öld ü

riilecelderi yere çıkaca.ldar, yin e öldiirülecelderdi. Allahu te
ala, göğüslerinizdelö ihHis veya nifakı meyda na liüymak, kalp
lerin izdeld vesveseyi temizlemek için böyle irade etti. Allalın
tefıla, lm.Iplerin izde olan hayır ve şerri haklüyle bili r . )
.

Onlar, Allahu

teaJaya

-·

yalvarıp yakararak derler ki : (Ey

Rabbimiz .. Sana \·e Resulüne iyman ettik. Artık günahları
mızı yarlığa ve bizi ateş azabından koru .. ) Onlar ; t a ' a te , mu

sibetlere, isyan ve aykırı hareketlerden sakınmaya sabrediei
l e rd i r . iymanla rınd a , salih amellerinde, kendileri ile Allahu
teala ve halk arasındaki sözlerinde gerçek olanlardır. Aynı

zam an d a A ll a hu tea l aya iyman edici, Allahu tealanın ta'atin
de mallarını infak eyleyic ilerdir. Seherlerde tövbe ve istiğfar
ederek namaz kılıcıiardır.
Allalın teala. k •::nd isin d 2 n

gayrı ilah olmadığını, vahda

niyyetine delalet eden delillerle, ay etlerle açıkladı. Melek ler,
Allahu tefıJanın. va h d an i yy e t i ni ikrar ettiler. ilim sahipleri de,

vahdaniyyetini t a s dik eylediler. O, emir ve nehiylerinde adli
i kame t eder olduğu hald e , kendisinden gayrı Hak m a 'bud ol
mayandır. O Allahu azim-üş-şan ki, tevhid e tmeyene intika m
eder. Ben z erine hiç bir intikam alı c ı kadir olamaz. Dilediğine
hLikmecler. hiç kimsenin onun hükmünü de ğ i§tirme ğ e güeü
vetmez.
Allahu teala indir.. d e din. is l amd ı r .
·

Akşama girerken de, sabaha girerken de Allahu tea layı
tesbih ve t en z ih e d eri z.
Allahu teala, ölüden d i r i ve diriden ölü çıkarır. Ve a rz
kuruduktan sonra ( Ya,ı};murl:ı) ona hayat verir. Bunun gib i ,
s i z de kabİrlerinizden çıkarılacaksınız.
Ben, benim ve s izin Rabbimiz olan Allahu tealaya tevek
kül etti m . Hiç bir c anlı malıluk yoktur k i , nasiyyesi Allahu
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tealanın elinde olmasın. Rabbim celle şane, şüphe yok ki en
doğru yol üzerindedir.
Hem, biz ne diye Allahu teaJaya tevekkül etmeyelim ki,
bizlere yolumuzu o göstermiştir. Bize ettiğiniz eziyyetlere el
bette sabredeceğiz. Allahu tealaya tevekkül edenler, bu te
vekküllerinde sehat etmelidirler. ·
De k i : (Allahu teala bizim için ;yazmışsa, ondan başkası
a s la bize erişemez. O, b i zim 1\'levlamızdır. A rtıli mü'minler
yalnı z Allalın teaJaya ten�ldüil e tsinler. ) Yeryüzünde, bütün
canlıların rızkı Allahu tealanın üstündedir. Onların duracak
yerle-::· ini de, emanet edilen yerlerini de bilir. Bütün bunlar, o
apaçık kitapta (Levh-i-mahfuz ) dadır.
Çoğ·u hayvanların, rızkını yüklen ip taşımaya güçleri yet
mez. Onlara da. size de rızkı Allahu teaıa verir. Allahu azim
üş-şan, her şeyi işitir, her şeyi bilir.
Allahu tealanın insanlara rahmetinden a çtığı bir ni'meti
tutacak yoktur. Tuttuğu bir ni"meti de, tuttuktan sonra salı
verecek yoktur. Allahu teala, yegane galip ve her fiilinde ha
kimdir.
Celalim hakkıyçün, müşriklere : ( O gölderi ye ye r l e ri kim
hall.;: etti ?) diye sorsan . elbette : (Allahu tea la .. ) d iyeceklerdir.
De ki : (Allah u tealayı b ı ralup ta ibad e t ettik!eriniz, ş ay et Al
lahn tPfıla bana bir zarar d ilerse, benden onun bu zararını gi
derebilir m i ? Haber verin bana Yahut, Allalın t ea la bana
'

bir r<1hmet dilese, ilahlarınız onun bu rahmetini tutabilirler
m i ? ) De ki : ( Allahu tea l a bana kafid ir. Tc...- e kli:ül edenler, an
cak ona te,·ekli:ül ed er l e r )
.

�-\.llahu teala. size bu imdadı ancak fethi tebşir ve yardım
v3:di:y1e kalbiniz mutma'in olsun diye yaptı . Yoksa. yardım an
cak o yegane galip ve hakim olan Allahu azim-üş-şan tarafın
dandır.
Kaf-Ha - Ya - Ayn - Sad ( :\Ie r y em suresinin ilii fıyetidir. )
Ha - Mim - Ayn - Sin - Kaf ( E�-Şura suresinin ilk ayetle
rid i r . )
Bize kafi o l ve bizi h imaye et.
O Allahu teala ki kadirdir, kahirdir, zahirdir, batındır,
Httırdır, latiftir. habirdir. Sözü haktır. Sür nefholunduğu gün
de mülk onundur. Görünmeyeni de, görünen i de bilen odur.
Haki m ve habir odur.
Ey çok merhametl i , ey kullarına pek çok iyilikler eden
ve onların hayırlarını isteyen . ey gökleri ve yerleri akıllara

hayret ve durgunluk verecek �jekilde halk ve icat eden AHa
hım . . .
Ey daima diri, mahlukatının korurrup kolianmasına ka.i:m,
ey c elal, azarnet ve ikram sahibi Allahım . . .
Ulfıhiyyetinin azameti hakkıyçün senden, tabiatlerimi2:in
beşeri tabiatten çevrilmesini diliyoruz. Yüce meleklerinle ruh
larımızın yüceltilmesini istiyoruz.
Ey kuvvet ve halleri değiştiren Allahım . . . Bizim halimizi
de en güzel hale çevir.
Allahım . . . Seni tesbih ve tenzih eder, sana hamd-ü-se:n.B.
eylerim. Şehadet ederim ki, Hak ma'bud yoktur, illa sen var
sm. Senden mağfiret dil er ve sana dönerim (Tövbe ederim.)
Allahım . . . Peygamberimiz, efendimiz Hazreti Muhammed
saliallahu aleyhi ve selierne salat, selam ve bereket yolla . O,
yaratılanların hepsinden önce ve ileridir. Nuru, alemiere rah
met ; zuhuru kainattan gelip geçenlerin ve arta kalanlar m ,
said veya şaki olanların sayısı kadar s ala t, selam ve bereket
yolla . . . Ona, öylesine rahmet eyle ki, sonsuzlukları aşsın ve
sonsuzluklara ulaşsın . Ona, öylesine rahmet eyle ki, ardı ar
kası kesilmesin, ona öylesine rahmet eyle ki bütün sayıları
kaplasın hadleri kuşatsın. Ona, öylesine rahmet eyle ki, o
rahmeti ancak ona kılmış olasın. Rahmetin, daim bulunduğun
müddetçe devam etsin, bak i bulunduğun müddetçe baki kalsın,
senin ilminden başk ası kaplayamasın ve kapsayamasın. Onun
aline, evladına, ahfadına, ahbabına, ashabına da rahmet eyle
ki, rahmetin kadar selamın ve selamın kadar da rahmetin ol
sun . . .
Rabbim Rabbil -izzeti celle şane. onların bütün isnatla
rından münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere seHim
ve alemierin Rabbi olan Allahu tealaya hamdolsun.
Ey Rabbimiz . . . Dualarımızı kabul et, sen çok iyi işiten
ve bil2nsin. Tövbelerimizi kabul et, sen muhakkak ki me rha
met sahib i ve tövbeleri kabul edicisin.
Allahım ... Sen, bize hayır ve iyilikler ver . . . Sen, bizi ş er
lerden ve kötülüklerden koru . . .
. .



RAH:\IA..� VE RAlliYM OLAN ALLAHU TEALANIN
iS�fiYLE BAŞLABIM
De ki : (O Allah birdir. Büyüklük onda nihayet bulınııış
tur. Daim ve bakidir. Her şeyden müstağni, her dileğin mer
ci'idir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri
yoktur. )

SEYYiD YAHYA SiRVANİ KUDDiSE SIRRAHüS-SAME
DANi HAZRETLERiNiN HAL TECü�IESi

Müşarünileyh, Hazar denizinin batı kıyısında kain Şir
van eyaletinin Şemahi kasabasında kadern-nilıade-i alem ol
muşlardır. Doğum tarihleri, maalesef kesin olarak bilinme
mektedir. Muhterem pederleri Seyyid Baha'üddin Şin'ani ve
onun ataları, sadat-ı kirama mensup bulunuyorlardı.
Seyyid Yahya Şirvani kuddise sırrahüs-sübhani hazret
leri, zahir yönünden fevkalade cemale ve batın yönünden ise
barikulade kemale sahip bulunuyorlardı. Bu sebeple, kendi
lerini görenlerin ilk bakışta dikkat ve alakalarını çekerlerdi.
Henüz pek küçük yaşlarda iken, Hazret-i pir bir gün so
kakta arkadaşlarıyle oynuyordu. Tesadüfen oradan, Şeyh
izzeddin-i Halveti'nin oğlu ve şeyh Sadreddin-i Halveti'nin
müridi ve damadı olan şeyh Pirzade geç tiler ve o küçük yav
runun alnında parıldayan muhteşem nuru farkederek feyz-i
:Muhammedi'den n a sip alması için dua buyurdular. Aynı gece,
seyyid Yahya Şirvani hazretleri . rüyasında Resfı.l-ü zışan
aleyhi ve alihi salavatullah-il-Mennan efendimizi gördüler ve
kendilerinden Şeyh Sadreddin'e hizmet etmesi emrini tebel
lüğ eylediler. Ertesi sabah , derhal Şeyh Sadreddin'e müra
caatla sohbet-i kudsiyyelerine vasıl ve kendilerinden ilim tah
sil ederek sonsuz feyizlere nail olmuşlardır.
Şeyh Sadreddin-i Halveti'nin alem-i cemale intikallerin
den sonra Baku'ya giderek yerleşmişler ve 869 hicri yılında
k endileri d e vasıl-i c i n an oluncaya kadar orada yerleşmişler
dir. Müb arek türbeleri, hala Baku şehrinde bulunmaktadır.
Seyyid Yahya Şirvani hazretleri, daima ERBA'IYN üze
re bulunur, bi r i sini bitirince diğeri n e girer, 4 - 5 günde bir if
tar ed·3r. 12 hatta bazan 20 günde bir defa abdest tazelerler
d i . :Molla Cami. Nefehat-ül-üns narnındaki eserinde, pir-i mü
şart.nileyhin ömrünün son altı ayında Cenab-ı Rabbil-fı.lemiy
ne müteveccih olduğunu ve yemek yemediğini belirtmektedir.
Esrar-üt-talibiyn, Şifa-ül-esrar, esrar-ül-vahy, Keşf-ül-
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kulub, Meratib-il-esrar-il-kulub, Esrar-ül-vüzu, Rümfız-ü i şa
rat, Menazil-ül-arifiyn, Şerh-i esrna-i semaniyye, Şerh-i sua
lat-i gülşen-i raz, etvar-ül-kalb ve ilm-i ledünni namında jpek
cok
eserleri vardır.
ViRD-i-SETTAR olarak tanınan, aslını ve mümkün ola
bildiği kadar şerhini verrneğe çalıştığımız evrad-ı şerifi, ehl-i
hakikat indinde gayet makbul ve merguptur.
Allahu azim-üş-şan, sırrını takdis buyursun ve bizleri de
feyiz ve bereketinden yararlandırsın.
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VtRD-t SEYYID YAHYA ŞiRVANt VUSLAT-1 RAH
MET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SVBHANt
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahümme ya Settarü ya Settar ya Azizü ya Gaffar
ya Celilü ya cebbar ya mukallib-el-kulfıbi vel-ebsa.r ve ya
müdebbir-el-leyli ven-nehar hallisna

min azab-il-kabri

ven-nar.
ilahi üstür uyubena v'agfir zünübena ve tahhir ku-

I

ıl

l
l

11

lfıbena ve nevvir kuburena v'eşrah sudurena ve keffir an
na seyyi'atina ve teveffena ma'aı-ebrar.
Sübhaneke mll. abednô.ke hakka ibadetike ya mıl'bud
Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf.
Sübhaneke ma zekemake hakka zikrike ya mezkur.
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur.
Fadlan min'allahi ve rahmeten şükren min'aBahi ve
ni'meten lillah-il-hamdü vel-minneti .
E l-hamdü Iiliahi alet-ta'ati vet-tevfik ve nestagfirul
lah-el-azime min külli zenbin arndin ve sehvin ve hata'in
ve nisyanin ve noksanin ve taksiyr.

I

l

Allahümme lekel hamdü hamden yüva.fi ni'ameke ve
-

yükil.fi meziydeke nahmedüke bi-cemi'i
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mehamidike ma alimna minha ve ma lem na'lem ve neş
kürüke ala cemi'i ni'amike ma alimna minha ve ma lem
na'lem ve ala külli halin ya muhavvil-el-havli vel-ahvali
havvil halena ila absen-il-haL
A'dedtü li-külli hevlin Iii ilithe iliallah
Ve li-külli ni'metin el-hamdü lillah
Ve li-külli reha'in eş-şükrü lillah
Ve li-külli u'cfı.betin sübhanallah
Ve li-külli zenbin estağfirullah
Ve li-külli musiybetin inna lillah
Ve li-külli dıykın hasbiyallah
Ve li-külli kada'in ve kaderin tevekkeltü aleBab
Ve li-külli ta'atin ve ma'siyyetın la havle ve la kuvvete illa billah
Ve li-külli hemmin ve gammin maşa'allah
Len yaglib'allahe şey'ün ve hüve galibün ala
şey'in hasbiyallah

külli

Ve kefa semi'allahu limen de'a la gayete lehu fil-ahi-

4 reti vel-ula

I
I
1

l
1

1
I
I
'

La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül-mül
kü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la
yemfı.tü ebeden da'imen sameden bakiyen bi-yedih:-il-hayrü· ve hüve aHi külli şey'in kadiyrün ve ileyh-il masiyrü
ıa uhsa sena'en aleyke ente kema esneyte ala nefsike azze
c arüke ve celle sena'üke ve la ilahe gayrüke
Er-Rahmanü alel-arş-isteva lehu ma fis-semavati ve •
ma fil-arcti ve ma beynehüma ve ma taht-es-sera ve in
I
techer bil-kavii

i
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fe-innehu ya'lem-üs-sırra ve ahfa
Allahu la ilahe illa hüve lehül-esma-ül-hüsna fed'uhu
biha sadakallah-ul-aziym.
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve ( Celle celalühu)
Er-Rahmanü ( Celle celaJühu) E r-Rahiymü ( Celle
l celalühu) El-Melikü ( Celle celalühu ) El-Kuddusü (Celle
' celalühu) Es-Selamü ( Celle ceHUühu) E l-Mü'minü ( Celle
celaJühu) El-Müheyminü ( Celle ceHUühu) El-Azizü ( Celle
celaJühu) El-Cebbarü ( Celle celaJühu) E l-Mütekebbirü
( Celle celalühu ) El-Halıku ( Celle celaJühu) El-Bari-ü
( Cclle celalühu) El-Müsav-virü ( Celle celalühu) El-Gaffarü
( Celle ceHUühu) El-Kahharü ( Celle celalühu) El-Vehhab
f ü ( Celle şanühu) Er-Rezzakü ( Celle şanühu ) El-Fetta
• hü ( Celle şanuhu) E l-Alimü ( Celle şanühu) El-Kabidü 1
I ( Celle şa nühu) El-Basitü ( Celle ceHUühu ) El-Hafidu 1
f ( Celle celalühu) Er-Rafi'u ( Celle celalühu) El-Mu'izzü
( Celle celalühu ) El-Müzillü ( Celle celalühu) Es-Semi'u
• ( Celle şanühu) El-Basirü ( Celle şanühu ) El-Hakemü ı
( Celle celaJühu) El-Adlü (Celle celaJühu) E l-Latifü ( Cel- ı
le celaHihu ) El-Habiyrü ( Celle ceHUühu) El-Halimü ( Cel
le celaJühu) El-Azimü ( Celle celaJühu ) El-Gafurü ( Celle
celfılühu ) Eş-Şekfırü ( Celle şanühu ) El-Aliyyü ( Celle şa
' nühu) El-Kebirü ( Celle şinühu) El-Hafizü ( Celle şanühu)
• El-Mukiytü ( Celle şanühü ) El-Hasibü ( Celle şanühü)
! El-Celilü ( Celle celalühu ) El-Kerimü ( Celle şanühü) Er
I Rakiybü ( Celle şanühü ) El-Müciybü ( Celle şanühü) El• Vasi'ü ( Celle şanühü) El-Hakimü ( Celle şanühü ) El-Vef dudü (Celle şanühü) El-Meciydü ( Celle ceHilühü) El-Ba'i• sü (Celle ceHUühu) Eş-Şehiydü ( Celle ceHUühu) El-Hakku
I (Celle celaJühu) El-Vekilü ( Celle şanühü ) El-Kaviyyü
şfı.ııü hü) El-Metiynü ( Celle şanülıü) El-Veliyyü r
I (( Celle
Celle şanühü) El-Hamiydü ( Celle şanühü) El-Muhsi
I ( Celle şanühü) El-Mübdi'ü ( Celle şaııühü ) El-Mu'iydü
( Celle celaJühu) El-Muhyi ( Celle cela.lühu ) El-Mümiytü
l ( Celle celaJühu) El-Hayyü ( Celle celalühu ) El-Kayyumü
1 ( Celle şanühü ) El-Vacidü ( Celle şanühü) E l-Macidü ( Cel- •
le şanühü )
•
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l
l

El-Vahidü ( Celle cela.lühu ) El-Ahadü ( Celle şanühü) E�1 Samedü
( Celle ş3,nülıü) El-Kadirü ( Celle şanühü) El-

1
l
1

1

1
l
l
l
l

1

1

Muktedirü ( Celle şanühü) El-Mukaddimü ( Celle şanühü)
El-Mu'ahhirü ( Celle celalühu) El-Evvelü ( CeJle celalühu)
El-Ahirü ( Celle şanühü) E z-Zahirü ( Celle şL nühü) ElBatınü ( Celle şinühü) El-Vali ( Celle şanühü} El-Müte'ali ( Celle celalühu) El-Berrü ( Celle celaJühu) Et-Tevvabü
( Celle celaJühu) El-Müntekimü ( Celle celalühu ) El-Afüvvü ( Celle celalühu) Er-Ra'ufü ( Celle ceHUühu) Malik-elmülkü zül-celali vel-ikram ( Celle şanühü) El-Muksitü
( Celle şanühü ) El-Camiü ( Celle şanühü) El-Ganiyyü
( Celle şanühü) El-Mugni ( Celle şanühü ) El-Mani'u ( Cel
le şanühü ) Ed-Darru ( Celle şanühü) En-Nafi'u ( Celle
şanühü) En-Nurü ( Celle şanühü) El-Hadi ( Celle şanühü)
El-Bedi'u ( Celle şinühü) El-Baki ( Celle celalühu ) El-Varisü ( Celle şanühü ) Er-Reşidü ( Celle şanühü) Es-Saburü
( Celle şanühü)

l
Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu
l
l
Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu
l
Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu
l
V e dellet ala vahdaniyyetihi masnu'atühu
l
Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min ilietin
1 bil-cudi ma'rufün ve bil-ihsani mevsufün
Ma:rufün bila gayeti
I
l
Ve mevsufün bila nihayeti
l
Evvelün kadiymün bila ibtida in
Ve ahirün kerimün mukiymün bila intih a 'i
I
Ve gafere zi.ınub-el-müznibiyne keremen ve hilmen ve
I
l· lutfen ve fadlen elleziy lem yelid ve lem yUled ve lem yeşey ün ve hü
l kün lehu küfüven ehadün leyse ke-mislihi
ves-semi"ul-basiyrü ni'mel-Mevla ve ni'men-nasiyr.
l
'

'

'
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Gufrii.neke Rabbenii. ve ileyk-el-masiyr.
Ve hasbünallahi vahdehu ve ni'mel-vekiyl.

i

�I

l Yef'alüllahü ma yeşa'ü bi-kudretihi ve yahkümü ma
l yüridü bi-izzetihi.
.
l Ela lehül-halku vel-emrü tebarekallahu Rabbül-alel miyne ve neşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike 1
l
l lehu ilahen adilen cebbaren
l Meliken kadiren kalılıara
l
l
l Liz-zünubi gaffara
l
l Ve lil-uyfıbi settara
l Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdüh-ül- 1
1
1 Mustafa sallallahu aleyhi ve selierne
l Ve Resfılühül-nı ücteba sallallahu aleyhi ve selierne l
1 Ve eminüh-ül-nıukteda sallallahu aleyhi ve selierne I
Şems-üd-Duha bear-üd-düca nfır-ül-vera sahibü kabe t
11 kavseyni
ev edna sallaliahu aleyhi ve selleme
1 Resfıl-üs-sakaleyni sallallahu aleyhi ve selierne *
!
Nebiyyül-Haremeyni sallallahu aleyhi ve selleme I
•! Ve
'
•
Ve imam-ül-kıbleteyni sallallahu aleyhi ve selierne l
l• Ve ceddüs-sıbtayni salialiahu aleyhi ve selierne
Ve la havle ve la kuvvete illa billah-il-aliyyil-aziym.

•

il
l
!
•

Ve şefi"u men fid-dô.reyni saliallah u aleyhi ve selierne

Resfılen Mekkiyyen Medeniyyen Haşimiyyen Kurey
şiyyen Ebtahiyyen sallallahu aleyhi ve selierne

i

I

Kerrubiyyen ruhiyyen ruhaniyyen takiyyen nakiyyen
Nebiyyen sallallahu aleyhi ve selierne
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Kevkeben dürriyen şemsen mudiyyen kameren nuriyyen nuraniyyen beşiren neziren siracen müniren sal
lallahu aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ez
vacihi ve etba'ihi ve hulefa'ih-ir-raşidiyn-el-mürşidiyn-el
mehdiyyiyne min ba'dihi hususen aleş-şeyh-iş-şefik katil-

I
·I
I
I

iz-zındıyk ve fiı-gar-ir-refik el-mülakkabi bi l-atik el-ima
mı alet-tahkik Emir-ül-mü'miniyn Ebi-Bel :rn-is-Sıddıyk
radıyallahu anh.
s ümmes-selamü

A

A

min-el melik-il-vehhab ila

•

·ı

emır-ı

I evvab zeyn-il ashab mücavir-il mescid-i vel-mihrab en-na
I tıkı bis-savab el-mezkfıri fil-kitab Emir-ül-mü'miniyn
I
I

il

l

i

•

Il

I
I
I
I

ömer ebni Hattab radıyallahu anh .

Sümmes'selamü min-el melik-il Mennan ilel emir-il
eıniin habilı-ir-Ralıman Cfı.mi-il-Kur'an sfı.hib-il hayfı.'i vel
iyman eş-şehidi fiy h�Ui tilavet-il-Kur'an Emir-il-Mü'ıni
niyn Osman ebni Affan radıyallahu anh .
Sümmes-selamü min-el melik-il veliyyi ila emir-il va
siyyi ibn-i ammin-Nebiyyi kali-il-bfı.b-il Hayber'i zevci
Fatime't iz Zehriy

varis-il-ulfım-in-Nebevi

Emir-il-mü'

miniyn Aliyyir-radıyyis-sahiyyil-vefiyyi radıyallahu anh.

Sümmes-selamü alel imarneyn-il hümameyn-is sa'ideyn-iş-şehideyn-il mazlfımeyn
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el-makbuleyn-iş şemseyn-il kamereyn-il

bedreyn-il

ha-

s ibeyn-il nesibeyni bil-kada'i radıyeyni ve alel-bela'is-sa-

bireyn Emirey-il-mü'miniyn

Ebi

Muhammedil-Hasen-i

ve Ebi Abdillah-il-Hüseyn radıyallahu teala anhüma
Ve ala ammeyh-il-kerimeyn-iş şeca' ayn-il

muazze

meyn-il muhteremeyni El-Hamza'te vel-Abbas ve ala cemi'il-muhaciriyne vel-ensar vet-tabi'iyn-el alıyari vel-eb
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rar rıdvanullahi teala aleyhim ve aleyna ecma'iyne ve sel
lem tesliymen ve azzama ta'zimen ebeden da'imen ham
den kesiyren kesiyren illi yevm-il haşri vel-karar.
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riirenii bi-müşahedetike ve erviihenii bi-mu'avenetike.

Allahümmec'al fiy kalbiy nfıren ve fiy sem'iy nfıren
ve fiy basariy nfıren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy
nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy nu.ren
ve

tahtiy nuren vec' alniy nuren ya nu-ren-nuri bi-rahme- •

tike ya erham-er-rahimiyn .
Allahümm'estecib du'ana

I

a

v'eşfi

merdana

verham

mevtaniL
La ilahe illallahu

( 3 kerre) Muhammedün Resfılüllahi

hakkan ve salli alii külli Nebiyyin
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ve melekin.
Estagfirullah (3 kerre) min cemi'i mii kerihallahu
kavlen ve fiilen ve hatıran ve nazıran ve etfıbü ileyh .
Sübhanallahi (33 kerre)
El-hamdü lillahi (33 kerre )
Allahu ekber kebiyren (33 kerre)
Vel-hamdü lillahi hamden kesiyren fe-sübhanallahi

�

il
I

i

il
l

I ve bi-hamdihi bükreten ve asilen ve tealallahu meliken
I cebbaren kalılıaren settaren suıtanen ma'buden kadiy- t
I men kadiren la havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil l
I aziym.
I Va'fü anna ya kerim va'fü anna ya rahiym v'agfir
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lena zünubena ya Rahmanü ya rahiym bi-rahmetike ya

Erham-er-Rahimiyn, EL-FATiHA
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I

VİRD -İ- S ET!I R Ş E RBI
VE TER CEMESI

F : 20

SEYYiD YAHYA ŞiRVANi KUDDiSE SIRRAHüS-SüBHA
Ni HAZRETLERiNiN ViRD-i-SETTA R ŞERID
VE TERCE)fESi
rım :

Ralıman

ve Rahiym olan Allahu tea.lanın ismiyle başla

Allahım ! Ey, bütün ayıplarımızı, kusu!'larımızı ve nok
sanlarımızı örten ; ey bütün k ötülüklerimizi ve günahlarımızı
setrederek bizleri zel il ve h acil eylemeyen ulu Allahım ! Ey,
hükmünde galip ve aziz olan yüce Rabbim ! Ey, biz aciz ve
günahkar kullarını, fazl-ü keremiyle yarligayıp bağışlayan,
ey ululardan ulu ve yücelerden yüce olan, ey bütün yarattık
larını dilediği her şeye zorlayan ve onları salaha ve felaha
yönelten, ey kalpleri ve gözleri hak ve hakikate, doğruluk ve
fazilete çeviren, ey mutlak bir nizarn ve intizam içinde gece
leri gündüze ve gündüzleri geceye döndüren Allahım ! Bizleri,
kabir ve cehennem azabından hal a s eyle. ilahi ! Ayıplarımızı,
kusurlarımızı, noksanlarımızı ve günahlarımızı ört, isyanla
rımızı yarlıga ve bağışla, kalplerimizi iyman ve islam ile arın
dır, kabirlerimizi Kur'an-ı azim-ül-bürhan ile nurlandır, gö
ğüslerimizi şerhederek ölü kalplerimizi hakikat ve ma'rifet
sırlarıyla uyandır, günahlarımızı ve kötülüklerimizi sil ve biz
leri ilahi rizana mazhar olmuş salih ve sadık kullarınla öldür.
Seni tesbih ve tenzih ederiz ey ma'bud ! Sana, layık ve
müstehak olduğun gibi hakkıyle kulluk ve ibadet edemedik.
Seni tesbih ve tenzih ederiz ey ma'ruf ! Seni, layık ve müs-
tehak olduğun gibi hakkıyle bilmedik, bilemedik.
Seni tesbih ve tenzih ederiz ey mezkfır ! Seni, layık ve
müstehak olduğun gibi hakkıyle zikredemedik.
Seni tesbih ve tenzih ederiz ey meşkfır ! Sana, layık ve
müstehak olduğun gibi hakkıyle şükredemedik.
Allahu tealadan fazl-ü keremini dileriz. Allahu tealadan
rahmet ve şükür niyaz eyleriz. Bizlere b ahş ve ihsan buyur-
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duğu bütün nimetiere karşılık bütün hamd-ü sena ve minne
timiz, Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır.
Bizleri, ta'at ve ibadetine muvaffak kıldığı için de Alla
bu azim-üş-şana hamd-ü sena eyleriz. Bilerek veya bilmeye
rek, yanılarak, hata ederek, gafletle unutarak işlediğimiz bü
tün günahlarımızdan, kötülüklerimizden, kusur ve noksan
lıklarımızdan ötürü Allahu tealadan bizleri af ve mağfiret bu
yurmasını tazarrfı eyleriz.
Allahım ! Bizlere b ah ş ve ihsan buyurduğun nimetlerine
hamdolsun ki, bütün hamd ve senalarımız ancak senin i çindir.
Bu hamd-ü-senamız, dünyada ve ahirette senin ziyade kere
mine müsavi olur. Sana, senin bütün hamdlerinle ve hamdie
rinden bilmiş olduklarıınızia hamdeyleriz.
Varlıkta, darlıkta, sevinçte ve kederde, her hal-ü k arda
bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün nimetlerine karşılık ola
rak Allahu tealaya şükrederiz.
Ey, bütün kudret ve halleri dilediği gibi değiştiren Allahım ! Bizim haBerimizi de en güzel hale çevir.
Bütün korkular için L A iLAHE iLLALLAH
Bütün nimetler için EL-1L��IDü LiLLAH
Bütün bolluk ve genişlik için EŞ-ŞüKRü LiLL AH
Bütün şaşkınlıklar için SüBHANALLAH
Bütün günahlar için ESTAGFiRULLAH
Bütün musibetler i çin iNNA LiLLA H
Bütün darlıklar ve sıkıntılar için lL-\.SBiYALLAH
Bütün kaza ve k ader için TEVEKKELTü ALELLAH
Bütün ta'at ve ma'siyetler için L A HAVLE VE LA KlJVVETE iLLA BiLLAH
Bütün gam ve kederler için lUAŞ A'ALLAH hazırladık.
Hiç bir şey, A.llahu tealaya galebe edemez ve üstün gele
mez. Allahu azim-üş-şan, her şeye galip ve daima üstündür.
Her isimizde, Allahu teala bize kafidir. Allahu teala, dua ile
davet edenleri işitir ve icabet buyurur. Dünya ve ahirette onun
erişemeyeceği hiç bir şey yoktur. Allahu tealadan gayri hak
ma'but yoktur, illa o vardır, birdir, ortağı ve benzeri yoktur.
Mülk onundur, hamd ona mahsus ve münhasırdır, öldüren ve
dirilten odur, zat-ı ahadiyyetine ölüm erişemez ve o daimi ve
ebedi hayat ile diridir. Ebedidir, daimidir, her şey ona muh
taçtır ve o bütün ihtiyaçlardan müstağnidir, bakidir, bütün
hayırlar onun kudret elindedir, o her şeye kadirdir, her şeye
gücü yeter, dönüşümüz de ancak onadır.
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kadar övgü sözcüğü varsa hepsini saysak, yine de senin kendi
nefsini sena ettiğin gibi övmeğe gücümüz yetmez. Sana sığı
nanlar, daima galip ve kuvvetli olurlar. Senin övgün, bütün
övgülerden ulu ve yücedir ve senden gayrı hak ma'but yoktur.
Göklerde ve yerde, göklerle yer 2.rasında ve nemli toprak
altında ne varsa hepsi onundur, onun mülküdür. Sen, sözünü
(Ziluullah veya duayı) açıklasan da ( Açıldama...,an da) o se
nin bütün gizli sözlerini ve sırlarını, hatta daha gizlilerini (he
nüz kalbinden geçmeyenleri bile ) bilir. Allah u azim-üş-şan,
öyle bir Hak ma'buddur ki, ondan gayrı ibadete layık ve müs
tehak yoktur, illa o vardır. Bütün güzel isimler (Esma'i Hüs
ııa) onundur. Ona, bu güzel isimleriyle dua ediniz. (Allahu zül
celal vel-kemal hazretlerinin va'dinde sadık olduğunu tasdik
ederim.)
O Allahu azim-üş-şan, öyle bir Allahtır ki, ondan gayrı
ibadete layık ve müstehak yoktur.
Dünyada, ayırdetmeksizin bütün malılukatma rahmet
edicidir. A hirette, yalnız mü'min kullarına rahmet edicidir. Bü
tün kainat ve mevcudatın malikidir. Her türlü noksanlıklar
dan pak ve münezzehtir. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim
dir. Kendisine inanan ve sığınanlara aman vericidir. Yarat
tıklarını gözetleyici ve koruyucudur. Mağlup edilmesi müm
kün olmayan galiptir. Yarattıklarını dilediği her şeye zorla
yıcı, eksiklikleri tamamlayıcıdır. Her şeyde büyüklüğünü gös
tericidir. Bütün mahlukat ve mevcudatın mutlak yaratıcısı
dır. Yarattıklarını, birbirine uygun ve mülayim bir halde ya
ratıcıdır. Her şeye bir şekil ve özellik vericidir. Mübalağa ile
yarlıgayıcıdır. Her şeye, her istediğini yaptıracak surette ga
lip ve hakimdir. Türlü türlü nimetleri devamlı olarak bağış
layıcıdır. Yarattıklarına rızıklarını vericidi.:r. Her türlü güç
lükleri kolaylaştıncı ' e açıcı dır. Her şeyi hakkıyle ve en iyi
bilicidir. Dilediği zaman sıkıcı ve daraltıcıdır. Dilediği zaman
açıcı ve genişleticidir. Dilediği zaman yukarıdan aşağıya in
dirici, alçaltıcıdır. Dilediği zaman yukarıya kaldırıcı yükselti
cidir. Dilediği zaman izzet vericidir. Dilediği zaman zelil edi
cidir. Her zaman, her şeyi en iyi işiticidir. Her zaman, her şeyi
en iyi görücüdür. Daima hükmedici ve hakkı yerine getirici
dir. Malılukatma karşı çok adalet edicidir. Yarattıklarına lfı
tuf ve ihsanlarını ulaştırıcıdır. Her şeyin içyüzünü ve gizli
yönlerini en iyi bilicidir. Sevdiği kullarına yumuşak davranı-
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cıdır. Rizasma uygun arnelleri ziyadesiyle karşılayıcıdır. Ga
yet yüce ve yüksektir. Ululardan ulu, büyüklerden çok büyük
tür. Her şeyi, belli vaktine kadar bütün afet ve belalardan
saklayıcıdır. Bütün yarattıklarının azıklarını vericidir. Bütün
yarattıklarının ömürleri boyunca işlediklerinin hesabını taf
silat ve teferruatıyle tutucudur. Celadet ve ululuk sahibid ir.
Keremi, lfıtuf ve ihsanları gayet boldur. Bütün yarattıklarını
devamlı olarak mürakabe edicidir. Kendisine sığınanların is
teklerini vericidir. Merhamet ve mağfireti, ihsan ve inayı:!ti
geniştir. Bütün emir ve hükümlerinde hikmet sahibidir. tyi
kullarını s evici ve onları rizasma eriştiricidir. Şanı çok büyük
ve yüksektir. ölüleri, kabirierinden çıkararak dirilticidir. Her
zaman, her yerde olup bitenlere şehadet edicidir. Varlığı hiç
değişmeden durandır. Sevdiği kullarının işlerine yardım edi
cidir. Gayet güçlü, sağlam ve metin, iyi kullarına dosttur. A n
cak kendisine hamclolunandır. Her şeyin sayılarını hakk ıyle
bilendir. Her şeyi, benzeri ve örneği elmadan yaratandır. Ya
rattıklarını, yok ettikten sonra tekrar yaratacak olandır. Ha
yat verici, dirilticidir. ölüm verici, öldürücüdür. Daimi ve ebe
di diri olandır. Yarattıklarını koruyup kollayandır. istediğ·:.ni
dilediği zaman bulabilendir. Kadri ve şanı yüce, kerem ve
semabati çok bol olandır.
Zatında, sıfatırıda, ef'alinde ve hükümlerinde ortağı ve
benzeri bulunmaksızın bir ve tek olandır. Zat-ı akdesi her tür
lü ihtiyaçtan münezzeh olup yarattıklarının bütün hacetle::-i
niİı tek merciidir. istediğini, istediği gibi yapmaya gücü ye
tendir. Kuvvet ve kudre t sahipleri üzerinde de dilediği gibi
tasarruf edendir. istediğini ileri geçirip öne alan ve dilediğini
geri koyarak arkaya bırakandır. Evveli olmayan evveld:ir.
Alıiri olmayan ahirdir. Varlığı ve birliği zahir ve aşikardır.
Zatının hakikati, akıllardan ve duygulardan örtülü olandır.
Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerde olup
bitenleri tek başına sevk ve idare edendir. Yaratılmışlar hak
kında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan
yüce olandır. Bütün yarattıkları hakkında müsait bulunan,
iyilik ve bahşişi bol olandır. Kendisine rücu ederek tövbe eden
kullarının tövbelerini kabul buyurarak bağışlayandır. Kötü
lük işleyenleri eşsiz adaletiyle müstehak oldukları cezalara
çarptırandır. Kullarını mübalağa ile affedicidir. Merhamet ve
şefkat s ahibidir. Mülkün ezeli ve ebedi malikidir. Ululuk, yü
celik ve fazl-ü kerem sahibidir. Bütün işlerini denk ve bi:rbi-
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rine uygun olarak yerli yerince yapandır. Dilediğini, dilediği
zaman, dilediği yere toplayandır. Bi-zatihi çok zengin ve her
şeyden müstağnidir. Dilediğine zenginlik verendir. Dilediğine
engel alandır. Dilediğine zarar eriştirebilendir. Dilediğine ha
yır ve yarar yaratandır. Bütün alemleri iyman ve ma'rifetiyle
nurlandırıcıdır. Dilediğine hidayet buyurarak sırat-ı müsta
kiyme ve felaha ulaştırandır. örneksiz ve benzersiz akıllara
durgunluk veren alemler icat edendir. Varlığının sonu olma
yandır. Dünya ehlinin fenasından sonra, yerlerin ve göklerin
varisidir. Her türlü işlerinde yarattıklarına yol göstererek
irşat edendir. Gayet sabırlı alandır. O Allahu teala ve tekaddes
hazretlerine, bütün bu esrna-i hüsnasıyle tazarrfı ve niyaz -ey
lerim ki, zat-ı ulyası benzeri bulunmaktan kemal derecede mu
kaddes ve müberradır. Sıfat-ı ezeliyyesi de başkalarına ben
zemekten kemal derecede münezzeh olup zatında ve sıfatında
birdir. Ulfıhiyyetine, alemierin Rabbi ve mürebbisi ;olduğuna
ayetleri tanıklık etmektedir. Birliğine ; görünen görünmeyen,
bilinen bilinmeyen alemleri yaratmaktaki ilahi san'atı delalet
etmektedir. O birdir, birliği azlığından değildir. O ; öyle bir
mevcuttur ki, vücudu bir sebeple zuhur etmediği gibi, gayrı
den neş'd etmiş de değildir. Yarattıklarına karşı cömertliği
ile ma'ruf, iyilik ve ihsanlarıyle mevsuftur. öyle bir ma'ruftur
ki, maruflukta sonu yoktur. öyle bir m evsuftur ki, mevsuf
lukta da nihayeti yoktur. Sonsuzluğa kadar kaim alandır. Ke
remi, hilmi, lfıtfü ve fazlıyla günahkar kullarının günahlannı
yarligayan ve bağışlayandır. O Allahu azim-üş-şan ki, doğ
mamış ve doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur. Hiç
bir şey onun misli ve dengi değildir, o her şeyi işitir, her şeyi
görür. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.
Ey Rabbimiz ! Bize mağfiret buyur, bizi yarlıga ve ba
ğışla, dönüşümüz ancak sanadır. Var ve bir olan Allahu teala
bize kafidir, o ne güzel yardımcıdır. Bizim, günah ve ma'siy 
yetlerden kaçınmağa, ibadet ve ta.'ate yönelmeğe gücümüz,
kudretimiz yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allahu tealadadır.
Allahu azim-üş-şan, eşsiz kudretiyle dilediğini işler, izzet ve
eelaliyle dilediği gibi hükmeder. Bilmiş olunuz ki, yaratmak
ve her işi yerli yerince idare etmek, hayır ve bereketi çok ve
her şeyden yüce olan Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır
ki, o bütün alemierin Rabbi ve mürebbisidir. Sehadet ederiz
ki, Allahu tealadan gayri hak ma'bud y oktur, yalnız o vardır,
birdir, ortağı ve benzeri yoktur. Yüce Allah.ımız adildir, ceb
bardır, bütün kainat, mahlukat ve mevcudatın sahibi ve ma-
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likidir, her şeye gücü yeter, dilediğini kahreder, dilediğinin
günahlarını yarligayıp bağışlar, ayıplarını ve günahlarını ör
ter. Şehadet ederiz ki, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sal
lallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur, seçkin ve güzide Re
s fılüdür. Müminlerin büyük bir emn-ü emniyyetle kendislne
uyduğu za.t-ı akdestir. o zat-ı akdes, kuşluk vaktinin güneşi
dir, karali likları aydınlatan parlak aydır, bütün yaratılmış
ların nurudur, Mi'rac-ı güzinde Kabe Kavseyn-i ev edna ma
kamının sahibidir, ins ve cinnin peygamberidir, Mekke-i
mükerreme ve Medine-i münevveredeki iki haremin nebisi
dir, her iki kıblenin imamıdır, imam-ı Hasan ve imam-ı Hü
seyin gibi iki seçkin tomnun atasıdır, iki cihanın şefaatçı
sıdır, Mekke-i mükerrernede doğmuş, Medine-i münevverede
yerleşmiş, Haşim oğullarından ve Kureyş kabilesinden, mek
ke-i mükerrernede kadern-nilıade-i alem olmasına rağmen der
gah-ı ilahiyye yakın bulunanların önderlerinden, vedia-i :iHi.hi
olarak gönderilenlerden, ruhaniyetine sığınılanlardan, kamil
tekva sahibi olanlardan, ma'nen. ve maddeten pak ve arınmış
bulunanlardan bir Nebi-i zişandır.
Allahu tealanın salat ve selamı o Resfıl-ü zişanın üze
rine olsun ki ; yıldızlar kadar yüksek ve parlak, inciler kadar
saf ve berrak, güneş gibi ışıtıcı ve ısıtıcı, alemiere nur ve ı§ık
saçıcı, ay gibi aydınlatıcı, nur gibi nurlandırıcı, müjdeleyici
ve sevindirici. bütün insanları kötülüklerden ve günahlardan
alıkoymak için öğüt vererek hak ve hakikate davet edici ve
sözüne uymayanları ceza ve azapla korkutucu. zulmetleri nu
ra, gönülleri sürura, insanlığı şuura iletici ilahi bir nur ka.y
nağıdır. Allahu tealanın salat ve selamı onun. evlatlarmın,
ashabının, ezvacının ve kendisine tabi olanların hepsinin üzer
lerine olsun. Allahu tealanın rahmet ve selameti, ondan sonra
gelen, onun yolunu tutan, onun izinden giden halifelerinin de
üzerlerine olsun ki, o zevat-ı zevil-ihtiramın her birisi riLşt
sahibi, haktan ve hakikatten asla ayrılmayan, h alkı irşat ve
ikaz eyleyerek hidayete ulaştıran çok seçkin, mutlu ve kutlu
kişilerdir. Bu mümtaz halifelerden özellikle Resül-ü zişana ve
bütün ümmet-i Muhammed'e karşı çok müşfik ve merhamet
sahibi, dinsiz ve iymansız zındıkların katili, Resul-i mücteba
nın mağara arkadaşı, iyman ve islam yolunda en sadık yol
daşı, ATIYK lakabiyle anılan ve gerçek imam olarak tanınan
müminlerin emiri Hz . Ebu-Bekir-is-Sıddıyk'tan Allahu teala
razı olsun.
Melik-ül-Vehhab olan Allahu tealanın selamı ondan son-
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ra o yüce emirin üzerine olsun ki, aslıab-ı kiramın ziyneti, Re
sfı.lullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescit ve milırabmm
komşusu olmak şeref ve bahtiyarlığına kavuşan, her zaman ve
her yerde hakkı ve doğruyu konuşan, Kitab-ı mübiynde mü
barek adı zikrolunan mü'minlerin emiri Hz. ömer ibn-il Hat
tab'tan da Allahu teala razı olsun.
Melik-ül-Mennan olan Allahu teaJanın selamı aman verici
bir emir olan, Ralımanın sevgili kulu olarak tanınan, Kur'anı
azim-ül-bürhanı cem'ederek bir araya getirmek mutluluğuna
kavuşan, iyman ve haya sahibi olup Kur'an-ı azimi okurken
şehadet rütbesine ulaşan mü'minlerin emiri Hz. Osman ibn-il
Affan'dan da Allahu teala razı olsun.
Melik-ül-Veli olan Allahu tealanın selamı, vasıy olan o
yüce emirin üzerine olsun ki, Nebiyyi zişanın amcası oğlu olup
Fatıma't-üz-Zelıra validemizin muhterem zevci olan, Hayher
kalesinin kapısını yıkan, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sel
lemin ilminin varisi bulunan mü'minlerin emiri Hz. Ali'den
de Allahu teala razı olsun. O yüce emir, hükmü ilahiyye razı
olmuş, çok cömert ve vefakar idi.
Allah u te alanın selam ve rahmeti o iki imarnın üzerine
olsun ki, onlar k avimlerinin ulusu ve gerçek himmet sahibi
idiler. O iki kutlu ve mutlu emir, o iki muhterem şehit, o iki
mazlum Allahu teala, Resfı.l-ü mücteba ve bütün ehli-iyman
indinde gayet makbul olan o iki şehzade, o iki güneş, o iki ay,
o iki dolunay, o iki soylu ve asil insan, kaza-i ilahiyye can ve
gönülden razı olan ve her belaya sabreden o iki kutlu ve mutlu
emir Ebi-Muhammed-il Hasan ve Ebi-Abdullah-il-Hüseyin'den
Allahu teala razı olsun.
Resfı.l-ü ekrem s allallahu aleyhi ve sellem efendimizin
muhtercm amcaları ki, gayet kerim, fevkalade cesur ve şeci
ve büyük birer insan olan Hamza ve Abbas ile, bütün muha
cirlere, bütün ensar-ı kirama, bütün bunlara tabi olan seçkin
ve iyi kişilere de selam olsun, Allahu teala onlardan ve bizler
den razı olsun ve onlara kıyamete kadar ebediyyen ve devamlı
olarak selamet ihsan buyursun ve şanlarını yüceltsin.
Allahım ! Zahirlerimizi senin hizmetinle, batınlarımızı
ma'rifetinle, k alplerimizi muhabbetinle, sırlarını müşaheden
le, ruhlarımızı y ardım ve muavenetinle süsle ve güzelleştir.
Allahım : Kalplerimize nur ver, kulaklarımıza nur ver,
gözlerimize nur ver, s ağımıza nur ver, solumuza nur ver,
önümüze nur ver, ardımıza nur ver, üstüroüze nur ver, altı-
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mıza nur ver. Ey nurların nuru ! Bizleri de nurunla nurlandır.
Merhamet ve mürüvvetin i ktiz as ı bizleri nurundan mahrum
eyleme ya erham-er-rahimiyıl ..
Allahım ! Dualarımızı kabul buyur, hastalarımıza şifa,

ölülerimize rahmet ihsan eyle.
La ilahe illailah Muhammedün Resfılüllah haktır, ger
çektir.
Bütün nebilere ve meleklere salat ve sel a mlar ederiz. .AJ
lahu tealadan mağfiretini niyaz
ederiz.
Allahu te;a
lanın sözle, fiille, batırdan geçirmek suretiyle, bakıp görerek
işlenmesinden hoşlanmadığı bütün ef"al ve harekatımdan ötü
rü tövbe ederim.
Allahu azim-üş-şanı, bütün noksan sıfatıardan tenzih ve
bütün kemal sıfatları ile tavsif ederim. Hamd-ü sena, aneak
Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır. Allahu teala, b üyük
tür, çok büyüktür. Ona çok çok hamdederiz ki, hamd-ü sen.a
ancak ona mahsus ve münhasırdır. Allahu tealayı, bütün nok
san sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle tavsif eder, gece
ve gündüz ona hamdederiz. Bütün tesbih, tenzih, tahmit ve
tekbirlerimiz o yüce Allaha mahsustur ki, o mülkünde adalet
ve hakkaniyyet üzere hükmeden padişah-i lem-yezaldir, ya
rattıklarını dilediği her şeye zorlayıcı, istediğini zorla yaptL
rıcı, §"sileri kahredici, mü'minlerin ayıplarını ve günahlarını
örtücü sultanımız ve her şeye gücü yeten kadir-i mutlak ve
ma"bud-u bil-haktır.
Bizde, kötülüklerden ve ma'siyyetlerden kaçınınağa ve
ta'at ve ibadete yönelmeğe kuvvet ve kudret yoktur. Bütün.
kudret ve kuvvet, ancak o yüce ve ulu Allahımızdadır. ·Ey
kerim Allah ! Bizleri affeyle . . . Ey rahiym olan Allah ! Bizleri
affeyle .. Ey Ralıman ve rahiym olan ulu Allahımız ! Bizleri
lütuf ve merhametin iktizası yarlığa ve günahlarımızı bağışla
ya erham-er-rahimiyn .. ( El-Fatiha)

HATEM-üL-MüCTEHiDiYN SAHiB-i MüRŞiD-i DERVt
SAN KUTB-üR-RÜM NUREDDiN-i CERRAHi KADDESAL
LAHU SIRRAHüL-FETTAHİ EFE�"'DiMiZiN MUHTASAR
TERCüME-i HALLERiDiR

Cenabı Pir kuddise sırrahül-münir efendimiz, aslen İs
tanbullu olup 12 Rebi'ul-evvel 1083 tarihinde, Cerrahpaşada
Cerrahpaşa cami-i-şerifi karşısında Yağcı zade konağında
kadem-nihade-i-a.lem olmuşlardır.
Mader-i pakleri AMiNE SULTAN ve peder-i erneedieri
İmrahor ABDULLAH AGA'dır.
Cenab-ı Pir-i münir efendimiz, tahsil-i ilm-i kemalden son
ra, tarik-i ilmiyyeye sül"fık ederek, pek genç denilecek bir çağ
da 1101 tarihinde, Mısır mevleviyyetine ( yani Mısır Kaziyyül
kuzzatlığına ) memur huyurulmuş ve havanın müsaadesini
bekleyen geminin hareketine intizaren, bir müddet üsküdar
da ikamet huyuran ve Osmanlı devletinin mühim bir makamı
nı işgal eden dayıları Hüseyin Efendinin konağında misafir
olmuşlardır .
Bu misafirlikleri esnasında bir gün, üsküdarda Selamİ
dergahına gitmişlerdir. Orada postuişin bulunan Eş-Şeyh Ali
Ala'üddin Efendi hazretlerine mülaki olmuşlar ve fıtret-i as
liyyelerinde mevcut kabiliyyet-i ulviyyenin galeyan-ı şevk-i
galibiyle Eş-Şeyh Ali Ala'üddin kuddise sırruh efendimizin
feyz-i irşadlarına arz-ı teslimiyyetle, Mısır kaziyyül-kuzza.t
lığını ve dünya saltanatını terk etmişlerdir.
ikmal-i sül"uk eyledikten sonra, mürşidinin emriyle Ka
ragümrük'te Can-feda (Nam-ı diğer Kethüda) hatun cami-i
şerifinde neşr-i feyz-i tarikate mübaderet eylemişlerdir.
iptida, Dar-üs-sa'ade ağası Beşir ağanın ve daha sonra
devrin hükümdarı Sultan Ahmet Han-ı salisin gördükleri rü
yalar üzerine ve emr-i Peygamberi ile, bugün hala mevcut ve
ma'mur olan tekke-i asitane yapılmış ve Hazreti Şeyh Nured
din-il Cerrahi kaddesallahu sırrahul-Fettahi efendimiz, ira-
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de-i-Nebeviyye ile inşa olunan bu mübarek makama seccadeneşin olmuşlardır.
·

Olanlar bende-i dergah-ı Nureddin Cerrahi,
Bulur zahm-i derune merhem belıbnd-u eflahi..

Hz. Nureddin-i Cerrahi efendimiz, 9 Zilhicce 1133 tar'i
hinde dar-ül-cemale intikal buyurmuşlar ve tevhidhanenin bir
demir parmaklıkla tefrik edilmiş bulunan sağ tarafına, muJı
terem validelerinin ayak ucuna mübarek başları gelmek sure
tiyle defn-i hak-i ıtırnak olmuşlardır. Böylelikle CENN:E:T
ANALARlN AYAKLARI ALTINDADIR Hadis-i şerifi sırrına
mazhar olmuşlardır, ki o günden bu yana saliklerini sünnet-i
mahbub-u Rabbil-alemiyne davet edip irşad buyurmaktadır
lar.
Kabr-i münevverleri, bugün dahi ehl-i dilin ve ehl-i derdin
:�iyaretgahıdır.
Mısır meşayihinin ulularından olan il\IAM-1 ŞERNUBi,
keşf ile Hazreti Pir'in zuhurlarından 300 küsur sene evvel, böy
le bir zat-ı ali-kadrin istanbul' da zuhur edeceğini TABAKAT··I
ŞERNUBi narnındaki kitabında lisan-ı tebcil ile zikreylemi ş
tir. Bu menakıb, ŞEKAYIK zeylinde de yazılmıştır.
Hariri zade Mehmet Kemaleddin Efendi de EL-KAVL- ü L
1\lüBiYN Ft AHVAL-İ ŞEYH NUREDDiN n amı ile yazmış
olduğu eserinde, Hazreti Pir'in bir çok keramatını, erbab -ı
mütalaaya bildirmiştir.
Birçok kalem ve şiir erbabı tarafından ta'zimat-ı mahsu
sa arzolunan Cenabı Pir dest-münir efendimiz için, Cebbar
zade Arif bey merhum :
Kızıştı hallm-i tevhidi, yansın kalb-i ateşnak,
Fitil olmaksa maksud, koyma elden öyle misbahi ;

Yanıp sıziarsa sinen, yareden rabında ah etme;
Sarar hep merhem-i lfıtfuyla Nureddin-i Cerrahi ..

kıtasını nazmetmiştir.
Cenabı Pir'in (MüRŞiD-i-DERViŞAN ) , ( EVRAD-1-ID:
BtR) , ( EVRAD-1-SAGiR) isimli üç eseri ve pek arifane ilahiy
yatı vardır.
Nutk-u alilerinden birisini teberrüken alıyoruz :

-
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NUTK-U HAZRET-i PtR
Dil beytini pak eden,
Dervişi anka eden�
Alem-i lahota giden,
Mevla ziluirlir, zikri..
�ikirden halet alan,
Aşinay-ı ruh olan,
Ukbida devlet bulan,
Mevla zikridir, zikri ..
Terk ebiine karışan,
Hem zevkine erişen,
Bahr-i ledün'le görüşen,
Mevla zikridir, zikri..
Aşıkların zikri hfı,
Zikri hu'dur� fikri bu;
Vecde gelip diye hu,
)levi& zikridir, zikri ..
Nureddiıı'i diri lnlan,
Tevhidle çerağı yanan,
Bi-hamdillah tevfik olan,
Mevla zikridir, zikri ..
DiGER NUTK-U ŞERiF-i IL<\.ZRETt PiR
Hakka temkin-i rizada hamd eden mesrur olur,
Daima zikr-i salate şugledenler nur olur,
Bir kişi kim Hakkı sevse, Hakkı söyler daima;
Sahib-i irfan olup o, akibet mağfur olur ..
Ehl-i tevhidin kulô.bu arş-ı a'lidan yücer

Yek nazarda görür anı, devreder mahmur olur ;
Bir aba-puşu görünce eyleme kahr-ı nazar,
Kibr ile me'luf olanlar, akibet makhor olur ..
Bahr-i aşkın Iezzetinden elverme dünyaya gönül,
Olma sen biganeden, zira ki haktan dur olur;
ŞEYH NUREDDh"V kutbun nutkudur bu Azıniya,
Bir mahalden. bir mahalle nakleden mesrur olur..
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Tarik-i Cerrahiyye, Halveti tarikatinin şubelerinin en bü
yüklerindendir. Dergahı, bugün dahi mevcut ve ma'murdur.
Bu tarikat-i aliyyeye intisap eyleyen Osmanlı hükümdarların
dan üçüncü Sultan Ahmet, üçüncü Sultan Mustafa, Birinci
Sultan Mahmut, Birinci Sultan Abdülhamit, Sultan Mahmud-u
Adli ve Sultan Abdülmecid-i evvel gibi padişahlardan başka,
Sadr-ı-a'zam, Şeyh�ül-islam, vezir ve -uaşalarla alimler de
sayılamayacak kadar çoktur.
Yukarıda da bilvesile işaret olunduğu veçhile, Hazret-i
Pir"in kerametleri de mevcut eserlerle sabit ve erbabınca m.a
lfımdur. Ezcümle, Merkad-i münevverlerinde ve huzur-u ma
neviyyelerinde yapılan duaların müstecab olduğu ebiince bi
linmektedil'.
Yetiştirdiideri bulefanın e'azunının isimleri aşağıda sunulmuştur :

Eş-Şeyh
Eş-Şeyh
Eş-Şeyh
Eş--Şeyh
Eş-Şeyh
Eş-Şeyh
Eş-Şeyh

Büsameddin
Süleyman Veliyüddin
Çelebi Mehmed Bursavi
Mustafa Muslihiddin ( Tekirdağlı )
Yahya Efendi ( Morah )
Yunus Efendi (Musullu)
Mehmed Emin Efendi ( Ser-tarik zade)

Asitane-i Cerrahi'de bugüne kadar seccade-neşin
vat-ı aJi-kadr de şunlardı r :

olan

ze-

Eş-Şeyh Muhammed Büsameddin Efendi
Eş-Şeyh Abdurrahman Hilmi Efendi
Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülaziz Efendi
Es-Seyyid Eş-Şeyh Yahya Galip Efendi
Es-Seyyid Eş-Şeyh Mehmet Rizaeddin Yaşar Efendi Haz
retleri
Es-Seyyid Eş-Şeyh El-Hac İbrahim Şevki Fahredd:ln
Efendi
Elyevm türbedar olarak vazife gören El-Hac Muzaffe
reddin-i Aşkiyyül-Cerrahi'dir.

E V R i. D I C E R R A H İ Y Y E
VE OKU N UŞU

-
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i
l

I

VİRD-t ŞERtF-İ SAGlR-t MESA'tYYE HAZRET-İ PIR
NUREDDiN EL-CERRAHi KUDDiSE
SIRRAHUL-FETTAHi

I

E'fızü billabi min-eş şeytan-ir-raciym ( 10 defa)
Bisınillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın ( 9 defa)

Estagfirullah (100 defa) Estagfirullah

Estagfirul

lah Estagfirullah Estagfurullah el-aziym'elleziy la ilahe
illa hüvel hayyül-kayyüm ve etfı.bü ileyhi ve es'elüh-üt
tevbete vel-magfirete vel-hidayete innebu hüvet-tevvab
ür-Rahiym.

I
I
l

i1

I

l
I

1

I
l
I
I
I

Va'fü anna ya kerim (3 defa)
V'agfir lena bi-fadlike ya Rahmanü ya rahiym
(ü� defa)

Ya melikü ya Kuddusü ya hafizü ya Allah (3 defa)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala
al-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin m'ahte
lef-el-melevan ve te'akab-el-asaran ve kerrer-el-cedidan

v'estakbel-el-ferkadan ve bellig ruhahü ve ervahe ehl-i

beytihi minnet-tahiyyete ves-selamü ve barik ve sellim
aleyhi kesiyren kesiyren kesiyra.
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala

ce-

mi'il-Enbiya'i

...
..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

F. 21
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I vel-mürseliyne vel-Evliya'i ves-salihiyne ve al amela'ikeI
·
I tike vel-mukarrebiyne ve ala ehl-i ta'atike ec ma'iyne min
I ehl-is-semavati ve ehl-il aradiyne rıdvanulhthi teala ala
I al-i Resuluilahi ve ashabihi ecma'iyn.
I Bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyne amin vel-ham
I dü Iiliahi Rabbil-alemiyn.
I

f

i

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın
I
I Kul hüvallahü ahad Allab-üs-samed lem yelid ve lem
I yfıled ve lem yekün lehu küfüven ahad (3 defa )
I
I
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
I
I Kul e'fızü bi-Rabbi! felak min şerri ma halak ve min I
l şerri gasıkın iza vekab ve min şerrin-neffasati fil-ukad 1
I ve min şerri hasidin iza hased
I
l
I
I
I
I
I

..... . .. .. .. .. . . ..... . .. .. .. .. .. ....... .. .. .. .. .
-

-

--

-
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Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn

1

Kul e'uzü bi-Rabbin nasi melik-in nasi ilah-in-nasi
:I min şerril-vesvas-il
hannas elleziy yüvesvisü fiy sudur-in
: nasi min-el-einneti ven-nas

i
l
�

I
I
I

'

Bismillah-ir-Ralıman-ir-Rahiyn

El-hamdü Iiliahi Rabbil-ô.lemiyn Er-Rahman-ir-Ra
hiym maliki yevm-id-din iyyake na'büdü ve iyyake nesta·
iyn ihdinas-sırat-el

müstakiym

sıratelleziyne en'amte

,

aleyhim gayr-il mağdubi aleyhim ve led-dalliyn, ( 3 defa)

:
:
:
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn
:
l Elif-Lam - Mim . Zalik-el-kitabü la reybe fiyhi hüden
: lil-müttekiyne elleziyne yü'minfı.ne bil-gaybi ve yukimfın- I

I
1%

es-salate ve mimma rezaknahüm yünfikun velleziyne yü'-

minline bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kabiike ve bil-

l ula'ike hüm-ül-müflihfm.
l
:
l
•

ahireti hüm yfı.kinfı.n ula'ike ala

hüden min Rabbihim

ve

l
•
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I
I
I
I
Bismillah-ir-Rahınan-ir-Rahiym
·I
la ilahe illa hüvel-hayyül kayyfımü la te'hu
I zühuAllahü
sinetün ve la nevm lehu ma fis-semavati ve ma fil
II ardı men
zelleziy yeşfe'u indehu illa bi-iznihi ya'lemü ma
beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yuhitfıne bi-şey'in
min ilmihi illa bima şa'e vesi'a kürsiyyüh-üs-semavati vel
ard ve la ye'udühü hıfzıhüma ve hüvel-aliyyül-aziym.
(3 defa)

I Ha-�im: . Ha-ı:ıim: . Ha-mim .. Ha-mim .. Ha-mim . Ha
I mım .. Ha- mım . . Ha-mım. .
I Tenzil-ül-kitabi min'allah-il-aziz-il-aliym.. Gafir-iz-

i
i

Il

I

I
I
I
I
I

t

;

.

.

zenbi ve kabil-it-tevbi şedidil-ikabi zit-tavli la ilahe illa
hüve ileyh-il-masiyr.
Amen-er-resiilü birnil ünzile ileyhi min Rabbihi vel
mü'minfm küllün amene billahi ve mela'iketihi ve kütübihi ve rüsfılihi la nüferriku beyne ahadin min rüsfılihi ve
kalfı semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileyk-el-ma
si y r La yükellifullahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet
ve aleyha m'ektesebet Rabbena la tu'ahizna in nesiyna ev
ahta'na Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alelleziyne min kabiina Rabbena ve la tuhammilna ma
la takate lena bihi va'fu anna v'agfir lena v'erhamna ente
.

1

Mevlana fansurna alel-kavm-il kafiriyn.

Fe-sübhanallahi hiyne tümsfıne ve hiyne tusbihfıne
ve lehül-hamdü fis-semavati

•

t

. . . ..... . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .
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vel-arde ve aşiyyen ve hiyne tuzhirun .

I

Yuhric-ül hayye min-el meyyiti ve yuhric-ül meyyite
min-el hayyi ve yuhyil-arda ba'de mevtiha ve kezalike
tuhrecun.
Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve
hüve Rabbül-arş-il-aziym (7 defa )

* ne kuluhüküm bihi ve men-nasrü illa min indillah-il-aziz
• il hakiym.
- Mim .. Elif - Lam - Mim - Ra .. Kaf - Ha I Ya - Elif-Lam
Ayın - Sad .. Ha - Mim - Ayın - Sin - Kaf..
I ikfina
v'erhamna hüvaııah-ür-rafi-un nafi-ür reşidI ül hayyül kayyum
El-Latif-ül kadir-ül k avi. El-metiynü
f

ı

Ve ma ce'alehullahü illa büşra leküm ve li-tatma'in

el-ganiyyü el-mugni el-mu'izzü el-aliyyü el-basıtü el-ve
dudü (3 defa)

Agisna ya Rabbi ya kerimü v'erhamna ya Rabbi ya
Rahiym ( 3 defa)

I Ya Ralıman-ed-dünya ve rahiym-el-ahireti
I
anna v'agfir lena v'erhamna ente Mevlana ve
II ente Fa'fü
hayr-ür-rahimiyn ..

I
I

Bismillah-iş-şafi hüvallah

Bismillah- il-kafi hüvallah

I

iI

Bismillah-il - mu ' afi hüvallah

Bismillahilleziy la yadurrü ma'a ismihi şey'ün fil-arve la fis-sema'i ve hüves-semi'ul-aliym.

•

di

I

E'fızü bi-kelimatillah-it tammati külliha min şerri ma
halaka

i
'

ı
I
I

I

İ

Fallahü hayrün hftfızan ve hüve erham-ür-riihimiyn.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .....
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Sübhanallahi ve bi-hamdihi (3 defa )

Sübhanallahi

vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la

I havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil-aziym. (3 kerre)
I
I
Bismilah-ir-Rahınan-ir-Rahiym
( üç kere aza meshedilecek )
I
I Ya Hannanü (Sağ taraf meshedilecek ) Ya Mennanü
I (Sol taraf meshedilecek) Ya bedi'as-semava'j vel-ardi
I Ya hayyü ya kayyum
•
•

I
I

Ya zel-eelali vel-ikram
Nes'elüke bi-izam-il-lahutiyyetihi en tenkule tiba'ana
min tıba'il-beşeriyyeti ve en terfa'a mühecena ma'a mela
iketik -el-ul viyyeti .
Ya muhavvil-el-havli vel-ahval havvil halerra ila ah
sen-il-hal

I Sübhanekallahümme ve bi-hamdike eşhedü en la ila
I he illa ente estagfirüke ve etfıbü ileyk
I Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala
1
1

I

II

al-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu
ekber Allahu ekber ve Iiliah-il hamd
Es-salatü ves-selamü aleyke ya ResUlallah

I

I

Es-salatü ves-selamü aleyke ya Habiballah
Es-salatü ves-selamü aleyke ya seyyid-el-evveliyiıe
vel-ahiriyn

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ce ..
I mi-il-enbiya'i
vel mürselin vel-evliya'i
I

. .. ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... . . . .. .. .. .. .
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I
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1

I
·l
·lı
·l

ves-salihiyne ve ala mela'iketike vel-mukarrebiyne ve ala
Ehl-i til'atike ecma'iyne min ehl-is-semilvati ve ehl-il-ara
diyn ve rıdvanullahi teala ala al-i Resfılillahi ve ashabihi
ecma'iyn b i-rahmetike ya erham-er-rahimiyn. Amin vel
hamdü Iiliahi Rabbil-illemiyn.

SALAT-i-MüNCiYYE

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin s alaten
tünciyna biha min cemi'il-ehvali vel-afat ve takdi lena bi-

l
l
l
l
l
l

ha cemi-il-hacat ve tutahhiruna biha min cemi-is-seyyi'at
.
ve terfe'una biha a'led-derecat ve tübelliguna biha aks-al
gayat min cemi-il-hayrati fil-hayati ve ba'd-el-memat
HAZA DU'A-i EVRAD-1 ŞERiF HAZRET-i PiR
NUREDDiN-iL CERRAHi KUDDiSE
SIRRAHüL-FETTAiü
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın

Allahümme s alli ala Muhammedin ve ala al-i Muham-

i
İ

*

medin kema salleyte ala ibrahime ve ala al-i ibrahime in
neke hamidün mecid ve barik ala Muhammedin ve ala al-i
Muhammedin kemil barekte

....... .. ............ .. .. .. .. _ ...... . .. . . .. . . .. .. .. .. .
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I
1

i

I
1
1

i

1
1
1
1

I

l
inniy I

alil tbrahime ve ali ô.l-i ibrahime inneke hamidün mecid.
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym .. Allahümme

1

es'elüke bi-fadli Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es·eıüke bi-cemali Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es'elüke bi.. celali Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es'elüke bi-beka'i Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve es'elüke bi-heybeti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve es'elüke bi-hürmeti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve bi-ceberfıti ve melekfıti Bismillah-ir-Rahman-ir-Ra-

I hiym.

i

Ve bi-izzeti ve kuvveti ve kudreti Bismillah-ir-Rahman-

1 ir-Rahiym

1
1

I
i

1
I
1

I

t
'

irfa' kadri ve yessir emri vecbür kesri v'agni fakri ve

etil ömri bi-fadlike ve keremike ve ihsanike ya men
Kaf-Ha-Ya-Ayın-Sad

Ha-mim-ayın-sin-kaf

hu

Elif - lam

mim Elif-Iilm-mim-ril sırrullah-il aziym-ül-ii:zam Allahu Iii
ilahe illa hüvel-hayyül kayyfım-ül aliyyül-ekrem ve es'elüke bi-c elaJ-il heybeti ve bi-izzil-izzeti ve es 'elüke bi-kib-

I
1

riya-il azameti ve bi-ceberfıt-il kudreti en tec' aleni minel
leziyne !il havfün aleyhim ve !il hüm yahzenfm.

I
'

.... .. ......
...
...
.
.. .. . . .. .. .. . . . . .. ........ .. .. .. .. .
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I
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HAzA FATtHA'T-UL-FUKAR A'i HAZRET-i PiR
NUREDDiN-iL-CERRAID KUDDiSE SIRRAH-VL
FETTAIU
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahümmec'alniy minelleziyne en'amte aleyhim ve
mellektehüm sırra esma'ike ve ce'altehüm min evliya'ike
ve metta'tehüm bi-kitabike
Allahümme ekrimniy bi-sırrıl-Fatihati ve vefikniy
li-sırrıha ve azhirliy ruhaniyyetiha inneke ala külli şey'in
k adir
Allahümme necciniy min-el-gammi vel-hemmi

ya

münciy el-müminin ve ferric ma ene fiyhi ya müferrice
küreb-il-mekrfıbiyn ve en tüsahhir liy abdek-el-uhaydire
hadim-el-Fatiha'ti inneke ala külli şey'in kadir.

(On defa

Fatiha-i şerife oknnaeaktır. )

1

• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• • • •• •• •• •• •• •• •• •

F : 22

EVRADI CER RAHİ YYE
$ERHLİ TERCEMESi

HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL-CERRAH1 KUDDtSE SIR
RAH-t.JL-FETTAH1'NiN AKŞAMLARI OKUNACAK
ViRD-i ŞERiF) ŞERHiDiR
Rabman ve rahiym olan Alla h u teatanı n ismiyle başiarım :

Allah u tealadan mağfiret buyurmasını niyaz ederim. Ulu
lardan ulu, yücelerden yüce olan, hayat sıfatıyla muttasıf ve
daima diri olan, bütün yarattıklarının korurrup kollanması
na daima kıyam gösteren o Allahu azim-üş-şandan mağfiret
·
olunmaını niyaz ederim ki, ondan gayrı ibadete layık ve mü s
tehak hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Ona tövbe ile rücu
ederim ve o tövbe ve rücu'umla ondan mağfiret ve hidayet
buyurmasını dilerim, muhakkak ki o kullarının tövbelerini
kabul eden Rahiymdir.
Ey kerim olan Allahım ! Bizleri affeyle .. Fazlü kereminle
bizleri mağfiret buyur ya Rahmanü ya rahiym. Ey, bütün kai
nat ve mevcudatın sahibi, bilinen bilinmeyen, görünen ve gö
rünmeyen ale mierin mutlak hükümdarı. . Ey, hatadan, gaflet
ten, aczden ve her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak, pak
ve münezzeh olan ulu Allahım ! Ey, işlenen her işi tafsilat ve
teferruatıyla bilen ve tutan, her şeyi belli vaktine kadar bü
tün afetlerden ve belalardan saklayan yüce Rabbim ! Ya Al
lah . . .
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun aline ve
evladına, ashabına selam, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Geceler gündüze ve gündüzler geceye dönüş
tükçe, yüzyıllar birbiri ardısıra gelip geçtikçe, gec eler ve gün
düzler tekrarlanıp durdukça, gökyüzündeki parlak yıldızlar
her defasında karşılaştıkça, Efendimiz Hz. Muhammed'e sa
l at, selam, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Onun ve ehl-i
beytinin ruhlarına selam tahiyyat ve tazimatımızı, hayır ve
bereket niyazlarımızı çok çok iblağ buyur.
Efendimiz Hz. Muhammed'e salat, selam, rahmet ve be
reketler ihsan buyurduğun gibi, bütün nebilere Resfıllere, se·

- 342 -

nin gerçek dostların olan hak velilerine ve salih kullarına, Der
gah-i ilahiyyene yakin bulunan meleklerine, bütün ta'at ve
ibadet ehline, göklerin ve yerlerin sakinlerine de hayır, rahmet
ve bereketler i hsan ve inayet buyur. Allahu teala, Resfıl-ü zi
şanın al ve evladından ve bütün ashabından razı olsun. Rah
met ve merhal!letin iktizası olarak niyaz ediyoruz ya erham
er-rahimiyn ( Amin ) . Bütün hamd-ü senalar ancak Allahu
azim-üş-şana mahsus ve münhasırdır.
Ralıman ve Ralıiym olan Allahu tealanın ismiyle baş
la rım:
Allahu teala birdir, büyüklük onda nihayet
bulmuştur. Daim ve bakidir. Her şeyden müstağnidir, her di
leğin yegane merciidir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir
eşi ve benzeri yoktur. )

De ki : ( O,

Ralıman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle baş
larım :
( Yarattıklarının şerrinden, h:aranlığı çöken gece
nin şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hased
lerini açıkladıkları ve onunla amel ettikleri zaman hasedefie
rin şerrinden, sabahın Rabbine sığmırım. )

De ki :

n ın :

Ralıman v e Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla

De ki : ( Gerek cinden, gerek insandan olsun, insanların
kalplerine daima vesvese veren o sinsi vesveseniıı şerrinden,
insanların Rabbi ve mürebbisir yegane balık ve maliki, hak
mfı'budu olan Allahu azim-üş-şana sığınır ım . )
rım :

Rabman ,.e Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla

Bütün hamd-ü sena, alemierin Rabbi, mürebbisi ve ma
mutlakı olan Allahu azim-üş-şana mahsus ve münhasır
dır. O, dünya hayatında ayırdetmeksizin bütün yarattıkları
na nimet ve ihsanlarda bulunan Ralıman ve ahirette yalnız
mü"min kullarına ihsan ve ikramda bulunacak olan Rahiyın
dir. Hesap ve ceza günü olan din gününün hakimidir. Ancak,
sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Bizi, riza-i ilahine ulaştıracak olan doğru yola hidayet buyur.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ; gazab-ı ilahine uğra
yarak islamı terkedenlerin, heva ve heveslerine uyarak doğ
ru yoldan azmış ve sapıtmışların yollarına değil.. ( Amin)

lik-i
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nın :

Ralıman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla

Elif-Lam-Mim .. Bu, o kitaptır ki ; Allahu teala tarafın
dan gönderildiğine asla şüphe yoktur. Şirk, günah ve bütün
kötülüklerden korunan müttekilere hidayet edici, yol gösteri
cidir. O müttekiler ki, gayba iyman ederler, namazlarını hudu
ve huşu ile ve tadil-i erkana dikkat ve riayet ederek kılarlar,
kendilerine rızık olarak verdiklerimizle Allah yolunda başka
larını da infak ederler. O müttekiler ki, sana indirilen Kur'an-ı
azim-ül-bürhanı ve senden öncekilere indirilen Tevrat, Zebur
ve İncil gibi semavi kitaplada suhufları tasdik ederler ve
ahireti de yakinen bilirler. işte, bunlar Allahu tealaya giden
doğru yol üzerine hidayet huyurulmuş olanlardır ve felaha
kavuşanlar da bunlardır.
rım :

Rabman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla-

O Allahu teala ki, ondan gayrı ibadete layık ve müstehak
hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Hayat sıfatıyla muttasıf,
baki , daim ve ebedidir. Yarattıklarının korunup kolianmasına
daima kıyam edicidir. Onu, ne gaflet basar, ne uyku ! Göklerde
ve yerde ne varsa hepsi onundur, onun mülküdür. izni olmak
sızın, yüce katında kim şefaat edebilir ? O, yarattıklarının ön
lerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Yarattıkları ise,
ancak dilediği kadarını kavrayabilirler, onun ilminden hiç bir
şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri ihata et
miştir. Bunların hıfzı ve korunması ona hiç bir ağırlık ve
meşakkat vermez. O, pek ulu ve büyüktür.
Ha-mim . . Ha-m im . . Ha-mim . . Ha-mim . . Ha-mim .. Ha-mim . .
Ha-mim . . Ha-mim . .
B u kitabın indirilmesi ; o aziz, aliyın Allah u tealadandır.
O Allahu teala ki, müminlerin günahlarını yarlıgar ve bağış
lar ve ihlas ile tövbe edenlerin tövbelerini kabul buyurur. Şirk
ve küfürde ısrar edenlere karşı ise cezası ve azabı gayet şid
detli olur. Muvahhitlere fazl-ü in'amı ve ihsanı boldur, ondan
gayrı hak ma'bud yoktur, illa o vardır ve dönüş ancak onadır.
Resul-ü zişan ve müminler, Allahu teaJanın ona indirdiği
Kur'an-ı azimi tasdik ve ona iyman ettiler. Resul-ü zişan ve
mürninlerden her biri, Allahu tealanın varlığını ve birliğini,
meleklerinin mükerrem kulları olduğunu, kitaplarının onun
kelam-ı kadimi bulunduğunu, o kitaplarda beyan huyurulan
helalin helal. haramın haram olduğunu ve peygamberlerinin
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emir, nehiy, va:d ve vaidlerini kullarına tebliğ eden ve kendi
lerine itaat vacip olan kulları bulunduğunu tasdik ve iyman
ettiler. Peygamberlerin hiç birisini, yahudi ve hıristiyanların
yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tekzip ederek, risalet
ve nübüvvet bakımından birbirlerinden ayırdetmeyiz. Dediler
ki : (Ey Rabbimiz ! İşittik ve emrine itaat ettik Senden gufra
nını niyaz ederiz. önünde sonunda dönüşümüz ancak sanadır.)
Allahu teala, hiç kimseye takat getiremeyeceği şeyi teklif et
mez. Herkesin kazandığı hayrın ecri ve sevabı vardır. Kazan
dığı şerrin de günahı ve azabı vardır. Hayrın yararı kendisi
nedir, şerri de kimseye zarar vermez.
Ey Rabbimiz ! Unutarak veya yanılarak işlediklerimizden
dolayı bizi muaheze buyurma .. Ey Rabbimiz ! Bizden önceki
lere yüklerliğin ağır yükü bize yükleme .. Ey Rabbimiz ! Takat
getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bizleri affeyle, bize
merhamet buyur, Mevlamız ve yegane yardımcımız ancak sen
sin. Kafirlere karşı bize yardım et ..
Akşama girerken de, sabaha girerken de Allahu tealayı
tesbih ve tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanların hamd-ü
senaları Allahu teala içindir. Gündüzün sonunda da öğle
vaktine vardığınızda da namazlarınızı kılınız, Allahu azim-üş
şanı hamd-ü sena ile tesbih ve tenzih ediniz. Allahu teala,
ölüden diri ve diriden ölü çıkarır. Arz, tamamiyle kururluktan
sonra, ona yeniden hayat bahşeder. Bunun gibi, sizler de ka
birlerinizden çıkarılacaksınız.
Allahu teala bana kafidir. Ondan gayrı hak ma'bud yok
tur, illa o vardır. Ben, ancak ona tevekkül ettim. O, arş-ı azi
min rabbi ve malikidir.
Allahu teala, size bu imdadı ancak fethi tebşir ve yardım
va'diyle kalpleriniz mutmain olsun diye yaptı . Yoksa, yardım
ancak o yegane galip ve hakiyın olan Allahu azim-üş-şan ta
rafındandır.
Elif-Lam-Mim .. Elif-Lam-Mim-Ra .. Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad.
Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf.
O Allahu teala ki, dilediğini yukarıya kaldırır ve yüksel
tir, hayır ve yarar veren şeyleri yaratır, bütün işlerini ezeli
takdirine göre yürütür ve dosdoğru bir nizarn içinde akibeti
ne iletir, hayat sıfatıyla muttasıf daimi diridir, yarattıkla
rını koruyup koliayarak gözetir, kullarına devamlı olarak lfı
tuf ve ihsanlarda bulunur, her şeye gücü yeter, gayet kuvvet
I i ve metindir, çok zengin ve her şeyden müstağnidir, diledi
ğini zengin eder, dilediğini aziz eder, zat-ı akdesi pek yüksek-
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tir, dilediğini açan ve genişletendir, iyi kullarını seven ve on
ları rahmet ve rizasma eriştirendir. _Bu sıfatıarına güvenerek
bize kifayet ve merhamet eylemesini tazarrfı ve niyaz ederiz.
Bize yardım ve imdat eyle ya Rab, ya kerim ! Bize mer
hamet buyur ya Rab, ya rahiym ! Ey, dünyada ayırdetmek
sizin bütün yarattıklarına lfıtuf ve İhsanlarda bulunan ve
ahirette yalnız mü'min kullarına in'am ve ikram edecek olan
yüce Rabbimiz ! Bizi affeyle, bizi yarlığa ve bağışla, bize mer
hamet buyur, Mevlamız sensin ve sen rahmedenlerin en ha
yırlısısın. Şifa veren Allahu tealanın ismine sığınırım, o Al
lahımdır. Kuluna kafi olan Allahu tealanın ismine sığınırım,
o Allahımdır.
Afiyet balışeden Allahu teala'nın ismine sığınırım, o Al
lahımdır.
O Allah u tea.lanın ismiyle başiarım ki, yerlerde ve gökler
de onun ismine sığınanlara hiç bir zarar erişmez, o her şeyi
işitir ve hakkıyle bilir.
Yarattığı şeylerin şerrinden, Allahu tealanın bütün tam
ve kamil kelimelerine sığınırım.
Koruyucuların en hayırlısı Allahu tealadır. O rahme
denlerin de rahmedicisidir.
Allahu tealayı, zat-ı pakine ve şan-ü şerefine layık ol
mayan bütün noksan sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle
tavsif ve ona hamd-ü sena ederim. Allahu tea.layı, zat-ı
pakine ve şan-ü şerefine layık olmayan bütün noksan
sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle tavsif ederim. Hamd,
Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır. Allahu tealadan gay
rı hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Her şeyden büyük ve zi
yadesiyle uludur. Bütün ma'siyyetlerden onun koruması ile
sakınır, ta'at ve ibadete de çok yüce ulu Allahın yardımıyla
kudret ve kuvvet bulurum.
rım :

Rabman ve rahiym olan Allahu tealfmın ismiyle başla-

Ey, çok merhametli ve yarattıkla.rına in'a.m ve ihsanı bo'
Allahım ! Ey, gökleri ve yerleri akıllara hayret ve durgunluk
verecek şekilde halk ve icat eden yüce Rabbim ! Ey, hayat
sıfatıyla muttasıf ve daima diri, ey, yarattıklarının korunup
konanmasına kaim olan, ey celal, azarnet ve ikram sahibi olan
Allahım ! Ulfıhiyyetin hakkıyçün senden, tabiatlerimizin be
şeri tabiatten çevrUmesini niyaz ediyoruz. Yüce meleklerinle,
ruhlarımızın yükseltilmesini diliy.oruz. Ey, halleri ve kuvvet-
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leri çekip çeviren ulu Allah ! Bizim hallerimizi de en güzel
hale çevir. Allahım ! Seni tesbih ve tenzih eyler ve sana ham
d-ü sena ederim. Şehadet ederim ki , hak ma'bud yoktur, illa
sen varsın. Senden, yarlığanmamı ve bağışlanmaını dilerim.
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun al ve ev
ladına salat ve selam, hayır ve bereket ihsan buyur. Allahu
teala çok büyüktür. Allahu teala çok büyüktür. Ondan gayrı
ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur ve Allahu teala
çok büyüktür. Allahu teala çok büyüktür ve bütün hamd-ü
senalar ona mahsustur.
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey Allahın Resulü . .
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket v e ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey Allahın sevgilisi..
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey önceden gelip geçenlerin
ve bundan sonra gelip geçeceklerin efendisi ..
Allahu tealanm rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası efendimiz Hz. Muhammed'in ve diğer bütün ne
bilerin ve restıllerin ve hak velilerinin Allahın salih kulları
nın, dergah-ı ilahiyye yakın bulunan m::leklerin, göklerde ve
yerlerde bulunan bütün ta'at ve ibadet ehlinin üzerlerine ol
sun .
Allahu teala, Resfılullah
sallallahu aleyhi ve sellemin
alinden, evladından, ashabından ve hepsinden razı olsun.
Rahmet ve merhametin iktizası ey erham-er-rahimiyn ( A
min) vel-hamdü lillahi Rabbil-aJemiyn .
SAL AVAT-I-MüNCiYYE

Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e öylesine rahmet ve
in'am, bereket ve ihsan, selam ve sena buyur ki, o salat ile
bizi bütün korkulardan ve afetlerden koru ve kurtar, bütün
hac etlerimizi, dünyevi: ve uhrevi: ihtiyaçlarımızı gider, bizi
bütün günahlarımızdan arındır, bizi yüksek derecelere yük
selt, bizi gayelerimizin ötesine ulaştır, bizleri dünya haya
tında ve ölümlerimizden sonra hayırlarm hepsine erdir.

- 347 -

HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL CERRAHi KUDDiSE
SIRRAH-üL FETTARi'NiN EVRAD-1
ŞERiFi DUASID!R.

Allahım ! Hz. Muhammed'e ve aline rahmet ve in'am, be
reket ve ihsan, selam ve sena buyur. Nasıl ki, Hz. ihrahim ve
onun aline de aynı şekilde rahmet ve in'am, bereket ve ihsan,
selam ve sena buyurmuştun. Muhakkak ki sen kendisine
hamd-ü sena olunan şanı yüce ve yükseksin.
Allahım ! Hz. Muhammed'e ve aline rahmet ve bereket ih
san buyur. Nasıl ki, Hz. İbrahim ve onun aline de rahmet ve
bereket ihsan buyurmuştun. Muhakkak ki, sen kendisine
ha md-ü sena olunan, şanı yüce ve yükseksin.
n ın :

Rabman ve rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla

Allahım ! ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın ) kelime-i tay
yibesinin fazileti hürmetine dilerim ( Bismillah-ir-Rahınan-ir
Rahiym) kelime-i tayyibesinin cemali hürmetine dilerim. (Bis
millah-ir-Rahman-ir-Rahiyın) kelime-i tayyibesinin eelali hür
metine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym ) kelime-i
tayyibesinin bekası hürmetine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman
ir-Ra.hiym ) kelime-i tayyibesinin heybeti hürmetine dilerim.
( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) kelime-i tayyibesinin hür
meti hürmetine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym)
kelime-i tayyibesinin ceberut ve melekutu hürmetine dilerim.
( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) kelim e - i tayyibesinin iz
zet, kuvvet ve kudreti hürmetine dilerim.
.

Kadrimi yükselt, işlerimi kolaylaştır, tembelliğimi ve
uyuşukluğumu gider, fakirliğiınİ zenginliğe çevir, ömrümü
uzat fazlın, keremin ve ihsanın i ktizası olarak ey o Allahu
azim-üş-şan ki, ondan gayrı ibadete layık ve müstehak hiç bir
ilah yoktur.
·

Kaf-Ha-Ya-Ayın-Sad . . Ha-Mim-Ayın-Sin-Kaf.. Elif-Lam
Mim . . Elif-Lam-Mim-Ra hürmetine ki, bunlar Allahu tealanın
azim ve muazzam sırlarıdırlar.
Allahu teala ki, ondan g ayrı ibadete layık ve müstehak
Hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Hayat sıfatıyla muttasıf,
bak i , daim ve ebedidir. Yarattıklarının korunup kollanmasına
daima kıyam edicidir. O, yücelerden yüce, ço k kerim ve mü
kerremdir .
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Allahu tealadan, heybetinin celali, izzetinin izzeti, aza- ·
metinin kibriyası ve kudretinin ceberutu hakkıyçün beni ahi
rette kendileri için korku ve üzüntü olmayan kullarından ey
lemesini dilerim.
HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL-CERRAHi KUDDtSE
SIRRAH"üL-FETTAHi'NiN FATiHA'T-UL
FUKARASI ŞERHiDiR :

Allahım ! Beni, dünya ve ahirette nimetlerine garkeyledi
ğin, esrna-i ilahiyyenin sırlarını temlik buyurduğun, gerçek
dostların olan Hak velileri zümresine ilhak ve ithal kıl, beni
kitab-ı mübiynin olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın feyiz ve be
reketinden yararlananlardan eyle ! . .
Allahım ! Beni, Fatiha-i celilenin sırrıyle mükerrem kıl !
O büyük sırra ermekliğime tevfikini esirgeme, onun ruhaniy
yetini bana izhar eyle, muhakkak ki senin her şeye gücün
yeter.
Allahım ! Beni bütün gam ve kederlerden, ye is ve elem
lerden koru ve kurtar, ey mü'min kullarına necat veren ulu
Allahım ! üzerinde bulunduğum ve riza-i ilahiyyene beni ilete
ceğini umduğum bu dosdoğru yolu bana aç ve kolaylaştır.
Bütün gam ve kederleri, bütün yeis ve elemleri gideren, sınık
kalpleri sevindiren ancak sensin. B ana Hızır aleyhisselamın
varisieri olan ve insanları doğru yola ileten, müşküllerini hal
leden kullarını yetiştir ve beni Fatiha-i celileye hizmet eden
kullarınla hemhal eyle .. Muhakkak ki, senin her şeye gücün
yeter.

i STAN B U L ZiYAR ETGAH LA R I N DAN
« TELLi
BABA »
iÇiNDEKiLER
Telli Baba'nın şahsiyeti - Telli Baba'ya tevessül ederek
murada erenterin hikayeleri - istanbul'da diğer
ziyaretgahlar - Ziyaret adabı

Allahu teala ve tekaddes hazretlerine hamd-ü-senalar
olsun ki, bizleri Kur'an-ı azim-ül-bürhanın nuruyla nurlanmış,
SIBGATALLAH ile boyanmış, iyman ve islamın şuuruyla
on urlanmış salih kulları meyanında (La havfün aleylıim ve la
hüm yahzenfın ) va'd-i-celiline mazhar olan Hak velilerinin
sırlanmış bulundukları böyle bir belde-i tayyibede iskan ve
maddi-manevi sayısız nimetleriyle in'am ve ihsan buyurmuş
tur.
Salfı.t-ü selamlarımız, ta'zimat ve tekrimatımız ol seyyid-il
Enbiya, sened-il-Evliya vel-asfiya aleyhi ve alihi ekmel-üt
tehaya efendimiz hazretleri ile aline, evladına, ezvacına, as
hab-ü ensarına, tabi'iyn-ü ahbabına olsun ki, himem-i ruha
niyyet-i Muhammediyyeleri dünyevi ve uhrevi her türlü mak
sud ve muradlarımızın husulüne kafi ve sünen-i mutahhara-i
ahmediyyeleri tevessül ve temessük edenlere nafi olagelmiş
tir .
Ehl-i-irfan için malumdur ki, Türkiyemizin doğudan ba
tıya her şehir ve kasabasında, hatta her köyünde Allahu
sübhanehu ve teaJaya takarrüp etmiş VELiYYULLAH'ın .
türbe ve kabirieri bulunmaktadır. Çoğu, Allah yolunda şehit
düşmüş olan bu veliler ve bu azizler, mukaddes vatanımızın
tapuları ve manevi muhafızları olup vatan eviatıarına da birer nümune-i imtisaldirler. Zira, atalarımızın islamı götür- .
dükleri yerlerde ibraz ettikleri adalet ve hakseverlik sayesin
de, bugün milli sınırlarımız dışında kalan ülkelerde dahi böyle
aziz türbelerinden yüzlercesine, hatta binlercesine rastlamak
mümkündür. Bu Hak velilerine, ycJnız kadir-kıymet bilir müs
lümanlar değil, başka ırk, din ve - nezhepten insanlar da saygı
ve itibar göstermektedirler.
Bu iddiamızın en canlı ispa ı ı_, Macaristan başkentini teş
kil eden iki şehirden (Budapeşte) Buda'nın, yani eski adıyla
Budin'in yeşil tepelerinde güllf'r arasında adı ve sanı unutul
muş GüL BABA olarak tanınaı:ı ve anılan veliyyullahın kub
besi ve türbesidir, ki Avrupadan, Asya'dan ve dünyanın her
köşesinden gelen tu ristler bu büyük Türk'ün kabrini saygı
·
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ve huşfı ile ziyaret etmektedirler. Denilebilir ki, GüL BABA'
nın türbes i Orta Avrupa'da Türk hakimiyyetini temsil eden
muhteşem bir abidedir.
Bir misal daha verelim :
Bilindiği gibi, Hazreti NiYAZi-i-MISRi kuddise sırrahul
ali efendimizin merkad-i münevverleri, Ege denizinde kain ve
bugün Yunan hak imiyetinde bulunan Limni adasındadır.
Hazretin mübarek cesedini Türkiye'ye getirmek üzere mez
kfır adaya giden Bursa Mısri şeyhi merhum Şemseddin Efen
diye, mahalli idare amirleri ve din adamları :
- Niyazi-i-Mısri hazretlerinin, buradan götürülmesine
kat'iyyen rızamız yoktur. Siz, kendisine bizim kadar hürmet
ve itibar edemezsiniz. Irkımız, dinimiz ve mezhebimiz ayrı ol
duğu halde, h azrete derin bir saygı ve bağlılığımız vardır.
Onun yüksek şahsiyetini takdir edenlerden ve kadrini b ilen
lerdeniz. Türbesinin kandillerini, her akşam bakire rahibele
rimiz yakmaktadır. Cuma günleri, h azretin sancağını mendi
reğe çekiyoruz. Sefere çıkan kaptanlarımız ve denizcilerimiz,
kendisinden niyazda bulunur, selamet ve emniyet dilerler. O,
bizim feyz-ü bereketimizdir, asla veremeyiz . . dediklerini ve
Şemseddin Efendiyi geri çevirdiklerini, rahmetli üstadımdan
işittim.
Verselerdi ne olurdu ?
insanın söylerneğe dili varınıyar ama, emsali ecdat tür
beleri gibi, hazretin de türbesi harabiye terk olunacak, müh
mel ve bakımsız kalacaktı. Alman üniversitesine mensup genç
ler, şahsiyeti ve fikriyyatı üzerinde doktora hazırlamak üzere
suret-i mahsusada ziyaret ettikleri Hazreti Muhyiddin-i üfta
de'nin Bursa'daki türbesinin h arap ve bakımsız halini, derin
bir hayal kırıklığı içinde adeta ağlayarak fakire anlatmışlar
dır.
Ta'riz ve sitem için değil, fakat bir gerçeği açıklamak
gayretiyle bu kadarcık bir istidrat yaptıktan sonra, konuya
dönüyoruz. Evet ; aziz yurdumuzun hemen her köşesinde ya
tan baba yadigarı türbelerimiz, Allahu azim-üş-şana giden
birer kapıdır ve hiç şüphe yoktur ki bu kapılar aynı zaman
da birer hacet kapısıdır.
Nitekim, tstanbulumuzun her tarafında da, n amlarını ve
lfıtuflarını duyup işittiğimiz ve her dine, her mezhebe salik
ümitsiz insanların samimi bir inançla ziyaretlerine koştuğunu
bildiğimiz bu türbeler, özellikle biz müslümanların muratla-

-

353

-

rımıza nail olmak niyyeti ile adaklar adadığımız gerçekten
birer hacet kapısıdırlar.
Bu risalemizde, bu mübarek ziyaretgahlardan TELLt
BABA türbesinden bahsetmek istiyoruz.
Asıl adı ABDULLAH olan ve halk arasında TELLt BA
BA olarak anılan ve tanınan bu zat-ı şerif, Kadiri tarikati
şeyhlerinden bir veliyyullahtır. Allahu tealanın ahlakı ile ah
laklanmış ve Resfıl-ü zişan aleyhi ve alihi salavatullah-ül
Mennan efendimiz hazretlerinin siyret ve sünnetine c an ve gö
nülden bağlanmış olması dolayısıyle din ve mezhep farkı gö
zetmeksizin, kendisini ziyaret ve müracaatta bulunanlardan
manevi birnınetini esirgememiş ve yardım i steyenlerin imda
dına ruhaniyyeti ile yetişmiştir. Ziyaret ve müracaatta bu
lunanlar müslüman iseler, dünya ve ukbaları için şefi olagel
miş, gayri-müslim iseler dünyevi muratlarına nail olmalannı
Allahu tealadan dileyerek dertlerine ve isteklerine derman
olmuştur.
tki alemde tasarruf ehlidir ruh-u veli,
Deme kim, bu mürdedir bundan nice derman ola;
Ruh, şimşir-i hudadır, ten gılaf olmuş ana;
Daha ala kar eder, bir tıg ki uryan ola ..

Bizler, el-hamdü-lillah ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebin
deniz. Bu itibarla, mezhebimiz yönünden keramet-i evliya
haktır ve gerçektir. Şefaat-i enbiya ve şefaat-i evliya da hak
tır ve gerçektir.
TELLi BABA'nın türbe-i şerifi, dünya hayatında iken
kendisinin yalnızca Allahu tealaya ibadet ve naz-ü niyaz ey
lediği za viyesidir ki, alem-i cemale göçünce dervişleri onu ay
nı yere defnetınişler ve k abr-i münevverini ziyaretgah haline
getirmişlerdir. O günden bu yana olduğu gibi, kıyamete kadar
da bu mübarek makamın avam ve havassın ziyaretgahı ola
cağı muhakkaktır.
TELLi BABA, ziyaretine gelerek Allahu tealadan mura
dını isteyenlerden hemen hemen hiç kimseyi mahrum etme
mis- . müracaat edenlerin hepsi
muratlarına nail olmuşlardır.
Makam-ı mübarekleri, Sarıyer'den Rumeli kavağına gi
den yolun ortasında, Yuşa hazretlerinin yattığı tepenin tam
karşısında, bağazın Rumeli yakasında, mavi suların zikr-ü
tesbihini işiten cennet misali bir yerdedir. Türbe-i şerifini,
F: 23
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dileklerini arzetmektedirler. Dilekleri husul bulanlar ise,
adaklarını yerine getirmek üzere tekrar tekrar ziyaretine
koşmak tadırlar.
TELLi BABA, her dertliye şefaat etmekte, na-murad
olanların ber-murad olmalarına vesile olmaktadır. Evlat is
teyene evlat, ev isteyene ev, evlenmek isteyene eş, dertiiiere
deva, hastalara şifa ihsan ve inayet huyurulması için kendisi
ne müracaatta bulunanların hacetlerini Allahu azim-üş-şana
ulaştırmak ta ve ind-i ilahide sözü ve nazı geçtiği c ihetle bü
tün dilekler is'af olunmaktadır. Bu suretle maradiarına nail
olanlardan birkaçma şahsen ve bizzat şahit olduğum gibi,
yüzlercesini de işittim. Kat'iyyetle ifade ederim ki, maratıa
rına nail olanların sayıları hayli çoktur ve gerçeği ancak Al
lahu sübhanehu ve teala bilir.
Canlı bir misal olarak, kendi nefsimde şahit olduğum
hadiseyi nakletmekte fayda görüyorum :
Yirmi dört yıl gibi uzun bir zaman, evli olduğum halde
evHit sahibi olamamıştım. Bir gün, bir dosturnun tavsiye ve
ısrarı ile TELLi BA BA'nın ziyaretine gittim ve Mescid-i-şe
rifinde ekrem-el-ekremiyn olan Allahu sübhanehu ve teala
nın rizası için iki rekat namaz kıldım ve niyazda bulundum.
Cenabı haktan , arkarndan beni hayır ile yad ettirecek ve ismi
mi unutturmayacak hayırlı bir kız veya erkek evlat ihsan ve
inayet buyurmasını diledim ve gözyaşlarımla Rabbime dua
ederek, bu dileğim yerine geldiği takdirde TELLi BABA'nın
ruhuna yetmiş bin tevhid ile üç hatm-i Kur'an okuyacağımı
nezreyledim ve TEI�Li BABA 'nın sandakası üzerinden bir
miktar tel alarak oradan ayrıldım.
Yukarıda da işaret ettiğim gibi yirmi dört yıl gibi uzun
bir süre evlilik haya,tı yaşamış ve yaşım eliiye varmıştı. Bu
bakımdan malızun ve na-mur2.d olan fakire, bir sene gibi kısa
bir zamanda Allahu te ala altın saçlı, güzel bir kız çocuğu
ihsan buyurdu, hamdü Iilialı maradıma eriştim. Ben de, nez
rimi yerine getirerek üç hatm-i Kur'an ile yetmiş bin tevhid
okuyup, türbeden aldığım teliere birçok tel ilavesiyle TELLi
BABA'nın huzuru maneviyesine vardım. Allah rizası için iki
rekat namaz kıldıktan sonra hatm-i şerifleı·in ve yetmiş bin
tevhidin ecrini hazretin ruh-u pür-fütuhuna bağışlamak sure
tiyle nezrimi yerine getirdim.
Bi-iznillah, muradıma nail oLnuştum. Fakat, eşim ve ya
kın dostlarım, soyumu devam ettirecek, soyadımı sürdürecek
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bir erkek eviadım olmasını arzu ediyorlardı. Şahsen, hayatım
dan memnun ve gerçekten mesut idim. Sağlam bünyeli, sıh
hatli akıllı ve güzel bir kızım vardı. Rabbime nasıl şükrede
ceğimi bilemiyordum. Fırsat ve imkan buldukça, pazar günleri
TELLİ BABA'nın türbesine gidiyor ruhuna fatihalar ithaf
ediyor, mescidinde namaz kılarak Rabbime dua ve hamd-ü-se
na eyliyordum.
Oturacak bir evim vardı. Fakat, apartm�.n katı olduğu
için küçük kızım güneşten ve temiz havadan mahrum idi.
TELLİ BABA'yı mutad ziyaretlerimde n bir gün, Allahu tea
ladan yavruma temiz hava ve güneşten faydalanabileceği bir
yazlık ev ile, ismimi ve namımı taşıyacak, beni hayıda yad
ettirecek bir erkek evlat istemekliğim hususunda kalbime il
ham vaki oldu. Allahu teala, arzuladığım bu evi ve erkek ev
ladı da bana ihsan buyursa, mülkünden ne eksilirdi ? Kendisi
ne isyan edenleri, zat-ı ülfıhiyyetini inkar eyleyen kafideri bi
le mahrum etmeyen Allahu teala, zat-ı ahadiyyetine secde
eden, varlığına, birliğine ve Rabib-i ekremine iyman eyleyen
bir mümini mahrum bırakır mıydı ?
Bu ilham ve mülahaza ile derhal ellerimi Barigah-ı aha
diyyete açtım ve :
- Ya Rabbi.. Bana, ismimi hayıda yad ettirecek hayırlı
bir erkek evlat ve çocuklarıma hava ve güneş aldıracak kü
çücük bir yazlık ev ihsan ve inayet buyurursan, nezrim olsun
şurada medfun bulunan veli'nin ruhuna rizayı ilahiyyen için
altı h atm-i Kur'an ve iki defa yetmiş bin tevhid okumayı nez
reyledim. Şurada yatan zat-ı şerif hürmetine beni mahrum
eyleme, diyerek tazarrfı ve niyazda bulunduktan sonra, iti
kad-ı tam ile hazretin kab rioden bir miktar tel aldım.
Aradan iki ay, geçti, geçmedi eşimde h a mil elik alametle
ri beli rdi . O aralık, bir sayfiye yerinde inşaat yapan bir dos
tum :
- Efendi, sana sayfiye lik bir yer lazı m . Çocukların temiz
havaya ve güneşe ihtiyaçları var, dedi. Kendisine cevaben :
Bu lüzumu ben de hissediyorum, ama para nere -:e ?
dedim.
-

- Gel seni i nşaat yaptırdığım yere götüreyim. Beğenir
sen. bir dairesini hemen sana verir ve tediyede kolaylık da
gösteririm Kira öder gibi yavaş yavaş ödeTsin, teklifinde bu
lundu.
.
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Hiç ummadığım bir zamanda vaki olan bu tekliften, du
alanının müstecap olduğunu sezinledim. Hemen aynı gün,
birlikte inşaat yerine gittik, gezdim ve beğendim ve oracıkta
anlaştık ve el-hamdü lillah o daireyi satın aldım. Bu risaleyi,
çocuklarım için niyaz ederek Rabbimin ihsan buyurduğu o dairede yazıyorum.
·

Aynı sene hacca giderken, yol arkadaşlarımla birlikte
Bağdat'ta bir otelde konakladık. O gece, bir rüya gördüm. Çok
güzel, nur topu gibi bir erkek çocuğunu, kollarıının arasına
verdiler ve :
- işte, bu senin doğmasını niyaz ettiğin ve beklediğin
oğlundur. ismini Muhammed Cüneyd koy, dediler. Daha son
ra, kız çocuklarının aynadıkları bebekler gibi dört bebek da
ha verdiler.
- Emilar nedi r ? diye sordum.
- Bunlar da, doğacak oğlun Muhammed Cüneyd'in çocukları ve senin torunlarındır, dediler.
Gözlerimi açtığım zaman, sab ah namazı vakti idi. Rü
yamı yol arkadaşlarıma anlattım ve bir oğlum olacağını müj
delediklerini bildirdim. Aynı gün, istanbul'a aileme bir mektup
yazarak, doğacak çocuğun erkek olacağını, salimen tstan
bul'a dönemez ve bir emr-i hak vaki olursa çocuğa Muhammed
Cüneyd ismini vermelerini tembih ettim.
Filhakika, hac farizasını ifa ve ikmal ederek sıhhat ve
afiyetle istanbul'a avdetimden yirmi gün sonra bir erkek
çocuğum oldu ve adını Muhammed Cüneyd koydum.
TELLi BA BA' nın gözürole gördüğüm keramet ve lfıtf-ü
bereketine bu yolda şahit oJdum.
Muhterem okuyucularım :
Sizler de, bir müsait zamanınızda TELLi BABA'nın tür
besine gidiniz, bir müddet orada oturunuz ve benim gibi nice
na-murad olanların ber-murad olduklarını gözlerinizle görü
nüz. Evlenmeyi arzu ettiği hanımla, nikahları kıyılır kıyılmaz
eşini gelinlik kıyafeti ve teli duvağı ile getirip dua edenleri,
dilekleri yerine geldiği için sevinç gözyaşları dökenleri, haz
retin himmetiyle hasretine kavuşanları mutlaka görünüz. Zi
yarctçilerden kime isterseniz sorunuz. Hiç tereddüt etmeden
size, bu makamdan nail-i murad olduklarını söyleyeceklerdir.
Doktorların derdine derman bulamadıkları , zengin bir
hıristiyan kızının, gördüğü bir rüya üzerine TELLi BABA
türbesini ziyaret ederek sıhhatine kavuştuğunu, bir muka-
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bele-i şükran olmak üzere hazretin türbesini tamir ettirdiğini
duymayan, bilmeyen kalmamıştır.
Harpler ve inkılaplar dolayısıyle kapanarak harap olan
türbeyi, gördüğü bir rüya üzerine yüksek rütbeli bir deniz
subayının tamir ve ihya ettiğini ve mescid-i şerifi halkın iba
detine açtığını da orada size anlatacaklardır. Mevla, yapan
dan da yaptırandan da razı olsun.
Muratlarına nail olan zevattan bazıları da, türbeye ab
dest alınacak şadırvan ve lüzumlu diğer tesisleri yapiırarak
şükür vazifelerini eda etmişlerdir.
TELLi BABA hakkında rivayetler pek çoktur. Bu zat-ı
şerifin Fatih sultan Mehmet Han ile birlikte istanbul şehri
nin fethine iştira.k eden veliyullah safında bulunduğu da söy
lenmektedir. Bir diğer rivayete göre de, ikinci sultan Mahmut
devrinde, Rusların Karadeniz boğazına tecavüzleri esnasın
da, TELLi BABA'nın dervişleri ile birlikte düşmana karşı
koymak ve savaşmak maksadiyle şimdi türbesinin bulunduğu
yere geldiği ve kendisine bir zaviye yapiırarak bağazın bu ha
kim noktasına yerleştiği, o günden itibaren vatan bekçiliği
görevini deruhte ederek güzel istanbul'un manevi muhafızlı
ğına kıyamete kadar devam edeceği anlaşılmaktadır. Türbe
sinin bulunduğu yer, askeri önemi haiz müstahkem bir ınınta
ka olduğundan sivil halka kapatılmış ve bu sebeple zaviyesi
ve kabri bir müddet terkolunmuş, sonradan görülen rüya üze
rine tekrar küşat edilmiştir.
Kendisine TELLi BABA denilmesinin sebebi de şudur :
Kadiri tarikatinin bir kolunda meşayih taeları yani b aş
larına sardıkları tarikat sarıkiarı üzerine gelin teli takarlar
dı. Bir başka deyimle, iklim-i Rabhani arusu yani gelini olur
lardı. Bu zat-ı şerif de tacı üzerine bu şekilde gelin telleri tak
ınayı itiyat edindiğinden , asıl ismi unutulmuş ve TELLİ BA
BA olarak ismiyle anılmış ve kendisi de bu lakabından mem
nun kalmıŞ olmalıdır ki, elyevm bu lakapla yadolunmaktadır.
Hatırlanacağı veçhile, Hazreti Mevlana'nın alem-i cemale göç
tüğü geceye de gelin gecesi anlamına gelen ŞEB-1-ARUS de
nilmektedir. Maksat, Rabbi ile buluştuğu geceyi ima etmek
tir. Meşayih-i kiramın giyindikleri elbiselerde bazı işaretler
vardır ki, bu işaretleri ancak ehli olan anlar.
Kaldı ki, TELLi BABA asıl adı unutularak lakabı ile
anılan velilerin ne ilki, ne de sonuncusudur. Atatürk bulvarı
açılmadan önc e, istanbul surunun Unkapanı kapısının dışın
da iki açık türbe vardı. Sağdakine HOROZ DEDE ve soldaki-
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ne ESKiCi .BABA türbesi denilirdi. Evliya çelebi, seyahatna
mesinde bu iki zatın da gerçek kimliklerini verememekte, an
cak kendisinin Ahmed-i Yesevi hazretlerinin iıkarasınd an ol
duğunu, Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri ile Horasan'dan geldi
ğini ve Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte istanbul'un fet
hine iştirak ettiğini, şehrin zaptından evvel her sabah askeri
uyandırmak için, horoz gibi kanat vurarak :
- Kumu ya gafiliyn ! . (Kalkınız ey gafiller) diye sayha
ettiğini ve bu sebeple HOROZ DEDE olarak anıldığını ve asıl
adının unutulduğunu beyan etmektedir. Şayanı dikkat olan
şudur ki, HOROZ DEDE'nin türbesini de, hıristiyanlar da en
az müslümanlar kadar kutsal sayar ve muntazaman ziyaretin
de bulunurlardı. Komşusu olan ESKiCi BABA'nın da asıl
kimliği bilinmez, o dahi lakabı ile anılır ve tanınırdı.
Bunlardan b aşka, Sultan Mahmut türbesinin yanı ba
şındaki sokak içinde ve bugün Eminönü kaymakamlığının
işgal ettiği binanın arkasında TEZVEREN DEDE de kimliği
bilinmeyen velilerdendir.
Bu meyanda, Cibali'de Gül camii içinde medfun GOL
B ABA , Ayvansaray civarında türbesi bulunan TOKMAK
DEDE, Beşiktaş'ta Uzunca ova mahallesinde TUZ DEDE,
Sultanahmet camii karşısında DüöüMLü BABA, Edirneka
pısı c ivarında GöBEK DEDE ve KEÇELi DEDE, Eğrikapı
civarında YATAGAN BABA ve nihayet Galata balıkpaza
rında bir meyhanenin arka tarafında medfun bulunan KO 
YL'N DEDE gibi isimleri unutulmuş veliler pek çoktur ki,
maalesef bugün çoğ·u tamamen kaybolup gitmiştir.
�Iuhakkak olan cihet, TELLi BA BA nı n veliyyullahtan
olduğudur. Yukarıda da belirtrneğe çalıştığımız gibi, velilerin
kerametleri gibi şefaatleri de haktır ve gerçektir. Kerametleri,
yalnız dünya hayatında bulundukları zamana mahsus ve mün
hasır olmayıp, §Jem-i cemale göçtüklerinden sonra d a cari
dir. Zira ; Enbiya, evliya ve şüheda ölmezler. Onlara öLü de
nilemez. Onlar DiRi'dirler. Onlar, Rabbileri indinde merzuk
turlar. Onların eriştikleri bu hayat-ı maneviyyeyi anlayabil
mek, bir çoklarımızın akıl ve idrakimizin maverasındadır. Ni
tekim, ayeti c elilenin meali de buna şahittir.
Bir gerçeği ehemmiyetle belirtmekte fayda vardır. Kabir
ziyareti, sünnet-i seniyyedir. Aleyhissalatü vesselam efendi
miz, kabirieri ziyaret ederlerdi. Şu var ki, mahiyyeti itibariyle
her kabir müsavi gibi görünürse de, keyfiyyet ve mana bakı
mından kabirler yek diğerinden çok farklı ve ayrı ayrıdır. Bu
'
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noktai nazarı ispat edebilmek gayet basit ve kolaydır. Mese
la, her insan bir ana-babadan doğar ve şeklen insandır ama,
mana bakımından tamamiyle değişik ve birbirlerinden tama
men ayrıdır. Aynı ana-babadan dünyaya gelen iki kardeşin
dahi ahlak, tabiat, seciye, karakter, irade bakımlarından çok
farklı olabildikleri çevremizde sık sık görülmektedir. Bu iki
kardeşten birisi gayet merhametli, diğeri zalir:ı ; biri müşfik,
diğeri gaddar ; biri yumuşak tabiatlı, diğeri ha�in ve sert, biri
gayet ince düşünceli, diğeri patavatsız olabilmektedir. Bu
misalleri daha da çağaltmak mümkündür. Fakat, maksattan
uzaklaşmamak için bu kadarı ile iktifa ediyor ve diyoruz ki,
bu hal dünya aleminde böyle olduğu gibi, alem-i berzahta da,
alem-i mahşerde de ve ebedi alemde de böyledir. Evet ; zahiren
her kabir aynı gibidir. Fakat, insaf ve iz'an ile düşünülecek
olursa, Fatih sultan Mehmet Han ile bekçi Hasan ağanın ka
birleri bir olabilir mi ? Hz. Eba Eyyub-el-Ensari ile imam Hay
ri efendinin kabirierinin aynı olabileceği düşünülebilir mi ?
imam-ı a·zam hazretleri ile, Sultanahmet camii imamının ka
birleri bir midir? Diğer enbiya ile enbiya ve Resfıller sultanı
falır-i kainat efendimizin ravzaları bir olabilir mi ? Hangi
mübarek makam için : ( Ravzamla minberim arası, cennet bah
çelerinden bir bahçedir) buyurulmuştur ?
Demek oluyor ki, zahiren bir ve aynı gibi görünmesine
rağmen, muhtelif kabider arasında hakikatte büyük farklar
vardır. Bu cümleden olarak, laalettayin bir kimse ile bir ve
liyullahın kabirieri elbette bir değildir ve olamaz.
Hal ve hakikat böyle iken, Türkiye'de dini konuların en
yüksek mercii ciarak bilinen Diyanet işleri Başkanlığının, is
tisnasız bütün türbelere astırdığı şu gaflet vesikasına bir göz
atahm :

MUHTEREM ZiYARETÇi
Kabir ziyareti, dinimizde sünnettir. Bu ziyaret sırasında
selam verilir ve ölünüıı ruhuna Kur'an okunur. Türbelere mum
yakmak, bez bağlamak, dilek taşları yapıştırmak, para at
mak, liurban kesrnek ve doğrudan doğruya ölüden dilekte bu
lunmak, dinimizde yasaktır.
Kabirler, ôlümden ibret almak için ziyaret edilir.
istanbul Müftülüğü
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Başkanlığı ve gerekse istanbul müftülüğü, kabir ziyaretini
büsbütün yasaklamamış ve hiç olmazsa sünnet olduğunu ka·
bul ve itiraf edebilmiştir. Maazallah, kabir ziyaretini tama·
men menedebilirlerdi.
Müsaade ve müsamahalarına sığınarak, halka böyle bir
ikazda bulunanlara şunları sormak isteriz :
Bu ziyaret sırasında selam verilir, buyuruyorsunuz. ölü
ye selam nasıl verilir ? ölü olduğunu bile bile selam vermenin
faydası ve gereği nedir ? Selam verilmesini kabul ettiğinize
göre, ölü olmadıklarını da kabul etmiş olmuyor musunuz ?
Malfım olduğu veçhile, GAZAYI EKBER olan nefis mü
cadelesinde ve GAZAYI ASGAR olan kafirlerle mücadelede
şehit olanlara öLü denilmemesini Allahu teala Kur'an·ı haki
minde irade buyurmakta ve bu kabil zevata ÖLÜ denilmesini
şiddetle men'etmektedir. O halde, Allahu azim-üş-şanın ( öLü
DEMEYiNiZ ! ) buyurduğu bu şehitlere, Diyanet işleri Baş
kanlığı ve istanbul müftülüğü ne cesaretle öLü diye hitap
edebilir ?
Kendilerine öLü denilebilecek kimseler, laalettayin gü
nahkar, asi veya kafirlerdir ki, Cenabı-Hak Kur'anında an
cak bu gibilerden ölü olarak b ahis buyurmaktadır.
Siz, bırakın Nebileri, şehitleri ve velileri ; mürninler için
dahi öLü denilemez. Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz, Hadis-i şeriflerinde : (El-Müminune la yemfitune
bel yenkılfine fi dar-il-fena-i ila dar-il-beka - Mürninler öl
mezler, fani dünya evinden, bak i ahiret e\ine göç ederler. )
buyurmuşlardır. Mürnin ölmez, mürnin ölü de değildir. Mü
min ölümün tadını tadar, fakat öLMEZ, OLUR ölü ancak
kafirler ve hayvanlardır. Ancak, bunlar da ölmekle tamamiyle
yok olmazlar. Kafirler, mahşerde nara mahkum olurlar ve
ebedi olarak cehennemde kalırlar :
..

Velleziyne keferii ve kezzebfi bi-ayatina ula'ike
ashab-ün-nari hüm fiyha hiUidun.

El-Bakara siiresi : 39

(Kafir olup ayetlerimizi tekzibedenler ise cehennemlik
tir, ateşten çıkmazlar ve daim orada kalırlar. )

Hayvanların da, hesaptan sonra toprak olacakları v e kafirlerin hayvanların bu hallerini görerek düçar oldukları azap-
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ni edecekleri şu ayet-i kerime ile beyan buyurulmaktadır :
Yevme yanzur-ül mer'ü ma kaddemet yedahü ve yekul
ül kafirü ya leyteni küntü türaba.
(En-Nebc' suresi: 40)

(O gün herkes ellerinin ne takdim ettiğine, daha önce ha
yır ve şer ne yapmış olduğuna bakacak ve kafir: Keşke
dünyada toprak olaydım da, halk olunmayaydım ve bu
hesabı görmemeydim, diyecek)

Kafirlerin, ölümü tadarak büsbütün yok olmadıklarına
ve kendilerine söylenileni duyduklarına dair Buhari-i şerifte
gayet açık delil vardır :
Hz. Ebu Talha radıyallahu anhtan rivayet olunan bir ha
dis-i şerife göre, Bedir gazası müslümanların parlak bir za
feri ile sonuçlanmış ve bir avuç müslüman, kalabalık müşrik
ordularını tarümar etmişti. Müslümanlar, derin bir çukur
kazdılar ve Kureyşten maktul düşenleri toplayarak hepsini bu
çukura gömdüler. Resulü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz , gece yarısına doğru bu çukurun başına gittiler ve
c raya gömülenleri adları ile çağırarak :
- Ey Rebi'a oğlu Utbe, ey Rebi'a oğlu Şeybe, ey Halef
oğlu Umeyye, ey Hişam oğlu Ebu-Cehil . . . diye isimlerini say
dıktan sonra :
- Ey bu derin çukurda yatanlar ! . . Allahu tealanın size
va'dinin gerçek olduğunu gör.dünüz mü ? Sizler, Allahu azim
üş-şana ve onun elçisi olan bana itaat etmiş olsaydınız, bu
hale düşmezdiniz. Ben ise, Rabbimin bana va'detmiş olduğu
nun gerçek olduğunu gördüm, hitabında bulundular.
Aslıab-ı kiram, derin bir hayrete düşerek sordular :
- Ya Resulallah ! Leşleşmiş kimselere mi hitap huyuruyorsunuz ? Onlar, bu söylediklerinizi duyarlar mı ?
Aleyhissalatü vesselam efendimiz, kendilerine şu cevabı
verdiler :
- Aslıahım ! Muhammed'in canı elinde olana yemin ede
rim ki, sizler dediklerimi onlardan iyi duyamazsınız.
Şu halde, mürnin olsun, kafir olsun ölülerin görmeleri,
işitmeleri, nimet ve azabı duymaları ayetler ve hadislerle sa
bittir. Bahusus, kafirlerin dahi bazı hitapları sağ olanlardan
·
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işleri B aşkanlığının Allahın velilerine nasıl dili varıp ta öLü
diyebildiği cidden şaşılacak ve acınacak bir haldir.
Diyorlar ki ; ölüye mum yakmak dinimizde yoktur. Bu
iddia, elhak doğrudur. Gerçekten ölüye mum yakmak dini
mizde olsaydı, herkes ana ve babasının, dedelerinin ve bütün
sevdiklerinin ka birlerine m um yakardı. N e var ki, türbelerde
yatan zevat-ı ali-kadr ölü değillerdir ki, asırlar boyunca baş
uçlarında kandiller ve şamdanlar içinde mumlar yakılmıştır.
Acaba, son altı asır içinde gelmiş geçmiş şeyh-ül-islamlar
içinde, bugünkü Dinayet işleri Başkanlığı kadar halkı ikaz
edecek hiç kimse çıkmadı mı ki, türbelere mum ve kandil ya
kılması caiz görülmüştür. Filhakika, türbelere mum yakılma
sı memnu olsaydı ; ilim ve irfanı ile temayüz etmiş, c iltler do
lusu eserler bırakmış, tefsirler yazmış, hadisler şerhetmiş,
verdikleri fetvalar ile günümüzde dahi amel edilmiş şeyhülis
lamıardan birisi olsun, böyle bir uyarma yapmazlar mı idi ?
Türbelere mum ve kandil yakılması caiz olmasaydı, vakıflar
idaresi asırlar boyu bu maksatla tahsisat koyar ve bunu asır
larca devam ettirir mi idi ?
insan, cidden ve hakikaten merak ediyor. Diyanet işleri
Başkanlığı, bununla ilgili vakfİyeleri ve fetvaları hiç gör
memiş midir? O vakfiye ve fetvalar ki, herhangi bir kütüpha
nede tetkik ve tetebbu erbabının himmet nazariarına mür ey
ya en sahih ve muteber vesikalar ve senetlerdir.
Birinci sultan Ahmet Hanın, aleyhissalatü vesseh· l1.
efendimizin ra vzalarında bulunan kandillerde zeytinyağı ;y e ·
rine günde 16 ok ka gülyağı vakfettiğini de d uymamışlar ın: 
dır? Diğer mübarek merkadierde yanan kandil ve mumlar
için yapılan vakıflarla ilgili vakfiyeleri hiç mi görmemişler
d ir?
Bir hususu daha ehemmiyetle tavzih edel i m :
O devrin ş eyhülislamlarından, hiç kimse meyhane açabil
mek için fetva alamamıştır. Keza, meyhane için vakfiyye de
görülmüş, işitilmiş değildir. Halbuki, türbelerde yanan kan
d iller ve mumlar için hem vakfiyyeler, hem de fetvalar var
dır. Ehl-i insaf için, bizim davamızda haklı olduğumuzu is
pata bu kadarcık delil de her halde kafi ve vafidir.
Türbelere bez bağlanması ve dilek taşları yapıştırılması
meselesine gelince ; bu m üminin Allahu tealaya yaptığı nezri
unutmamak için bir deftere kaydetmesi gibi bir davranıştır,
ki ibadet için değil, vesile için olduğundan hiç bir şey lazım
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tir. Mürninler ise, evleviyyetle muvahhit olurlar. Kaldı ki, bir
çok hallerde fiiller bir gibi görünür amma, manaları ayrı ay
rıdır. Mesela, zina ile cima, katil ile gaza, riya ile kılınan na
maz ile riyasız kılınan namaz gibi . . . Fiil bakımından aynı gibi
görünürse de, mana ve mefhum bakımından çok farklıdır .
Türbelere para atmağa gelince ; hiç şüphe yoktur ki atı
lan o para, o türbede yatan zatın alıp harcaması için değil
dir. Belki, o türbenin ufak tefek bazı eksikliklerinin tamam
lanması, lüzumlu temizlik malzemesinin satın alınması gibi
hayırhalıane bir yardım içindir. Böyle olmasa da, atılan pa
raları o türbeyi bekleyen zat toplasa ve onunla rızkını temin
etse, parayı atan zata yine ecr-ü s eva bı varc'ır. Neti ce itiba
riyle, ister türbenin bazı masraflarına, ister türbeyi bekleye
nin rızkına sarfolunsa da yine mahalline masruf olur. Çünkü,
karşılıklı yardımlaşmak islamın en büyük meziyet ve şiarıdır.
Türbede yatan zata selam vermek ve ruhuna Kur'an oku
mak caiz oluyor da, kesilen kurbandan hasıl olan sevabı, Al
lah rizası için o zatın ruhuna hediye etmek neden caiz olmu
yor? Hayır ve hasenatın sınırı, hamiyyet ve merhametin öl
çüsü olur mu ? A lem-i bakiye intikal eden şühedaya değil,
diğer ölülerimize yapacağımız h ayırlardan dahi elbette ve el
bette manen faydalanırlar. Su dağıtmak, yemek yedirmek, sa
daka vermek, ağaç dikmek, kuyu açtırmak, hastahane ve ca
m i yaptırmak, fakir talebelere kitap dağıtmak, kurban kesip
fuk araya Allah rizası için tasadduk etmek neden c aiz olma
sın ? Bu hayır ve haserratın hangisi dinimize ve itikadımıza
muhaliftir ?
Türbe ve yatırların kabirierine ibadet etmek ve bu iba
dette o veliyullahı kasdetmek elbette şirktir. Böyle bir ha
taya düşmekten bütün mürninleri tenzih ederiz. Aksi takdirde,
iymanını yitirir, maazallah müşrik olur.
Doğrudan doğruya ölüden değil, türbelerde yatan zevat
tan dilekte bulunmak, meziyyet-i uhreviyyeleri müsbet olan
lara teveccüh ve onları vesile edinmek bakımından, gelmiş
geçmiş aJimler, arifler ve ehlullah indinde c aiz görülmüştür.
Nitekim, dünya h ayatında herhangi bir kimseden ve özellikle
salih ve sahi bir din kardeşimizden herhangi bir şey istemek,
küfrü ve şirki icabettirmediği gibi, baki aleme göçen ve Ft
l\'L-\.K'AD-1 SIDK'a erişen bir zat-ı ali-kadrden dilekte bulun
makta, ibadet tarikiyle olmazsa, elbette küfrü ve şirki icap
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bulunmak küfrü ve şirki hatıra getiriyorsa, dünya hayatında
da herhangi bir kimseden bir şey istemekte küfrü ve şirki
icap ettirir hükmüne varmak lazımdır.
Muhakkak olan cihet şudur ki, ister ahirette, ister dün
yada herhangi bir kimseden dilekte bulunmak caizdir. Ancak,
o dileğin yerine gelmesinde Allahu tealanın izni şarttır. Alla
hu teala, kulunun o dileğinin yerine getirilmesini murat bu
yurmazsa, dünya veya ukba aleminde bulunan kişinin elinden
ne gelir ? Şu var ki, bu halk ve avam için böyledir. Yoksa, ha
vas veya havassülhavas olanlar, ne dünyada yaşayanlardan,
ne de ahirette ebedi alemde bulunanlardan hiç bir dilekte
bulunmazlar. Onlar, ne dileyeceklerse ancak Allahu tealarlan
dilerler. Hatta, bu zevat-ı zevil-ihtiram, Allahu tealadan dahi
dilekte bulunmaktan haya ederler. Onlar :
- Biz Rabbimizden razıyız, o nasıl isterse öyle olsun,
derler.
Dilekte bulunmak konusu üzerinde bir nebze durulur ve
iyi düşünülürse, Hakkın verdiğine ve kuluna layık gördüğüne
razı olmamak gibi bir mana çıkmaz mı ? Bunun içindir ki,
makam-ı haliliyete vasıl olanlar, haktan hiç bir şey istemez
ler, isternekten de h icap ederler. Nasıl ki, İbrahim Halilullah
Nemrut tarafından nara atıldığında, hiç kimseden istimdat
etmemiş, hatta Allahu tealaya münacaatta bulnınaktan dahi
·
haya eylemiştir. Makam-ı haliliyete vasıl olmanın işaret ve
nişanı da, kendisinden hiç bir talepte bulunmayan haliline,
Allahu tealanın nar-ı Nemrud'u, nur-u ilahiyeye tebdili su
retiyle tecelli eylemiştir.
Bununla beraber, avaının dua ederek Allahu tealadan is
tekte bulunması da :
t)D'ÜNiY ESTECiB LEKüM ..
El-Mü1min suresi : 60

(Bana dua edin de, size icabet edeyim. )
ayet-i kerimesi ile beyan buyurulmuştur.
Burada, şöyle bir sual varit olabilir :
- Sultan-ı din-i mübiyn aleyhi ve alihi salavatullah-ül
mu'iyn efendimiz hazretleri, makam-ı-haliliyyete vasıl olan
ların başında bulundukları halde, neden dua buyururlardı ?
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Aleyhissalatü vesselam efendimizin duaları, risalet tari
kiyle ve talim-i ümmet içindir. Velayet sıfatıarına gelince :
(Benim öyle halleriın olur ki, Rabbimden başka kimse halimi
bilemerı: . Ancak, Allahu teala ile benim aramda bir sırdır.)
buyurmuşlardır.
Malum olduğu veçhile, Peygamberan-ı izamın vetayet
ve Ri.o;;;alet olmak üzere iki sıfatları vardır :
Velayet ; Allahu sübhanehu ve tealaya müteveccih olan
yönleridir ki, velayetleri cihetiyle vasıtasız olarak Haktan
almalarıdır.
Risalet; Haktan aldıklarını ümmetierine tebliğ vazifele
ridir ki, halka müteveccih yönleridir.
Binaenaleyh, falır-i kainat aleyhi ekmel-üt-tahiyyat efen
dimizin dua buyurmaları, risalet vazifeleri icabı ve bizlere ta
Jim maksadına matuftur.
Bu vesile ile, bir hususu daha açıklayalım :
Sofiyyi anlayamayan bazı mülhidlerin : ( Velayet, Risa
Iett�n evladır) iddiaları galattır. Her Nebinin velayet ve ri
salet sıfatı vardır ve ancak Nebilerin velayet sıfatları, risa
letten evladır. Yoksa, alel-itlak velayet risaletten üstündür
manasını tazammun etmez.
Bu gibi tabiriere çok dikkat etmek ve hataya düşmernek
lazımdır.
Bu kısa açıklamadan sonra mevzuumuza dönelim :
Evet ; Veliden doğrudan doğruya dilekte bulunmakta ca
iz ise de, o Veliyi vesile edinmek daha uygun ve iyi olur. Vesile
edinmek, yalnız alem-i bakide bulunanlara mahsus değildir.
Hayatta bulunan velileri vesile edinmek de c aizdir. Nitekim,
Buhari-i-şerifin beyanına göre, Hz. ömer-ül-Faruk radıyalla
hu anh efendimizin zaman-ı hilafetlerinde, Medine-i münevve
rede şiddetli bir kuraklık ve kıtlık olmuştu. Halk, ne yapaca
ğını şaşırıp kalmıştı. O tarihlerde, Resulü ekrem sallallahu
aleyhi ve sellem efendimizin muhterem amcaları Hz. Abbas
bin Abdülmuttalip radıyallahu anh hazretleri hayatta bulu
nuyorlardı. Hz. ömer, müşarünileyhi vesile edinerek :
- ilahi ! Nebiyyi kerimine tevessül ile istiska ederiz ve
ammı muhteremi hürmetine yağmur yağdırmanı rica eyleıi.z.
Duamızı kabul buyurarak bizi irva ve iska eyle, niyazında bu
·ıunmuş ve hemen o saatte fevkalade bir rahmet yağınağa başlamıstır.
G örülüyor ki, hayatta bulunan veliden de vesile edinile-
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biliyor. Hatta, bu hadiseyi ibn-i Abbas radıyallahu anhtan
naklen hikaye eden Hafız Ebil-Kasım Hibetullah, Hz. ömer'in :
- Ya Rab ! Biz, Resfılullahın amcası Abbas bin Abdül
muttalibi tevessül ile istiska ve anın ihtiyarlığına merhame
ten zat-ı ahadiyyetinden istimdat ve istişfa eyleriz, diye ni
yazda bulunduğunu açıklamaktadır.
Mesele, Allahu tealaya tekarrub edebiimiş veliyi bul
makta, sıdk ve ihlas ile ona tevessül edebil m ektedir.
Bilinmesi gereken bir husus da şudur :
Velilerin gerek dünya hayatında ve gerekse ahiret ale
minde zuhura gelen kerametleri, tabi oldukları Nebinin şah
sına ve şanına racidir. Kur'an-ı azimde Nemil sure-i c elilesin
de, Beni-israil velilerinin kerametierini kabul ederek, rahme
ten lil-alemiyn olan aleyhissalatü vesselam efendimizin veli
lerine bu kerametleri çok görmek, kamil mü'min işi değildir.
Mefhar-i kainat aleyhi ve alihi efdal-üt-tahiyyat efendimizin
ümmetinden olan Gavs'lardan, Kutub'lardan, Veli'lerden, Ab
dal'lardan zuhura gelen barikulade haller ki, bunlara halk di
linde keramet denilmektedir, bunların hepsinin şerefi Seyyid
il-Enbiya ve sened-il-evliya vel-asfiya efendimizin şanına ait
tir. Hatta, ümmet-i-Davet olan gayri müslimlerin b ile ortaya
koydukları terakkiyat-ı medeniyyenin şerefi de yine aleyhis
salatü vesselam efendimize aittir. Diğer Enbiya ve Resfıller
den zuhura gelE n mucizelerin şerefi dahi, yine Resfıl-ü zişana
ait ve racidir. Unutmamalıdır ki, H z . Adem aleyhisselam
Eb-ül-Ecsad - cesetlerin babası, falır-i alem sallallahu aleyhi
ve sellem efendimiz ise Eb-ül-Ervah - ruhların babasıdır. Gaf
let ve daHUet içinde bulunanlar bu hakikati. bir an önce feh
metmeğe gayret ve himmet ederlerse, dünyevi ve uhrevi sa
adet ve selamete na[l clurlar.
Evet : o lülerin kabirlerini ziyaret etmek :
- Dünya b eni m d ir diyen zavallıların h alinden ibr e t al
maktır.
Fakat, veliler ve şehitler ölü değillerdir. Şehitler, kafir
kılıcı ve zalim zulmü sebebiyle bu fani alemden baki aleme
göç etmiş, ebedi ve lahuti hayat ile kamüran olmuşlardır. Al
l ahu te ala, Kur'an-ı azim-ül-bürhanında : ( Bu zevat için, kat
iyyen ölüdür demeyiniz. Onlar, diridirler.) buyurmaktadır.
,
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( Allah yolunda katıolunanlar i�in öLüLER deme
yiniz. Belki onlar diridirler, ama siz onlarm hayatla
rının keyfiyyetini bilemezsiniz. )
Ve l a tahsebennelleziyne kutilfı fiy sebiylillahi em
vata bel ahya'ün inde Rabbihim yurzekwı. Ferihiyne
bima atahümullahü min fadlihi ve yestebşirune
billeziyne lem yelbaku bihim min halfilıim ella hav
fün aleyhim ve la hüm yahzenfuı. Yestebşirune bi
ni'metin minallahi ve fadlin ve ennallahe la yudiy'u
ecr-el-mü'miniyn.
Al-i-lmran

suresi : 169

-
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(Allah yolwıda ölenleri, ölüler zannetmeyin. Onlar,
Rableri indinde diridirler, cennet ni'metleriyle rızık
lanırlar. Allahu �alanın fazl-u kereminden onlara
verdiği şeref ve ni'metten sevin� i�indedirler. Ve he
nüz şehit olmamış, kendilerinden sonraya kalan ar
kadaşlarına, nail oldukları saadette kat'iyyen korku
ve hüzün olmadığını müjdelemek ve tarif etmel\: is
terler. Onlar, Allahu teala tarafından ihsan huyu
rulan cennet, ni'met ve fazi ile tebşir olunurlar ve
mü'minlerin ecrini zayi etmediğini anlarlar. )

Bu ayetlerde beyan huyurulan ve ebedi nimete nail olan
şehitlerin, Allah yolunda şehit olmadan önce, salih kişiler
olmaları ihtimal dahilinde bulunduğu gibi, asi ve günahkar
olmaları da mümkün ve muhtemeldir. Hal ve hakikat böyle
iken, Allah yolunda katıolunarak böyle yüksek mertebelere
eriştiklerini, Allah celle alıkarnı eskimeyecek olan Kitab-ı ke
riminde açıkça beyan buyurmak ta ve :
- Sakın, benim yolumda katıolunan bu kutsal kişilere
ve benim için pek kıymetli olan bu şehitlerime öLü deme
yiniz. Sizi bundan menediyorum. Onlar diridirler, hükm-ü ce
I i l i ile bazı gafilleri uyarmaktadır.
Burada, insaf ile biraz düşünelim :
Falır-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tarif
ve tavsif huyurdukları veçhile, kafirle olan mücahede Ciha
d-ı-asgar'dır. Cihad-ı-Ekber ise, nefs ile olan mücahededir.
Su halde, kafir kılıcı ile katıolunanlar bu vüksek mertebe ve
d erecelere nail olabiliyor ve kendisine öLU denilemiyor. Ya,
Enbiyayı izam ve rüsUlü kirarn hazeratı ile sıddıykler ve aşk
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öLü derneğe haya etmiyor muyuz ?
Azizim, sul tanım :
Bu gafleti terkediniz, okuduğunuzu anlamağa, anlama
dığınızı sorup öğrenmeğe çalışınız. Allahu tealanın açıkça
öLü DEMEYiNiZ buyurduğu zevata öLü demekten vaz ge
çerek, veliyullah türbelerinden hak ve hakikatl e ilgi ve iliş
kisi olmayan bu levhaları kaldırınız. Bunlar, Vehhabi özen
tileridir. Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebine tabi olunuz ve
bize önderlik eden ve asırlar boyu ilim ve iyman meşalesini
elden ele kutsal bir emanet halinde bize kadar ulaştıran ze
vat-ı zevl-ihtiramın mübarek türbelerini hayvan ahırı ol
maktan kurtarınağa gayret ediniz. Bu merkad-i şerifleri,
alelade kabirle bir tutmayınız. iyi bilirriz ki, veliyullah kabir
leri, Allahu tealaya giden birer kapıdır. Onlar, bu yeryüzü
cenneti olan vatanımızın tapuları, birer iyman ve islam abi
deleridir. Onlar, yeni yetişen y avrularımıza 'birer nümune-i
imtisaldirler. Onlar, dinimize, manevi hayatımıza, ilim ve ir
fanımıza hizmetleri sayesinde yücelmiş yüce şahsiyetlerdir.
Genç nesiller onlara özenerek, onların nurlu izinden yürüye
rek Hak ve halk katında yükseleceklerini öğrenebileceklerdir.
Görmüyor, duymuyor musunuz k i ; komünizm ile idare olu
nan dinsiz ve Allahsız ülkelerde bile hiç olmazsa birer Meçhul
Asker abidesi inşa olunarak, halkın dikkat ve alakası bu yön
den maneviyyata bağlanmak istenilmektedir. Milletler, yal
nız maddi hayat ile mukayyet değildir. Bir milletin büyüklü
ğü, bir dinin ululuğu yetiştirdiği böyle azizler, alimler, kli
mandanlar ve kahramanlarla belli olur. Mazisinden kopmuş,
mazisine ait bütün değerlerden mahrum edilmiş, örf, adet ve
an'aneleri unutturulmuş milletler parçalanmağa mahkum
dur. Velisi olmayan milletler, olduğu halde kadrini bilmeyen
lerle müsavidir. Laalettayin birer kabir gibi görmek ve gös
terilmek istenilen bu türbeler ve o türbelerde yatan zevat,
ilim, ahlak ve faziletleri ile temayüz etmiş, dinimizin satveti
ni, milletimizin şevketini bütün dünyaya ilan ve ilam etmiş
mümtaz ve müstesna şahsiyetlerdir. Bu türbe ve yatırlar, mil
letçe öğünebileceğimiz nadir kıymetlerdir ki, insanlık tarihine
altın harflerle kayıt ve tescil edilmişlerdir. Risalemizin ba
şında misal olarak verdiğimiz Budapeşte'deki GüL BABA tür
besiyle, Limni adasındaki NiYAZi-i-MISRi türbesi ve diğer
leri bu görüşün sarih delilidir.
Buraya kadar saydıklarımız, meselenin maddi ve zahiri
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teşrih ve tahlilidir. Maneviyyata gelince ; bu zevat-ı ali-kad
rin himmeti .ruhaniyyeleri ehline malfundur.
Bu konuda, daha geniş bilgiler sunmağa bu risalemizin
hacmi müsait değildir. Bu itibarla, bu kadarı ile iktifa ederek
şehitler ve velilerin türbelerini ziyaret mevzuunda büyükle
rimizin neler söylediklerini belirtrneğe ve fetvalarını açıkla
mağa çalışacağız :

SEYYtD ŞEYH HASAN ŞAZELİ (Kuddise sırruh)
Kibar-ı Evliyaullahtan, Şazeli tarikatının piri Seyyid
şeyh Hasan Şazeli (Kuddise sırruh ) buyuruyorlar ki :
( Bir müınin, bir velinin kabrini ziyaret edince, Cenabı
Bari o veliye müıninin ziyaretini bildirir. Ziyaret eden zatm
selamını alır. Ziyaret eden zat, Allahu tealayı zikrederse, o
veli de kendisiyle birlikte zikreder.)
Veli kabrini ziyaret edecek zatın, bu ziyaretinde gafil bu
lunmaması, huzur-u kalp içinde olması lazımdır. Allahu azim
üş-şandan o veli hürmetine dilekte bulunmalıdır. ümit olunur
ki, o veli hürmet ve bereketiyle haceti kaza olunur.
tMAM-I GAzALt ( Rahmetuılah-il-Bari)
Hucce't-ül-islam narnındaki eserinde, kabir ziyaretinin
birçok kimselerin islah-ı hal etmelerine sebep olduğunu akli ve
nakli surette ispat etmiştir.
FAHRt RAZİ ( Rahimehullah)
Te'lif buyurduğu METALiB adındaki eserinde, ehlulla
hın kabirierini ziyaret etmenin büyük faydalara sebep oldu
ğunu beyan buyurmuşlardır.

ŞEYH EBüL-MEVAHiB ( Rahmetullah)
Evliyaullahın kabir veya türbelerini ziyaret edenlerin
kabiliyetleri ve o veliye teveccühleri nisbetinde müstefit ola
caklarına işaret buyurmakta ve bu gibi mübarek makamlar
da sulehadan ve kamil insanlardan bazılarına tesadüf etmenin
tecrübe ile sabit bulunduğu ihsas olunmaktadır. (Müşarün
ileyh, bu beyanları ile suleha ve kamil insanların velilerin ka
birlerini ziyaret ettikl erini iyma etmek istemişlerdir.)
Evliyaullahın, merkadlerinde hayat-ı maneviyye ile hay
bulunduklarından nasılsa gafil olan ve Vehhabi itikadında
olduğu anlaşılan Gavsi Efendi namında bir zatın, bizzat şahit
olduğu bir hadiseden sonra, tövbe ve istiğfar ederek bu batıl
inancından nasıl vazgeçtiğini anlatmadan geçemeyeceğim :
F : 24
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Gavsi Efendi, bir yıl hac farizasını ifa niyyeti ile Mekke-i
mükerrerneye gider ve menasik-i haccı edadan sonra, sün
net-i Restıle ittibaen bir kervanla Medine-i münevvereye hare
ket eder. Meğer, bindiği devenin sırtında bir yara varmış ve
yol boyu inile binile bu yara daha da derinleşmiş ve genişle
miş imiş. Vaktaki Medine-i münevvereye varılır ve Manaha
meydanına inilir, sırtından palanı alınan yaralı deve, yula
rını kırarak büyük bir sür"atle kaçmaya başlar. Kervancı ve
adamları peşinden seğirtirler. Gavsi efendi de merakla onları
takip eder. Yaralı deve, önüne geleni yarıp geçerek, doğruca
Mescid-i Nebevinin kapısından içeri girer, hiç yanılmadan
Ravza-i mutahharaya yönelir, muvacehe-i şerifeye gelince ön
ayakları ile çökerek başını şebeke-i Resfılullaha doğru uzatır,
gözlerinden yaşlar dökerek acı acı inleyip sızlanmağa başlar.
Peşinden nefes nefese yetişen deveci ve adamları ile Gavsi
efendi, bu manzara karşısında lal ve mebhut kalırlar. Bu defa
ağlayıp sızlamak sırası Gavsi efendiye gelir. Elleriyle başını
yumruklayarak :
- Yazıklar olsun bana.. Yazıklar olsun bana ki, şu
hayvan kadar olamamışım, boşuna ömür çürütmüş, batıl bir
inanca saplanıp kalmışım. Şu biçare deve, hayvanlığı ile alem
lere rahmet olan zat-ı akdesin hay olduğunu anlamış ta ben
anlayamamışım, teessüfü içinde gözyaşları dökerek, hemen
oracıkta tövbe ve istiğfar eylemiş ve Resfıl-ü zişanın merha
met ve mürüvvetine dehalet etmiştir.
KUTB-üL-AKTAB'TAN CENABI BAZULLAH-tL-EŞ
HEB GAVS-tİL-A'ZAM ABDOLKADiR GEYLANi
(kuddise sırrahul-iili)
Gunye·t-üt-talibiyn - Umde't-üs-salihiyn nam eserinde :
( Şehitlerin kabirierini sık sık ziyaret ve çok dua etmelidir. Zi
ra, bu makamlarda yapılan dualar müstecap ve kabule karin
olur,) buyurmuşlardır.
tMAM-I NEVEVi ( Rahimehullah)
(Şehitlerin kabirierini ziyaret müstehaptır. ) buyurmuş
lardır.
iBN-İ HAC (Rahimehullah )
Medhal nam kitabında : ( Ziyaret olunan veli, bereketi
ümit olunan zatlardan ise, o zat ile Hakka tevessül olunur.)
buyurmuştur.
ALiYYOL-KARi ( Rahimeh ull ah)
Hısn-il-Hasın isimli kitabın şerhinde, velilerin kabir-
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lerini ziyaretle, halini ve muradı ile maksudunu arzedip dua
etmenin faydalarını uzun uzadıya beyan buyurmaktadır.
HAZRETt NABLtSt : (Velilerin kerametleri, alem-i cema
le intikalleri ile münkati olmaz, ) buyunnaktadır.
Ulemayı islam ve meşayih-i kiramın bu hususta derin ve
esaslı mütalaa ve beyanları vardır. Netice itibariyle, hepsinin
ittifak ettikleri gerçek şudur :
Bir kimse, zillet-ü meskenet ve kalp huşuu ile böyle ma
kamlarda Hak sübhanehu ve tealaya gözyaşları dökerek yal
varmalı, matlup ve maksudunu ve muradım o veliyi vesile
edinerek istemelidir. Cenabı ekrem-el-ekremiynin, bu dileği
reddetmeyerek ihsan ve inayet huyuracağı muhakkaktır. Ba
husus, bir belde-i tayyi.be olan istanbulumuzda duaların ka
bul olunacağı mübarek makamlar sayılamayacak kadar çok
tur. Bu mübarek maka.mlar, bu memleket ve millete Allahu
tealanın büyük ama çok büyük bir nimetidir.

iSTANBUL'DA DUALARlN KABUL BUYURULDUöU
BAZI MAKAMLAR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Makam - Eyüp Sultan c amii-şerifi ve Halid ibn-i Zeyd
radıyallahu anh hazretlerinin türbeleri
Makam - Fatih camii-şerifi ve Fatih Sultan Mehmet
Han'ın türbeleri
Makam - Koca Mustafa Paşa camii-şerifi ve Sünbül Si
nan türbesi
11akam - Karagümrük'te Canfeda camii-şerifi ve Ha
tem-ül-müctehidiyn Eb-ül-füyuzat Pir sey
yid Sultan Muhammed Nureddin-il-Cerrahi
hazretlerinin türbeleri
Makam - Koca Mustafapaşa'da Ramazan Efendi c a
mii-şerifi ve Ramazan Mahfi hazretlerinin
türbeleri
Makam - Mevlanakapı dışında Merkez Efendi c amii
şerifi ve Merkez Musa Muslihiddin hazretle
rinin türbeleri
Makam - Silivrikapı dahilinde Seyyid Seyfullah ve ay
nı kapı haricinde Seyyid Nizameddin kuddise
sırrahuma h azretlerinin türbeleri
Makam - Kasımpaşa'da Seyyid Hasan Büsameddin
Uşşaki türbe ve zaviyesi
�Iakam - üsküdar'da açık türbe semtinde Aziz Mah
mut Hüdai c amii-şerifi ve türbeleri
Makam - Eyüp'te Oluklu bayırda ümmi Sinan türbe
ve zaviyesi

ll. Makam - Kısıklı'da seyyid Selami türbesi
12.
13.

Makam - Karacaahmet mescidi ve türbesi
Makam - Beyoğlunda Kadiriler yokuşunda İsmail-i
Rumi mescidi ve türbesi
14. Makam - Beşiktaş'ta Yahya Efendi mescidi ve türbesi
15.
Makam - Zeyrek'te Kanlı medrese sokağında Hacı
Emin Tokadi hazretlerinin türbesi
16. Makam - Sarıyer'Le Rumelikavağı arasında Telli Baba
türbe ve mescidi
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Bu beldede, daha nice makamat-ı aliyye vardır. Hepsini
birer birer yazmağa ve sayınağa b u risalemizin hacmi kafi de
ğildir. Bu sebeple bu kadarla iktifa olunmuştur.
MUSTAFA BEKRiYYtJL-HALVETi hazretleri, ziyaret
esnasında edep ve ilitirama riayet eden Menzil-i maksuduna
erer. Edep ve ihtirama riayet etmeyen kimselerin, velileri sev
diklerini iddia etmeleri ve muhabbet davasında bulunmaları
yalancılığının alametidir. Nerede olursan ol, edebini ve ihti
ramını bırakma, nezih ol, nazik ol, müslümana ve müslüman
lığa yakışır ol, buyuruyorlar.
ZiYARET ADABI
Bir veliyi ziyarete gidecek olan zevat için bilinmesi gerek
li şartlar şunlardır :
1. Yapacağı ziyarete gitmek üzere hazırlanırken, Allah
için niyet etmelidir.
2. Evinden abdestli olarak yola çıkmalıdır.
3. Gideceği yere gidip gelinceye kadar, gözlerini Allahın
menettiği şeylerden ve kalbini kötü düşüncelerden hıfzetme
Iidir.
4. Ziyaret mahalline kadar Allahı zikir ve tesbih etme
lidir.
5. Ziyaret mahalline giderken Allah rızası için fakiriere
sadaka vermeli, yoksullara yardım etmeli, hayır cemiyetleri
ne teberruda bulunmalı, kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvan
ıara yiyecek, mevsim kış ve etraf karla örtülü ise kuşlara
yem vermeli, mümkünse çiçeklere su ve zamanı ise ağaç dik
melidiı•.
6. işlediği suçlara ve kababatıere tövbe ve istiğfar et
meli, bilhassa çokça tevhid etmelidir. Böyle hareket etmek,
dileğinin çabuk olmasma sebep teşkil eder. Muradının husu
lünü çabuklaştırır.
7. Ziyaret edilecek veliyyullah, ister dünya hayatında,
ister ebedi alemde olsun, bu hususlara dikkat ve riayet edil
melidir.
8. Ziyaret olunacak zatın huzuruna, yani kabr-i şerifi
ne varılınca önce selam vermeli : ( Es-selamü aleyküm ya Ab
dullah ibn-i Abdullah.. Ya veliyallah) demeli, sonra üç ihlas-ı
şerif (Kul hüvallahü ahad) ile bir Fatiha (Eihamdü ımahi
Rabbil-alemiyn ... ) bir ayet-ü-1 kürsi (AIIahu la ilahe illa ho.. ) ·
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tü vesselam efendimize, bütün enbiyanın ve ehl-i-beyt-i Musta
fa ile ashab-ü ansarına ve cümle velilerin ruhlarına hediye
ettikten sonra, Cenabı-Haktan o veli hürmetine muradım is�
temelidir. Daha sonra mescide girerek Allah rızası için vakit
ise cemaatle vakit namazını, vakit değil ve kerahat de yoksa
iki rekat tahiyye't-ül-mescid namazı ve iki rekat ta hacet na
mazı kılmalı, selamdan sonra dua etmeli, dileğinin ve mura
dının acilEm is·af huyurulmasını niyaz eylemeli ve matlfıbu
hasıl olduğu takdirde, o velinin ruhuna ithafen Allah rızası
için yapacağı nezri (yani keseceği kurbanı, okuyacağı veya
okutaeağı hat-mi şerifi, vereceği sadakayı ) zikretmeli, eğer
TELLi BABA'nın türbesini ziyaret ediyorsa, hazretin kabrin
den bir iki tel alarak eve dönmelidir.
Alınan bu teller hıfzedilmeli ve muradına nail olunca, his
geciktirmeden nezrini yerine getirmeli ve hariçten bir miktar
daha tel satın alınarak o zamana kadar hıfzedilen tellerle
birlikte hazretin türbesine götürülerek yerine bırakılmalı,
mescid-i şerife girilerek iki rekat şükür namazı kılınmalıdır.
Bu şükür namazı, verilen nimetin veya erilen devletin ida�
mesi içindir. Asla gaflet olunmaya ! . .
Sübhane rabbike rabbil-izzeti amma yasifun V·e selamün
alel-mürseliyn vel-hamdü Iiliahi rabbil-alemiyn el-Fatiha..

S I I R L E R
•

«B İ S M İ L L A H »
Rabbimiz ihsan eder,
Bi-hikmeti tsmillah . .
Her işi asan eder,
Bi-izzeti Bismillah . .
Dağı taşı düz eder,
Geeeni gündüz eder,
Bir ecrini yüz eder,
Bi-kuvveti Biramillah.
Kur'andan bir ayettir,
Ah k ama riayettir,
Mevla'dan inayettir,
Bi-kudreti Bismillah ..
Miftahıdır kitabın,
Hakka varır hitabın,
Kolaylaşır şitabm,
Bi-devleti Bismillah ..
Rabbimizin adıdır,
' Ta'zim ile yadıdır,
Gönlümüz muradıdır,
Bi-hurmeti Bismillah . .
Şeytan hemen def'olur,
Günahların ref'olur,
Zikreden şeref bulur,
Bi-rif'ati Bismillah ..
Aşki'yi mesrur eder,
S a'yini meşkfır eder,
Zenbini mağfur eder,
Bi-rahmeti Bismillah..
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«T E V H i D E

G E L! »

A kılim diyen kişi,
Tevhide gel tevhide . .
Uçmadan bu can kuşu,
Tevhide gel tevhid e .
.

Arifler tevhid eder,
Yönelir hakka gider,
Bir kez Allah de, yeter ;
Tevhide gel tevhide ..
Tevhid eden nur olur,
Ma'siyyetten dur olur,
Günahlardan kurtulur,
Tevhide gel tevhide . .
Tevhid etsin dilimiz,
Mesrur olsun gönlümüz,
Sırlar görsün gözümüz,
Tevhide gel tevhide ..
Tevhid hakkın kelamı,
Zikredene selamı,
Aşıkların meramı,
Tevhide gel tevhide .
.

Tevhid emn-ü an'ıandır,
Hem miftah-ı cinandır,
Söylenecek zamandır,
Tevhide gel tevhide ..
Aşki tevhid eyledi,
Hak kelamın söyledi,
Cennet cemal peyledi,
Tevhide gel tevhide. .
«T E V H İ D

Hak yoluna girelim,
Gelin tevhid edelim,
Hak cemalin görelim,
Gelin tevhid edelim ..

EDELİM

..

»

-
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Dertlerin dermanıdır,
Mü'minin iymanıdır,
Dervişin fermanıdır,
Gelin tevhid edelim..
Tevhid narı söndürür,
Kalbi Hakka döndürür,
Acıları dindirir,
Gelin tevhid edelim ..
Tevhid eder melekler,
Aşka gelir felekler,
Kabul olur dilekler,
Gelin tevhid edelim ..
Tevhiddir işin başı,
Titretir dağı taşı,
Diner gözünün yaşı,
Gelin tevhid edelim ..
Birliğini bildirir,
Cennetini verdirir,
Cemaline erdirir,
Gelin tevhid edelim ..
Ahdımıza vefadır,
Kalbirnize şifadır,
Gönlümüze safadır,
Gelin tevhid edelim ..
Aşki söyler hak sözü,
Hakka yönelmiş yüzü
· Yarlıgasın Hak bizi,
Gelin tevhid edelim..
«Z İ K R U L L A H »
Hakkın metin kal'ası,
Nur burcunun balası,
Zikrullah'ın a'lası,
La ilahe illallah..

Dervişlerin maksudu,
Aşıkların matlubu,
Zikirlerin mahbubu,
La ilahe illallah ..
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Halka-i zikre otur,
Aşk badesini doldur,
Zikrin efdali budur,
La ilahe illallah ..
Nefsi aşka sevkeyle,
Zikri dile zevkeyle,
Gel diyelim şevkile,
La ilahe illallah ..
Tevhid kalbin cilası,
Siler kalplerden pası,
Razı olur Mevlası,
La ilahe illallah . .
Aşıkların dermanı,
Müminlerin fermanı,
Hakkın bize ihsanı,
La ilah e ili allah . .
Zikreden sultan olur,
Nail-i gufran olur,
N e güzel devran olur,
La ilahe illallah . .
Aşıkın cananıdır,
Dertlinin dermanıdır,
Müminin iymanıdır,
La ilahe illallah . .
Zikreylediğin zaman,
Cevap verir Hak heman,
Gönülde komaz güman,

La ilahe illallah..
Müşkiller asan olur,
Nice bir ihsan olur,
Zikreden insan olur,
La ilahe illallah ..
Kalpten gamı def>eder,
Zikredeni ref'eder,
Hakka iletir, gider ;
La ilahe illallah ..

-
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Tevhide gel tevhide,
Tevhid narı nfır ede,
Gönlünü mesrur ede,
La ilahe illallah ..
Tevhid narı nur eder,
Harabı ma'mur eder,
Rizayı Hakka gider,
La ilahe illallah ..
Tevhidde kemal vardır,
A şıka cemal vardır,
Faniye zeval vardır,
La ilahe illallah .
.

Tevhid eder dilleri,
Nfı.r olur gönülleri,
Şakıdır bülbülleri,
La ilahe illallah ..
Gafletten bidar olur,
Vasıl-ı didar olur,
Zikreden Hakkı bulur,
La ilahe illallah
..

Kenar durma öyle gel,
Hak kelamın söyle gel,
Zikrullah'a şöyle gel,
La ilahe illallah . .
Gece gündüz tesbih et,
Gönlünü Hakka ilet,
Ger dilersen magfiret,
La ilahe illallah
..

Zikret dağla taş ile,
Bu günahkar baş ile,
Dolsun gözün yaş ile,
La ilahe illallah ..

Ayakta dur zikreyle,
Otur Hakkı fikreyle,
Her nefeste şükreyle,

La ilahe illallah

. .
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Melekfıt tevhid eder,
Mahlukat tahmid eder,
ins-ü cin temcid eder,
La ilahe illallah ..
Tevhid eden dilleri,
Nfır olur gönülleri,
Şol cennetin gülleri,
La ilahe illallah..
Dervişlerin ilk virdi,
Gönlü hakka çevirdi,
Zakiri sevindirdi,
La ilahe illallah..
Gafil olma erenler,
Hakka gönül verenler,
Hakikati görenler,
La ilahe illallah ..
ölmeden önce ölür,
Hak ile bile yürür,
Cemal-i Hakkı görür,
La ilahe illallah ..
Ateşi gülzar eder ,
Şeytanı bizar eder,
Vasıl-ı didar eder,
La ilahe illallah ..
Ak olur hep karalar,
Merhem bulur yaralar,
Sır perdesin aralar,
La ilahe illallah . .
Evliyanın yüzleri,
Nfır-u haktır özleri,
Daim budur sözleri,
La ilahe illallah ..
Meleklerdir tanıklar,
Vuslat bulur yanıklar,
Zikreder uyanıklar,
La ilahe illallah . .

- 383 Sivadan uryan olur,
Sinesi büryan olur,
Didesi giryan olur,
La ilahe illallah ..
Vahdet meyinden içer,
ölmeden evvel göçer,
Cennet hullesin biçer,
La ilahe illallah ..
Cebrail'le Mikail,
Tevhid eder iyi bil,
Gece gündüz söylegil,
La ilahe illallah ..
üçler, yediler, kırklar ;
Baş eğdi bütün ırklar,
Kalktı aradan farklar,
La ilahe illallah ..
Müfettih-ül-ebvaptır,
Her harfi bin sevaptır,
Bu en güzel cevaptır,
La ilahe illallah ..
Zakiriyu-i zakirat,
Budur dervişe hayat,
Tevhidle bula necat,
La ilahe illallah . .
Affolur dört bin günah,
Hak olur kula penah,
Med i ie oku gümrah,
La ilahe illallah ..
Yetmiş bin tevhid eden,
iymanın tecdid eden,
Azabı teb'id eden,
La ilahe iliall ah. .
Cerrahi'dir adımız,
Vuslattır muradımız,
Zikrimiz, inşadımız ;
La ilahe illallah ..

-
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Nureddin'dir ulumuz,
Zikr-i Haktır dolumuz,
Arştan öte yolumuz,
La iH!he illallah ..
Başıma devlet budur,
Dervişe haslet budur,
Aşki'ye vuslat budur,
La ilahe illallah ..

«LA iLAllE iLLALLAH»

Tevhid eyle her yerde,
Derman olur her derde,
Zikret Hakkı seherde,
La ilahe illallah . .
Zikr-i Hakla seyrolur,
Vechullah'a meylolur,
Gafillere veylolur,
La ilahe illallah . .
Hakka vusla t özlersen,
Hak cemalin gözlersen,
Hak rizasın izlersen ,
La ilahe illallah ..
Muhammed destgirinıiz,
Şeyh Nureddin pirimiz,
Tevhid-ü tekbirimiz,
La ilahe illallah ..
Zikr-i Haktır tacımız,
Tevhiddir ilacımız,
Vuslattır minhacımız,
La ilahe illallah
. .

Tevhid eder var olan,
Zikretsin darda kalan,
Hakkı hakkıyle bulan,
La ilah e iliall ah . .
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Her yerde tevhid eyle,
Her nefes tahmid eyle,
Daima temcid eyle,
La ilahe illallah . .
Zikreden mağfur olur,
Hıfzeden mebrur olur,
Söyleyen mesrur olur,
La ilahe illallah ..
Aşki der : Kadir Mevlam,
Resul'e salat, selam ;
Nasibet ahir kelam,
La ilahe illallah ..

«DöRT KiTABlN öZü»

Gece gündüz zikrimiz,
La ilahe iliall ah ..
Her nefeste fikrimiz,
La ilahe illallah . .
Budur zikrin yücesi,
Arşa bedel hecesi,
Aşıkın bilmecesi,
La ilahe illallah..
La Ma'bud'a döndürür,
Nefs varlığın öldüriir,
Cehennemİ söndüriir,
La ilahe illallah . .
L a Maksud'a erdirir,
Görmediğİn gördürür,

Cennetini verdirir,
La ilahe illallah ..

La Mevcud'a iletir,
Bilmediğin öğretir,
Hakkı hakka söyletir,
La ilah e illallah. .

F : 25 ·
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Dört kitabın özüdür,
Ariflerin sözüdür,
Muhammed'in yüzüdür,

La ilahe illallah ..
Mevlamızın adıdır,
. Ağzımızın tadıdır,
Aşki'nin muradıdır,
La ilah e iliall ah. .

« BİR ALLA H »

Kün emriyle yaratan,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Nuru ile donatan,
Bir Allah'tır, bir Allah . .
Semaları ref'eden,
Belalan def'eden,
Kullarını affeden,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Gökyüzünü ışıtan,
Yeryüzünü döşeten,
Hem gören, hem işiten,
Bir Allah'tır, bir Allah. .
Yağmurları yağdıran,
Susuzları kandıran,
Felekleri döndüren,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Geceyi gündüz eden,
Dağları dümdüz eden,
Yaz, kış, bahar, güz eden ;
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Rızıkları dağıtan,
öltfüren ve yaşatan,
Güldüren ve ağlatan,
Bir Allah'tır, bir Allah . .
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Dert veren, şifa veren ;
Cefaya safa veren,
Kalb-i musaffa veren,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Gafletle uyl:u tutmaz,
Dilediğin unutmaz,
Kullarını unutmaz,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Yoklukları var eden,
Varlıkları dar eden,
Vasıl-ı didar eden,
Bir Allah'tır, bir · Allah ..
Hayrın, şerrin halıkı ;
Ka ina tın maliki,
Vasıl eden saliki,
Bir Allalı 'tır, bir Allah..
Nutfeyi insan eden,
Nimeti ihsan eden,
Müşkili asan eden,
Bir Allah'tır, bir Allah . .
Kar yağdırıp donduran,
Güneş verip yandıran,
Zalimleri yıldıran,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Parmak verip tutturan,
Taş ve ağaç yontturan,
Dertleri unutturan,
Bir Allah'tır, bir Allalı . .
Göz

vererek gördüren,
El vererek erdiren,
Yediren ve giydiren,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
Akıl, büyük nimeti ;
Fikir, yüce hikmeti ;
Bağışlayan cenneti,
Bir Allah'tır, bir Allah ..

-
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Emr ü nehyin bildiren,
Dilediğin güldüren,
Günahları sildiren,
Bir Allah'tır, bir Allah ..
-

Kemali zahir, ayan,
A sarıyla nümayan,
Hamd-ü senaya şayan,
Bir Allah'tır, bir Allah .

.

Aşki der ki, fedayım ;
Yolunda olam kaim.,
Gören, gözeten daim ;
Bir Allah'tır, bir Allah ..

«T A H M t D»

Her sabah erken
Uyanıver sen
De gil gönülden
El-hamdü lillah ..
Kuşlar zikirde
Derviş fikirde
Şakir şükürde
El hamdü lillah .
-

Bülbüller sazda
Güller niyazda
Söyle namazda
El-hamdü lillah

.

.

..

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
El-hamdü lillah

. . .

Dilimde Kur'an
Virdim her zaman
Tesbihim her aD.
El-hamdü lill ah .
.
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Kalbirnde iyınan
Gönlüınde sultan
Elimde ferman
El-hamdü lillah . ...
Ellerim karda
Gönlüm hep yarda
Bollukta darda
El-hamdü lillah ..
Oldum Halveti
'
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
El-hamdü lillah . . .
Oldum Cerrahi
Buldum Hak rahı
Gördüm didarı
El-hamdü lillah ..
Rahmete irdim
Didarı gördüm
Lezzeti duy'dum
El-hamdü lillah . . .
Cerrahiye gel
Virsün sana el
Hak yol budur bil
El-hamdü lillah ..
Dergaha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemalin gördüm
El-hamdü lillah . . .
Dervişler durmuş
Sefayı sürmüş
Didarı görmüş
El-hamdü lillah ..
Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pirimi gördüm
El-hamdü lillah ..

-

3 90

-

Aşık devranda
Göynü sultanda
Söyle her anda
El-hamdü lillah ..
Dergah açıldı
Nurlar saçıldı
Hulle biçildi
El-hamdü lillah
Yatma seherde
Uğrarsın d erde
Söyle her yerde
El-hamdü lillah . .
Aşki zikreyler
Mevti fikreyler
Daim şükreyler
El-hamdü lillah.

«H A M D

-

tJ

-

S E N A»

Aşkınla yandım,
El-hamdü lillah ..
Hep seni andım,
El-hamdü lillah ..
Meydan benimdir,
Aşkın dinimdir,
Gönlüm senindir,
El-hamdü lillab ..

Aşkımı bildin,
İhsanlar kıldın,
Göz yaşım sildin,
El-hamdü lillah .
.

Aşkın gönlümde,
Virdin dilimde,
Ferman elimde,
El-hamdü lillah ..

-
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Aşkım ile derde,
Düştüm her yerde,
Sıyrıldı perde,
El-hamdü lillah ..
Dosta kul oldum,
Aşka yol buldum,
Bilmezem noldum,
El-hamdü lillah ..
Can kuşu pazar,
Tellalda gezer,
Beratım yazar,
El-hamdü lillah ..
Girdim devrane,
Vardım seyrane,
Oldum divane,
El-hamdü lillah ..
Dostum Muhammed,
Çeksem de zahmet,
Erişir rahmet,
El-hamdü lillah ..
Aşki'nin canı,
Oldu cananı,
Buldu dermanı,
El-hamdü lillah ..

<< Ş tJ K tJ Rıı

Devran içre devranım,
Şükür el-hamdü lillah ..
Nurlar içre seyranım,
Şükür el-hamdü lillah ..
Tuttum şeybin elini,
Buldum vuslat yolunu,
Kavuşturdu kulunu,
Şükür el-hamdü lillah ..
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Pekçe tuttum elinden,
Tevhid duydum dilinden,
Bfıse aldım gülünden,
Şükür el-hamdü lillah ..
Yanağında gül açtı,
Melekler rahmet saçtı,
Nurdan hulleler biçti,
Şükür el-hamdü lillah..
Allah dedik devranda,
Fena bulduk Sübhanda,
Arşa vardık bir anda,
Şükür el-hamdü lillah ..
Aşki visale yetti,
Vardı sidreye gitti,
Şeyhile mi'rac etti,
Şükür el-hamdü lillah ..

«İ S M - i - A' Z A M»

Uyan seherde,
Dermandır derde,
Dinle her yerde ,
Allah denilir,
Mevla bilinir..
ism-i a'zamdır,
Zikr-i Rahmandır,
Gani sübhandır,
Allah denilir,
Mevla bilinir..
Görünür cemal,
Bulunur kemal,
Olur mu zeval,
Allah denilir,
Mevla bilinir . .
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Güller niyazda,
Bülbüller sazda,
Mü'min namazda,
Allah denilir,
Mevla bilinir.
.

Zikirde aşık,
Tövbede sadık,
Gönül uyanık,
Allah denilir,
Mevla bilinir
..

Uyuma sakın,
Ol hakka yakın,
Zikri var hakkın,
Allah denilir,
Mevla bilinir..
Aşk ile anan,
Can bulur canan,
Rahmeder sübhan,
Allah denilir,
Mevla bilinir.
.

Dağ, taş, su inler ;
Duyanlar dinler,
Bilenler anlar,
Allah denilir,
Mevla bilinir,
Aşki dil-beste,
Bezm-i elestte,
Bil her nefeste,
Allah denilir,
Mevla bilinir ..
«İ L L A L L A H>>
Ey dervişler, hey yoldaşlar ;
Gelin iliallah diyelim,
Ey aşıklar, hey kardaşlar ;
Gelin iliallah diyelim ..
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Zikrimiz iliallah olsun,
Kalplerimiz safa bulsun,
Gönlümüze nurlar dolsun,
Gelin iliallah diyelim..
Allah ile olur her iş,
Kalpten ihraç olur teşviş,
Edelim yar ile cünbüş,
Gelin iliallah diyelim ..
Mahrum kalmaz zikreyleyen,
Malızun olmaz Allah diyen,
Budur ahiret hediyyen,
Gelin iliallah diyelim..
Allah adı baş tacıdır,
Dertiiierin ilacıdır,
Dervişin ibtihacıdır,
Gelin iliallah diyelim ..
Allah adı olsun sözün,
Zikr-i bakla dolsun özün,
Nice sırlar görsün gözün,
Gelin illallah diyelim ..
Aşki budur ism-i a'zam,
Zikreylemek ne muazzam,
tlham versin ben de yazam,
Gelin iliallah diyelim ..

«D E V R A N>>

Cem'olsun dervişleri,
Gelsin devran edelim,
Zikr-i haktır işleri,
Gelsin devran edelim..
Devran eden dervişler,
Hak katma ermişler,
Yar cemalin görmüşler,
Gelsin devran edelim
..
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Devran derde dermandır,
Haktan bize fennandır,
Devredecek zamandır,
Gelsin devran edelim . .
Devran cana şifadır,
Ahdımıza vefadır,
A.şıkiara safadır,
Gelsin devran edelim..
Arşı devran edenler,
Hak yoluna gidenler,
Duyanlar, işitenler ;
Gelsin devran edelim ..
Kalıbımız yorulsun,
Kalbirnize nur d olsun,
Gönül dostunu bulsun,
Gelsin devran edelim ..
Aşki devrana hazır,
Hak didarına nazır,
Olan lfıtfa muntazır,
Gelsin devran edelim ..

Gelin meydana,
Girin devrana,
Varın seyrana,
Aşkullah ile ..
Savın gümanı,

Kovun şeytanı,
Bulun Rahmanı,
Aşkullah ile..

Sarıl Kur'ana,
Can verdi cana,
Erdi canana,
Aşkullah ile ..
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Aşk ile devran,
Aşıka derman,
Zikreyle her an,
Aşkullah ile ..
Zikret sübhanı,
Fikret gufranı,
Hak et cenanı,
Aşkullah ile . .
Secdede başın,
iyman yoldaşın,
Akıt gözyaşın,
Aşkullah ile. .
Giren devrana,
Bakar mı cana,
Olur divane,
Aşkullah ile ..
Aşki'nin sözü,
Kan ağlar gözü,
Haktadır özü,
Aşkullah ile ..
«DERDE DERMAN »

Daim hakkı zikredelim,
Kudretini fikredelim,
Halimize şükredelim,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Zikredeni, zikreder hak ;

Olur rahmete müstehak,
Maksuduna erer mutlak,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derınan Allah ..

Ta ezelde dedik beli,
Zikredenler olur veli,
Budur hakka vuslat yolu,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
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Dü-cihaı;ı.da mağmum olmaz,
Arasat'ta mahkum olmaz,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Kıyam eyle hakkı zikret,
Ku'ud eyle hakkı fikret,
Her yatışta hakka şükret,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Zikir kalbin cilasıdır,
Söyleşmenin alasıdır,
Aşıkın tevellasıdır,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Aşki zikri vird eyledi,
Zikrederek gird eyledi,
Matlubunu serd eyledi,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
« S tJ B H A N A L L A H»

Aşık olmuşarn ben güle,
Pirim, efendirole bile,
Gönlümü getirdim bile,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Yanmaktayım, hiç sönmezem ;
Sağım solumu bilmezem,
Dergehinden de dönmezem,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere derman Allah ..
Devran olur derde derman,
Küllerim savrulur harman,
Bırak yanarn aman aman,
Allah Allah sübhanallah,
Her dertlere denn�n Allah ..
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Aşki ! Daim huzurda dur,
Zikrullah'tır kalbine nfır,
Allah diyip sinene vur,
Allah Allah sübhanallah ,
Her dertlere derman Allah . .

«M E Y D A N - I

-

A Ş K))

Ezelde aşk ile yandım kül oldum,
Nar içre nuriara handım gül oldum,
Şevk ile adını andım dil oldum,
Meydan-ı aşka yanınağa geldim,
Hfı diyip Allah dönrneğe geldim . .
Sıyrılıp hicaptan olayım uryan,
Cena)ı-ı aşk ile edeyim tayran,
Bir dahi cemalin eyleyim seyran,
Meydan-ı aşka yanınağa geldim,
Hfı diyip Allah dönrneğe geldim ..
Terkettim hevayı, namusu, arı ;
Geride bıraktım yok olan varı,
Neyleyim gayrı ben yar-ü agyarı,
Meydan-ı aşka yanınağa geldim,
Hfi. diyip Allah dönrneğe geldim . .
Sırrıını öğrendim, hep bende imiş ;
Marifet, hakikat bu tende

imiş ;

Aşıkın nesi var, hep sende iİni ş ;
Meydan-ı aşka yanınağa geldim,
Hfi. diyip Allah dönrneğe geldim.�

Ey Aşki kalk artık, gafletten uyan ;
Çıldırmış desinler sayham duyan,
Nail-i vaslolur aşka baş koyan,
Meydan-ı aşka yanınağa geldim,
Hfi. diyip Allah dönrneğe geldim ..

-
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«A Ş K

Y O L U»

Aşk yoluna girelim,
Ya hfı - Ya Hak diyerek,
Zat-ı Hakka erelim,
Ya hfı - Ya Hak diyerek. .
Her kim bu yola girdi,
Ergeç maksuda erdi,
Aşk oldu onun virdi,
Ya hfı - Ya Hak diyerek . .
Olur batının tahir,
Kalpte hak olur zahir,
Görünür evvel, ahir ;
Y a h fı - Y a Hak diyerek . .
A şk odu cana düşer,
Can aşk od'unda pişer,
Melekler bile coşar,
Ya hfı - Ya Hak diyerek . .
Tuttum şeybin elini,
Buldum hakkın yolunu,
Gördüm cennet ilini,
Ya hfı - Ya Hak diyerek . .
Aşki'ye olan oldu,
tamam oldu,
Ne büyük devlet buldu,
Ya hfı - Ya Hak diyerek ..

Ç ilesi

«Y A

H Ü»

Tesbih elimde,

Hfı demek ister,
Tevhid dilimde,
Hfı demek ister. .
Hakkı özlerim,
Sırrım gizlerim,
Yaşlı gözlerim,
Hfı demek is ter . .
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Hu der felekler,
Ağlar melekler,
Yanık yürekler,
Hu demek ister. .
Balıarda kışta,
Yağmur yağışta,
Göz her bakışta,
Hu demek ister ..
Kalkın devrane,
Olun pervane,
Giren meydane,
Hfı demek ister . .
Aşki bu ne iş,
Bu ne titreyiş,
Bu fakir derviş,
Hfl demek ister . .

«M E V L A

Zt KRh

Kalbi arıtıp yuyan
Şeytanı ordan kovan
Hak ka tma ileten
Mevla zikridir zikri
Hem Sidreye irişen
Arşı kürsi dolaşan
Sübhan ile söyleşen
Mevla zikridir, zikri .
Hu aşıka can veren
Malıluka nişan veren
Görünen ve gösteren
Mevla zikridir zikri
Hakka vuslat ettiren
Hak cemalin yettiren
Vahdet şarabın tattıran
Mevla zikridir zikri

-

401

-

Aşıkanın yarı hu
Malılukatın zarı h u
Mevcudatın Rabbi hu
Mevla zikridir zikri - Ateşi gülzar eden
Dervişi anka eden
Bahri ledünne ileten
Mevla zikridir zikri.
Aşki'yi sarhoş iden
Dost ile pfırhuş iden
Gözlerini yaş iden
Mevla zikridir zikri

«ŞEFAAT YA RESÜLALLAH »
Bab-ı lütfun uşşakına küşade,
Vuslatın saadet ya ResUlallah . .
Merhamet kıl, lutfet dil-i naşade ;
Rahmetin selamet ya ResUlallah . .
Bir nigehin cana minnet bilirim,
Kovsan bile, hiç utanmam gelirim ;
Ben uğruna canımı da veririm,
Aşkıma alarnet ya ResUlallah . .
O l Ravza-i pake sürsem yüzümü,
Hak-i ıtırnake sersem özümü,
Sırrı Levlak'e erdirsem sözümü,
Sıdkıma delalet ya Resülallah . .
Rahmeten-lil-alemiynsin la-cerem,
Hem şefi-ul-müznibiynsin, kıl kerem ;
Erişmezse himmetin, ben neylerem ;

Fakire inayet ya Resulallah . .

Aşki azad kabul etmez kulundur,
Kulu Hakka ileten yol, yolundur ;
Mahrum etme, civarında bulundur ;
Umarım şefaat ya ResUlallah . .
F : 26
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«SERVER-i-ENBtYA»

Enbiyanın serveri, sensin ya Resfılallah ..
Evliyanın rehberi, sensin ya Resfılallah ..
Nurun evveldir zahir, ba'sin sonra olsa da ;
Kainatın mihveri, sensin ya Resfi.lallah ..
Sen N ebi idin elhak, Adem vücud bulmadan ;
Nebilerin önderi, sensin ya Resfılallah . .
Mühr-ü hatem sendedir, ey ResUl-i mücteba ;
Mürseliynin enveri, sensin ya Resfılallah ..
Ay ve güneş nurunu almaktadır vechinden,
Nfır-i Hakkın gevheri, sensin ya Resfılallah ..
Kabe Kevseyn sırrına ermedi hiç bir Nebi,
Ev edna'nın enderi, sensin ya Rer "·lallah ..
Hak cemalin gösterdi , açıp didarın sana ;
Malılukatın cevheri, sensin ya Resfılallah ..
Rabbin, melekleriyle salat-ü selam eder ;
Arş-ü ktr· si minberi, sensin ya Resfılallah ..
Kur'an senin mfı'cizen, ey Habib-i Kibriya ;
Hak yolunun münceri , sensin ya Resfılallah ..
Aşki kulun pür hata, olmuş sana müptela ;
Rahm-ü şefkatpe rveri, sensin ya ResUlallah ..

« HABtB-t-K.tBRiYA»

Nazargah-ı ümmette gencine-i vefasın,
Güzergah-ı rahmette ayine-i safasın,
Hazergah-ı zulmette lem'a-i ıstıfasın,
Sen Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa'sın ..
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Gahi bedr-id-dücasın, gahi şems-üd-duhasın ;
Lisan-ı ilahide sen Ya-sin-ü Ta-Ha'sın,
Rehnümay-ı rehasın, maveray-ı sehasın ;
Sen Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa'sın ..
Küntü Kenzin sırrına arif-ü aşinasın,
Li-Ma'allah bezminde ma'ruf-u rfışenasın,
Le'amrike ahdiyle şayeste-i senasın,
Sen Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa'sın . .
Hab ib-i Kibriyasın, hatem-ül Enbiyasın ;
Nfır-u çeşm-i asfiya, kudve't-ül Evliyasın ;
Melce-i fukarasın, enis-i zu'afasın ;
Sen Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa'sın ..
Şefi-i rfız-i ceza, hem sahib-i livas ın ;
Mahkeme-i kübrada düstur-u muallasın,
Aşki kuluna rahmet, canından da evlasın ;
Sen Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa' sm . .
«AMAN YA RESÜLALLAH»
Olmasaydın, olmazdı dü-cihan ya ResUlallah ;
Vücudun ba'is-i kevn-ü mekan ya Resfılallah . .
Alemiere rahmet için gönderdi seni Mevla,
Seninle mümkün oldu her imkan ya Resfılallah ..
Melekler de, melikler de rikabında huddamdır ;
ins-ü cin, nüh felek sana hayran ya Resfılallah.
Meh cemalin mir'at-ı hak ey Habib-i Kibriya,
Vechinde gizlidir sırrı sübhan ya Resfılallah . .
Sana ümmet olmak öyle yüce bir nimettir ki,
Küntüm hayre buyurmuştur Kur'an ya Resfılall ah ..
Suretin kul, siyretin hak ey seyyid-el-mürseliyn ;
Zatında tecelli kılmış Ralıman ya Resfılallah ..
Bu günahkar Aşki kulun muhtac-ı şefaattir,
Kıl terahhum tut elinden aman ya Resfılallah ..
«D E H A L E T »

Dertliyim y a Resfılallah ! Derde derman sendedir,
Bir günahkar sa'ilinim, lfıtf-u ihsan sendedir ..
Tut elimden ya Muhammed ! Bir garip ümmetinim,
Rahmetine muntazırım, sırrı Ralıman sendedir. .
Dört yanımdan gam çerisi hep taarruz eyledi,
Bencileyin dertiiiere emn-ü aman sendedir . .

-
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Dost bildiğim düşmanıarım dört yanımdan sardılar,
inayet kıl ey efendim, emr-ü ferman sendedir ..
Hak teaıa kitabında sana RA'UF buyurdu,
Rabm-ü şefkat şi'arındır, ulüvvü şan sendedir. .
Sığınanı reddetmezsin ey Habib-i Kibriya,
Sen bilirsin ahvalimi, nihan-ıyan sendedir ..
Yüzüm yoktur dergehinden isti'dayı himmete,
Sen, melce-i fukarasın ; bab-ı gufran sendedir ..
Sen, enis-i zu'afasın ; bab-ı gufran sendedir . .
Sen, enis-i zu'afasın ey Resfi.l-üs-sakaleyn ;
Bu fakire bir nazar kıl, çeşm-i im'an sendedir. .
Bir belaya giriftanm ya şefi'allah meded,
Destgirim ol, halas eyle ; yalışi-yaman sendedir..
Aşki kulun niyaz eyler, kurtar Allah aşkına ;
Dü-cihanda penahımsın, kevn-ü mekan sendedir..

«H A S R E T»
Veeh-i mübarekine hasretim çoktan beri,
Lutfet göster cemalin ya Muhammed Mustafa ;
Ey Nebiler serveri, ins-ü cin peygamberi ;
Mahrum etme kulunu, gönlüme bahşet safa . .
Aşıkların mi'racı, veeh-i pakin görmektir ;
Müştak-ı didarınım ben de senin bi-riya,
Meh-cemalin nuruyla maksut Hakka ermektir,
Sensiz Hakka varılmaz ey Habib-i Kibriya . .
Kabe-i uşşah oldu veeh-i latifin senin,
Tavaf eden aşıkan vee d ile didarını,
Kıble-i aşkım oldu gerçi rfıy-i ahsenin,
Şanına layık mıdır reddetmek bidannı ..
Safa ile Merve'dir çeşmanının arası,
Sa'yederim nigeh-i iltifatın uğruna,
Ne gam hel ak etse de beni bu aşk yarası,
Tek sen beni ümmetim diyerek bas bağrına. .
Aşki sana kul olmak şerefiyle müftehir,
Hak yolunda zatını eylemiştir ihtiyar,
On sekiz bin alemde her şey sana müftekır,
Cemalinle uşşakı nola kılsan bahtiyar . .

- 405 «İ N A Y E T»
Naçiz bir ümınetinim,
tnayet ya Resfılallah ..
Muhtac-ı himınetiniın,
tnayet ya Resfılallah ..
Zalimlerden bizanm,
Dinmedi a.h-ü zarım,
Dergehinde nazarım,
inayet ya Resfılallah ..
Gamdan azad olmadım.
Bir gün olsun gülmedim,
Dosttan vefa bulmadım,
tnayet ya Resfılallah ..
Yetiın kaldım babadan,
Mahrum oldum anadan,
Kurtulmadım beladan,
tnayet ya Resfılallah ..
Yetimdim, öksüz kaldım ;
Aç kaldım, susuz kaldım ;
Bugün kimsesiz kaldım,
inayet ya Resfılallah ..
Dostum oldu düşmanıın ,
Doğduğuma pişma.nım,
Hased dolu her yanım,
inayet ya Resfılallah ..
Bu dert ile avare,
Yürek serapa yare,
Fırsat verme agyare,
tnayet ya Resfılallah ..
Namerde muhtaç etme,
Irzımı tarac etme,
Kapından ihrac etme,
tnayet ya Resfılallah..

- 406 Kapından kovma beni,
Şefi'im tuttum seni,
Mahrum etme bendeni,
inayet ya ResUlallah ..
Kapın Hakkın kapısı,
Nurdur anın yapısı,
Mürüvvettir yapısı,
inayet ya Restılallah. .
Göster mübarek yüzün,
Nura garkolsun özüm,
Ravzana döndüm yüzüm,
inayet ya ResUlallah . .
Kul Aşki'ye imdat et,
Malızun gönlünü şad et,
Ltıtfun ile abad et,
inayet ya Reslllallah ..
«S A L A V A T»

Olam dersen sen ümmet,
Salltı ala Muhammed . .
Bularn dersen sen himmet,
Salltı ala Muhammed. .
Enbiya'nın serveri,
Evliya'nın rehberi,
ins-ü cin peygamberi,
Salltı ala Muhammed ..
Haseneyn'in dedesi,
Cümle alem bendesi,
Emn-ü aman beldesi,
Salltı ala Muhammed ..
Hak n urundan yarattı,
Nuruna nurlar kattı,
Sekiz cennet donattı,
Salltı ala Muhammed..
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Muhammed-ül-arabi,
Oldum ayak türabı,
Ayırma sen ya Rabbi,
Sallfı. ala Muhammed..
Kıyamet günü gelir,
Hemen arşa yönelir ,
ümmetine el verir,
Sallfı. ala Muhammed ..
·

Şefaati makbuldür,
Her duası kabuldür,
Merhameti pek boldur,
Sallfı. ala Muhammed ..
Hamd sanc ağın dikerler,
N ebiler diz çökerler,
Şefaatin beklerler,
Salltı ala Muhammed ..
Aşk i der ki ; can feda,
Kılmasın Mevlam cüda,
Razı olsun hem Huda,
Salltı ala Muhammed ..
«OMMET OLMAK ŞEREFb

Ne derviş, ne de pirim ;
Ne vezir, ne emirim ;
Kapısında Kıtmir'im,
Billahi Muhammed'in,
Nfı.r-u çeşmim Ahmed'in ..
Onun Kıtmir'i oldum,
Devleti onda buldum,

·

Hak dirlarını gördüm,

Vechinde Muhammed'in,
Nur-u çeşmim Ah:ıned'in..
Kıtmir'i olmak bence,
Şahlıktan daha yüce,
Beklerim gündüz gece,
Yolunu Muhammed'in,
Nfı.r-u çeşmim Ahmed'in ..
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Bassın, geçsin üstüme ;
Can fedadır dostuma,
Berat verdi destime,
Kuluyum Muhammed'in,
Nur-u çeşmim Ahmed'in..
Baksa bir kez yüzüme,
Nur dolardı özüme,
Sürme çektim gözüme,
Tozunu Muhammed'in,
Nur-u çeşmim Ahmed'in ..
Layık mı böyle demek,
Kıtınir olup beklemek,
Cebrail gibi melek,
Emrinde Muhammed'in,
Nur-u çeşmim Ahmed'in..
Cebrail kanat serdi,
Bassın diye yol verdi,

Gök ehli selam durdu,
önünde Muhammed'in,
Nftr-u çeşmim Ahmed'in ..
Arş-ı Rabman müştehir,
Kademiyle müftehir,
Aşki lütfa muntazır,
ümmeti Muhammed.'in,
Nfır-u çeşmim Ahmed'in

.•

«MUHAMMED-'OL-ARABİ>>

Müştak-ı cemalinim,
Muhammed-ül-arabi,
Muhtac-ı kemalinim,
:Muhammed-ül-arabi..

Feda olsun bu canım,
Ben yoluna kurbanım,
Rahm et, aman sultanım,
Muhammed-ül-arabi..
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Sensin hakkın Resfılü,
Kulun hakka vüsulü,
Muradımın husulü,
Muhammed-ül-arabi..
Melekler bile hayran,
Cemalin eyler seyran,
S alat ederler her i.n,
Muhammed-ül-arabi..
Aşıkındır Enbiya,
Ma'şukundur Evliya,
Nur-u çeşm-i asfiya,
Muhammed-ül-arabi..
Arş-ı a'laya bastın,
Şefi' olmaktı kastm,
Allah'tır senin dostun,
Muhammed-ül-arabi..
Cennetleri seyrettin,
Arştan öteye gittin,
Ancak sen hakka yettin,
Muhammed-ül-arabi..
Arşın yüce ziyneti,
Hakla etti ülfeti,
Buldu ümmet devleti,
Muhammed-ül-arabi..
Aş ki der ki, varayım ;
Huzurunda durayım,
Cemalini göreyim,
Muhammed-ül-arabi..
«A S H A B - I

-

K t R AM))

Medine'nin yolları,
Yeydir havza içinde,
Muhammed'in gülleri,
Kokar Ravza içinde..
Huzuruna varanlar,
Ağlar sürur içinde,
El bağlayıp duranlar,
Görürler nur içinde..
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Bir cennet bahçesidir,
Kokar sünbül içinde,
Muhammed lehçesidir,
Okur bülbül içinde ..
Eba Bekir yar ı gar,
Cümle ashap içinde;
Oldu ana hemcivar,
Kaldı ahbap içinde ..
-

-

ömer adl ile kaim,
Bunca hukkam içinde,
Buldu hayat-ı daim,
Ukbada kam içinde . .
Osman haya misali,
Su'edanın içinde,
Çift nur anın timsali,
Şühedanın içinde .
.

Ali elhak velidir,
Binbir mihnet içinde,
Muhammed'in elidir,
Tutar ümmet içinde . .
Haseneyn'i ananz,
Gözyaşları içinde,
Mahşere dek yanarız,
Yoldaşları içinde ..
Aşki aciz bir kuldur,
Ehl-i iyman içinde,
Cennet ve cemal buldur,
Yar-ı ihvan içinde . .
«T A Z A R R Ü»

Merci-i hakiki sensin ilahi,
Kulunu namerde muhtaç eyleme . .
Nimetin halıkı sensin ilahi,
Kulunu namerde muhtaç eyleme..
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Kanaat tacını başıma giydir,
Gönlümü istigna tahtına değdir,
Kapında kul olmak, şahlıktan yeydir ;
Kulunu namerde muhtaç eyleme ..
Kendine kul eyle, Resfıle ümmet ;
Dü-cihan lfıtfunla bulalım himmet,
Kalmasın arada minnet-ü zimmet,
Kulunu namerde muhtaç eyleme . .
Zalimler önünde diz çökmeyelim,
Kafire yalvarıp bel bükmeyelim,
Bir lokma uğrunda dil dökmeyelim,
Kulunu namerde muhtaç eyleme. .
.
N amus-u hayadan sıyırma bizi,
Haramla, rnekruhla doyurma bizi ;
ilahi ! Rizandan ayırma bizi,
Kulunu namerde muhtaç eyleme. .
Hiç kimse kabrine kefensiz gitmez,
Beşikten mezara ihtiyaç bitmez,
Bir lokma, bir hırka neyiine yetmez,
Kulunu namerde muhtaç eyleme ..
Giymişim eynime derviş ahası,
Neyleyim sırmalı, süslü libası ;
Def'eyle kalbirnden bu iltibası,
Kulunu namerde muhtaç eyleme . .
Tevek�ül babında kulluk ganimet,
olan gayrıya eder mi minnet,
Senindir ilahi, senindir nimet ;
Kulunu namerde muhtaç eyleme ..

Kul

Aşki'yi lfıtfunla eyledin abad,
Mal verdin, nam verdin, hem iki evlad ;
Ahir-i ömründe kıl ona imdat,
Kulunu namerde muhtaç eyleme . .
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«N t Y A Z»

Derd-ü gamdan azad et,
Beni güzel Allahım ..
Malızun kalbimi şad et,
Benim güzel Allahım ..
Emr-ü nehyin tutmadım,
Doğru yola gitmedim,
Ne günahlar etmedim,
Benim güzel Allahım ..
Sensin ancak penahım,
Göklere çıkar ahım,
Affet benim günahım,
Benim güzel Allahım ..
Lfıtfun çoktur bilirim,
Nimetierin görürüm,
Allah diyip yürürüm,
Benim güzel Allahım ..
tsyanım çoktur benim,
Yanıyor kalb-ü tenim,
Affedersin eminim,
Benim güzel Allahım ..
Suçla karardı yüzüm,
Dünyayı görmez gözüm,
Affeyle, budur sözüm,
Benim güzel Allahım..
Aşki huzura geldi,
Zulmetten nfıra geldi,
Gamdan sürura geldi,
Benim güzel Allahım ..
«E L - M E D E D»

Affet isya.mm benim,
Halim yaman Allahım,
Ref'et nisyanım benim,
Meded aman Allahım ..
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Defterim doldu siyah,
Arnelim tekmil günah,
Sensin kuluna pen3.h,
Meded aman Allahım ..
Affına güvenirim,
Kapında dilenirim,
Kovsan, yine gelirim ;
Meded aman Allahım . .
Ben, bir yüzü k arayım ;
Sana nasıl varayım,
Ya kime yalvarayım,
Meded aman Allahım ..
ömrümü ettim heder,
Mücrimim, halim beter ;
Bana KULUM de, yeter ;
Meded aman Allahım..
ümmet et Habibine,
Gönüller tabibine,
Rahmeyle garibine,
Meded aman Allahım. .
La Taknatfı buyurdun,
Rabmetinle doyurdun,
Kullanna duyurdun,
Meded aman Allahım ..
Aşki'yi azad eyle,
Cemalinle şad eyle,
KULUM diye yad eyle,
Meded aman Allahım ..
«R A H i M

A L L A H»

El

aç anl ar mahrum kalmaz,
Kerem eyle Kerim Allah ..
Sığınanlar malızun olmaz,
Rehmeyle ey Rahim Allah . .
ayan, günahkarım ;
Cürm-ü hata oldu karım,
Bağışlar elbet hunkarım,
Affeyle ey Halim Allah..

Halim
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Zatındadır bütün kemal,
Hüküm senin ya zel-celal,
Kıl tecelli göster cemal,
Lutfeyle ey Hakim Allah . .
Kul dayanmaz gazabına,
Sabredemez azabına,
Dehalet eyler babına,
Balışeyle ey Alim Allah ..
Aşki kulun boynun büker,
Huzurunda yaşlar döker,
Dergehine gözün diker,
Vasleyle ey Azim Allah . .

«D U A »

Ya ilahi ! Sana açtım elimi,
Bu firkatle hükme benim belimi,
Kolaylaştır dosta giden yolumu,
Arşı tutan meleklerin aşkına ..
Firak ile görmez oldu gözlerim,
Anlaşılmaz oldu gayrı sözlerim,
Ben, sabrile vuslat demin özlerim ;
Sen kavuştur Cebrail'in aşkına . .
Reddetmezsin - Haşa - sana geleni,
Ağlatmazsın bu dert ile güleni,
Mahrum koymaz şad edersin bileni,
Gel buluştur Mikail'in aşkına ..
Bitsin artık bu ayrılık, bu çile ;
Reva mıdır düşsün ehl-i aşk dile,
Nimetini verdin kafire bile,
Var ulaştır İsrafil'in aşkına ..
Aşki der ki, penahımsın ilahi !
Dü-cihanda felahımsın ilahi !
Sen Rabbimsin, Allahımsın ilahi !
Olgunlaştır Azrail'in aşkına ..

- 415 « CEMAL-i-iLAHı»

Lfıtfuna mazhar olan,
Cennetine girmez mi ?
Hak rızasını bulan,
Cemalini görmez mi ?
Aşk ile püryan olan,
Didesi giryan olan,
Sivadan uryan olan,
Vuslatına ermez mi ?
Emr-ü nehyin gözeten,
cihad eden,
Hakkın yolundan giden,
Dağları devirmez mi ?

Nefsiyle

Aşkullah ile yanan,
Zikr-i bakla uyanan,
Hak rengine boyanan,
N efsin yere sermez mi ?
Bulan kulluk izzeti,
Tadan ta'at lezzeti,
Terkeyleyen gılzeti,
Yolunda can vermez mi ?
Mülke mağrur olanı,
N efsi yüce bulanı,
Dünyaya aldananı,
Şeytan bile yermez mi ?
Aşki buldu medarın,
Gördü hakkın didarın,
Dosta varıycak yarın,
Güllerinden dermez mi ?
« BEŞ VAFiT NAMAZ »

AHimet-i iymandır ; nil: a kuvvet, kal be nur,
Selamet-i insandır, onda huzur bulunur ;
Delalet-i irfa:r1dır, onda urfıc olunur ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
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Okunan bu ezanlar, bil ki davet-i Haktır ;
Bir gün bütün mahlukat, huzurda olacaktır ;
Namaz kılan, ecrini cennette alacaktır ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Emr-i hakla surunu üfleyince israfil,
Döğünecek o demde, namaz kılmayan gafil ;
Şefi' olacak sana, kıldığın her nevafil ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
Malışer günü, ilk sual namazından sorulur ;
Namaz kılmayan gafil, onda pek çok yonılur ;
Mü'minlere defteri, sağ yanından sunulur ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
Günahlardan arınır elin, ayağın, yüzün ;
Abdest aldığın zaman, n ura bulanır özün ;
Tevhid olursa sözün, cemali görür gözün ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
Seher vakti uyuma ! Gaflet zamanı değil ;
Seni namaz kurtarır, nefsin gürnam değil ;
Uykunun faydası yok, ruhun amanı değil ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
S abah namazlarında, kabul olur her niyaz ;
öğle namazlarında, şifa bulur her maraz ;
Rizayı hakka vasıl olmak değil mi garaz,
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
ikindiyi kılanlar, azad olur cahiymden ;
Selam iner secdede, kula Rabbürrahiymden ;
Akıl isen örnek al, Hazreti İbrahim'den ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
Acele et akşama, vakti pek çabuk · geçer ;
Bu fenaya gelenler, akibet bir gün göçer ;
Akşam namazı kılan, cennet hullesin biçer ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz ..
Yatsı namazı kula, sanki mi'rac gibidir ;
Haremeyn'e götüren ma'nevi hac gibidir,
Zümre-i salihiyne nurdan bir tae gibidir,
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz . .
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Vitir namazlarında, Hakka erenler erdi ;
Huzur-i Kibriyada Hakkı görenler gördü ;
Rahmeten-lil-alemiyn, sana bir berat verdi ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Aşki der ki : ( Ey kardeş ! Gel n 8lila:la duralım,
Teneşire vurmadan, secdeye baş vuralım ;
Cennet bahçelerinde, bir yüce köşk kuralım ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz. )
«NAMAZ VE tYMAN >>

Mü'minim diyen insan,
Hiç namazdan kaçar mı ?
Görmüşken bunca ihsan,
Küfre kapı açar mı ?
Terk-i ta'at eyleyen,
Yalan, gıybet söyleyen ;
Şeytanı dost belleyen,
tyman ile göçer mi ?
Kıyam, rükfı etmeyen ;
Doğru yola gitmeyen,
Emr-ü nehyi tutmayan,
Sırattan pek geçer mi ?
tkrarında durmayan,
Nefse dizgin vurmayan,
Hak Resfıle uymayan,
Hiç Kevser'den içer mi ?
Narnazını kılmadan,
Hak rızasın bulmadan,
Kamil mü'min olmadan,
Mevla rahmet saçar mı ?
tymanı tae edenler,
·

Zikri minhac edenler,

Her gün mi'rac edenler,
Ağyar ile uçar mı ?

Aşk i ! Arif ol anla,
Kıl namazı iz'anla,
Mahrum kalan irfanla,
Hayn, şerri seçer mi ?

ır: 2!1
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«R A M A Z A N »
On bir ayın sultanı yine şevk ile geldi,
Muhammed bülbülleri ha.fızlar dile geldi,
Melek yüzlü mü'minler dağıldı camilere,
Hak in ayet eyledi, affa vesile geldi . .
Minareler donandı kandil kandil nur ile,
Mü'minler hazırlandı neş'e ve sürur ile,
Fakir - zengin her eve doldu rahmet, bereket ;
Ramazana kavuştuk hamdolsun huzur ile. :
Namaz dine burhandır, iymanın alameti ;
Oruç nara kalkandır, islamın selameti ;
Namaz ile oruca devam eden mü'minler,
Hiç şüphesiz kazanır ebedi saadeti . .
Namaz ile oruca Mevla cennet va'deder,
ibadet edenleri KULUM diye yadeder,
Her hayırlı arnelin ecri bire bin olur,
Mü'minleri iftarda c emaliyle şadeder . .
Oruç tutan mü'minin her nefesi tesbihtir,
Bu ibadet insanı, meleklere teşbihtir ;
Cihad-ı ekber denen nefis mücahedesi,
Kulu Hak rizasma isal için tenbihtir . .
Boş geçirme ömrünü, Hakka kulluk ta bulun ;
ibadet ve taattır ilk vazifesi kulun,
Her fani gibi sen de ölümü tadacaksın,
O ebedi alemde cennete varsın yolun ..
Dinle b ak, ne buyurur ol Mevlay-ı müte'al,
Bu ilahi müjdeden sen de nasibini al,
iftar vakti hitab-ı sübhani varid olur,
Oruç tutan kuluyla söyleşir hem Zül-celal..
Buyurur ki : ( Ey kulum ! Yeme dedim, yemedin ;
Kendini men'eyledin, nefse boyun eğmedin,
Benim rizarn uğrun ı aç kaldın, susuz kaldın ;
Şehvani duygularla kimseye el değmedin . .
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Cemalimi gör şimdi, rizama layık oldun ;
LEN TERANi sırrında, Musa'ya fa'ik oldun ;
Keşf-i hicab eyledim, didarıma nazar kıl ;
Oruç ile arındın, nuruml a ra'ik oldun . .
ümmetisin s e n benim Habibim Muhammed'in,
Emr-ü nehyim bildiren nur-u arşım Ahmed'in,
Anınçün hazırladım cennet-ü cemalimi,
Sen de cnu sevmekle, ali oldu himmetin .. )
Bu hitab-ı izzeti kulağı olan duyar,
insan olan kendini Hak boyasıyla boyar,
Rizayı ilahiyye nail olmak isteyen,
Kur'an hükümlerine harfi harfine uyar. .
Aşk i der ki : ( ilahi ! B u n e büyük ni'mettir,
Namaz, oruç kadrini bilen cana minnettir ;
insanı, insan yapan bu alem-i fanide ;
Şehadet ederim ki, farzlar ile sünnettir . . )

« Ş E H R i - S I Y A i\1»
-

Aşk ile döndü yine çerh-i zaman,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan,
Tec elli eyledi rahmet-İ Rahman,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan ..
Kalb-i mü'min şadan-ü handan oldu,
Zikr-ü tahmid ile sühandan oldu,
Malı-ı gufran, şeytana zindan oldu ;
Şevk ile geldi mübarek Ramazan . .
Evveli rahmet buyurdu o l Resul,
Cümlenin maksudu buldu hem husul,
Diler isen, eylemek Hakka vüsul ;
Şevk ile geldi mübarek Ramazan . .
Ortası mağfirettir, bi-iştibah ;
Sa'imin bir nefesi olmaz tebah,
ENE ECZiY buyurdu ol Padişah,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan . .
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Sonu nardan azaddürür la-cerem,
ECREHüM Bt-GAYRİ HtSAB'tır kerem,
Fetholur leyle-i kadirde trem,
Şevk ile geldi mübarek R amazan . .
Ger dilersen bulasın fevz-ü necat,
Miftahıdır cennetin savm-ü salat,
Mürde diller buldular yeni hayat,
Şevk ile geldi mübarek Ramazan . .
Hiç bir ümmet ermedi bu devlete,
Bunca ihsan olmadı bir millete,
Aşk i, müjde ümmet-i Muhammed' e
Şevk ile geldi mübarek Ramazan . .

«E L - V E D A))
Hak emrini ettik eda ,
Nefsimizi kıldık feda,
Kavuştursun bizi Hüda,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda . .
Oruç, mü'minin baş tacı ;
Dertli gönüller ilacı,
.Firkatinse gayet acı,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda. .

Gündüzleri saim olduk,
Geceleri kaim olduk,
Hak rabmetin daim bulduk,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda ..
ta'at ülfettir,
Münafıka da külfettir,
Oruç ne büyük devlettir,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda..

Mü'mine
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Mescitlere hep nur indi,
Melekler bile sevindi,
Şeytan hasedle yerindi,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda ..
On bir ayın sultamsm,
Mü'minlerin bürhanısm,
Mücrimlerin amanısın,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda .

.

ihsanısın bize Hakkın,
Şikayet eyleme sakın,
Gönüller yaktı fırakm,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda ..
Mü'min şefaatin özler,
Hasretinle solar yüzler,
Ehl-i iyman yolun gözler
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda . .
Gafletimiz ma'zur olsun,
Günahımız mağfur olsun,
iymanımız ma'mur olsun,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda . .
Aşki'nin budur niyazı,
Ki olasın ondan razı,
Bağışla gel çaresazı,
Şehr-i Ramazan el-veda,
Ey malı-ı gufran el-veda . .
« IL\. C YOLLARI»

Göründü bak yine Kabe yolları,
LEBBEYK okur bunda mü'min dilleri,
Medine'nin açmış taze gülleri,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
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Soyunduk libası, giydik ihramı ;
Uzak dursun bize dünya haramı,
Çün ziyaret eyleyince Harem'i,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Bab-üs-selam dedik, girdik Kabe'ye ;
( Şükür Ya Rab ! ) diye vardık secdeye,
Allah Allah diye geldik cezbeye,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Beytullah' ı"la vaf eder Hacılar,
Ravza'sına vardık, dindi acılar ;
Telbiyeyle geçer günler, geceler ;
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Tavaf ettik biz de Kabetullah'ı,
Nurlar içre görünce Beytullah'ı,
Aşk ile anarak Resfılullah'ı,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Safa'dan hem sa'yeyledik Mervve'ye,
Kasdeyledik biz Allah'a ermeye,
Yüce Mevla kusurumuz görmeye,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Arafat'a vardık, vakfeye durduk ;
Cebel-ür-rahme'de sırlara erdik,
Ravza-i Resfılde cennete girdik,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Müzdelife denir mübarek yerdir,
Ahdine vefakar, er oğlu erdir ;
Bulduğumuz devlet, Hazreti pirdir ;
Mufammed'e vardık Allah aşkına ..
Mine'de baş eğdik, Kurbana geldik ;
Cün bezm-i elestte Hakka söz verdik,
Halil-ür-Ralımanın sırrına erdik,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Basımız Nureddin Cerrahi kutub,
Yolumuz Kur'andır, erkan-ı-edep,
Mevla-i müte'al eyledi nasip,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
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Yalnız adımız HACI olmasın,
Halimize lanet şeytan gülmesin,
Bir sırra erelim, perde kalmasın,
Muhammed'e vardık Allah aşkma . .
Gönül kabesinde saf saf duralım,
Gönülden yol bulup hakka varalım,
Varıp rizayı Ralımanı bulalım,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Gönül ineitme ki, ineinmesin can,
Cana nazar eder, Hazret-i Rahman,
Erişir o zaman her derde derman,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Halimiz ey ihvan, Hakka ayandır,
Bürhanımız ayet, sünnet, Kur'andır ;
Pirimiz erenler yüce sultandır,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Kana kana içtik anda Zemzem'i,
Makamında ihrahim'in hemdemi,
Niyaz ile geçirerek her demi,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Kabe'nin çarşısı bır ulu pazar,
Canlar mezat olmuş, tellalda gezer,
Kiramen katibiyn bin sırrı sezer,
Muhammed'e vardık Allah aşkına ..
Zencisi, Arabı, Acem'i geldi ;
Tekbir-ü telbiye göklere erdi,
Ol beyt-i muazzam ne ulu yerdi,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Tekbir ile kondu secdeye başlar,
Gözüroüzden aktı aşk ile yaşlar,
Mü'minin her işi aşk ile başlar,
ivluhammed'e vardık Allah aşkına ..

- 424 Muhammed ümmeti ! Ey yüce millet !
Yakışmaz sana hiç dalalet, zulmet ;
Agah ol, nedir bu düştüğün zillet,
Muhammed'e vardık Allah aşkına . .
Eylesin Rabbimiz cümleye rahmet,
Bu yolda çekeriz bir hayli zahmet,
Aşki'ye eyledi Rabbi inayet,
Muhammed' e vardık Allah aşkına . .

« İ F T t R A K»
Varsam Hicaz illerine ,
Düşsem Kabe yollanna,
Lebbeyk diyen dillerine,
Kurban olsam, kurban olsam . .
Mikatında ihram giysem,
Beytullah'ta ikram görsem,
Hak Restıle selam versem,
Miliman olsam, milıman olsam . .
T avaf etsem yana yana,
Zemzem içsem kana kana,
Hak ismini ana ana,
Giryan olsam, giryan olsam . .
Safa'sında safa sürsem,
Merve'sinde mürvet görsem,
Hatim'ine yüzüm sürsem,
Hayran olsam, hayran olsam . .
Hacer-ül-esved'e varsam,
Mültezim'de biraz dursam,
Hakkın rizasım sorsam,
Burhan olsam, burhan olsam . .
İbrahim'in makamında,
İsmail'in mekanında,
Bab-ı Şeybe'nin yanında,
Seyran olsam, seyran olsam . .

-
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Arafat'ta vakfe etsem,
Cebel-ür-rahme'ye yetsem,
Mescid-i-Nemre'ye gitsem,
Uryan olsam, uryan olsam ..
Müzdelife, şanı yüce ;
Kalsam anda ben bir gece,
Meş'ar-il-haram'da nice,
Devran olsam, devran olsam . .
Mine'de üç gece yatsam,
Kurban kesip, saçım kırksam ;
üç Cemre'ye taşlar atsam,
Peyman olsam, peyman olsam ..
Aşki Kabe sende asıl,
Her muradın oldu hasıl,
Olmak için Hakka vasıl,
İrfan olsam, irfan olsam ..
«LEYLE-t-VELADET))

Rebi-ul-evveldir, veladet mahı ;
Nuruyla zulmeti boğdu bu gece,
Çün tulfı eyledi, risalet şahı ;
Habib-i Kibriya doğdu bu gece . .
Dünyalar bu gece garkoldu nura,
Gönüller bu gec·e erdi sürura,
insanlık bu gece vardı şuura,
Resul-i Mücteba doğdu bu gece ..
Eğildi vecd ile dağlarla taşlar,
Secdeye kapandı şükrile başlar,
Bu gece silindi gözlerden yaşlar,
Habib-i Kibriya doğdu bu gece . .

Bu gece canıara canan verildi,
Bu gece uşşaka ferman verildi,
Bu gece dertlere derman verildi,
ResUl-i mücteba doğdu bu gece..

-
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Aşıklar bu gece devran ederler,
Arş ile kürsiyi cevlan ederler,
Cemal-i Resülü seyran ederler,
Rabib-i Kibriya doğdu bu gece ..
Bu gece doğdu ol şems-i hakikat,
Levlake sırrıyla ba'is-i hılkat,
Mazhar-ı şefaat, sahib-i şefkat ;
Resfıl-i mücteba doğdu bu gece ..
Mir'at-ı haktır ol, zatında kamil ;
Risalet abdında cihana şamil ,
ins-ü cin, nüh felek hükmüyle amil ;
Habib-i Kibriya doğdu bu gece ..
Hasılı övmüşte yaratmış Mevlam,
Vasfını senadan acizdir kelam,
Her nefes verelim salat-ü selam,
Resul-i mücteba doğdu bu gece ..
Aşki'ye lfıtfetti malı cemalini,
Ma'nada seyrettim ma-fil-balini,
Dost-düşman bildiler çün kemalini,
Rabib-i kibriya doğdu bu gece ..
«M Ü J D E ! »
Şehr-i Rebi'ul-evveldir ayların en yücesi,
Müjde müjde mü'minlere, malı-ı gufran geliyor ;
Şah-ı rüsfıl tulfı etti on ikinci gecesi,
Küfr-ü dalaleti yakan nur-u Rabman geliyor ..
Arş-ı ala donanmıştır Muhammed'in nuruyla,
Köhne dünya arınmıştır teşrifi süruruyla,
Hakla batıl ayrılmıştır hidayet şuuruyla,
Bir elinde şeriati, sırrı Kur'an geliyor..

Ol sultan-ı din-i mübiyn, rahmeten lil-alemiyn ;
Rekzeyledi arş-ü ferşe islamiyyet alemin,
La ilahe illallah'ı yazdı kudret kalemin,
Muhammedün Resfılalluh ile bir can geliyor..
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Ol hatem-en Nebi'dir ki, Eb-ül-Ervah kıdemi ;
Yere göğe şeref verdi o mübarek kademi,
Ayağının tozlanna sürsem nola didemi,
Ahir zaman Peygamberi ulu sultan geliyor. .
Aşki hakka secde eyle, bu gece makbul olur ;
Aç elierin barigaha, dualar kabul olur ;
Muhammed'i candan seven, Rabbine de kul olur ; ·
Müjde müjde ehl-i aşka, derde derman geliyor . .

« Ş E H R U L L A H>'
Ehl-i iyman teşrifiyle müftehir,
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
Ehl-i irfan tebşiriyle müftekir,
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
ilk gecesi ibadetle daim ol,
Birinci gün veehen Iilialı saim ol,
Aczini bil, kulluğunda daim ol ;
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah ..
Malı-ı Recep ganimettir, b ilmeli ;
Tövbe ile günahları silmeli,
Müslümanlar sevinmeli, gülmeli ;
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah ..
Kadrini bilene ne mutlu gündür,
Kalbini n ak eyle, Allah'a döııdür ;
Rahmete nail ol. ateşi söndür ;
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
Tevhidi bırakma asla dilinden,

Gayret kemerini çözme belinden,
Kana kana iç bu rahmet selinden,
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
N amazın,

isyana kefalet olur ;
Orucun, günaha kefaret olur ;
Mü'mine en büyük şefaat olur,
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
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ibadet ve ta'at ne büyük nimet,
Birazcık gayretle, biraz da himmet ;
Kapanır cehennem, açılır cennet ;
Şehnıllah'a girdik el-hamdü lillah . .
Kevser-i Resulden içmek istersen,
Cennette hulleler biçrnek istersen,
Akibet iymanla göçrnek istersen,
Şehrullah'a girdik el-hamdü lillah . .
Aşki gel kaim o l Hakkın yoluna,
Lfıtfudur Şehrullah, Hakkın kuluna,
Kul gerek kullukta daim buluna,
Şehrullah' a girdik el-hamdü lillah. .

«LÜTF-U-lLAID»
Açıldı bu gece ebvab-ı rahmet,
Mü'mine Mevla'dan selamlar geldi ..
Tevhid-ü tahmidle ref'oldu zulmet,
Hak celle aladan ikramlar geldi. .
Aşk odu düşünce kalb-i mecruha,
Tesbilı-i tekbirle nur indi ruha,
Merhamet buyurdu asi güruha,
Hidayet taciyle ilhamlar geldi. .
Aşk ile Hak dedi dağlar ve taşlar,
Döküldü gözlerden kan ile yaşlar,
Kıyamda, rükfıda, secdede başlar ;
Mağfiret va'deden keUı.mlar geldi..
Kulunuz biz senin ey kerim Allah !
Rahmeyle bizlere ey rahim Allah !
Lfıtfunla yarlığa ey halim Allah !
Mücrime daima in'amlar geldi ..
Kapından kovarsan, kime gideriz ?
Narında yakarsan, biz ne ederiz ?
Ma'bud-u hakiki bir sensin deriz ;
Kul isyan eyledi, İhsanlar geldi..
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Muhammed aşkına affet bizleri,
Karartma mahşerde malızun yüzleri,
Dergelı-i izzette yaşlı gözleri,
Tövbeye vesile imk8.nlar geldi..
tlahi ! Günahım dağlardan yüce,
tsyanla memluyum gündüz ve gece,
Umar ki, Kevser-i Resulden içe,
Aşki'nin guşuna ifhamlar geldi..
«LEYLE-t-BERAT»
Defter-i a'malin hakka sunulur,
Beratın verilir, Berat gecesi..
ömürler, rızıklar tayin olunur ;
Hacetin görülür Berat gecesi. .
B u gece manada Kevser içilir,
Mü'mine nurlardan hulle biçilir,
Aşıka Firdevs'ten kapı açılır,
Cennete girilir Bera t gecesi..
Mü'minler düzalıtan beri olurlar,
Münkirler gidecek yeri bulurlar,
Yapılan hayırla şerri görürler,
Defterler dürülür Berat gecesi..
Gündüzü şevk ile saim olmalı,
Gecesi zevk ile kaim olmalı,
Mevla'ya kullukta daim olmalı,
Sırlara erilir Berat gecesi..
Şaban'ın onbeşi, hayr-ı kesirdir,
Gaflete düşenler nefse esirdir,
Kadrini bilene Kadir'le birdir,
Huzura vanlır Berat gecesi..
gece dünyaya n id a olunur,
Herkesin haceti kaza olunur,
Mü'mine ihsanlar ata olunur,
önüne serilir Berat gecesi..

Bu

Ey Aşki ! Sure-i Duhan'ı oku,
Silinir kalbinden üzüntü, korku ;
Kim almak isterse cennetten koku,
Kur'ana sarılır Berat gecesi ..
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<<LEYLE-t-KADR»

Sfıre-i Kadr'de Hak celle ala,
Kadrini bildirdi, Kadir gecesi ..
Lfıtfiyle, fazlıyle ol yüce Mevla ;
Kulunu güldürdü Kadir gecesi . .
O
O

gece eyledi Kur'anı inzal,
gece eyledi Cibril'i irsal,
Selamlar gönderdi Rabbi müte'al,
Gözyaşın dindirdi Kadir gecesi..

Bin aydan hayırlı, bilin buyurdu ;
Kadir'in kadrini bize duyurdu,
Mü'mini, kafi ri nura doyurdu ;
Rahmete erdirdi Kadir gecesi . .
Kadrini bilene, her gün Kadir'dir ;
Gafilin gafleti, nefse gadirdir ;
Bu gece mü'mine şerh-i sadırdır,
Hükmünü indirdi Kadir gecesi..
Ne mutlu bu gece sc:cde edene,
Ne mutlu bu gece vecde gidene,
Ne mutlu bu gece mecde yetene,
Cenneti verdirdi Kadir gecesi . .
E y Aşki ! Kadrini bil d e şükreyle,
Başını secdeye koy da zikreyle,
Rabbinin ihsanı nedir, fikreyle,
Ateşi söndürdü Kadir gecesi..
« BAYRA...l\1

EDELiM »

Ş arab-ı aşkını nfış ettir ya Rab !
içelim im'anla bayram edelim ..
irci'i hitabın gfış ettir ya Rab !
Göçelim iymanla bayram edelim . .

iymandan, Kur'andan ayınna bizi ;
ilahi ! Haramla doyurma bizi,
Yolundan şaşarsak, affeyle bizi ;
Seçelim irfanla bayram edelim . .
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Rizayı ilabin olsun bendimiz,
Kelam-ı ilabin olsun pendimiz,
Sırat-ı mijstakim üzre kendimiz,
Geçelim iz'anla bayram edelim.
Mahşerde ak eyle yüzlerimizi,
Nurunla nurlandır gözlerimizi,
Günahtan arındır özlerimizi,
ölçelim mizanla bayram edelim . .
Kendine kul eyle, ResUl e ümmet ;
Livayı harndinin altında cem'et,
Açılsın bizlere ebvab-ı cennet,
U çalım Rıdvan'la bayram edelim ..
Cennet-ü cemalin lutfet görelim,
O büyük nimete biz de erelim,
Muhammed bağından güller derelim,
Saçalım elvanla bayram edelim. :
Aşki'ye bezleyle sen didarını,
Lu tfunla sevindir ben dildarını,
Firdevs-i aşiyan eyle darıru,
Açalım ihvanla .bayram edelim . .
«İ H L A S»

Ehl-i aşkın bikes-ü bi-nevası,
Bezm-i vuslat bulmayınca hastadır,
Zikr-ü tevhid iksiridir devası,
Derde derman Sure-i ihlas'tadır . .
ihlas oku, ihlasa gel, halis ol ;
Fi Mak'ad-ı S ıdk a eriş, calis ol ;
Enbiya-ü Evliya'ya varis ol,
Vas-h canan Sure-i ihlas'tadır ..
'

Virdin olsun Kul Hüvallahu ahad,
Ol kerimin lutf-u ihsanı bi-had,
Ger dilersen bulasın revh-u rahat,
Sırrı Sübhan Sure-i ihlas'tadır. .
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thlas nasip eyle Aşkf kuluna,
!hlas ile ilet aşkın yoluna,
thlas ile huzurunda buluna,
Hükm-ü ferman Sure-i thlas'tadır. .

«T ö V B E»
Hakka isyan eyleyen,
Tövbeye gel tövbeye,
Küfür gıybet söyleyen,
Tövbeye gel tövbeye ..

örnrün sona ermeden,

Kuşça canın vermeden,
Kara yere girmeden,
Tövbeye gel tövbeye. .

ömür kuşu uçmadan,
Bu dünyadan göçmeden,
Fırsat elden kaçmadan,
Tövbeye gel tövbeye ..
Doldu günah kefesi,
Yıprandı can kafesi,
Bekleme son nefesi,
Tövbeye gel tövbeye . .
Sana derim ey kişi,
Secdeye koyup başı,
Akıt gözünden yaşı,
Tövbeye gel tövbeye ..
Yüzün siyah k apkara,
Sinende binbir yara,
Yalvaragör Gaffar'a,
Tövbeye gel tövbeye ..
Günahkar makhur olur,
Tövbekar mağfur olur,
Herkes ettiğin bulur,
Tövbeye gel tövbeye. .
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Ne buldun bu isyanla,
ömrün· geçti nisyanla,
Artık aczini anla,
Tövbeye gel tövbeye ..
Aşk! sen de tövbe et,
Sana da gelir nöbet,
Mevla yarlığar elbet,
Tövbeye gel tövbeye..
« HAK RIZASI»

Her kim Hakkın rizasım ararsa,
Muktezası bil ki onda gizlidir,
Şer'a uygun, akla yakın ne varsa ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Kul daima Hak emrini tutmalı,
Emr-i ma'ruf nehy-i münker etmeli ;
ihlas ile doğru yola gi tmeli,
Hak rizası belki onda gizlidir.
Zahir - batın mü'min temiz olmalı,
Gusül edip, abdestini almalı ;
Fevt etmeden namazını kılmalı,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Gel ey kardeş ! Cemaate devam et,
Hak Resfıle salat ile selam et,
Doğru konuş, hep hayırlı kelam et ;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Oruç ile terbiye et nefsini,
Terk et gayrı hevayı hevesini,
Tevhid ile süsle her nefesini,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Muktedirsen haccı ihmal eyleme,
Zekat da ver, borcu imhal eyleme ;
Kul hakkını zinhar ihlal eyleme,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Anan baban sağ iseler ni'met bil,
Hizmet edip, ikramı ganimet bil ;
Dua ederlerse cana minnet bil,
Hak rizası belki onda gizlidir ..

F : 21
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Akrabanı ziyaret et sevindir,
Ağlayanın gözyaşını sil, dindir ;
Açı doyur, yoksulları giyindir ;
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Çalış, kazan ; tembel tembel oturma!
Ele umut bağlayarak boş durma !
Tutumlu ol, kazaneını savurma ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Haramdan kaç, helaldense hiç şaşma ;
Helal varken haram peşinde koşma,
Kendini bil, başkasıyla uğraşma ;
Hak rizası belki onda gizlidir.
işçi isen işini sev, zor görme ;
işverensen işçini sev, her görme ;
işyerinde haksızlığa yer verme,
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Esnaf isen terazini oynatma,
Vezni noksan, ezik, çürük mal satma ;
Hiyle ile halkı sakın aldatma,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Memur isen adaletten ayrılma,
Zulmederek İyınamndan sıyrılma,
Rüşvet ile hak yolundan eğrilme,
Hak rizası belki onda. gizlidir ..
Evli isen iyalini hoşça tut,
Eviadına Kur'an ve ilim akut,
Dini öğret, hem müjdele, hem korkut ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Büyüğünü ta'zim eyle hürmet et,
Küçüğünü taltif eyle himmet et,
Akranını tekrim eyle hizmet et,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Salih refik edin hemen kendine,
Kötülerin kapılma hiç fendine,
itibar et refikinin pendine,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
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ikram etmek sünnet-i seniyyedir,
Kendin yeme, misafirine yedir ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Malılukata ibret ile nazar et,
Hayvaniara zulmetmekten hazer et,
Yemini ver, suyunu da hazır et ;
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Ş:ytan senin düşmanındır, dost sanma !
isti'aze etmeden onu anma,
Dosta sığın, düşmanına aldanma ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
işlediğin günahları un u tma,
Ham hayaile kendini hiç avutma,
Günahkarla, tövbekarı bir tutma ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
istiğfar et, günalıma nadim ol ;
Şimdengeru Hak emrine hadim ol ;
Hakka rücu eyle gayrı adem ol,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Zulmü reddet, zalimlere yar olma ;
Bu dünyada hiç kimseye bar olma,
Gül ol koklan, can inciten har olma ;
Hak rizası belki onda gizlidir.
Vatan için canını ver hiç korkma,
Al bayrağı kanını ver bırakma,
Anayurda kahbe düşmanı sokma,
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Varlık ta da, darlıkta d a şükreyle ;
Kaza, bela nerden gelir fikreyle ;
Gece - gündüz yaradam zikreyle,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Tevakki et kibir, hased, riyadan ;
Baykuş gibi korkup kaçma ziyadan,
Tevfik dile Cenab-ı Kibriya'dan,
Hak rizası belki onda gizlidir . .
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Ahdi bozup, terk-i diyanet etme ;
Şehadette cürmü sıyanet etme,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Kötü sözden koru, k olla dilini ;
Kötü işe alet etme elini,
Kötülere uyup şaşma yolunu,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Dedikodu mahveder bir milleti,
Fitne, fesat, münafıklık illeti ;
Reva görme nefsine bu zilleti,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
Hiç kimseyle alay etme, kalp kırma ;
Ayıbını bulup yüzüne vurma,
Sen düşers in, kimseye tuzak kurma ;
Hak rizası belki onda gizlidir . .
Kur'an olsun her işinde höccetin,
Haktan dile, her ne ise hacetin ;
Şer a uymak olsa da gayet çetin,
Hak rizası belki onda gizlidir.
Beyn-el-Havf-ı ver-Rica'da kıl karar,
Korku ile ricadan gelmez zarar,
Aklı olan kullukta izzet arar,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
iyi bil ki, ölüm sana pek yakın ;
Gaflet edip isyana düşme sakın,
( Gel ey kulum ! ) hitabı gelir Hakkın
Hak rizası belki onda gizlidir .
Aşki hakka davet eder ihvanı,
Hem diler ki, olalar dua-lıanı ;
Yüz akıyla verirsek imtihanı,
Hak rizası belki onda gizlidir ..
'

.

.

« ETTiöiNi BULURSUN ! »
Mağrur olma hüsn-ü ana, rüzgar gibi gelir geçer ;
Bu faniye gelen mahlfık, ecel şarabından içer ;
Arif olan bu cihanda, hayrı şerri bilir, seçer ;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ade mo ğlu ekti ğini bir gün olur mutlak biçer. .
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Mala mülke güvenilmez, ele kalır harap olur ;
Makam ile öğünülmez, elden gider serab olur,
İpek döşek beğenmeyen, gün gelir ki türab olur ;
�ak rizasın kazanma yan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Mevt ermeden ölebilen, daim bakla baki kalır ;
Basireti olan kişi, gördüğünden i bret alır ;
İyilik de, fenalık da sahibini ergeç bulur ;
�ak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer ..
Bu dünyaya gelen insan, hak rizasın bulmalıdır ;
Gelenler hep gidiyorlar, bundan ibret almalıdır ;
Biraz gayret ve himmetle, gerçek insan olmalıdır ;
Hak rizasın kazanmayan insan gelir hayvan göçer ;
A demoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer ..
Sadık yoldaş amelindir, ibadetten geri kalma ;
Hak kelamı kabul ey le, iblis gibi mahrum olma ;
Kul hakkından ihtiraz et, sakın beddua alma ;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Hesap günü adaletin tecellisi acı olur,
Boynuzsuz koç, boynuzludan buzurda davacı olur ;
Hasenat da, seyyiat da işleyene raci olur ;
Hak riz as ın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer . .
Konan göçer, kimse kalmaz ; dünya misafirhanedir ;
Ziynetine aldananlar, bilmiş ol ki, divanedir ;
Ma'mureler harap olur, bir acayip viranedir ;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer ..
Varsın dönsün el sözünden, hulfeyleme alıdına dur ;
Melek suru üflemeden, haşrı neşri bunda gör ;
Bütün dünya La diyorsa, sen yanılma illa'da dur ;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
Ademoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer ..
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Aşki hazır ol ölüme, pek yakında gelir elbet ;
Sekiz arşın bir kefendir, gider ayak bütün servet ;
Muhammed'e bağla gönlün, budur ancak izzü devlet ;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer ;
A demoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer ..
«<I A K

Y O L U»

Sanma gayrı rah olur,
Hak yolu ferah olur,
Girenler iflah olur,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur . .
Bilirler, b ilişenler ;
Ledünne erişenler,
Hak ile söyleşenler,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur . .
Erenlerin sohbeti,
Muhammed muhabbeti,
Bulan anda hikmeti,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur . .
Ezelidir b u meydan,
Giremez asla nadan,
Sıdk ile eden devran,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur ..
Hakka gönül verenler,
Hakikate erenler,
Pirden h imm et görenler,
A rif-i billah olur,
Esrara agah olur ..
Muhammed ile Ali,
Meydan onların veli,
Ezelde diyeq BELt,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur . .
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Aşk elinden ah iden,
Nefsin vakf-ı rah iden,
Feyz alan Cerrahi'den,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur . .
·

Aşk i ! oldu Hak ayan,
Hak ile Hak nümayan,
Hak kelamını duyan,
Arif-i billah olur,
Esrara agah olur..
«MÜRŞtD-t-KAMiL»

Aşk yolunda can-ü başı,
Feda eden gelsin beri,
Müra'inin gözü yaşı,
Fayda etmez, dönsün geri..
iştibahı terkeyle gel,
Hırs-ı cahı terkeyle gel,
Terki dahi terkeyle gel,
Fark edesin hayri şerri..
Hak ile hak olagören,
Hak yolunda başın veren,
Bu dünyada hakka eren,
Neyler acep sim-ü zeri.
.

Ete kana bürünmüşsün,
insan gibi görünmüşsün,
Nidem yerde sürünmüşsün,
Sönmüş gayri gözün feri ..
Er olmağa gayretin yok,

Suretin var, siyretin yok ;
Gözlerin var, ibretin yok ;
Baki bildin fani yeri . .
E r olana yol bulunur,
Tutunacak el bulunur,
Yetmiş iki dil bulunur,
Terk edegör hemen seri . .
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Hak yolunu bularn dersen,
Kamil insan olam dersen,
Bir mürşide teslim ol sen,
Aşki'den al bu haberi..
« GAZA'Y I EKBER »
-

-

1krar-ı Hak ile Elest bezminde,
Beli diyip secde edenlerdenim,
Nefs ile gazay-ı ekber azminde,
Cehd edip ben vecde gidenlerdenim ..
Aşk ile takdire boynumu verdim,
Cefaya k atlandım, safaya erdim ;
Nefsimi hak edip yerlere serdim,
Bu yolda rizayı güdenlerdenim ..
Cübbeyi çıkarıp abayı aldım,
Kendimi deryay-ı mihnete saldım,
Bir zaman öylece hayrette kaldım,
Mihneti ben ni 'met bilenlerdenim . .
Başıma gelmedik bela kalmadı,
Bu gönül felekten hiç kam almadı,
Arttıkça arttı hep çilem dolmadı,
Halime baktıkça gülenlerdenim ..
Aşki'ye yakışmaz -haşa- şikayet,
Dosturnun takdiri elbet saadet,
Biri iki görmek asıl felaket,
Hamdolsun bu sırra erenlerdenim . .
« GAVS-'OL-A'ZAM »

Düştüm aşkın seline,
Vardım Bağdat iline,
Meftun oldum gülüne,
Sultan Abdülkadir'in . .
BELi dedim sözüne,
Bel bağladım özüne,
Aşık oldum yüzüne,
Sultan Abdülkadir'in ..

-
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Kıyamında Hfı dedim,
Aşk lokmasından yedim,
Ezkarını belledim,
Sultan Abdülkadir'in ..
Gülünü tae eyledim,
Derde ilaç eyledim,
Sırrın ihraç eyledim,
Sultan Abdülkadir'in ..
Ehlullah durur saf saf,
Rükfı'a varır etraf,
Ederler beytin tavaf,
Sultan Abdülkadir'in . .
Bülbül-i bag-ı Resfıl,
Eyledi Hakka vüsfıl,
Niyazı buldu husfıl,
Sultan Abdülkadir'in ..
Muhammed'in torunu,
Arşa salmış nurunu,
Seyrettim zuhurunu,
Sultan Abdülkadirin . .
Aşki'ye imdat eyle,
Himmetinle şad eyle,
Vasfını inşad eyle,
Sultan Abdülkadirin ..
«BAzULLAH-iL-EŞHEB »

Meded ya Gavs-ül-a·zam,
Pir sultan Abdülkadir,
Mevhibe-i muazzam,
Pir sultan Abdülkadir . .
Nesl-i pak-i Mustafa,
Hanedan-ı ba-safa,
Dürrü yekta-i vefa,
Pir sultan Abdülkadir . .
O l sultan-ül-Evliya,
Nüktedan-ül asfiya,
Hem bürhan-ül etkıya,
Pir sultan Abdülkadir ..
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Mazhar-ı sırrı Huda,
Meşher-i feyz-i ata,
Meş'ar-i pfış-i hata,
Pir sultan Abdülkadir..
İns-ü cin oldu hayran,
Melekler kıldı devran,
Arşı eyledi seyran,
Pir sultan Abdülkadir ..
Bergüzar-ı Mürteza,
Rehgüzar-ı Mücteba,
Gülzar-ı al-i aba,
Pir sultan Abdülkadir ..
Aşki kurban yoluna,
Dergehinde buluna,
Himmet eyle kuluna,
Pir sultan Abdülkadir ..
«MEDED YA HZ. MEVLANA»

Aşk-ı niyaz eyleyerek huzurda,
Elinden bir bade içsem Mevlana. .
Soyundursan sivadan bir nazarda,
Me st olup kendimden geçsem Mevlana. .
Kabe-i uşşaktır merkad-i pakin,
Derde devadır hak-i ıtırnakin,
Sema' ile tavaf etsem, efiakin
ötesine kadar uçsam Mevlana ..
Noksan gelen tamamlanır, can bulur ;
Can, canını bulunca canan olur ;
Can-ü canan vasıl-ı cinan olur,
Varsam ben de bir can seçsem Mevlana . .
Peygamber değilsin, kitabın vardır ;
Bütün insanlığa b itabm vardır,
Mazlfımla mahzuna şitabm vardır,
Lutfetsen sırrını açsam Mevlana. .
Hazreti Allah'ın sevgili kulu,
Muhammed aşkıyle buldu Hak yolu,
Ali 'nin elinden içti bir dolu,
B i r katre versen de saçsam Mevlana ..
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Tebessümün ehl-i dile şafidir,
Tevecühün ehl-i a�ka na.fidir,
Bir nigehin bu bendene kafidir ,
Nail olsam, öyle göçsem Mevlana

..

Aşki senin ilelebet kölendir,
Gönül eri Hak yolunda ölendir,
Gerçek aşık ölürken de gülendir,
Ayağından bir kez kuçsam Mevlana ..

«H A Z R E T İ - P İ R»
-

Lfıtf-u himmet niyaz eyler sa'ilim,
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Nola görsem, cemaline ma'ilim ;
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Mahrum olmaz dergehine yüz süren,
Malızun olmaz meh cemalini gören,
Malıcup olmaz inayetine eren,
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi. .
Bab-ı lfıtfun üftadene küşade,
Bir nigehin ka.fi gelir irşade,
Kıl terahhum, gel bu dil-i naşade ;
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Huzurunda el bağlayan dost olur,
Dost elinden bade içer, mest olur ;
Erer vuslat sırrına, sermest olur ;
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Dertli gelen dertlerini unutur,
Ağlayanın gözyaşını kurutur,
Malızun olan gönülleri avutur,
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Aşk i kulun, kurbanındır a canım ;
Tende canım, canlar içre cananım ;
Bir nazar et, yeter bana sultanım ;
Ya Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
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«T E V E C C V H»

Lfıtfeyledin ibtida,
Narımızı nur ettin ;
Kıldık sana ik tida,
Ya Hazreti Nureddin ..
Halveti bülbülüsün,
Cerrahi'nin gülüsün,
Hakkın seçkin kulusun,
Ya Hazreti Nureddin . .
Aşkullahın şuuru,
Muhammed-Ali nuru,
Zatındadır zuhuru ,
Ya Hazreti Nureddin . .
Keramatın nümayan,
Himmetlerin bi-payan,
Sende bulur arayan,
Ya Hazreti Nureddin . .
Gönlümde yatanımsın,
Kalbirnde atanımsın,
Elimden tutanımsın,
Ya Hazreti Nureddin . .
Dergehine varayım,
Ta'zim ile durayım,
Cemalini göreyim,
Ya Hazreti Nureddin . .
Dertliler dermanısın,
Gönüller sultanısın,
Veliler arslanısın,
Ya Hazreti Nureddin. .
Düşmüşüro kaldır beni,
Rabmete daldır beni,
Huzura aldır beni,
Ya Hazreti Nureddin..
Aşk! söyler halini,
Vasfeder kemalini,
Bezleyle visalini,
Ya Hazreti Nureddin . .
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«D A ' V E T»

Cerrahi 'ye gel heman,
Bularn dersen ger rahi,
Komaz gönülde güman,
Pir Nureddin Cerrahi..
Birnıneti hazır olur,
Kalbine nazır olur,
Müşkile nasır olur,
Pir Nureddin Cerrahi ..
Yolu asan yoldürür,
Gönlün Hakka döndürür,
Ağlayaru güldürür,
Pir Nureddin Cerrahi..
Kerameti bi-payan,
Asariyle nümayan,
El-hak ta'zime şayan,
Pir Nureddin Cerrahi..
Zengin eder fakiri ,
Aziz eder hakiri,
Hakka çeker zakiri,
Pir Nureddin Cerrahi..
Dertlerin dermanıdır,
Gönüller sul tanıdır,
A şıkın bürhanıdır,
Pir Nureddin Cerrahi..
Gözetir dervişini,
A san eder işini,
Veliler hemnişini,
Pir Nureddin C 2rrahi . .
Aşki kemter kuludur,
Bu yol aşkın yoludur,
iliulardan uludur,
Pir Nur eddin Cerrahi..
« V i S A L»
Bu gece yari gördüm, şükür el-hamdü lillah,
Ayağına yüz sürdüm, şükür el-hamdü lillah ..

Bana armağan verdi, dilimden düşmez vird.i,
Gönül murada erdi, şükür el-hamdü lillah ..

- 446 -

Elifleme belinde, tesbihi var elinde,
Gönlüm aşkın selinde, şükür el-hamdü lillah . .
Yüzü nurla bezenmiş, yaradan pek özenmiş,
Ne kadar da güzelmiş, şükür el-hamdü lillah ..
Sakal siyah, hiç yok ak ; kalbinde nurdan revnak,
övmüşte yaratmış Hak. şükür el-hamdü lillah ..
Tacı vardı başında, nurdan hilal kaşında,
Yıkandım göz yaşında, şükür el-hamdü lillah . .
Pirim, efendim benim ; fedadır can-ü tenim,
Azad olmaz bendenim, şükür el-hamdü lillah ..
Aşki mest olup gitti, muhabbet cana yetti,
Nureddin'i seyretti, şükür el-hamdü lillah . .
« A D A B - I - T A R i K )}

Tövbe, misak ve bi'attır tarikin bidayeti ;
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız ..
Bu ilk ü ç şart, açar elbet tarik-i hidayeti ;
P i r Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız . .
Meveddet'le sehavet'tir, hükm-ü tari k ibtida ;
Yakin olur sabredenler, kılar Hakka iktida ;
Tevekkülle tefekkürden gayrı etmez iktiza,
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız . .
ilm-ü hilm'i, rükn-ü tarik buyurmuştur erenler,
Sabr-ü riza ile vuslat bulur gönül verenler,
Şükr-ü ihlas kapısından geçer Hakkı görenler,
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız . .
Tövbe edip, teslim olmak tarikimiz binası,
Zühd-ü tekva mü'minlerin daim hamd-ü senası,
Kanaatle vasıl olur arif-ü aşinası,
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız ..
Şeri'at kavl-i Muhammed, tarikat fiil-i Resul ;
Hakikat hal-i Muhammed, siyretidir her usul,
l\'larifet sırrı Muhammed, edemez herkes vüslll,
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız ..
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Aşki söyler ralı-ı Hakkın ahkam-ü erkanını,
Hazırla3ın ehl-i irfan saadet imkanını,
Bulsa gerek cümle ihvan ol şefaat kanını,
Pir Nureddin Cerrahi'den böyle destur almışız . .
«

MEŞREB-i-CERRAHİ »

Biz Cerrahi canlarıyız, can veririz Hayder'e ;
Hamse-i-al-i-abaya, hem eviad-ı Kevser'e ;
Can-ü başı feda kıldık ol fatih-i Hayber'e,
Bende-i şah-ı velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pirimiz, sultanımız ..
Ehl-i beyt-i Mustafa'nın hakine yüz sürmüşüz,
Hamd-ü-lillah dü-cihanda Hakkı Hakta görmüşüz,
Aşk yolunda sabrile bir nice sırra ermişiz,
Bende-i şah-ı velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pirimiz, sultanımız ..
Şah-ı sırrı velayettir ol şehinşah, ey zahit !
Çün buyurdu : (Ene ve Aliyyün min Nfırin vahit)
işte Kur'an, işte Hadis, şanına adil şahit ;
Bende-i şah-ı velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pirimiz, sultanımız..
Hel eta suresinde Hak zikreyledi şanını,
Ehl-i sema tebcil etti Ebi-Türab namını,
Severiz biz dostlarını, sevmeyiz düşmanını ;
Bende-i şah-ı velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pirimiz, sultanımız . .
(L3Jıınüke Lahıni, Demül<e Demi . ) buyurdu Resul,
(Rulıüke Ruhi.. ) sırrında tecr�lli kıldı vüsul,
.

Ayrı gayrı vehmedende ma'r .fet bulmaz husül,
Bende-i şah-ı velayettir bizi1 Lı unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pir ; niz, sultanımız..

ilim
şehri Mu�·- , ::-.ı.ımr ..._ 'dir, Ali anın babıdır ;
Bu gerçeği anlayanlar. ıakikat erbabıdır ;
Anınçün kim ehl-i irfa n ayağı türabıdır1
Bende-i şah-: velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Ha� ·der-i Kerar pirimiz, sultanımız ..
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Aşki Eder Haseney'e daim arz-ı iftikar,
Çün bilir ki, saki-i Revser'dir ol sahib vekar,
La Feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar;
Bende-i şah-ı velayettir bizim unvanımız,
Hazreti Hayder-i Kerrar pirimiz, sultanımız ..

«R A H I - A Ş K»

Talib-i feyz-i Huda'yız, Halveti Cerrahi'yiz ;
Calib-i fevz-i hüdayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Cerrahi'den bade-i aşk nfış eyledik ezelde,
Biz ol bülbül-i şeydayız, Halveti Cerrahi'yiz..
Çün cemal-i Mustafa'ya aşık olduk gönülden,
Bir nigehe can fedayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Hazret-i Hayder-i Kerrar gönlümüz sultanıdır,
Çaker-i 3.1-i abayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Ehl-i beyte muhabbette dost oluruz dost ile,
Bugzedenlerden cüdayız, Halveti Cerrahi'yiz . .
O n i k i imam ile on dört ma'sum baş tacımız,
üftade-i su 'adayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Cihar yar-ı güzine de, ashab-ü ansara da ;
Ta'zim-ü tekrim edayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Rehberimiz kitap, sünnet ; düsturumuz şeri'at ;
Ehlullah'a muktedayız, Halveti Cerrahi'yiz . .
Biri iki göremeyiz, tevhiddedir yolumuz ;
Salik-i ralı-ı rizayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Hazret-i Pir Nureddin'den irşad aldık vuslata,
Nail-i cfıd-ü atayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
itikatta ehl-i sünnet vel-cemaat yolumuz,
Kalender-i hoş-edayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Erenlere BELi dedik, yollarına baş koyduk ;
Ehl-i aşka mübtedayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Mezhebimiz Hanefi'dir, meşrebimiz Halveti ;
Ralı-ı Hakta hüveydayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Gazayı ekber eyleriz nefsimizle dem-be-dem,
Hem hata-pfış ridayız, Halveti Cerrahi'yiz ..
Meydan-ı aşkta uryanız, Divan-ı Hakta giryan ;
Devranda mest-i sevdayız, Halveti Ceırahi'yiz ..
Her birimiz bir velidir, Hamd-ü lillah Aşkıya ;
Bab-ı vuslatta gedayız, Halveti Cerralüyiz ..
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<<T E M E S S V K,,
Şeyh Nureddin pirimiz,
Dü'cihan destgirimiz,
Kuluyuz her birimiz,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz ..
Emine'dir anası,
Abdullah'tır babası,
Muhammed'dir mahli.sı,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz. .

Nureddin'in

dervişi,
Hak ile daim işi,
Duysun, bilsin her kişi ;
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Haydar Kerri.r başımız,
Durmaz akar yaşımız,
Zikrullah tır işimiz,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..

Zühd-ü tekva bizdedir ,
Terk i şekva bizdedir,
-

Derde deva bizdedir,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz . .

Aşkı aldık Rumi'den,
irfanı Bestami d en,
Sülfıki itmam eden,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
'

Pir

ocağı kul eder,
Hak ile meşgul eder,
Ma'kfısu ma'kul eder,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz . .

F : 29
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Muzaffer'in bu sözü,
Şeyhine tuttu yüzü,
Kuçtu Cerrahi bizi,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..

«T E R G t B»

Benim şeyhim Fahri'dir,
Aşıkların fahridir,
ilm-i ledün bahridir,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz . .
Şeyhim elimden tuttu,
Beni hakka ilette,
Gördüğüm bana yetti,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz ..
Kurban ona canımız,
Arşa vardı şanımız,
Nur doldu her yanımız,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz . .
Devranı pek hoş olur,
Gi ren sanki kuş olur,
Zikr ile serhoş olur,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz ..
Dervişleri gazidir,
Hak onlardan razidir,
Aşki'nin niyazıdır,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz ..
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«Y O L U M U Z»

Zahid bize hor bakma,
Biz Mevla'yı bulmuşuz,
insafı da bırakma,
Hak ile Hak olmuşuz ..
imam Ali başımız,
İyınandır yoldaşımız,
Mü'minler kardaşımız,
Hak ile Hak olmuşuz ..
Halveti'dir yerimiz,
SEYYiD YAHYA pirimiz,
Bine bedel birimiz,
Hak ile Hak olmuşuz ..
Okuruz virdimizi,
Unuttuk derdimizi,
Mevlam yüceltti bizi,
Hak ile Hak olmuşuz ..
Aşki bizim yolumuz,
Cerrahi'di-r kolumuz,
Zikr-i Haktır dolumuz,
Hak ile Hak olmuşuz ..
«G E Ç M E Y i Z!»

Geçeriz dünyada can-ü canandan,
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz ..
Geçeriz ukbada bag-ı cinandan,
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz ..
Kanar hala kalbimizde bu yara,
Hayder'iyiz, meyletmeyiz agyara,
Çekseler de bizi sonunda dara,
KerbeHl'da akan kandan geçmeyiz . .
Hüseyn bizim canımız, cananımız ;
Hasan dahi dinimiz, iymanımız ;
Kırılsak da pirimiz, civanımız ;
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz ..
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Genç ihtiyar ateşe bıraksalar,
Boynumuza bukağılar taksalar,
Birer birer yakalayıp yaksalar,
Kerbela'da akan kandan geçmeyi.z.

.

Hazreti Hayder-i Kerrar başımız,
Hüseyn için dökülür gözyaşımız,
Bu dünyada kalsa tek yoldaşımız,
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz ..
Ehl-i beyt-i Mustafa'ya fedayız,
Hamdü lillah zalimlerden cüdayız,
Ruz-i malışer sahib-i iddiayız,
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz..
Aşki ağlar şehid-i Kerbela'ya,
Gözyaşıyla niyaz eyler Mevla'ya,
Katlanırız binbir türlü belaya,
Kerbela'da akan kandan geçmeyiz ..
«H O C A M A ! ))

Sıdk-u ihlas hasletinden mahrum görüp dünyayı,
Bu milk-i fenadan firar eyledi Husrev Hoca..
Fani zevk ve nimetiere tercih etti ukbayı,
Alem-i bakide karar eyledi Husrev Hoca ..
Zühd-ü tekva sahibiydi, ilm i ile amildi ;
Her bakımdan güvenilir bir insan-ı kamildi,
Merhameti, mürüvveti her malıluka şamildi,
Gizli sırrı aşikar eyledi Husrev Hoca ..
Sıkı sıkı sarıımıştı Allah'ın kitabına,
Hiç bir zaman aldırmadı kulların itabına,
ömür boyu kulak verdi 1rci'iy hitabına,
Eceli kendine şikar eyledi Husrev Hoca ..
Can-ü dilden aşık idi Resiılü Kibriya'ya,
Tahammülü yoktu asla muhabbette riyaya,
Bir gün olsun tenezzül eylemedi masivaya,
Bab-ı-tevazu'da israr eyledi Husrev Hoca ..

-
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Rıhletine matem etti bütün Fatih cami'i,
Boş kalmadı ders verdiği o kürsi-i lami'i,
Talebesi Salih şimdi irşad eder sami'i,
Ecr-ü sevap yönünden kar eyledi Husrev Hoca..
Okuttuğu Kur'an, Hadis daim onun refiki ;
Hiç şüphesiz makberinde meleklerdir şefi.ki,
Rfız-i malışer refik olsun ona Hakkın -tevfiki,
iymanı nefsine şi'ar eyledi Rusrev Hoca..
Aşki diler makamını eylesin Hak mualla,
Mustafa'ya komşu etsin cennette onu Mevla,
Ahbabına, ihvanına şefi kılsın evvela ;
Ni'met-i tamını ihtiyar eyledi Rusrev Hoca
..

«A N N E M E ! »

Gözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne,
Rayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne ..
Sen idin yıllarca derdime derman,
Sana yar olmadı bu kahpe devran,
Cennettir eminim şimdiki yuvan,
Gözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sanyor anne.
Küçükken okşardın bahtsız başımı,
Aç kalır, verirdin bana aşımı,
Silerdin gözümden akan yaşımı,

Andıkça içerim yanıyor anne,

Rayalin karşımda duruyor anne ..
Babam da sen idin, anam da sendin ;
Her iki yükü de birden yüklendin,
Sanınam ki bulunsun mislin menendin,
Yüreğim sevginle vuruyor anne,
Gözlerim hep seni arıyor anne ..
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Çok c efa çektin sen, oğlun yüzünden ;
Gözyaşın dinmedi güzel gözünden,
On yıldır mahrumuro tatlı sözünden,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne..
·

Didindin, çırpındın büyüttün beni,
Vakitsiz kocattın o nazik teni,
Duyarıın alnımda sıcak buseni,
Hayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne.
Yetimler, yoksullar anası idin,
Bu fani ömrümün manası idin,
Sen kadın nesiinin ranası idin,
Gözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sarıyor anne ..
Uzandın makbere, dinlendi başın;
iymanla Kur'andı zaten yoldaşın,
Ne yazık, orda da kırmışlar taşın ;
Andıkça içerim yanıyor anne,
Hayalin karşımda duruyor anne ..
B ilenler seninçin rahmet dilerler,
( Nur olsun yattığı makbere ) derler,
Cennettir ayağın bastığın yerler,
Yüreğim sevginle vuruyor ann e ,
Gözlerim hep seni arıyor anne ..
Hak sana cenneti eylesin mekan,
Civar-ı Restilde eylesin iskan,
Fatiha okurum ben de kemakan,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne..
Ey Aşki ! Ne çare, bu dünya yalan ;
Annenin yokluğu her şeyden yaman,
Rahmetle yad eyle, şad olsun anan,
Hayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne ..

-
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«K I Z I M A ! ))

ömrümün hazanında,
Gonca ikram eyledi,
Bir sabah ezanında,
Mevla ihsan eyledi..
Seherde öttü bülbül,
Gül dalında gonca gül,
Mest olup gitti gönül,
Mevla ihsan eyledi..
AYŞE koydum adını,
Tattım evlat tadını,
Gönlümün muradım,
Mevla ihsan eyledi. .
Kucakladım kuzumu,
öptüm sevdim kızımı,
Gördüm onda özüm.ü,
Mevla ihsan eyledi..
Altun sarısı bir baş,
Kudret çekmiş ince kaş,
Tel tel olmuş sırma saç,
Mevla ihsan eyledi. .
Evime doldu şenlik,
Mutluluk ve esenlik,
Kalmadı gitti benlik,
Mevla ihsan eyledi..
Aşki murada erdi,
Lfıtf-u sübhani gördü,
Gönlüne göre verdi,
Mevla ihsan eyledi . .
« 0 G L U M A ! ))

Rabbimin ikramı, gözümün nuru ;
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
Kalbimin ilhamı, gönlüm sürfıru ;
Muh ammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
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Ma'nada tecelli eyledi ismin,
Sırrımda tehalli eyledi resmin,
Ahsen-i-takviym'le halkoldu cisntin,
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
o isme müsehhar alem-i-sema,

O isim mazhar-ı allem-el-esma,
Hak seni isminle kılsın müsemma,
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..

ismine layık ol delır-i fenada,
Ceddine fa'ik ol hamd-ü-senada,
iymanla Kur'ana sarıl dünyada,
Muhammed Cüneyd'im ey canım oğul..
Rizayı ilahi matlubun olsun,
Server-i Enbiya mahbubun olsun,
A 'mal-i saliha mergubun olsun,
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
ilimdir cehl ile cihadda silah,
ilimle bulunur cihanda salah,
Sen ilme talip ol, balışeder Allah ;
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
Sen yeme, yoksula yedir aşını ;
Yetimle öksüzün okşa başını,
Ağlayan görürsen, sil gözyaşını ;
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
Kimsenin kalbini ineitme sakın,
Sen halka yakın ol, Hak olur yakın ;
Hükmüne razı ol Cenab-ı-Hakkın,
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
Görenler hayırlı evlad desinler,
Bizleri rahmetle yadeylesinler,
Aşki'nin ruhunu şadeylesinler,
Muhammed Cüneyd'im, ey canım oğul..
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«AH MiN-EL-AŞK»

Aşıkın ah-u enini
Yare değil, agyaredir ;
Çerheder arz-u zemini,
Aşk elinde avaredir ..
Kainatın aşktır özü,
Aşktır her şeyin içyüzü,
Aşık olanların gözü,
Aşk elinde a varedir ..
Yusuf, Züleyha ilinde ;
Azra, Vamık'ın dilinde ;
Mecnun, Leyla'nın yolunda ;
Aşk elinde avaredir . . .
Dikkatle bak dağlar, taşlar ;
Gökyüzünde uçan kuşlar,
Yazlar, baharlar ve kışlar,
Aşk elinde avaredir..
Cümle melek hem ins-ü can,
Damarlarda dolaşan kan,
İster uşak, ister sultan ;
Aşk elinde avaredir . .
Aşki aşık olmuş nola,
Düşmüş gider doğru yola
Varın sorun her bir kula,
Aşk elinde avaredir ..
«AŞK GöZÜ>>
Bir güzele gönül verdim vereli,
Bilmez oldum sağım ile solumu,
Bezm-i aşkta hüsn-ü anın göreli,
Mecnun misal şaşırdım ben yolumu ..
Bfıy-u virdin kıldı divane beni,
Tutamadım can kuşunu kafeste,
Şem'i hüsnün yaktı pervane teni,
Küllerimi savurdu bir nefeste..

-
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Aşk badesin içtim dostun elinden,
Bildim ancak nice bir saki buldum,
Mest-ü bitab geçtim aşkın selinden,
Bu alem-i fanide baki buldum . .
Kalmadı hiç bir eser, ben ben miyim?
Ben değilsem, bende ben olan kimdir ?
Sen mi bensin, yoksa ben de sen miyim?
Fani iken bakiyi bulan kimdir?
Mest olalı Aşki görmez cihanı,
Bu sırrı kemale ermeyen bilmez,
Ayan olur nihan ile pinhanı,
Şu var ki, cemali görmeyen bilmez . .
«S i T E M»

Bir bakışta etti teshir,
Çaldı aldım divaneyim,
Gamzelerin kıldı teşhir,
Çeldi fikrim avareyim . .
Bilemedim bana noldu,
Aşk ateşi kalbe doldu,
ilk görüşte olan oldu,
Çaldı aklım divaneyim ..
Konuşacak dil mi kaldı,
Uzanacak el mi kaldı,
Koklanacak gül mü kaldı,
Celdi fikrim a vareyim ..
Sarı saçın kemend etti,
Beni zülfüne bend etti,
Ol dilrüba ne fend etti,
Çaldı aklım divaneyim ..
Meclfı.b oldum servi boya,
Meh cemali benzer aya,
Bakamadım doya doya,
Çeldi fikrim avareyim . .
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Bir nigehin cana minnet,
İster öldür, ister inlet;
Bu aşk değil, belki cinnet ;
Çaldı aklım divarieyim ..
Aşki haber bekler senden,
Esirgeme bunu benden,
Geçti gayrı can-ü tenden,
Çeldi fikrim avareyim . .
«S I R !»

Yüz bin çiçek yara tır,
Gül kalır har içinde,
Dağı taşı aratır,
Bülbüle zar içinde . .
Düşen aşkın bendine,
Malik olmaz kendine,
Zebun olur fendine,
Bilmez ki yar içinde ..
Aşk manadır görünmez,
Bir sırdır ki, bilinmez ;
Bilinse de söylenmez,
Yar-ü agyar içinde . .
İçtim aşkın zehrini,
Geçtim gönül nehrini,
Buldum vuslat şehrini;
Bildim ne var içinde ..
Aşki söyler halini,
Aşık'ın kemalini,
Cennet-ü cemalini,
Gördü ebrar içinde

. .

«N E Y i M ?»

örnrün bitirmiş,
Viranemiyim?
Aklın yitirmiş,
Divane miyim?
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Nedir bu halim,
Artar melalim,
Söyle a zalim,
Bigane miyim ?
Kanat vururum,
Döner dururum,
Yanar kururum,
Pervan e miyim?
Şaşırdım kaldım,
Binbir renk aldım,
Doldum boşaldım,
Peymane miyim ?
Yaşlı gözlerim,
Tutmaz dizlerim,
Yolun izlerim,
Mestane miyim ?
Halim söylenir,
Gör neler denir,
Herkes eğlenir,
Terane miyim ?
Meczfı.b sanırlar,
Mecnun tanırlar,
Hep aldanıdar,
Uryane miyim ?
Koy söylesinler,
Aşık desinler,
Deli bilsinler,
Yegane miyim ?
Aşki can feda,
Olsa ne fayda,
Aşk oku yayda,
Kemane miyim?

- 461 «AŞK ATEŞi»

Güzeller elinden çektiğim nedir,
Sanırım her dilher bir eştir bana,
Avundum, aldandım ben kaç senedir ;
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Bu ateş şifadır aşka erene ,
Bir şuha meyledip gönül verene,
Aşkolsun sevdaya göğüs gerene,
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Kakülün perçemi altun sarısı,
Görünce gidiyor aklın yarısı,
Gönlümde yer etti bu aşk ağrısı,
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Merhamet eyle gel ey nazlı civan,
Aşkınla kalmadı hiç ta.b-ü tüvan,
Düşeyim yollara olayım revan,
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Bu aşkın zelırini içtim elinden,
Teselli umarım tatlı dilinden,
Razıyım dikene, koksam gülünden ;
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Bir gören oldu mu o fettan yari,
Kalbimi çaldı da seçti agyari,
Terketsem gerektir ben bu diyan,
Gördüğüm her dilher ateştir bana. .
Mecnun'un Leyla'sı gelir m i geri,

Mansur'a benzer mi her gönül eri,
Derler ki, aşıkın cennetmiş yeri,
Gördüğüm her dilher ateştir bana ..
Ey Aşki: geçici aşka inanma,
Aşk için söylenen her söze kanma,
Pervane misali ateşe yanma,
Gördüğün her dilher ateştir sana..

- 4:62 « GÜL VE DtKEN »

Mahvolur insan,
Aşkın elinde..
Hak ile yeksan,
Aşkın elinde..
Aşka kul oldum,
Bilmem nicoldum,
Kendimi buldum,
Aşkın . elinde..
Gönlüm Mevla'da,
Başım sevdada,
Emre amade,
Aşkın elinde ..
Kalbirnde yarım,
Bilmez agyarım,
Yok ihtiyanm,
Aşkın elinde ..
Ciğerim püryan,
Dideler giryan,
Olmuşum uryan,
Aşkın elinde . .
Dağları aştım,
Gezdim dolaştım,
Yolumu şaştım,
Aşkın elinde..
Aşki'ye noldu,
Yandı kül oldu,
Diken gül oldu,

Aşkın elinde ..
« E F S A N E»

Bir dilbere meftun oldum,
Gönlüm onun divanesi ..
Şem'i aşka makrun oldum,
Ruhum oldu pervanesi..

-
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Bade mis al meşhun oldum,
Mest eyledi peymanesi..
içtim anı mecnun oldum,
Yıllar sürdü mestanesi ..
Aşk ilinde medfun oldum,
Bu mevt aşkın nişanesi ..
Meh cemale merhun oldum,
Kıldı beni uryanesi..
'

Sırrı aşkta rneknun oldum,
Ma'mur oldu viranesi .
.

Dergehinde meskfın oldum,
Buldum aşkın kaşanesi..
Aşki aşka mazmun oldum,
Naklolunur efsanesi..
«SEFA VE CEFA»

Bu gönül aşkıola bi-karar oldu,
Ateş-i hicrinle tarümar oldu,
ümmid-i vuslatla düştü gurbete,
Cemalin görünce balıtiyar oldu ..
Uzaktan baktıkça sen bi-vefaya,
Dedim ki, değer mi bunca cefaya ;
Bir nazar eyledin cevr-ü sitemle,
Hasta dil garkoldu zevk-ü sefaya..
Sırrıını bilmeyen kalmadı benim,
Aşkınla kül oldu bu can-ü tenim,
Merhamet eyle gel, dil-i naşade ;
Efendim ; ben senin sadık bendenim .

.

Bir ömür sürse de eğer bu çile,
N asılsa aşkınla düşmüşüro dile,
Aşıkın halini sen ne bilirsin ?
Bülbülün feryadı kar etmez güle ..
Gönlümü cezbeden hüsn-ü anındır,
A şıka zulmetmek senin şanındır,
Bir kerre yüzüme gülsen ne clur ?
Bu Aşki hem kulun, hem kurbanındır .
.

- 464 «A ö L A ! »
Nasibin ağlamaktır,
Ağla gözlerim ağla . .
Sel gibi çağlamaktır,
Çağla gözlerim çağla . .
Yüzüme gülenim yok,
Derdimi bilenim yok,
Gözyaşım silenim yok,
Ağla gözlerim ağla

.

..

Etmedi balıtım vefa,
Bitmedi cevr-ü cefa,
Gitti bir ömür hayfi,
Ağla gözlerim ağla ..

Zindana mı girmedim,
Hakaret mi görmedim,
Ne hesaplar vermedi.m,
Ağla gözlerim ağla .
.

Hısımım hasım oldu,
Sebep mirasım oldu,
Gerdeğim yasım oldu,
Ağla gözlerim ağla ..
Rahat nefes almadım,
Huzur, sükfın bulmadım ;
Bir dem mes'ut olmadım,
Ağla gözlerim ağla..
üzüldüm, sevindiler ;
Sevindim, yerindiler ;
Kahrımla övündüler,
Ağla gözlerim ağla ..
Ne çileli başım var,
Bitmeyen savaşım var,
Dinmeyen gözyaşım var,
Ağla gözlerim ağla ..
Aşki düşme mela.le,
ömür erdi zevale,
Kıl Rabbine havale,
Ağla gözlerim ağla . .
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«YAR-I-VEFAKAR» ·

Bikes-ü bivayeyim,
Kimse bana yar değil,
Kime dostum diyeyim,
Kimse bana yar değil ..
Hiç gülmedim dünyada,
Başım daim belAda,
Bu alem-i fenada,
Kimse bana yar değil .
.

Hep yüzüme gülerler,
Arkarndan da söverler,
Fırsat düşse döverler,
Kimse bana yar değil. .
Dost sandığım düşmandır,
Eloğlu ne yamandır,
Ağlanacak zamandır,
Kimse bana yar değil..
Gözyaşım silen olmaz,
Bir türlü çilem dolmaz,
Derd imi bilen olmaz,
Kimse bana yar değil..
Emekler gitti boşa,
Zehir kattılar aşa,
N eler geldi bu başa,
Kimse bana

yar

değil . .

Gelenler hep yanıma,
Kasdettiler canıma,
Göz diktiler malıma,
Kimse bana yar değil..
F : 30
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Kimse halim bilmedi,
Derdim soran olmadı,
Dosttan yüzüm gül.medi,
Kimse bana yar değil..
!şim ah ile vahtır,
Gözyaşiarım silahtır,
Aşki dcstun Allah'tır,
Kimse sana yar değil. .
« AH-ü-ZAR»

Düştüm garip gurbete,
El-meded meded meded,
Muhtacım ben himmete,
El-meded meded meded ..
Ağyar deşer cerhamı,
Yar eylemez merhemi,
Kıskanırlar dirhemi,
El-meded meded meded ..
Hiç kimsede vefa yok,
Cefa dersen gayet çok,
Yağdırırlar bana ok,
El-meded meded meded . .
Dikensiz gül görmedim,
Bir gün safa sürmedim,
Ağladım hep gülmedim,
El-meded meded meded

..

ömrümü ettim heder,
Hep üzüntü, hep keder ;
Gam beni takip eder,
El-meded meded meded ..
Görmedim mes'ut çağlar,
Derdimi çekmez dağlar,
Halime kimler ağlar,
El-meded meded meded ..
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Yıprandım bittim gayrı,
Kalmadı örnrün hayrı,
Düşmüşüm yardan ayrı,
El-meded meded meded ..
Ne gündüz var ne gece,
Bi tsin artık işkence,
Gidiversem gizlice,
El-meded meded meded..
Aşki der : Ey Allahım !
Hadden aşkın günahım,
Sensin ancak penahım,
El-meded meded meded ..
«Y O L C U Y U Z

.

.

»

Ey kardeş ! Yolcuyuz hazırlansana,
Bu fani dünyadan göçeriz bir gün,
ölümden kurtuluş yoktur insana,
Omuzlar üstünde geçeriz bir gün ..
Duydun mu ecele çare bulanı,
Bu dünya üstünde baki kalanı,
Hazırla kendine lazım olanı,
Elveda bayrağı açarız bir gün ..
Azrail, va'desi dalanı bilir ;
Davetsiz konuktur, her eve gelir ;
Dostların ağlar lar, düşman s-evinir ;
iyiyi, kötüyü seçeriz bir gün . .
Kazanla teneşir habere i olur,
ölümün etrafta çabuk duyulur,
ipekler, sırmalar hepsi soyulur,
Beş arşın kefeni biçeriz bir gün..
Musalla dediğin bir mehenk taşı,
Salıittir insana eşi, yoldaşı ;
Akılsen, kefeni başında taşı ;
Evlad-ü iyalden kaçarız bir gün . .
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Bineğin tabuttur, unutma sakın ;
Kapının önüne gelmesi yakın,
Rizası olmazsa Cenab-ı Hakkın,
Aleme dehşetler saçarız bir gün..
Mezardır faninin en son durağı,
tymanın nurudur onun çerağı,
Melekler getirir bize Bürağı,
Cennet-i a.'laya uçarız bir gün . .
Mü'minin makamı Cennet-ün�na'im,
Münkirin ma karrı berzah-ül-cahiym,
Son nefes bizlere lütfeder Rahiym,
Eceli bal gibi içeriz bir gün ..
B u kara toprağa insandır maye,
Arnel-i salihtir kabre sermaye,
Vannca huzur-u fermanfermaye,
Hayırla şerleri ölçeriz bir gün ..
Ey Aşki ! ölüme hazır ol her an,
Rehberin Hak olsun, düsturun Kur'an. ;
N asılsa senin de gelecek sıran,
Aklından çıkarma ; naçanz bir gün ..

«İ B R E T ! >>

İbret
Sana
Gün

azizim ; gel bu devrandan,
hiç fayda yok, seyr-ü seyrandan ;
olur göçersin, d ehr-i virandan ;
al

Ayırma gönlünü emr-i Kur'andan ..

Dünyada baki mi sanırsın insan,
Aba'ü ecdadın hak ile yeksan,
Zikrile, şükrile dönmezse lisan :
Ya iyman zayıftır, ya akıl noksan

Bak, geldi geçiyor gençlik avanın ;
Haniya nerede yaran, ihvanın ;
Yakında senin de kalkar kervanın,
Bu yolda kılavuz ancak iymanın
..

.

.
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Rabbini bilmektir, en büyük irfan ;
Rabbini bulmaktır, irfana bürhan ;
Tecelli etmezse rahmet-i Rahman,
Akibet mutlaka hicran-ü husran ..
Emrini, nehyini beyan eyledi ;
Sevdiği kulları ayan eyledi,
Bay ile gedayı seyyan eyledi,
Kadrini bilmeyen ziyan eyledi..
O ihsan eyledi, sen isyan ettin ;
O asan eyledi, sen nisyan ettin ;
O iz'an eyledi, bezeyan ettin ;
ömrünü gafletle girizan ettin ..
Arkadaş ! Bu dünya yalandır, yalan ;
ölümden ders alır, akıllı olan ;
Malını, mülkünü ederler talan,
Kalırsın ortada girye-vü nalan ..
Kazanla teneşir ederler ilan,
Evinden yükselir nale-vü efgan,
Toplanır kapına emsal-ü akran,
Olursun ahiret yoluna revan . .
Tabutun içinde nihan-ü pinhan,
Bir namaz vaktince olursun mihman,
Karşında saf tutar ahbab-ü yaran,
Musaila taşında olur imtihan . .
Kabir var, hufre-i nar-ı niyrandır ;
Kabir var, ravza-i bağ-ı cinandır ;
Kabir var, mü'mine dar-ül-emandır ;
Kabir var, münkire zar-ü zindandır..
Koyarlar mezara seni perişan,
Başına dikerler bir küçük nişan,
Kalbini Kur'anla etmişsen rahşan,
Kabrini melekler eyler dıralı şan . .

Ey Aşk i ! Hayır yok fani cihandan,
Gelenler gidiyor, bir bir bu handan ;
iymanla Kur'ana bağlan ki candan,
Dareynde olasın şadan-ü handan ..

- 470 «D tJ Ş ü N ! ))

Bu dünyaya gelen kişi,
ölenleri görmez misin ?
Kahkahayla gülen kişi,
Kara yere girmez misin ?
ister bey ol, ister paşa ;
Adem gibi bin y ı l yaşa,
Ecel bir gün gelir başa,
Kara yere girmez misin ?
Ayağını bastığın yer,
Kulak ver ki, sana ne der :
( Hani önceden gelenler ? )
Kara yere girmez misin ?
Ma'mureler harab olur,
Nazik beden türab olup,
Bu dünya bir serab olur,
Kara yere girmez misin ?
Zevk-ü safaya aldandın,
N efsin hiyl,esine kandın,
Dünya sana kalır sandın,
Kara yere girm·ez misin?
Melek-ül-mevt canın alır,
Sevdiklerin baka kalır,
Ne tae, ne de hırka kalır,
Kara yere girmez misin ?
Soyacaklar elbiseni,
Koyacaklar k abre seni,
Boş geçirme nefesini,
Kara yere girmez misin ?
Aşki ölümden ibret al,
Baki değil evlat, iyal,
Düşmanına k alı r bu mal,
Kara yere girmez misin ?

- 471 « G A F L E T»

Bu dünyaya mağrur olan,
Uyan gel hab-ı gafletten,
Gadrederek mağdur olan,
Uyan gel hab-ı gafletten. .
Bir gün gelir uyanırsm,
Teneşire dayanırsın,
Bu sözüme inanırsın,
Uyan gel hab-ı gafletten ..
Kazarlar bir korkunç çukur,
Felek her gün kefen dokur,
Bulunmaz arkandan okur,
Uyan gel hab-ı gafletten ..
Kabir amel sandığıdır,
Nar ı cahiym yandığıdır,
Yılan, çıyan konduğudur ;
Uyan gel hab-ı gafletten..
-

iki melek gelir, konar;
Sual sorar, seni sınar ;
iblis bile seni kınar,
Uyan gel hab-ı gafletten ..
Aşki nadim günahına,
Gelen olmaz hiç ahına,
Yalvaragör Allahma,
Uyan gel hab-ı gafletten..
« UY A N ! »
Kafile kalkacak, günler yaklaştı ;
Yakında çıkarsın bab-ı gafletten,
Yarandan, ihvandan göçl er sıklaştı ;
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten . .

Yaptığın hesaplar bir gün bozulur,
Kafile sessizce yola düzülür,
Düşmanın sevinir, dostun üzülür ;
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten..

-
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Çırçıplak ederler, sayarlar seni ;
Bembeyaz kefenle bayarlar seni,
Bir tabut içine koyarlar seni,
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten ..
Cansız binek o gün gelir kapıya,
Varisierin koşar malın yağınaya,
Var mı kimsen sana Kur'an okuya,
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten ..
üç beş dostun ağlar, agyar sevinir ;
Anan saçın yolar, ehlin döğünür ;
Sessizlik evinin yolu görünür,
Uyan ey gözlerim hab-ı-gafletten..
Namazın kılarlar üç beş ihvanın,
Kerem eder mi ulu sultanın,
Kesilir kuvvetin, gider derınanın ;
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten ..
Aşki ölüm var, unutma sakın ;
Bilmiş ol, ecelin bugünden yakın ;
Dost-düşman ediyor makbere akın,
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten ..
« DERTLi GöN'OL»
Kime gidip deva soram,
Gönül eğlenmez, eğlenmez . .
Derde nice merhem vuram,
Gönül eğlenmez, eğlenmez ..
Padişahlar gelmiş, geçmiş ;
Ecel şarabını içmiş,
Bu dünyadan malızun göçmüş,
Gönül eğlenmez, eğlenmez .
.

Harabolmuş ma'mur iller,
Sararmış hep açan güller,
ötmez olmuş şen bülbüller,
Gönül eğlenmez, eğlenmez . .

- 473 Derdim artar günden güne,
Ne bayrama, ne düğüne ;
Bakma yüze güldüğüne,
Gönül . eğlenmez, eğlenmez..
Ne zenginle, ne fakirle ;
Ne altınla, ne bakırla ;
Ne ahu gözlü çakırla,
Gönül eğlenmez, eğlenmez ..
Ne mal, ne mülk etmez fayda ;
örnrün geçse de sarayda,
Ecel oku hazır yayda,
Gönül eğlenmez, eğlenmez ..
Ne evlad-ü iyalimle,
Ne emiak-ü emvalimle,
Bu günahkar ahvalimle,
Gönül eğlenmez, eğlenmez ..
Aşki, dostlar göç eyledi ;
Varlıkları hiç eyledi,
Arifler böyle söyledi,
Gönül eğlenmez, eğlenmez..

«E Y V A H ! »
Geçti ömrüm. bilmedim,
Hak rizasm almadım,
Hiç tövbekar olmadım,
Geldi ölüm kapıya ..
Agyarımı yar

sandım,
Şu dünyaya aldandım,
Nar-ı hasretle yandım,
Geldi ölüm kapıya ..

Kanmadı ağzım, dilim ;
infak etmedi elim,
Suçla büküldü belim,
Geldi ölüm kapıya ..

-
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Hak emrine uymadım,
Secdeye baş koymadım,
Bu dünyaya doymadım,
Geldi ölüm kapıya . .
Düşündüm dirliğimi,
Unuttum kimliğirni,
Kaybettim benliğimi,
Geldi ölüm kapıya. .
Aczimi farketmedim,
Nefsimi terketmedim,
Doğru yola gitmedim,
Geldi ölüm kapıya ..
Aşki tövbe eyle gel,
İstiğfarı söyle gel,
Hak katına öyle gel,
Geldi ölüm kapıya . .
« M U A M M A»

Soyunup bu vücut libasım gayrı,
Nefsimi gafletten uyarsam gerek,
Kalmadı bu fena mülkünün bayrı,
Huzur-u izzete ben varsam gerek . .
Akibet ecelim erişir derkar,
Her nefis ölüme olacak şikar,
Yevme tübl-es-sera'irde aşikar,
Rabbime h e sabı bir versem gerek ..
o

günü idrakten acizdir akıl,
Her amel mizana olunur nakil,
A'mal-i hasenem gelirse sakil,
Canımı cennete ergürsem gerek ..
Cennette Resul-i zişaru bulsam,
Firdevs-i a'lada komşusu olsam,
Elinden şarab-ı Kevser'i alsam,
Cemal-i Bari'yi bir görsem gerek.

.
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Talibi kelplerdir dünya leşinin,
Gözleri toprakla doyar kişinin,
Sırrı var bu geliş ve gidişinin,
O sırrı sizlere duyursam gerek ..
Ve Lekad Kerremna buyurdu Mevla ,
Eyledi insanın kadrini i'la,
Mü'mine verildi cennet-i al'a,
Ben anı dünyada onarsam gerek..
Ey Aşki ne acep sözler söylersin,
Esrar-ı alemi ifşa eylersin,
Cennet-ü cemale ihvan peylersin,
Ehlini bulup ta bir sorsam gerek ..
« FANt DüNYA»

Ne han dan, ne hancıdan ;
İbret almaz gözlerim . .
Konup göçen yolcudan,
İbret almaz gözlerim ..
Ma'murlar harap olur,
Canlılar türap olur,
ömürler serap olur,
tbret almaz gözlerim ..
Yıkılır hanümanlar,
Yük olur var olanlar,
Gelip geçer kervanlar,
İbret almaz gözlerim . .
Nice e ş dost yitirdik,
Kabre kadar götürdük,
Bir çukura yatırdık,
ibret almaz gözlerim ..
Padişahlar geçtiler,
Cam-ı mevtten içtiler,
Birer birer göçtüler,
İbret almaz gözlerim . .
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insanoğlu hulyada,
Mal-mülk k alır dünyada,
Fayda etmez ukbi,da,
ibret almaz gözlerim .
.

Ağardı saçla sak al,
Dostlar eder istiskal,
Hiç bitmez bu kıyl-ü-kal
İbret almaz gözlerim ..
Akıl vermiş ol Celil,
Göstermiş binbir delil,
Gafiller olur zelil,
ibret almaz gözlerim..
Aşki söyler pendini,
Hiç düşünmez kendini,
Görür dünya fendini,
ibret almaz gözlerim ..
«N E R E D E ?»

ibretle bak şu aleme,
Kime kaldı fani dünya,
Ne Havva'ya, ne Adem'e ;
Kime kaldı fani dünya . .
O l İbrahim Halilullah,
Hani Musa Kelimullah ,
isa nebi, ki Ruhullah ;
Kime kaldı fani dünya

..

Noldu Habib-i Kibriya,
Nerde hatem-ül-enbiya,
Hani imam-ül-etkıya,
Kime kaldı fani dünya ..
Ebu-Bekir, ömer aerde ;
Osman dahi yatar yerde,
Gözün hala sim-ü zer'de
Kime kaldı fani dünya..

-
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Ali çekti katı cefa,
Hasan hiç bulmadı vefa,
Susuz gitti Hüseyn, hayfa !
Kime kaldı fani dünya . .
Nemrud, Şeddad geldi geçti ;
Ecel şarabından içti,
Çok kervanlar kondu, göçtü ;
Kime kaldı fani dünya .
.

Pek güvenme ecel gelir,
Bir gün olur seni alır,
Malın mülkün ele kalır,
Kime kaldı fani dünya . .
B u dünya bir karhanedir,
Bir acayip viranedir,
Mağrur olan divanedir,
Kime kaldı fani dünya .
.

Aşki tamalı etme sakın,
ölüm sana senden yakın,
Maksut rizasıdır hakkın,
Kime kaldı fani dünya . .
« K l Y A M E T»

Nefha-i sfır olunca,
Kula denir: (Kıyam et ! .. )
Halk mahşere dolunca,
Kıyamettir, kıyamet. .
Mü'minler mesn.ır olur,

Arneller mebrur olur,
Melekler memur olur,
Ziyafettir, ziyafet..

Mizan kurulur heman,
Asinin hali yaman,
Çağnşırlar El'aman,
N edamettir, nedamet..

- 478 -

Cehennemler tutuşur,
Zebaniler yetişir,
Günahkarlar titreşir,
Felakettir, felaket ..
Hak olur o gün kadı,
Hakkı kaza muradı,
Zali mlerin feryadı,
Adalettir, adalet..
Hakkı inkar edene,
Kul hakkıyla gidene,
Nefs hevasın güdene,
Şe'amettir, şe'amet..
Aşki ; bunu böyle bil,
Sevdiğine söylegil,
Bu sözlerim boş değil,
Selamettir, selamet . .
«

l\IAHŞER AHVALİ >>

Semalar yarılıp açılıverir,
Gök kubbe bir anda düşer derine,
Yıldızlar savrulup saçılıverir,
Sürerler beşeri malışer yerine ..
Denizler kaynayıp karışır birden,
Kabirler deşilir, sıyrılır perden ;
Malıcup ve perişan kalk tığı yerden,
Sürerler beşeri malışer yerine . .

Her nefis öğrenir a'mali nedir,
Ta'ati nelerdir, ihmali nedir ;
iyilik, kötülük, vebali nedir ;
Sürerler beşeri malışer yerine ..
Ey insan ! N e diye gururlanırsm ?
Bu gençlik, güzellik baki sanırsın ;
Nefsine uyma ki, çok aldanırsın ;
Sürerler beşeri malışer ye.rine ..

- 479 Sen h.esap gününü etme ki inkar,
Mağfiret ey!esin ol yüce h ünkar,
isyanın zarardır, iyman ise kar ;
Sürerler beşeri malışer yerine . .
Kiramen katibiyn korurlar seni,
Ne yana dönersen görürler seni,
Sen, seni bilmezsin, bilirler seni ;
Sürerler beşeri malışer yerine . .
Mü'ınine va'doldu cennat-ün-na'im,
Kafirin makarrı cahimdir, c ahim ;
Asiye merhamet eyler mi Rahim,
Sürerler beşeri malışer yerine . .
Bir hesap gün ü var, bildin mi gafil ;
Surunu üfürür o gün israfil,
Ta'atın olacak azaba kafi!,
Sürerler beşeri malışer yerine. .
Milyonun olsa da eylemez fayda,
istersen ömrünü geçir sarayda ;
Zalıirin, batının olur lıüveyda ;
Sürerler beşeri malışer yerine ..
Kurulur o dernde mizan muhakkak,
Hak kaza olunur, Kadı olur Hak ;
Seyyiat - Hasenat hep tartılacak,
Sürerler beşeri malışer yerine ..
Kaybolmaz zerrece ne hayır, ne şer ;
Hepsini önünde bulacak beşer,
Adalet günüdür, bilmiş ol malışer ;
Sürerler beşeri malışer yerine . .

Yanına

kar l

almaz ettiğin

zulüm,

Zalimden ha Kkını alac ak mazlum,
Ka:firler edı:: mez Hakka tazallüm,
Sürerler bef 3rİ malışer yerine ..
Cehennem şiddetle alevll·r saçar,
Analar, babalar evlatta:ı k açar ;
Sararır gül yi.: zler, benizler uçar ;
Sürerler beşrri malışer yerine . .
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Kimisi Sırat'ı sür'atle geçer,
Kiminin ayağı takılır, sürçer ;
Kimisi Kevseri, Resul'den içer ;
Sürerler beşeri mahşer yerine ..
Enbiya, Evliya diz üstü düşer,
Titreşir korkudan, dudaklar şişer,
Kafalar içinde beyinler pişer,
Sürerler beşeri malışer yerine..
Adem'den, tdris'ten imdat um.ulmaz,
Musa'dan, ısa'dan çare sorulmaz,
Kimseden kimseye şefaat olmaz,
Sürerler beşeri mahşer yerine ..
Münadi seslenir : (Ahmed'e varın,
Şefi'i odur, hep günalıkarların,
Onsuz pek haraptır, hali kulların)
Sürerler beşeri malışer yerine..
Koşarlar Nebiyyi zişana heman,
Feryad-ü figanla derler : (El'aman ! )
ümmetin perişan gördüğü zaman,
Sürerler beşeri malışer yerine. .
Resfıl-ü mücteba ağlar b u hale,
Melekler düşerler hüzn-ü melale,
Teveccüh eylerken ol Zül-celale,
Sürerler beşeri malışer yerine..
Secdeye kapanır Arş-ı a'laya,
Niyazda bulunur kadir Mevla'ya,
Yürekler dayanmaz bu vaveyl3.ya,
Sürerler beşeri mahşer yerine..
Resiıl-üs-sakaleyn eyleyip nida,
(tl8.hi ! Fatımam yoluna feda,
Layık mı kapından boş dönsün geda)
Sürerler beşeri malışer yerine ..
(Hasanım, Hüseynim nezridem sana,
Zeynebim, Rukiyem bezlidem sana,
ilahi ! ümmetim bağışla bana .. )
Sürerler beşeri malışer yerine.
.

- 481 Hak c elle ve ala buyurur şöyle :
(Habibim ! Gam yeme, üzülme böyle ;
ümmetin affettim, ağlama öyle .. )
Sürerler beşeri malışer yerine . .
E y Aşk i ! Ne mutlu ummeti oldun,
Muhammed a.Şkıyla himmeti buldun,
Ni'meti, izzeti, cenneti buldun ;
Sürerler beşeri malışer yerine ..
« C E N N E T))

Bilsin övünsün ihvan,
Ne güzeldir cennetler,
Gülsün sevinsin yaran,
Ne güzeldir cennetler..
ilki cennet-üs-selam,
Kuluna venniş Mevlam,
Vasfından aciz kelam,
Ne güzeldir cennetler..
Biri cennet-ün-na'im,
Ni'metleriyle kaim,
Lfıtf-u keremi daim,
Ne güzeldir cennetler . .
Cennet-ül-Firdevs biri,
Sadık kulların yeri,
Nurdan Hak bahçeleri,
Ne güzeldir cennetler. .
Cennet-ül-me'va denir,
Kul orada dinlenir,
Aşık mesken edinir,
Ne güzeldir cennetler ..
Adı cennet-ül-karar,
Ebedi huzuru var,
Talipler onu arar,
N e güzeldir cennetler..
F : 31

- 482 Cennet-ül-adn'e girem,
Hak cemaline irem,
Ondadır Bag-ı irem,
Ne güzeldir cennetler ..
Cennet-ül-huld'ü seçer,
Ezel şarabın içe:-,
Nurdan hulleler biçer,
Ne güzeldir cennetler ..
Cennet-ül-vesile'dir,
Kul, Hak ile biledir ;
Sorumzluğa iletir,
Ne güzeldir cennetler ..
Aşki · Hakka talip ol,
Haktır kula doğru yol,
Makamını ara bul,
Ne güzeldir cennetler ..

«MAGRUR OLMA ! »

E y dünyaya aldanıp, mağrur-u kemal olan !
Baki değil bu alem, sen de bir gün ölürsün ;
Ey şeytana inanıp, mahrum-u cemal olan !
Hayrı şerri orada, defterinde bulursun . .
Ş u ayetin hükmünü düşündün m ü bir kere :
Femen Ya'mel Miskale Zerretİn Hayren yere,
Ve men ya'mel miskale zerretin şerren yere,
Arnelin her ne ise, elbet onu görürsün..
Vurdun ise vururlar, verdin ise verirler ;
Sevdin ise severler, yerdin ise yererler ;
Sanma gizli kalıyor, ne yaparsan görürler ;
Bir nefesinin bile hesabını verirsin . .
Helal yiyen nurdadır, haram yiyen nardadır ;
Kul hakkını yiyenin, başı gayet dardadır ;
Azabın başlangıcı, bilmiş ol mezardadır ;
Orada amelinle sen başbaşa kalırsın . .

- 483 Yedi dirhem arpaya, bir eskice bırkaya ;
Ecir-sevap devreder, bir fırka bir fırkaya ;
Elin günahını da yüklenirsin arkaya,
Soluğu cehennemin esfelinde alırsın . .
Sakın gözün kalmasın dünya sim-ü zerinde ;
Altın, gümüş hayretmez ; sana malışer yerinde,
Kimsenin hakkı kalmaz, kimsenin üzerinde ;
Aklını başına al, sonra pişman olursun ..
Aşki der ki : Yolumuz gayet sarptır, kardeşler,
Aklı başında olan, burada hayır işler ;
Bak ağardı saç sakal, döküldü bütün dişler ;
ölüm bize yaklaştı, bunu sen de bilirsin..

«VAZiFE VE MES'ULiYET»

Ehl-ü iyalden,
Mes'ulsün şer'an,
Kurtul vebalden,
Talim et Kur'an . .
Dinini öğret,
Alıkarnı bellet,
Ayet ezberlet,
Tam olsun iyman ..
Kıldır namazı,
Bildir niyazı,
Hak olsun razı,
Kulundan her an. .
Göster adabı,

Hayrı sevabı,
Gönül erbabı,
Olsunlar heman . .
Helalden yedir,
Tertemiz giydir,
Hararnı bildir,
Bulsunlar irfan..

- 484 Oruç tutsunlar,
Hacca gitsinler,
Hakka yetsinler,
irfana bürhan ..
Aşk i uyarır,
Huzura varır,
Hakka yalvarır,
Rahmeder Sübhan ..

«VAR DEME ! »

Bir göz hakkı görmezse,
Ona sakın yar deme,
Sana ibret vermezse,
Benim gözüm var deme ! . .
Görenedir, görene !
Köre nedir, köre ne ?
Kulak hakkı duymazsa,
Kulağım duyar deme,
Duyduğuna uymazsa,
Kulaklarım var deme ! ..
Duyanadır, duyana !
Sağır nice uyana ?
Dil hakkı zikretmezse,
Fitne olur ademe,
Her nefes şükretmezse,
Sakın dilim var deme ! ..
Diyenedir, diyene !
Dil gerek bilmeyene ..
Bir el hakka ermezse,
Her işe yarar deme,
Hakkı hakka vermezse,
Ona elim var deme ! ..
Tutanac ır, tutana!
El gerektir tutuna !

- 485 Ayak hakka yetmezse,
Adımım uyar deme,
Mescide de gitmezse,
Ayaklarım var deme ! ..
Gidenedir, gidene !
Ayak gerek bedene !
Bir can hakkı bulma:zsa,
Sen ona yaşar deme,
Hakta fani olmazsa,
Benim canım var deme ! . .
C an gerek ki c an ola !
Can içre c anan bula !
Aşki hakkı bulmadan,
Her yanım arar deme,
Hak ile hak . olmadan,
Benim aşkı m var deme ! . .
Bulanadır, bulana ! . .
Kul yolunda buluna ! .

Hiç Allahtan korkmadan, yetim malı yiyenler ;
Düşünmez mi ki, bir gün yetim kalır eviadı ;
( Yetim hakkı ne imiş ? Keyfine bak ! ) diyenler,
Yarın yevm-i mahşerde kimden umar imdadı ?
Yediğin yetim malı, cehenneme azıktır ;
Kızgın bir kor halinde mezarında bulursun,
yerne yetim hakkını, masumlara yazıktır ;
Mahkeme-i kübrada rezil, rüsvay olursun ..
O

yetimler davacı olurlarsa ne dersin ?
Düşündün mü ey gafil ! Suçun gayet vahimdir,
Derhal mahkum olursun, cehenneme gidersin,
Ebediyyen makarrın elbet nar-ı cahimdir ..

Zebaniler ateşten kamçılarla vururlar,
Kaynar katranlar dolar, o doymayan kamına ;
(Yetim malı tatlı mı ? ) diye sorar, dururlar ;
Suçun kızgın harflerle nakşolunur alnına ..

- 486 Yetim hakkı büyüktür, bunu sakın unutma !
Alma mazlum alımı, sonra pişman olursun ;
Haram ile helali, aklın varsa bir tutma !
Gün olur ki, nefsine bizzat düşman olursun ..
Bilmez misin yetimdi Resfıl-ü zişan bile,
Yetimleri severdi, onları doyururdu ;
Okşardı her birini mübarek elleriyle,
( Yetimiere merhamet ediniz ! ) buyururdu . .
Yetime merhamet et, ey Muhammed ümmeti !
Anlatamaz derdini çıplak olur, aç olur ;
Bağrına b as, sev, okşa, esirgeme h immeti ;
Bir gün senin yavrun da şefkate muhtaç olur . .
Yakin olmak dilersen Muhammed Mustafa'ya,
Yetimleri gör, gözet ; haklarına hürmet et !
Nail olmak istersen, dü-cihanda safay a ;
Yoksulları sevindir, acizlere hizmet et !
Ye time hor bakana müslüman denilir mi ?
Cennet ona haramdır, nar-ı cahimdir yeri ;
Hem islam görünülür, hem de hak yenilir mi ?
Böyle bir iddianın olur mu hiç değeri !
Yetim ile ilgili ayetleri hatırla,
Ma'un suresindeki tehdide de kulak ver,
Ona göre kendine münasip yer hazırla,
Dilersen itiraz et, dilersen bana hak ver .
.

Hükm-ü Kur'an böyledir, bunu iyi bilmeli !
Hak rizası yetime riayetle alınır,
Y etimi . hoş tutmalı, gözyaşını silmeli ;
Senin yetimini de, gözetecek bulunur..
Aşk i iyi bilirsin, sen yetimin halini ;
Çocukluk çağlarında neler çektin bu yüzden,
Kendi yavrularının düşün istikbalini,
Ayırma gözlerini yetim ile öksüzden ..

- 487 �
<<D İ N L E ! »
Ne müşkildir söz anlatmak senin gibi gafile,
Ha�kı bilmez, batıl ile amel eder durursun ;
Kulağına hak söz girmez, ne söylense nafile !
Sağır gibi işitmez de, kendinden uydurursun..
Hiç kimseyi beğenmezsin ; kibir, gurur sendedir ;
Ele binbir kusur bulur, herkesi hor görürsün ;
Şeytan seni esir etmiş, daima ensendedir ;
Hep etrafa bakarsın da, kendini zor görürsün ..
Sana kalsa senden gayri abid, zahid pek yoktur ;
Alimiere dil uzatır, ilme değer vermezsin ;
Oysa kendi gafletine adil şahit pek çoktur,
ilim Hakkın sıfatıdır, bilsen ilmi yennezsin . .
Veliliğe özenirsin, hayret salıp aleme ;
Koynundaki günahların sayısını bilmezsin,
Kara sürmek adetindir, rastgele her ademe ;
Alnındaki lekeleri fırsat bulup silmezsin ..
Tevhid diye tefrikaya düşürürsün milleti,
Sual açar, şüphe saçar, fitnenle öğünürsün,
Dimağını tahrip etmiş senin kuşku illeti,
Ama bir gün pişman olur çırpınır, döğünürsün ..
Şeriat der, sayamazsın farzlar ile sünneti ;
Tarikat eder, ralı-ı hakta yolunu seçemezsin ;
Her sözünle idlal eder, yanıltırsın ümmeti ;
Şu mürşitlik davasından asla vazgeçemezsin . .
Bir ayeti, doğru dürüst sökemezsin yüzünden ;
Kalkar Kur'an tefsirine özenirsin hey cahil,
Küfr-ü inkar zahir olur senin h�r bir sözünden,
Bu halinle sen fırak-ı dalleye oldun dahil..
Merhametim sana değil, sana uyan safdile ;
O zavallı irisanları dalale te i tersin,
Tövbe eyle, istiğfar et, gel Rabbinden af dile ;
Unutma ki kafirden de, zındıktan da betersin..
insan isen Hakka kul ol, Hak emrine uy artık ;
Küfr-ü isyan, cehl-ü n isyan hiç bir işe yaramaz ;
Aşk i sana hakkı söyler, bu sözümü duy artık ;
Yollarını şaşıranlar, maksudu:c.a varamaz . .

- 4:88 «L A T i F E»
O uzun geceler derdime yoldaş,
Vebalime ortak benim sigaram..
Her nefes bana en samimi sırdaş,
Ahvalime ortak benim sigaram ..

Çok kimse zernıneder, batırır onu ;
Doktorlar nehyeder, attınr onu ;
Bu fakir keyf ile tüttürür onu,
Emvalime ortak benim sigaram ..
Kıvrılır kül olur nazik bedeni,
Zifirle doldurur bu can-ü teni,
Çok dosta değişmem, inan ki seni,
Melalime ortak benim sigaram ..
Her lahza ağzımda sezerim seni,
Zevk ile çekerim, süzerim seni ;
Bağışla, ayakla ezerim seni,
Zevalime ortak benim sigaram ..
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