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KIYMETS‹Z YAZILAR
K›ymetli okuyucular›m›za takdîm etdi¤im bu (K›ymetsiz Yaz›lar) kitâb› iki k›smd›r. Birinci k›sm›, imâm-›
Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin “rahmetullahi aleyh”, ikinci k›sm›, mahdûm-i mükerremi, urvetül vüskâ Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “rahmetullahi
aleyh” hazretlerinin (MEKTÛBÂT) ismindeki fârisî kitâblar›ndan intihâb olunan çok k›ymetli cümlelerdir. Her
iki kitâb üç cilddir.
Bu alt› cildden seçdi¤im cümleleri, elif-ba s›ras› ile dizip, her cümlenin sonuna ald›¤›m cildin ve mektûbun s›ra numaralar›n› yazm›ﬂd›m. Bunlar› seyyid Abdülhakîm
Arvâsî efendiye “rahmetullahi aleyh” okudum. Dikkat
ile dinledikden sonra, çok takdîr edip, (Fevkal’âde gayret
sarf ederek hâz›rlad›¤›n bu nâdîde eserin ismi (K›ymetsiz
Yaz›lar) olsun, bunun k›ymetine karﬂ›l›k olabilecek birﬂey bulunabilir mi) demiﬂdir. Bu K›ymetsiz Yaz›lar, 1344
[m. 1936] senesinde Kâs›mpâﬂal› hattat Safî be¤ taraf›ndan, islâm harfleri ile yaz›larak, basd›r›lm›ﬂd›r. [Latin
harflerine çevirerek hâz›rlad›¤›m bu kitâb, 1415 [m. 1994]
senesinde, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan tekrâr bas›lm›ﬂd›r. ‹mâm-› Rabbânî 1034 [m. 1624], Muhammed Ma’sûm
1079 [m. 1668] da Hindistân›n Serhend ﬂehrinde ve Abdülhakîm efendi 1362 [m. 1943] de Ankarada vefât etmiﬂlerdir. “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.]
Mürﬂid-i kâmil idi, Abdülhakîm Arvâsî,
hem islâmiyyet, hem tarîkat ilmlerinin deryâs›.
Mîlâdî sene
1937

Hicrî kamerî
1345
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Tenbîh:
Alt› cild (Mektûbât)dan, birinci cildin temâm tercemesi
(Mektûbât Tercemesi) olarak türkçe bas›lm›ﬂ, di¤er cildlerden ba’z› mektûblar da terceme edilerek (Hakîkat Kitâbevi)nin türkçe yay›nlar›ndan ba’z›lar›nda neﬂr edilmiﬂdir.
((Mektûbât Tercemesi)daki ve di¤er kitâblardaki alâkal›
mektûblar›n sahîfelerinin numaralar›, mevzû’ sonuna köﬂeli
parantez içine ilâve edilmiﬂdir.
___________________

Allah, ‹nsan ve Nemâz
Bismillâhirrahmânirrahîm, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.
Aﬂa¤›daki sat›rlar› yazan Hüseyn Hilmi Iﬂ›k, 1329 [m.
1911] senesinde Eyyûb Sultânda dünyâya geldim. Lise tahsîlimi Hal›c›o¤lu Askerî Lisesinde yapd›m. 1929 senesinde lise
son s›n›fda iken, zemân›n en büyük islâm âlimi seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin Eyyûb câmi’indeki va’z›na tesâdüf etdim. Çok kalabal›k oldu¤u için, önüne oturdum. Din
bilgim hiç yokdu. Va’zdan sonra, yan›ma gelerek, (Küçük
efendi seni sevdim. Ara s›ra gel de görüﬂelim) dedi. Senelerce va’zlar›na gitdim. Sözlerine âﬂ›k oldum.
ﬁimdi 1421 [m. 2000] senesinin birinci günü, Sar›yerdeki
evimde, gece yar›s› uyan›nca akl›ma gelen ﬂeyleri aﬂa¤›da
yaz›yorum: Her ﬂeyi yaratan ve varl›kda durduran bir Allah
vard›r. Allah yok denirse, hiçbir ﬂey var olamaz. [(Se’âdet-i
Ebediyye)de (Havâ) kelimesine bak›n›z!] Her insan›n hayât› üç zemâna ayr›l›r. Dünyâ, kabr ve âh›ret hayât›. Âh›ret
hayât›, Cennet ve Cehennem olarak ikidir. Allah›n sevdikleri, Cennetde ni’metler içinde sonsuz yaﬂayacak, sevmedikleri ise, Cehennemde sonsuz yanacakd›r. Allahü teâlâ, kendinin var oldu¤una inananlar› ve dünyâda her an Onu düﬂünenleri ve emrlerini yapanlar› sever. Hergün beﬂ vakt nemâz
k›lan, Onu hiç unutmaz. Nemâz, insan› bu se’âdete kavuﬂdurur. Nemâz k›lm›yan ve kazâ etmiyen, Cehennemde yanacakd›r.
Mîlâdî
2001

Hicrî ﬂemsî
1380
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Hicrî kamerî
1422

KIYMETS‹Z YAZILAR
Birinci K›sm

– A, E, ‹, Ü –
¥ Âbâ ve ecdâd [baba ve dede]lar›n îmân›n› taklîd etmek,
îmân-› taklîdîdir ki, mu’teber de¤ildir. 1/29 [Mektûbât Terceme-

si: 47.]

Abdestde, ayak parmaklar› aras›n› sol elin küçük parma¤› ile tahlîle murâat [riâyet] edeler. 3/41 [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥

¥ Âdâba

riâyetsiz hizmetin fâidesi yokdur.

¥ Âdem aleyhisselâm›n hilkatinden [yarat›lmas›ndan] beri yedi bin y›l temâm olmad›. 2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]

Âdem aleyhisselâm su ile toprak aras›nda iken, Resûlullah ilm-i ilâhîde Peygamber idi. 1/56 [Mektûbât Tercemesi: 92.]
¥

¥

Âdem aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü tekvîn s›fat›d›r.

¥ Âdem aleyhisselâm âlem-i ﬂehâdete gelmezden mukaddem [madde âlemine gelmezden önce] vücûda gelen zuhûrât-›
misâliyesi. [Görünen misâlleri]. 2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Âdem aleyhisselâmdan evvel geçen Âdemlerin vücûdlar› âlem-i misâlde idi. Âlem-i ﬂehâdetde [madde âleminde] ilk
mevcûd olan Âdem aleyhisselâmd›r ki, s›fat› cemiyyet üzere
mahlûkdur. Çok vasflar sâhibidir. 2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]

Âh›ret dâr-› cezâd›r [karﬂ›l›k yeridir]; dâr-› teklîf de¤ildir [emrlerin verildi¤i, mükellef k›l›nan yer de¤ildir]. 1/259
¥

[Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Âhiret mevcûdât›n›n [âh›ret varl›¤›n›n] mebde-i te’ayyünleri, kemâlât-› mufassala-i zâtiyye-i mukaddeseler olup,
[varl›¤a baﬂlang›ç olan kemâlât [olgunluk], mukaddes zât›n
aç›lm›ﬂ, mukaddese-i zâtiyyesi olup,] ism ve s›fatlar› de¤ildir.
3/114
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¥ Âh›ret mu’âmelât› [âh›ret iﬂleri] z›llerden de¤ildir.
1/261 [Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥ Âh›retde azâb›n ve mükâfât›n devâml› oldu¤unu bilenlerin nazar›nda, birkaç günlük belâ ve mihnet, devâml› râhata sebeb oldu¤undan, ayn-i râhatd›r [râhat›n tâ kendisidir].
‹nsanlar›n dedi-kodular›na bakmazlar. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye:

515.]
¥ Âh›ret azâb› hakk›nda Peygamberlerin sözbirli¤i var
iken, felsefecilerin sözlerine i’tibâr olunmaz. Bu azâb aklî
de¤il, hissîdir. [Bizzat tad›lacak ﬂekldedir.] 3/101 [Se’âdet-i

Ebediyye: 68.]
¥ Âh›retin yarat›l›ﬂ ve mevcûdiyyetine, dünyân›n yarat›l›ﬂ ve mevcûdiyyetini mukâyese etmek mümkin de¤ildir.
3/79.
¥ Âh›reti verip dünyây› almak ve Hakdan halka yüz çevirmek cünûn ve sefâhetdir, [delilik ve akls›zl›kd›r]. 1/28

[Mektûbât Tercemesi: 46.]
¥ Âgâhl›k [uyan›kl›k], Allahü teâlâ ile bât›n›n huzûrundan ibâretdir. ‹lm-i huzûrîye benzer ki devâm lâz›md›r. 3/16
¥ Ayaklar›n zinâs›, islâmiyyetin yasak etdi¤i yere (harâmlara) gitmek. Gözlerin zinâs›, islâmiyyetin yasaklad›¤› (harâmlara) bakmakd›r. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]

Aynada hoﬂa giden sûretin görünmesi, hâricde hakîkî
görmek gibi te’sîr eder. 3/63 [Se’âdet-i Ebediyye: 925.]
¥

¥ ‹brâhîm aleyhisselâm, Habîbullah›n ümmetine dâhil olma¤› temennî buyurmuﬂdur. 3/122.
¥ ‹brâhîm aleyhisselâm›n ﬂân›n›n yüksek oluﬂu, Hak teâlân›n düﬂmanlar›ndan teberrî etmek [kaç›nmak] vâs›tas›ylad›r. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

‹brâhîm aleyhisselâm Halîlullahd›r. 3/88

¥

‹brâhîm aleyhisselâm›n vilâyeti, vilâyet-i ‹srâfildir.

3/114.
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¥ ‹brâhîm aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü, ilm s›fat›d›r.

3/88.
¥ ‹brâhîm aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü, te’ayyün-i
evvel-i vücûdîdir. 3/88.
¥ ‹brâhîm aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü hulletdir ki,
te’ayyün-i evvel olan hubb›n muhîtidir. [Muhabbetin muhîtidir.] Ve o merkez ve muhîtin temâm› ki, sûreti misâlîde dâire
gibidir. Te’ayyün-i evveldir. Onun en ﬂerefli ve ilk eczâs›
merkezdir ki, sevgi (hub)den ibâretdir. Muhît-i dâire o merkezin z›ll› gibi ve ondan ileri gelmekdedir. O muhîte te’ayyün-i sânî demek mümkindir. Ammâ, keﬂf ile görülmekde,
bu te’ayyün iki de¤ildir. Hubbî ve hulletî [muhabbeti ve
dostlu¤u] içine alm›ﬂ olarak birdir. Te’ayyün-i sânî, nazar-›
keﬂfîde, te’ayyün-i vücûdîdir ki, te’ayyün-i evvel-i hubbînin
z›ll› gibidir. Z›ll-› ﬂey çok olur ki, kendini asl ﬂey gibi gösterip, sâliki kendine cezb eder. Te’ayyün-i evvel, te’ayyün-i vücûdî veyâ te’ayyün-i hubbî zan olunur. 3/122.
¥

‹brâhîm bin ﬁeybân, meﬂây›h tabakas›ndand›r. 1/99

[Mektûbât Tercemesi: 148.]
¥ Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” fazîleti, îmânda ve çok
mal vermekde, nefsini bu yolda hizmetci etmekde, öncekilerin öncesi olmas› yoluylad›r. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Enbiyâdan sonra, insanlar›n en efdalidir. 1/202 [Mektûbât Tercemesi: 240.]
¥ Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” îmân›, ümmetin îmân›
ile ölçülse, ziyâdedir [a¤›r gelir], hadîs-i ﬂerîfindeki ziyâdelik,
îmân›n parlamas› ve nûru i’tibâriyledir. Fazlal›k, kâmil s›fata
âiddir. 1/256 [Mektûbât Tercemesi: 318.]
¥ Ebû Bekrden Fârûkun inhitât›, Resûlullahdan Ebû
Bekrin inhitât›ndan ziyâdedir. [Ömer “rad›yallahü anh”›n
Ebû Bekr “rad›yallahü anh”dan fark›, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” fark›ndan dahâ fazlad›r.] 1/251 [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥

Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hakk›nda, Resûlullah
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“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: “Ömerin tekmil
hasenât›, Ebû Bekrin bir hasenesidir.” 1/251 [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hakk›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: “Hak teâlân›n bana
ihsân eyledi¤i, esrâr›n temâm›n›, S›ddîk›n kalbine dökdüm.”
1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ebû Bekr-i S›ddîk ki, Enbiyâdan sonra efdal-› beﬂerdir.
[Peygamberlerden sonra insanlar›n en üstünüdür.] Onun dahî baﬂ› bir Peygamberin aya¤› alt›ndad›r. 1/248. [Mektûbât Ter-

cemesi: 305.]
¥

Ebû Bekr “rad›yallahü anh”›n fazîleti. 1/256 [Mektûbât

Tercemesi: 318.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” isti’dât [kâbiliyyet] ve taklîdleri vâs›tas›yle, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
derhâl tasdîk eyledi. 1/107 [Mektûbât Tercemesi: 157.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, makâm-› ‹brâhîmin fevkindeki makâm-› hâssaya dâhil oldu. 3/122.

Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, bu ümmetin en önde geleni, merhametlisi, efdalidir. 1/59 [Mektûbât Tercemesi: 94.]
¥

¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n sehvini, kendi sevâb›ndan dahâ iyi bilip, onun sehvini taleb buyurup; (Yâ
leyteni sehve Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem”,
keﬂki Muhammed aleyhisselâm›n bir sehvi olsayd›m) buyurmuﬂdur. 1/305 [Mektûbât Tercemesi: 489.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh”›n mebde-i te’ayyünü, ismlerin z›llerinin dâiresinin üst noktas›d›r. 1/260 [Mektûbât Terce-

mesi: 326.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” bir kimseyi Kur’ân-› kerîm
okurken a¤l›yor görüp, bizler dahî, bunlar gibi ederdik. Lâkin kalblerimize kasvet âr›z oldu, buyurdular. 1/26 [Mektûbât

Tercemesi: 44.]
¥

Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, “beni bu iki sevbim [elbi–8–

sem] ile tekfîn edin [defn edin]” diye vasîyyet eylemiﬂlerdir.
2/16 [Se’âdet-i Ebediyye: 1034.]
¥ Ebû Bekr-i S›ddîk›n ve belki bütün sahâbenin ﬂemâil-i
ﬂerîfesi, geçmiﬂ Peygamberlerin kitâblar›nda gelmiﬂdir. (Zâlike meselühüm fit-Tevrâti ve meselühüm fil-‹ncîli.) [... Onlar›n hâlleri, ﬂerefleri, böylece Tevrâtda ve ‹ncîlde bildirilmiﬂdir... 3/24 [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥ Ebû Bekr-i S›ddîka otuzüçbin kiﬂi kendili¤inden ve seve seve bî’at etdiler. 3/24 [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Aczini bilmek, anlamakd›r. [Asl idrâk, kendinin aczini bilmekdir.]).
3/24 [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh”›n vilâyet taraf›ndan münâsebeti, ‹brâhîm aleyhisselâma; nübüvvet tarîkiyle (yoluyla)
Mûsâ aleyhisselâmad›r. 1/251 [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” kemâlât-› Muhammediyyeye yükselmiﬂ, vilâyet-i Mustafaviyyeye dâhil olmuﬂdur.
1/251 [Mektûbât Tercemesi: 308.]

Ebû Bekr “rad›yallahü anh”›n mebde-i te’ayyünü, hakîkat-i Muhammedînin z›ll›dir. Bu sebeble vârisân-› Peygamberin [Peygamberin vârislerinin] efdalidir. 3/122.
¥

¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” buyurmuﬂdur ki, “Resûlullahdan iki ilm edindim ki, birini beyân eyledim [aç›klad›m]. Di¤erini âﬂikâre eylesem [aç›¤a ç›karsam] öldürülürüm. O ilm, ilm-i esrârd›r ki, herkesin idrâki ona yetiﬂemez.”
1/267 [Mektûbât Tercemesi: 382.]
¥ ‹bn-i Sînâ k›sa görüﬂlü oldu¤undan, islâmiyyetden pay
alamad›. Sonunda felsefe pisli¤inde kald›. 1/245 [Mektûbât Ter-

cemesi: 303.]
¥ ‹bn-i Sînâ ve Fârâbi, akl, nefs, rûh ve maddenin baﬂlang›c› olmad›¤›n› söyleyip, gökleri ve muhteviyât›n› kadîm bilmiﬂlerdir. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

‹bnül vakt, erbâb-› kulûba (kalbleri hâlden hâle de¤i–9–

ﬂen Evliyâya) denir ki, kalbi temkîne ulaﬂmam›ﬂd›r. Ebülvakt, kalbi ve nefsi temkîne ulaﬂm›ﬂd›r. ‹bnül vakt, erbâb-›
tecelliyât-i s›fâtiyyeye, ebül-vakt, erbâb-› tecelliyât-i zâtiyyeye mazhard›r. 1/175 [Mektûbât Tercemesi: 217.]
¥ Ebrâr›n ibâdetleri, korkarak ve tama’kârl›k ederek,
nefsleri ile alâkal›d›r. 1/204 [Mektûbât Tercemesi: 243.]
¥ ‹blis, melekûtun muallimi lakabiyle lakabl›, tâ’at ve ibâdetlerinde de büyük ﬂân sâhibi idi. 3/95
¥ ‹blis-i la’în ki, her kötülük ve dalâlete menﬂe’ [kaynak]d›r. Ademde mevcûd hünerlerden nasîbsizdir. 2/98

[Se’âdet-i Ebediyye: 930.]

El isnânü mütegayyirâni kadiyya-i mukarreredir. [‹ki
ﬂey birbirinden ayr›d›r hükmü, de¤iﬂmez kâidedir.] 1/272
¥

[Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥ ‹ctihâd ve k›yâs, bid’at de¤ildir. Zîrâ k›yâs ve ictihâd
naslar›n ma’nâs›n› aç›¤a ç›kar›r. Emri artd›rmaz. [Ya’nî ictihâd ile emrler artm›ﬂ olmaz.] 1/186 [Mektûbât Tercemesi: 223.]
¥ ‹ctihâd, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda da mevcûd idi. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Ecel-i müsemmân›n herkes için takdîm ve te’hîri [öne
al›nmas› veyâ gecikmesi] mümkin de¤ildir. 2/81 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 96.]
¥

‹cmâ-› ümmet, Eshâb-› kirâm zemân›na âiddir. 2/23

[Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ Hadîs-i ﬂerîfler ile amel ederek, ulemâ-i müctehidînin
fetvâs›yla harâm k›l›nm›ﬂ, mekrûh ve menhî olan emri irtikâb eylemek, biz mukallidler için câiz de¤ildir. [Ehâdis ile
amel bize câiz de¤ildir.] 1/312 [Mektûbât Tercemesi: 498.]
¥ ‹hsân her yerde övülme¤e de¤er. Bilhâssa akrabâya ve
komﬂulara olunca dahâ iyidir. 1/178 [Mektûbât Tercemesi: 218.]

Ahkâm-› ictihâdiyye kat’î de¤ildir. Amele ba¤l›d›r. ‹’tikâd› isbât edici de¤ildir. 2/36 [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥
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¥

Ahkâm hakk›nda üçbin hadîs-i ﬂerîf vard›r. 2/36 [Eshâb-›

Kirâm: 222.]
¥

Ahkâm-› f›kh›yye zarûrîdir. 1/266 [Mektûbât Tercemesi:

350.]

Ahkâm-› islâmiyyede hükm ve iﬂlerde nesh ve tebdîl
[yürürlükden kalkma ve de¤iﬂiklik] olmuﬂdur. 1/63 [Mektûbât
¥

Tercemesi: 99.]
¥ Ahkâm-›

islâmiyyeyi kendi akl›yle anlamak ve akl› ona
rehber etmek isteyen kimse, nübüvveti inkâr etmekdedir.
[Peygamberli¤e inanmam›ﬂ olur.] Onunla konuﬂmak akl iﬂi
de¤ildir. [Delilikdir.] 1/214 [Mektûbât Tercemesi: 257.]
Ahkâm-› islâmiyyenin isbât›nda, Kitâb, sünnet, müctehîdlerin k›yâs› ve icmâ-i ümmet mu’teberdir. 2/55 [K›yâmet ve
¥

Âh›ret: 182.]
¥ Ahkâm-› islâmiyyenin cümlesinde hafîfletme vard›r. Ve
kolayl›¤›n temâm› ve suhûlet mevcûddur. 1/9
¥ Ahkâm-› islâmiyye ile süslenmek müyesser olunca,
dünyâ mazarrat›ndan, kötülüklerinden kurtuluﬂ hâs›l olur.
1/72 [Mektûbât Tercemesi: 110.]
¥ Ahkâm-› islâmiyye, ni’mete ﬂükr etme¤i aç›klamakd›r.
1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Ahvâlden maksad, hâllere tutulmuﬂlu¤un de¤iﬂmesidir.
1/239 [Mektûbât Tercemesi: 298.]
¥ Ahvâl

ve mevâcîd [hâller ve vecdler] matlûbun, ele geçirilmek istenilenin baﬂlang›çlar›d›r. Maksad de¤ildir. 1/172
[Mektûbât Tercemesi: 213.]

Ahvâlden bir hâl hâs›l olursa, üzülme¤e ve sevinme¤e
de¤mez. Maksûd [ele geçirilmek istenilen] bîçûn ve bîçûnenin [ötelerin ötesi, anlaﬂ›lamaz olan›n] hâs›l olmas›d›r. 1/130
¥

[Mektûbât Tercemesi: 174.]

Ahvâlin [hâllerin] en do¤rusu, dîn-i islâm üzere istikâmetdir. [En güzel hâl, islâmiyyete uymakd›r.] 3/20.
¥
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¥ Ahvâl ve mevâcîd [hâller ve vecdler] lehv ve la’b’e
[oyun ve e¤lenceye] dâhildir. 1/210 [Mektûbât Tercemesi: 251.]
¥ Ahvâl ve mevâcîd ve müﬂâhedât ve tecelliyât, baﬂlang›çda ve arada meydâna gelir. 1/284 [Mektûbât Tercemesi: 414.]
¥

Ahvâl, kalbin telvînlerindendir. 1/253 [Mektûbât Terceme-

si: 316.]
¥ Ahvâl ve mevâcîdin [hâllerin ve vecdlerin] meydâna
gelmesine sebeb, zât›n zikrinde, ismleri ve s›fatlar› düﬂünmekdir. 1/264 [Mektûbât Tercemesi: 348.]
¥ Ahvâl [hâller] bât›n içindir. O hâlleri bilmek ise zâhir
içindir. 1/284 [Mektûbât Tercemesi: 414.]
¥ Ahvâlin husûli matlûbdur, ilmi de¤il. Ba’z› cemâ’ate bu
ilmi ihsân ederler, ba’z›s›na etmezler. ‹kisi de vilâyetdedir.
3/16
¥ Ahyâ ve emvât [diriler ve ölüler] vusûlde [yetiﬂmekde]
müsâvidirler. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ ‹htiyâc, insan›n hâssa-i zâtiyyesidir. [Asl›n›n özelli¤idir.]
Belki güzelli¤indendir. 3/63 [Se’âdet-i Ebediyye: 925.]

‹htiyâc noksanl›¤› gösterir. Alâmeti imkând›r. [Mümkin-ül-vücûd sâhibidir.]
¥

¥ ‹htiyâr-› abd [kulun ihtiyâr›] za’îfdir dedikleri söz, e¤er
Hak sübhânehunun ihtiyâr›na nisbetle olursa, do¤rudur. Yok
e¤er, kul, yapmas›na me’mur oldu¤u iﬂe ihtiyâr› kâfî de¤ildir,
ma’nâs›na olursa, sahîh de¤ildir. Zîrâ, gücü yetmiyecek ﬂey
teklîf edilmedi. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Ehâss-› havâsdan [Seçilmiﬂlerin seçilmiﬂinden] beﬂer s›fat›n›n kald›r›lmas› mümkin de¤ildir. 3/123 [Se’âdet-i Ebediyye:

919.]
¥ Ehâss-› havâs [seçilmiﬂlerin seçilmiﬂleri], en yüksek dereceye ç›ksalar, yine baﬂlar› Peygamberlerin aya¤› alt›na kadard›r. Ayn› seviyede olmak mümkin de¤ildir. 3/122
¥

‹hlâs ile yap›lan bir iﬂ, senelerle yap›lan ibâdetlerin ka– 12 –

zanc›n› hâs›l eder. 1/141 [Mektûbât Tercemesi: 182.]
¥ ‹hlâs, zorlayarak ve külfetli olarak mü’minlerin avâm›nda tahakkuk edebilir ki, böyle ihlâs devâml› de¤ildir. Bu
ihlâs› elde edenler muhlisdir. U¤raﬂmadan, zorlamadan, külfetsiz olarak ihlâs, devâm›n›n husûlinde der-kârd›r (lâz›md›r) ki, Hakk-ul-yakîn mertebesidir. Devâml› ihlâs sâhibi
muhlâsd›r. 1/59 [Mektûbât Tercemesi: 94.]
¥ Edeb-i vâhide [bir edebe] riâyet ederek, tenzîhî mekrûhdan kaç›nmak, zikr, fikr ve murâkabeden efdâldir. 1/29

[Mektûbât Tercemesi: 47.]
¥

Ezân kelimelerinin ma’nâs›. 1/303 [Mektûbât Tercemesi:

486.], [Se’âdet-i Ebediyye: 209.]
¥

‹zn ile yap›lan ibâdetler makbûldür. 1/254

¥ “‹zâ ra’eyte lî tâliben fe-kün lehü hâdimen” hadîs-i
kudsî. [Bana tâlib olan, beni isteyen birini gördü¤ün zemân,
ona hizmetci ol!] 3/18.
¥ ‹z’ân-› kalb [kalb anlay›ﬂ›] olmad›kça, yaln›z bilmekle
îmâna vusûl olmaz [kavuﬂulmaz]. 3/91
¥ ‹râde, iki eﬂidden birini seçmekdir. Bir yerde eﬂidlik
yoksa, irâde de olmaz. 1/286 [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥ ‹râde, iﬂlemek ve iﬂlememekden [yapmak ve yapmamakdan] birini tercîhdir ki, kudretden sonrad›r. Yaratmakdan öncedir. E¤er, irâde kabûl olunmasa, mecbûriyyet lâz›m
gelir. 3/26
¥ Erbâb-› kulûbun ahvâlleri telvîn üzeredir. Onlar eshâb-› telvîndir. 3/120

Erbâb-› telvînde müﬂâhede, gerçekden görmek ma’nâs›na bir ta’bîr de¤ildir. Bunlarda s›fât-› tecelliye-i mütelevvine, mükâﬂefe ile ta’bîr olunur. O bak›mdan bunlar›n müﬂâhede demesi, gerçek görme de¤ildir. 3/119
¥

Ervâh-› mükemmel [olgun, üstün kiﬂilerin rûhlar›] kadîm de¤ildir. 1/286 [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥
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¥ Ervâh-› mükemmel [olgun kimselerin rûhlar›, Evliyâ
rûhlar›], bedenleri ile görünürler ki, bu, Tenâsuh (rûhun di¤er
bedene geçmesi demek) de¤ildir. 2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Üserâ-i Bedrin [Bedr esîrlerinin] katline Fârûk “rad›yallahü anh” hükm etmiﬂdi. [Esîrler b›rakd›r›ld›kdan sonra]
Vahy, Fârûkun “rad›yallahü anh” re’yine muvâf›k geldi. 2/36

[Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Esbâb [sebebler] ve vesâil [vesîleler] cimâdd›r. [Cans›zd›rlar.] Kendileri gibi bir gayri de te’sîr ederek onu meydâna
getiremezler. Onlar›n ötesinde bir kâdir vard›r ki, an› buyurur. Akll›lar, cimâdda gördükleri fi’lden, fâil [yapan] ve muharrik [hareket etdirici] den haberdâr olur. Cimâd›n fi’li, akll›lar indinde, fâili hakîkî fi’line perde olmaz. Belki fâile delîl
olur. Akls›zlar, fi’l cimâdât›n iﬂidir, der. 1/266 [Mektûbât Terce-

mesi: 350.]
¥ Esbâb›n [sebeblerin] te’sîrine râz› olmak lâz›md›r. Bu
te’sîri de, o sebebin vücûdi gibi, Allahü teâlân›n yaratmas› ile
bilmelidir. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Esbâb [sebebler] behânedir. Kudretin örtüsü olmakdan
gayri de¤ildir. 3/94
¥ Hak teâlâ sebebleri kendi yaratmas›na örtü ve koruma
k›lm›ﬂd›r. 2/44 [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ ‹stidrâc, kâfirlere nefslerinin sefâlar› [cilâlanmas›] vaktinde, gaybî [fen ve akl d›ﬂ›] iﬂlerin meydâna gelmesidir.
1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

‹sti’dâd [kâbiliyyet], Allahü teâlân›n ihsân›d›r. 3/104

¥ ‹sti’dâd› [kâbiliyyeti] kalb ve rûh mertebesine olan bir
kimseyi, tesarruf sâhibi olan pîr, dahâ üst mertebeye ulaﬂd›rma¤a kâdirdir. 1/188 [Mektûbât Tercemesi: 225.]
¥

‹sti’dâd baﬂkalar›na geçebilir. 1/256 [Mektûbât Tercemesi:

318.]

“Estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el-hayyel
kayyûme ve etûbü ileyh”. Her tevbeyi ve nemâzlar› müte¥
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âkib okumal›d›r. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
‹stifsar [birﬂeyin hikmetini sormak] için duraklamak
zem’ olunmuﬂ de¤ildir. Melekler, sorma yoluyla, Âdem aleyhisselâm›n hilâfet vechini arz eylediler. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

505.]
¥ ‹slâm›n asl›, ehl-i sünnetin bildirdi¤i gibi i’tikâd› düzeltmek ve ahkâm-› islâmiyyenin yap›lmas›d›r. ‹slâm›n kemâli,
ehl-i sünnetden olan sofiyyenin sülûk-i tabak›nca [uyar›nca]
tasfiye ve tezkiyeye ba¤l›d›r. Bu üç erkâna muhâlif olan meﬂakkatli riyâzet [nefsin arzûlar›n› yapmamak] ve s›k›nt›l› mücâhedeler [nefsin istemediklerini yapmak] ma’siyyetdir.
1/157 [Mektûbât Tercemesi: 192.]

‹slâm›n sûretine uymak insan› kurtarmaz. Yakîn hâs›l
eylemek lâz›md›r. Ammâ, bu durumun yakîn olmas› nerede.
Belki vehm bile de¤ildir. Akll›lar tehlüke ân›nda vehme dahî i’tibâr ederler. 1/73 [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥

¥ ‹slâm›n ve küfrün ahkâm›n› müteﬂebbis olan dahî, müﬂrikdir. Küfrden teberrî [kaç›nmak], islâm›n ﬂart›d›r. 3/41

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ ‹slâm›n binâs›, beﬂ ﬂey üzeredir. Evvelkisi, Vahdâniyyet-i Bârî ve risâlet-i Muhammedîyi ikrâr. [Allahü teâlân›n
bir oldu¤unu ve Muhammed aleyhisselâm›n risâletini kabûl
etmek]. ‹kincisi, beﬂ vakt nemâz› edâ. Üçüncüsü, mal›n zekât›n› edâ. Dördüncüsü, mübârek Ramezân orucudur. Beﬂincisi, hacc-› beytil harâmd›r. [Hacca gitmekdir]. 3/17 [Se’âdet-i

Ebediyye: 102.]
¥ ‹slâm›n alâmeti, küfr ehline [kâfirlere] düﬂmanl›k ve
onlarla inâdd›r. 1/163 [Mektûbât Tercemesi: 200.]
¥ ‹slâm ve küfr birbirinin z›dd›d›r. Birini kabûl etmek, di¤erini red ma’nâs›na gelir. 3/41 [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ ‹slâmiyyet o derece garîb olmuﬂdur ki, küfr ehli, aç›kca, küfr ahkâm›n›, ‹slâm beldelerinde yapmaya râz› olmay›p, isterler ki, ahkâm-› islâmiyye tamâmen sona ere. Müslimânlardan ve müslimânl›kdan eser kalm›ya. 2/92 [Se’âdet-i
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Ebediyye: 749.]

‹slâm-› hakîkî ile müﬂerref oldukdan sonra, nübüvvet
kemâlât›ndan nasîb alma¤a isti’dâdl› olur. 2/50 [Se’âdet-i Ebe¥

diyye: 948.]
¥ ‹slâm-› hakîkî, küfr-i tarîkatden sonra hâs›l olur ki, [nefsin mutmainne olmas›ndan sonra hâs›l olur ki], bu ‹slâm ve
îmân zevâlden mahfûzdur. [Yok olmakdan korunmuﬂdur.]
3/49
¥

‹sm-i kabîhden [çirkin ismden] sak›nmak lâz›md›r. 1/23

[Mektûbât Tercemesi: 40.]
¥ ‹sm-i zâhirde yaln›z s›fatlar olup, Zât-› teâlâ düﬂünülmez. ‹sm-i bât›nda, zât-i teâlâ da hât›rlan›r. 1/260 [Mektûbât

Tercemesi: 326.]
¥ ‹sm-i zâhir ile ism-i bât›n aras›ndaki fark, ilm ve âlim
aras›ndaki fark gibidir. 1/160 [Mektûbât Tercemesi: 195.]
¥

Esmâ-i ilâhî, i’tibârât-› zâtdan birer i’tibârd›r. 3/100

¥ Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n, zât›n›n yan›nda hiç kadri ve mikdâr› yokdur. 3/79

Esmâ-i ilâhîden beheri [‹lâhî ismlerden her biri], s›fat
ve ﬂu’ûnât› içine al›r. Meselâ âlim ismi, hem s›fat-› ilme, hem
ﬂân-› ilme ﬂâmildir. 1/209 [Mektûbât Tercemesi: 247.]
¥

¥ Esmâ-i ilâhî [ilâhî ismler] tevkîfîdir. [Allahü teâlân›n
bildirmesine ba¤l›d›r. ‹slâmiyyetde bildirilmeyen söylenmez.] 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ ‹ﬂâ’at-› fâhiﬂe ve tefdîh-i fâs›k harâmd›r. [Fuhﬂu (fâhiﬂenin fuhﬂunu) ve f›sk› (fâs›k›n f›sk›n›) yaymak harâmd›r.]
3/118
¥ Eﬂyâ esbâba [sebeblere] terettüb ederse de hiçbir ﬂeyde
sebeb-i mu’ayyen yokdur. [Eﬂyân›n de¤iﬂmesi sebeblerle
olur.] 1/149 [Mektûbât Tercemesi: 187.]

Eﬂyây›, Hak sübhânehu, mertebe-i vehmde [vehm
mertebesinde] yaratm›ﬂd›r. Ya’nî eﬂyây› bir mertebede îcâd
¥
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buyurmuﬂdur ki, o mertebenin husûl ve sübûtu ancak hiss-i
vehmdedir. Meselâ bir oyuncunun e¤lence mahallinde gösterdi¤i ﬂeyler gibi ve âyinede görülen suver-i eﬂyâ gibidir.
[Aynada görülen eﬂyân›n sûretleri gibidir]. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Eﬂyân›n mebde-i vücûdu, Hak teâlâ ve tekaddesdir.
2/44 [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Eshâb ve tâbi’în-i kirâm, mücerred [yaln›z] sohbet ile,
nihâyetsiz kemâlâta vâs›l oldular. 1/21
¥ Eshâb-› kirâm, Peygamberin muhabbeti u¤runa, mal ve
nefslerini fedâ eylediler. Makâm ve mevk›’lerini terk eylediler. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Eshâb›n nefsleri, Peygamberimizin sohbetinde hevâ ve
hevesden temizlendi. Sîneleri düﬂmânl›k ve kinden pâk ve
müberrâ oldu. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Eshâb-› kirâm›n cümlesi âdildirler. Rivâyetde, teblîg-i
ahkâmda [teblîg edilen ahkâmda] cümlesi birdir. Birinin rivâyeti, di¤erinin rivâyeti üzerine meziyyet sâhibi de¤ildir.
3/24. [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥ Eshâb-› kirâm›n, Mekkenin fethinden evvel ve sonra,
infâk ve mukatele eden cümlesi, Cennet ile müjdelenmiﬂdir.
2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ “Eshâb›n bir müd arpa sadakas›na verilen sevâba, sâirleri Uhud da¤› kadar mal verseler vâs›l olamazlar.” Hadîs-i
ﬂerîf. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Eshâb-› kirâm›n üsûl-i dinde ihtilâf› yokdur. [Îmânda
ihtilâflar› yokdur.] Var ise fürû’dad›r. 1/80. [Mektûbât Terceme-

si: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]
¥

Eshâb-› kirâm›n üstünlü¤ü. 1/313. [Mektûbât Tercemesi:

502.]
¥ Eshâb-› kirâm, vahy ile bildirilmeyen husûslarda, o
Servere muhâlefet etmiﬂlerdir. Bu ihtilâf, Fa’tebirû (K›yas
yap›n›z) emrine imtisâle binâ’endir. Zîrâ müctehidin ah-
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kâm-› ictihâdiyyede, sâirin reyini taklîdi menhîdir [yasakd›r]. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Eshâb-› kirâm birbirleriyle devâml›, tam bir muhabbet
üzeredir. 3/24 [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]

Eshâb-› kirâm›n birini dahî kötülemek, dîni kötülemek
olur. 1/80. [Mektûbât Tercemesi: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]
¥

¥ Eshâb-› kirâm aras›ndaki fitnenin menﬂe’i, Osmân “rad›yallahü anh”›n katli, Talha ve Zübeyr “rad›yallahü anhüm”dan k›sas›n taleb olunmas›d›r. Zîrâ, Medîneden, önce
onlar ç›k›p, k›sas›n yap›lmas› için gelmiﬂlerdir. 1/251. [Mektû-

bât Tercemesi: 308.]
¥ Eshâb-› kirâm aras›nda hilâfet, ra¤bet edilen ve istenilen de¤ildi ki, kin sebebi olsun. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Eshâb-› kirâma bu¤z edip, düﬂman olmakdan ictinâb
[çok çekinmek] lâz›md›r ki, o bu¤z hakîkatde Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme bu¤z olur ki, (Onlara bu¤z eden,
bana bu¤z etmiﬂ gibidir) buyurmuﬂlard›r. Eshâb-› kirâma
olan ta’zîm ve hurmet, asl›nda o Hayr-ül-beﬂere olmuﬂ olur.
Ve ta’zîm göstermemek de böyledir. (Onun Eshâb›na, hürmet göstermiyen, Resûlullaha îmân etmemiﬂdir.) 3/110
¥ Eshâbdan Emîr kerremallahü vecheh ile muhârebe
edenler, hatâ üzere idi. Hak taraf› Emîrde idi. Fekat ictihâd
hatâs› oldu¤undan, bir derece sevâba nâildirler. 2/36. [Eshâb-›

Kirâm: 222.]
¥ Eshâb aras›nda tafdîl-i ﬂeyhayn [Ebû Bekr ve Ömer rad›yallahü anhümâyü üstün tutmak] ve muhabbet-i hateneyn
[Osmân ve Alî rad›yallahü anhümâya muhabbet] ehl-i sünnet alâmetidir. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ “Eshâb-› kirâmdan sonra, efdâl olan tâbi’în asr›, sonra
tebe’-i tâbi’în asr›d›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/209 [Mektûbât Tercemesi:

247.]

Eshâb-› kirâm, Kur’ân-› kerîmi ve ahkâm-› islâmiyyeyi
teblîg edenlerdir. 3/24 [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥
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¥ Eshâb-› ﬂimâl, erbâb-› küfr [küfr erbâb›, kâfirler], eshâb-› yemîn, ehl-i islâm [müslimânlar] ve erbâb-› vilâyet [vilâyet erbâb›, velîler], sâb›kân-› bil esâle ise Enbiyâ aleyhimüssalevâtü vesselâmd›r. 2/39 [Se’âdet-i Ebediyye: 913.]
¥ Eshâb-› Kehf, Allahü teâlân›n düﬂmanlar›ndan, ehl-i
inâd›n istîlâs› vaktinde, îmân nûru ile hicret eylemeleri dolay›siyle, o dereceyi bulmuﬂlard›r. 2/68 [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]
¥ Asla kavuﬂmak, ahkâm-› islâmiyyeye tâbi’ olmak iledir.
Asl›n asl›na kavuﬂmak vâs›tas›z vâki’ olur. 3/118
¥ Asl, esmâ-i ilâhîden bir ismdir. Asl›n asl›, o ismin ismlendirilmiﬂidir ki, i’tibârât-i teâlâd›r. 3/113

Etfâl-i müﬂrikin [müﬂriklerin çocuklar›] ve ehl-i zimmetin çocuklar› îmândan mes’ûl de¤ildir. Bunlar âh›retde dirildikden ve haklar›n al›nmas›ndan sonra, hayvanlar gibi yok
edilirler. 1/259 [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥

‹tmînân-› kalb [kalbin mutma’inne olmas›], zikr iledir.
1/257 [Mektûbât Tercemesi: 321.]
¥

¥ Et’ime [yiyecek] ve eﬂribe [içecek] de, tâ’at›n yap›lmas›na kuvvet bulmakdan gayri niyyetler münâsib de¤ildir. 1/70

[Mektûbât Tercemesi: 108.]
¥ ‹’tibârât-› ilâhînin zât üzere aslâ ziyâdeli¤i mutasavver
[düﬂünülür] de¤ildir. Onlar›n ilmi, ilm-i huzûrîye münâsibdir.
1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ ‹’tibârât-› ilâhîden herbiri ayn-› zâtd›r. Beheri aras›nda
i’tibâr-› çûnî yokdur. ‹’tibâr-› bîçûnî kâindir. 3/100
¥ ‹’ânet ve imdâd [yard›m ve meded] akrandan olursa
naks [noksanl›k], huddâmdan [hizmetciden] olursa, kemâldir. 3/94
¥ ‹’tibârâtdan i’tibâr-› hub [sevgi] ve ba’dehu [sonra] i’tibâr-› vücûd sebeb-i icâd-› âlemdirler. 3/122
¥

‹’tikâd ile amel iki cenâhd›r [kanatd›r]. 1/237 [Mektûbât

Tercemesi: 296.]
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¥ ‹’tikâdî ve zarûrî bir mes’elede halel bulunursa, necât-›
uhrevî devletinden mahrûmdur. [Îmânda ve zarûrî bilinen
husûslarda bir âr›za olursa, âh›retde kurtuluﬂ mümkin de¤ildir.] Ammâ, amelî konularda müsâhale [gevﬂeklik, ihmâl]
olursa, tevbesiz dahî âh›rete gidilse, hesâba çekilme, azarlanma olursa dahî, iﬂin sonu kurtuluﬂdur. 3/38. [Se’âdet-i Ebediyye:

68.]
¥ Din düﬂman› olan nefs-i emmâre ve ﬂeytân-› la’îni gözetlemek [dikkat etmek] lâz›md›r. 1/238 [Mektûbât Tercemesi:

297.]
¥ A’mâl-i sâlihadan [sâlih amellerden] murâd, islâm›n beﬂ
ﬂart›d›r. 1/304 [Mektûbât Tercemesi: 487.]
¥ A’mâl-i sâliha-i bedeniyyesiz [beden ile sâlih amelleri
iﬂlemeden], kalb selâmeti da’vâs› bât›ld›r. 1/39. [Mektûbât Ter-

cemesi: 67.]
¥ A’mâl-i sûriyye [sûret (beden) ile ilgili ameller], ma’nen
yükselme sebebi ve âh›ret derecelerinin yükselmesine sebeb
olur. 2/46 [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ A’mâl-i islâmiyye [islâmî ameller] iki k›smd›r. Emrleri
yapmak ve yasaklardan sak›nmak. ‹lerleme ve yükselme
ikinci cüz’e ba¤l›d›r. 1/286 [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥

Amellerin ve ibâdetlerin efdali, nemâz k›lmakd›r. 3/77.

[Se’âdet-i Ebediyye: 941.]
¥ A’mâl-i sâliha [sâlih ameller] îmândan de¤ildir. Ammâ,
îmân›n kemâl bulmas›na sebebdir. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Amellerin kusûrlu yap›ld›¤›n› düﬂünerek, haseneyi yapmakdan, [yap›lan iyiliklerden] müte’essir olmak ve utanmak
gerekir. 2/53. [Se’âdet-i Ebediyye: 429.]
¥ Amellerin ve ibâdetlerin efdali, tilâvet-i Kur’ând›r.
[Kur’ân okumakd›r.] Di¤er ibâdet ve tâ’atlerin ﬂefâ’atinden,
gerek mukarreb meleklerin, gerekse mürsel peygamberlerin
ﬂefâ’atinden Kur’ân›n ﬂefâ’ati makbûldür. 3/100
¥

A’yân-› sâbite, imâm-› Rabbânî indinde ilm mertebe– 20 –

sinde birbiriyle birleﬂen kemâlât ile yokluklardan ibâretdir.
1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ A’yân-› sâbite, sofiyye indinde ilâhî ismlerin ilmî sûretleridir. ‹smlerin kendileri de¤ildir. 3/100

A’yân-› sâbite, Muhyiddîn-i Arabî indinde, ilm mertebesindeki kemâllerin tafsîlinden ibâretdir. 1/23. [Mektûbât Ter¥

cemesi: 40.]
¥ A’yân-› sâbite ta’bîri, ﬂeyh Muhyiddîn-i Arabînin olup,
yanl›ﬂd›r. Zîrâ a’yân hâdisdir. 3/58
¥ A’yân-› sâbiteye vücûd ile adem aras›nda geçiﬂdir, demiﬂlerdir. Zîrâ hem ilm-i ilâhî celle ﬂânühûda mevcûd olan
vücûddan, hem hâricde yok olan ademden kendinde renk
vard›r. 3/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 947.]
¥ ‹frât ve tefrîtin ikisi dahî zem edilmiﬂdir. Hak, ortadad›r. 2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Efdaliyyet [Üstün olmak] sevâb›n çoklu¤u ma’nâs›nad›r. Fazîletlerin ve menkibelerin çok vukû’ bulmas› ma’nâs›na de¤ildir. 3/122
¥ ‹ftârda acele etmek ve sahûru gecikdirmek sünnetdir.
1/45 [Mektûbât Tercemesi: 77.]
¥ Ef’âlin cem’isinde [bütün iﬂlerde] emrlere ve nehylere
[yasaklara] riâyet edilince, emr edeni ve yasakl›yan› [unutma
gafletinden kurtuluﬂ müyesser olur] ve Hak teâlân›n devâml› zikri hâs›l olur. 2/25. [Se’âdet-i Ebediyye: 747.]
¥ Ef’âl ve evsâf-› beﬂerin [ve beﬂerin s›fatlar›n›n] cümlesi,
Allahü teâlân›n mahlûkudur. Mahlûkât›n iﬂleri, Allahü teâlân›n iﬂleri de¤ildir. [Kullar› da, iﬂlerini de, Allahü teâlâ yarat›r. Fekat, kul, iﬂinden kendi mes’ûldür.] 3/120
¥ Ef’âl-i meﬂrû’ada [meﬂrû’ olan iﬂlerde] dahî izn almal›d›r, demiﬂlerdir. 1/254 [Mektûbât Tercemesi: 317.]

Eflâtûn Îsâ aleyhisselâma meyl etmedi. Bir ﬂahs ki,
ölüleri diriltse [ki Eflâtunun fennine bu ayk›r›d›r.], Onu gö¥
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rüp, hâllerini inceleyip, sonra cevâb vermesi lâz›m idi. Müﬂâhede etmeden cevâb, büyük bir inâd ve akls›zl›kd›r. [Eflâtûn böyle yapd›.] 3/118
¥ Akrabân›n cefâs›na sabrdan gayri çâre yokdur. Firâren
[kaçarak] cefâdan kurtuluﬂa ruhsat vard›r. 3/7 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 426.]
¥ Elbise-i nefîseyi “Nemâzda zinetli elbiselerinizi al›n›z,
örtününüz!” hükmünce, nemâz için zînetlenmek niyyeti ile
giyinip, baﬂka niyyetle giyinmemek gerekdir. 3/17 [Se’âdet-i

Ebediyye: 102.]
¥ Allah

ismi bütün s›fatlar› ve ﬂuûnât› içine al›r.

‹lâhî! Dostlar›n› öyle k›ld›n ki, her kim onlar› bildi, seni buldu. Seni bulm›yan onlar› bilmedi. 1/156. [Mektûbât Terce¥

mesi: 191.]
¥ El mer’u me’a men ehabbe. (Kiﬂi sevdi¤i ile berâberdir)
hadîs-i nebevîdir. Berâberlik, gerçekden sevenin (sâd›k dostun) nasîbidir, hadîs-i ﬂerîfi nice hicran içinde olanlar›n tesellîsidir. 2/36 [Eshâb-› Kirâm: 222.]

‹lhâm dînin gizli, görülmiyen k›smlar›n› aç›¤a ç›kar›r.
Kemâlât-i zâide isbât eylemez. 2/55 [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥

¥ ‹mâm-› Türpüﬂtînin risâlesi, i’tikâd› do¤ru olarak ö¤renmekde fâidelidir. 1/193. [Mektûbât Tercemesi: 229.]
¥

‹mâm-› a’zam, ﬁa’bînin talebelerindendir.

‹mâm-› a’zam, abdestin edeblerinden bir edebi terk sebebiyle, k›rk senelik nemâz› kazâ buyurmuﬂdur. 1/29. [Mektû¥

bât Tercemesi: 47.]

‹mâm-› a’zam, mutlaka mü’minim, imâm-› ﬁâfi’î, inﬂâallah mü’minim demiﬂlerdir ki, farkl›l›klar› sözdedir. ‹mâm-›
a’zam›n sözü, hâl-i hâz›r durum i’tibâriyledir. ‹mâm-› ﬁâfi’înin ki, âk›bet i’tibâriyledir. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

‹mâm-› a’zam-› Kûfî, vera’ ve takvâ üzere idi. Sünnete
uyarak ve sünnet devleti ile ictihâd ve istinbâtda yüksek de¥
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recelere ulaﬂm›ﬂd›r ki, di¤erleri bu derecede de¤ildir. [Onu
anlamakda kâs›rd›rlar.] 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, hadîs-i ﬂerîfleri ve sahâbenin
kavllerini kendi reyine tercîh ederdi. Di¤erleri böyle de¤ildir. 2/55 [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ ‹mâm-› a’zam ile imâm-› Ebû Yûsüf, Kur’ân-› kerîmin
mahlûk olup-olmamas›nda, alt› ay münâkaﬂa edip, nihâyet,
mahlûkdur diyeni tekfîr etdiler. [Küfre gidece¤ini söylediler.] 3/89
¥ ‹mâm-› a’zam buyuruyor ki: (Sübhâneke, mâ-abednâke
hakka ibâdetike ve lâkin arafnâke hakka ma’rifetike) [Ey
Allah›m! Seni noksan s›fatlardan tenzîh ederim. Biz, sana
hakk›yla ibâdet edemedik. Fekat, akl ile anlaﬂ›lam›yaca¤›n›
iyi anlad›k], buradaki ma’rîfet odur ki, Allahü teâlây› kemâl
s›fatlarla muttas›f, noksan s›fatlardan münezzeh ve yüceli¤inden islâmiyyet ne bildirmiﬂse öylece bilmekdir. 3/123

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥

‹mâm-› Hasen, imâm-› Hüseynden efdaldir. 2/67

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k buyurdu ki, Hak teâlâ kullar›n iﬂlerinde, iﬂleri kullara b›rakmad› ve cebr etmedi. Zorlama ve
serbestlik dahî yokdur. [Kulun her diledi¤i olmaz. Ve hiçbir
ﬂey zorla yapd›r›lmaz.] 1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k, sahv erbâb›n›n büyüklerindendir. 3/120
¥ ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k, hem tarîka-i S›ddîk›yyeyi, hem
tarîka-i Emîriyyeyi kendinde toplam›ﬂd›. 1/313. [Mektûbât Ter-

cemesi: 502.]
¥ ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k, nemâzda iken bî-hoﬂ olup, düﬂmüﬂdü. ...... sebebi. 3/120
¥

‹mâm-› Rabbânînin nûru. 2/22

‹mâm-› Rabbânînin, Ramezân›n onbeﬂinci gecesi, sultân-› vakt meclisinde îrâd buyurduklar› mevzû’lar. 3/43
¥
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¥ ‹mâm-› Rabbânîye, mürﬂidine kavuﬂdukdan birgün
sonra, ﬂu’ursuzluk; iki gün sonra fenâ hâs›l oldu. 1/290. [Mek-

tûbât Tercemesi: 447.]
¥ ‹mâm-› Rabbânî, Muhammed Bâkîye intisâb›nda, iki ay
zarf›nda, esâs huzûr meydâna gelip, kemâle geldi. [Tecellîler,
nûrlar, hâller, keyfiyyetler diye anlat›lmak istenilen kazançlar, hocas›n›n kalbindeki deryân›n damlalar› olarak önüne
saç›ld›.] 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ ‹mâm-› Rabbânîye, ilmler ve ma’rifetler nisân ya¤muru
gibi ya¤›p, acâib ve garâib s›rlara muttali’ k›ld›lar. Bu gizli
s›rlara isti’dâtlar› kadar›yle mahrem olan evlâd-› kirâm›d›r.
1/148. [Mektûbât Tercemesi: 186.]
¥ ‹mâm-› Rabbânî, Resûlullah›n rûhâniyyetleri için, çeﬂidli yiyecek piﬂirilerek, meclis kurulmas›n› emr ederdi.
3/106.
¥ ‹mâm-› Rabbânî, vilâyet-i kübrâya ulaﬂm›ﬂ ve kemâlât› nübüvvetle ﬂereflenmiﬂdir. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ ‹mâm-› Rabbânînin, Nakﬂibendiyyede (21), Kâdiriyyede (25), Çeﬂtiyyede (27) vâs›tas› vard›r. 3/87
¥ ‹mâm-› Rabbânîye, sülûk esnâs›nda hâs›l olan keyfiyyetler. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ ‹mâm-› Rabbânî buyuruyor ki, bu fakîr pür taksîr, kendi zevk ve vicdân›yle anlar ki; sa¤daki melek, yirmi y›lda bir
iyilik bulup, ameller sahîfesine yazd›¤› ma’lûm de¤ildir.
1/222 [Mektûbât Tercemesi: 274.]
¥ ‹mâm-› Rabbânînin (Merâtib-i vahdet-i vücûdun tahkîki) risâlesi vard›r. 1/31. [Mektûbât Tercemesi: 52.]
¥ ‹mâm-› Rabbânî (ﬁerh-i Rubâ’›yyât›) ﬂerh ederek,
Muhyiddîn-i Arabînin sözlerini te’vîl buyurmuﬂlard›r. [‹slâmiyyete uygun ma’nâlar vermiﬂlerdir.] 1/266. [Mektûbât Terce-

mesi: 350.]

‹mâm-› Rabbânînin yüce pederleri buyurmuﬂdur ki,
yetmiﬂ iki bozuk f›rkan›n meydâna ç›kmas›, tesavvuf yolunu
¥
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bitirmeyen kimseler sebebi ile olmuﬂdur. [Bu tesavvuf yolundakiler netîceye ulaﬂamad›klar› için sap›tm›ﬂlard›r.] 1/220.
[Mektûbât Tercemesi: 266.]
¥ ‹mâm-› ﬁâfi’î buyuruyorlar ki, Ebû Bekr-i S›ddîk›n efdaliyyetine sahâbe-i kirâm ittifak etmiﬂlerdir. 1/59. [Mektûbât

Tercemesi: 94.]
¥ ‹mâm-› ﬁâfi’î, ‹mâm-› a’zam›n f›kh ilmindeki yüksek
derecesinden bir parça anlay›p, (Bütün fukâhâ, Ebû hanîfenin ev halk› gibidir) buyurmuﬂdur. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret:

182.]
¥ ‹mâm-› Gazâlî buyuruyor ki, Fahr-i âlem “sallallahü
aleyhi ve sellem” mi’râcda, Hak teâlây› görmedi. Bundan
maksad, rü’yet-i dünyâ ile görmedi, demekdir. 1/282. [Mektû-

bât Tercemesi: 413.]
¥ ‹mâm-› Gazâlî buyurdular ki, S›ffîn vak’as›, halîfe olmak için de¤il, islâmiyyetin k›sas emrini yapmak içindi.
1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥

‹mâm-› Mâlik, tebe-i tâbi’îndendir. 1/251. [Mektûbât Ter-

cemesi: 308.]
¥ ‹mâm-› Ebû Yûsüf için, taklîdden kurtuldukdan sonra
[ya’nî ictihâd makâm›na yükseldikden sonra], üstâd› Ebû
Hanîfeye “rahmetullahi aleyh” tâbi’ olmas› hatâd›r. 3/100
¥

‹mâmet bahsi. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]

¥ ‹mâmet [halîfelik] bahsi, fürû’i dindendir. Üsûl-i dinden
de¤ildir. Fürû’ ile meﬂgûliyyet, mâlâya’nîdir. 2/67. [Se’âdet-i

Ebediyye: 54.]
¥ Ümmet-i Muhammed, bütün ümmetlerden önce Cennete girecekdir. 1/249. [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥ Ümmet-i Muhammed, hayrül-ümemdir. [Ümmetlerin
en hayrl›s›d›r.] 3/24. [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]

Ümmet-i Mûsâ, Cennete, kendinden önceki ümmetlerden önce girecekdir. [‹kinci olarak girecekdir.] 1/251. [Mektû¥
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bât Tercemesi: 308.]

Ümmet-i ‹brâhîmin dîninin ve milletinin efdal olmas›,
Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme onun milletine uymak emr olunmas›ndan dolay›d›r. 1/251. [Mektûbât Tercemesi:
¥

308.]
¥ Ümmetden ba’z›s›nda ba’z› kemâlât olur ki, Enbiyâ
ona g›bta ederler. Hâlbuki, bütün ümmetler üzere, her husûsda üstünlük, Enbiyâya mahsûsdur. 3/123. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 919.]
¥ Emr-i ma’rûf ve nehyi münkeri r›fk ile [yumuﬂakl›k ile]
yapmal› ki, kabûl olunma¤a yak›nd›r. 3/118
¥ Emrâz ve eskâm def’inde [hastal›klar›n kalkmas› için]
esnâm [putlardan] ve tâgûtdan [putlaﬂt›r›lm›ﬂ olan ﬂeyden]
istimdât eylemek [yard›m taleb etmek], ﬂirk ve dalâletdir.
3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Ümem-i sâb›kada [Geçmiﬂ ümmetlerde] bir cemâ’at
kâfir, bir cemâ’at de sâlih mü’min idi. Büyük günâh iﬂlemek
çok az idi. 2/37. [Se’âdet-i Ebediyye: 910.]

Ümem-i sâb›kadan [Geçmiﬂ ümmetlerden] ba’z›lar› sabâh nemâz›, ba’z›lar› da sâir nemâzlarla me’mur idiler. 1/79.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 125.]
¥ Ümem-i sâb›kaya [Geçmiﬂ ümmetlere] herbir asrda bir
Nebî gönderilmiﬂdir. 1/259. [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Ümmidsiz olmak küfrdür. Ümmidvâr olalar. Ahkâm-›
islâmiyyeye mütâbe’at [uymak] ve pîre muhabbet var ise, hiç
gâm de¤ildir. 3/13. [Se’âdet-i Ebediyye: 401.]
¥ “Allahü teâlâ, Âdemi kendi sûretinde yaratd›.” Rûh-›
Âdem maksûddur. Veyâhud Hak sübhânehu Âdem aleyhisselâm› kendi kemâlât› ile bezedi ve s›fât› ile vasflad›. Tam bir
ayna k›ld›. Bu benzerlik ism ve sûretdedir. Hakîkatde de¤ildir. 1/95. [Mektûbât Tercemesi: 141.]

“Allahü teâlâ bu dîni, fâcir kimselerle de elbette kuvvetlendirir.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/33. [Mektûbât Tercemesi: 58.]
¥
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¥ “Allahü teâlâ, ayr›ca bir Cennet yaratm›ﬂd›r ki, burada
hûrîler ve köﬂkler yokdur. Burada Allahü teâlâ, güler gibi tecellî eder, görünür.” Hadîs-i ﬂerîfi, zuhûrât›n a’lâs›d›r. 1/263.

[Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥ “Belâlar, mihnetler en çok Peygamberlere, sonra Evliyâya, sonra bunlara benziyenlere gelir.” Hadîs-i ﬂerîf. 2/99.

[Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ “Allahü teâlâ yüksek himmet sâhibi olan› sever,” hadîs-i ﬂerîfdir. Yüksek himmetli olup, en yüksek dereceye kavuﬂmakdan baﬂka hiçbir ﬂeyle kanâ’at etmiyeler. Dahâ yükselme¤e tâlib olup, yüksek makâmlara çekileler. 3/20.
¥ Enbiyâ ve sulehân›n [sâlihlerin] dünyâda mihnet çekmelerinin sebebi. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Enbiyâ günâhdan ma’sûm, Evliyâ mahfûzdur. [Korunmuﬂdur.] 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Enbiyâ üsûl-i dinde [i’tikâdda, îmân edilecek husûslarda] müttefiklerdir. ‹htilâflar›, fürû’› dinde ba’z› ahkâma
te’alluk eder. 1/63. [Mektûbât Tercemesi: 99.]
¥ Enbiyâdan birine tevassutla Zât-› teâlâya ulaﬂan Enbiyâ ile, Zât› teâlâ aras›nda (vâs›ta edilen) Nebî perde de¤ildir.
Onlar›n zâtdan nasîbleri vâs›tas›zd›r. Lâkin ümmet için böyle de¤ildir ki, tevessül eyledikleri Peygamber, arada perdedir. 3/88

Enbiyân›n mebde-i te’ayyünleri, Allahü teâlân›n ismlerinin bütünüdür. Evliyân›n mebde-i te’ayyünleri ise, bu ismlerin parçalar›d›r. Bu parçalar, o bütünlerin alt›ndad›r. 1/231.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 283.]
¥ Enbiyâ ve resûllerden, hiçbirisi gelip-geçmedi ki, ﬂeytân

onun kelâm›na kar›ﬂmam›ﬂ olsun. 1/273. [Mektûbât Tercemesi:
398.]
¥ Enbiyân›n makâmlar›, kendi yükselmelerinin, nihâyet
makâmlar› de¤ildir. Bilâkis o makâmlardan yüksek mertebelere terakkî eylemiﬂlerdir ki, ba’dehû nüzûl buyurup, [on-
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dan sonra inip], o makâmlarda ikâmet ederler. O makâmlar
onlar›n mebde-i te’ayyünleridir. ‹lâhî ismlerden ibâretdir.
Hak teâlâdan feyzlerin vesîleleridir ki, Zât-› teâlân›n vâs›tas›z esmâ-i âleme hiç münâsebeti yokdur. Yüksek yarat›l›ﬂl›
olan bir sâlik [tesavvuf yolcusu], yükselmesi esnâs›nda, o isme vâs›l ve o makâmlar›n üstüne dahî yükselir. Ammâ sâlik,
kendi mebde-i te’ayyünü olan isme nüzûl eyledikde [indikde], kendi ismi o ismin aﬂa¤›s› oldu¤unu anl›yabilir. 1/208.
[Mektûbât Tercemesi: 245.]

Enbiyâ, da’veti âlem-i halka tahsîs etmiﬂlerdir. Kalbden ötesini söyleyen olmam›ﬂd›r. 1/260 [Mektûbât Tercemesi:
¥

326.]
¥ Enbiyâ sebeblere riâyet eylemiﬂdir. Bu riâyetleri ile berâber, Hak sübhânehüye tefvîz-i umûr buyurmuﬂlard›r. [‹ﬂlerini Allahü teâlâya havâle eylemiﬂlerdir.] 1/266. [Mektûbât Ter-

cemesi: 350.]
¥

Enbiyân›n gönderilmesi, âlemlere rahmetdir. 1/266

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Enbiyân›n birine îmân etmemek, cümlesine îmân etmemek olur. Zîrâ onlar, îmân edilecek ayn› ﬂeyleri söylemiﬂlerdir. Dinlerinin esâs› birdir. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Enbiyân›n ahkâm-› ictihâdiyyesinde hatâ tecviz (câiz)
olunmuﬂdur. Ammâ, hatâ üzere devâm etmek tecviz (câiz)
olunmam›ﬂd›r. Hemen hatâlar›na âgâh ederler (uyar›l›rlar).
1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Enbiyân›n bildirdikleri do¤ru haberleri, akla uydurma¤a
çal›ﬂmak, nübüvveti inkârd›r. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Enbiyâ geriye tam dönmüﬂlerdir. Zâhir ve bât›nlar› ile
halk› (Allahü teâlâya) da’vet etmekdedirler. 1/272 [Mektûbât

Tercemesi: 387.]
¥ Enbiyân›n da’veti, tenzîh-i s›rfd›r. [Mahlûklara benzemiyen bir Allaha îmâna da’vetdir.] Semâvî kitâblar, îmân-›
tenzîhîyi bildirmekdedir. Enbiyâ, Allahü teâlây› yaratmas›nda mütâle’a etmedi. Allahü teâlân›n birli¤ine da’vet etdi.
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Mâsivâya ibâdete, ﬂirk buyurdular. 1/272 [Mektûbât Tercemesi:
387.]
¥ Enbiyâya uyan, onlar›n risâletini tasdîkden sonra, erbâb-› istidlâlden olur. [Peygamberleri taklîd ederek hâs›l
olan îmân, îmân-› istidlâlîdir. O büyükleri taklîd eden kimse,
Peygamberlerin bildirdi¤i herﬂeyin do¤ru oldu¤unu akl› ile,
düﬂüncesi ile anlam›ﬂd›r.] Ve bu taklîdi, ayn› istidlâldir. Meselâ bir insan, bir ﬂeyin asl›n› istidlâl ile isbât eylese, o asldan
neﬂ’et eden fürû’ dahî, o istidlâle müstenid olup, cemi’ fürûun isbât›nda müstedil (istidlâl) olmuﬂ olur. 1/272 [Mektûbât

Tercemesi: 387.]
¥ ‹nsana lâz›m olan, ehl-i sünnetin gerekdirdi¤i gibi îmân› düzeltmek, ikincisi, ahkâm-› islâmiyye-i f›kh›yye mûcibince amel. Üçüncü, sülûk-› sofiyye-i tarîkat-› aliyyedir. Buna
muvaffak olan, büyük bir kurtuluﬂa nâil olur, kavuﬂur. Bunu
yapm›yan kimse, aç›k (kesin) bir hüsrâna vâs›l olur. 3/34

[Se’âdet-i Ebediyye: 115.]
¥ ‹nsan›n yarat›lmas›ndan maksad, ya¤l› ve lezîz yiyecekler, güzel ve nefis elbiseler, mal ve mülk toplamak, ni’metlenmek, oyun ve e¤lence de¤ildir. Yarat›lmas›ndan maksad,
Allahü teâlâya karﬂ› gönlü k›r›k, boynu bükük olmak ve yalvarmak içindir. 1/206 [Mektûbât Tercemesi: 243.]
¥ ‹nsan irâde ve ihtiyâr› ile iﬂlerini kesb eder [çal›ﬂ›r].
Halk etmek (iﬂleri yaratmak) Allahü teâlâya mensûbdur.
(Allahü teâlâ yarat›r). 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ ‹nsan kendi fi’line kasd [niyyet] eyledikden sonra, Hak
teâlân›n halk etmesi, o fi’le te’alluk eder. Bu iﬂ, kulun irâdesini sarf ederek hâs›l oldu¤u için, medh ve zem ve sevâb ve
cezâ insana âid oldu. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ ‹nsan halîfe-i rahmând›r. Zîrâ sûret-i ﬂey halîfe-i ﬂeydir.
“Allahü teâlâ, Âdemi kendi sûretinde yaratd›.” 1/287 [Mektû-

bât Tercemesi: 426.]

‹nsanda iki ﬂey vard›r ki, arﬂda yokdur. Biri, hey’et-i
vahdânî (insanda bulunan on ﬂey), di¤eri ﬂuûru nûrun alâ
¥
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nûrdur. 2/11.
‹nsân-› kâmil, asla kavuﬂdukdan sonra, asl›n nûrlar›n›n
parlakl›¤›ndan, bir ›ﬂ›k onun kalb aynas›nda parlat›l›p, onu
tekrar âleme döndürmek ile nâk›slar› terbiye etmesi havâle
olunur. Bu dönüﬂde, hem de onu terbiye etmek vard›r. 2/12.
¥

¥ ‹nsan, âlem-i halk ile âlem-i emrin mecmû’undan (bir
araya gelmesinden) ibâretdir. 3/11 [Se’âdet-i Ebediyye: 917.]
¥ ‹nsan›n kendi murâd›n› taleb eylemesi, kendi ülûhiyyetini da’vâ eylemesidir. 3/2
¥ ‹nsan, murâd-› ilâhîyi tercîh edip, murâd-› mevlâdan
gayri hiç murâd› kalmamak, vilâyet-i hâssaya ba¤l›d›r (mahsûsdur). 3/27 [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥

‹nsan›n asl› (zât›) nefs-i emmâresidir. 3/60

¥ ‹nsan öyle bir toplulukdur ki, âlem-i kebîrde yükseklikler ve aﬂa¤›l›klardan her ne mevcûd ise insanda dahî vard›r.
Onda âlem-i halk aç›k, âlem-i emrden ise bir niﬂân var. ‹blisin zem’edilen kötü s›fatlar› kâin (onda mevcûd) ve melek s›fat› dahî sâbitdir. 1/307 [Mektûbât Tercemesi: 492.]
¥ ‹nsan bir toplulukdur. ‹mkân âleminde bulunan herﬂeyin kendisi, vücûb âleminde bulunanlar›n ise sûreti, insanda
bulunur. 1/95 [Mektûbât Tercemesi: 141.]
¥ ‹nsan, yedi meﬂhûr latîfeden mürekkebdir. Her latîfenin ahvâli ve mevâcîdi baﬂkad›r. 3/81.

‹nsan›n hakîkati o ademdir ki, hakîkat-i nefs-i nât›kad›r. 3/60.
¥

¥ ‹nsanda, yerlerde ve göklerde bulunan herﬂeyden bir
zerre vard›r. 1/220. [Mektûbât Tercemesi: 266.]
¥ ‹nsan medenî olarak yarat›lm›ﬂd›r. Ya’nî, yaﬂamas›nda,
di¤er insanlara muhtâcd›r. 2/62 [Se’âdet-i Ebediyye: 746.]
¥ ‹nsan›n baﬂka ﬂeyleri sevmesi, kendi nefsini sevmesindendir. [Kendi nefsine düﬂkün olmas›ndand›r.] 1/105 [Mektû-

bât Tercemesi: 156.]
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¥ ‹nsan›n yarat›lmas›ndan maksad, Hak teâlâya ibâdet ve
kulluk yapmakd›r. 1/73 [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥ ‹nsandan bu fânî dünyâda taleb olunan [istenilen],
ma’rifet-i Hak teâlâd›r [Rabbini bilmesidir]. 1/226 [Mektûbât

Tercemesi: 278.]
¥ ‹nsan mahlûkât›n en çok muhtâc olan›d›r. Ve her neye
muhtâc ise, ona alâka duyar. Her te’alluku ise, Allahü teâlâdan uzaklaﬂmas›na sebebdir. Bu sebebden, temâm mahlûkât›n ziyâde mahrûmu insan olur. 1/45 [Mektûbât Tercemesi: 77.]
¥ ‹nsana karﬂ› secdenin çirkinli¤i, güneﬂden dahâ âﬂikârd›r. Sak›nmak herkese lâz›md›r. 1/29 [Mektûbât Tercemesi: 47.]
¥ ‹nsana cenâb-› Hak sübhânehudan feyz ve in’âm
[ni’metler] devâml› gelmekdedir. Kula verilen maddî ve
ma’nevî [zâhirî ve bât›nî] feyzler, e¤er bir sâ’at ve bir lemha
kesilse, bendeden [kuldan] gerek vücûd ve gerek onun kemâlât-› tâbi’as›ndan bir eser kalmaz. Hâlbuki kula lâz›md›r
ki, bir lemhada ve turfetül-aynda [göz-aç›p-kapama an›] o
hazretden gâfil olm›ya. Ve devâm-› huzûr ile s›fatlana. Büyük hüsrân ve ﬂaﬂ›lacak ﬂeydir ki, ni’meti vereni unutup,
ni’metlere dalar. Ve kendisine ni’met verene yönelmez, ondan yüz çevirir. ﬁübhe yokdur ki, huzûrun devâm›, bât›na
nisbetle mümkin ve belki vâk›’dir. Alel-husûs bizim tarîk›mizde [yolumuzda], Allahü sübhânehunun keremiyle bu devâm sehl-ül-husûldür. Ve ibtidâda [baﬂlang›cda] zuhûr eder.
Lâkin bu devâm zâhirde zordur. Zîrâ zâhir, kesrete ba¤l› oldu¤undan gafletden halâs bulma¤a çâre yokdur. Fekat bu
zâhirî gaflet, sâlih niyyet ile olursa, gaflet huzûr olur. Meselâ uyku, tâ’atda hâs›l olan tenbelli¤i def’ niyyeti ile olursa,
tâ’at olur. Bu sûretle devâm-› huzûr, zâhire nisbetle dahî gerçekleﬂmiﬂ olur. Zâhire ve bât›na nisbetle olan bu devâm-›
huzûr, insanlardan ekmel-i kümelin nasîbidir ki, itmînân-›
nefs ile müﬂerref olmuﬂlard›r. Ve fenâ-y› etem ve bekâ-y› ekmele ulaﬂm›ﬂ ve amelde niyyet ve ihlâs›n tashîhi külfetinden
vâreste olmuﬂdur [kurtulmuﬂdur]. 1/172 [Mektûbât Tercemesi:

213.]
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¥ Enes rad›yallahü anh›n, tâ’ûndan [vebâdan] seksen evlâd› vefât etdi. 2/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 1035.]
¥ Enfüs (insan) dahî, âfâk (insandan baﬂka ﬂeyler) gibi,
ilâhî ismlerin z›lleridir. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Enfüs ve âfâkda görülen ﬂeyler, aranan ﬂeyin iﬂâretleridir. ‹stenen ﬂey de¤ildir. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Evâmir-i ilâhîyeye adem-i imtisâl [‹lâhî emrleri yapmamak], yâ ﬂerî’atin bildirdi¤i haberleri yalan addederek [inanm›yarak] i’timât etmemek veyâ Hak teâlân›n emrlerine
ehemmiyyet vermemek sebebiyledir. Çirkinli¤ini düﬂünmek
gerekdir. 1/73 [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥

Evlâda hizmet, babas›na yard›m olur. 1/177 [Mektûbât

Tercemesi: 218.]
¥ Evvelü hüm hayrûn ev âh›ruhüm (Baﬂlang›c› m› dahâ
iyi, yoksa sonu mu) hadîsiyle, âh›r-› ümmetin medhi. 1/261

[Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥ Ülül’azm Peygamberler Resûlullaha tâbi’ olma¤› arzû
etmiﬂlerdir. 1/249 [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥ Evliyâullah›n huzûruna boﬂ gelmek lâz›md›r ki, dolu
olarak dönüle. Ve kendi iflâs›n› göstermek lâz›md›r ki, onlar
dahî ﬂefkat edip, feyz yolunu açalar. 1/157. [Mektûbât Terceme-

si: 192.]
¥ Evliyâdan ekserîsi vehm mertebesinin son noktas›na
ulaﬂsa da, nefs-ül-emr mertebesine dâhil olamazlar. 3/100.
¥ Evliyâullah›n elbisesini edeble giymekden çok fâide hâs›l olur. 1/206 [Mektûbât Tercemesi: 243.]
¥ Evliyâullah büyük günâh iﬂlemekden korunmuﬂdur.
1/223. [Mektûbât Tercemesi: 276.]
¥ Evliyâdan ba’z›s›n›n de¤iﬂik yerlerde hâz›r olmas›, latîfelerinin muhtelif bedenler hâlinde görünmesidir. 2/58

[Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥

Evliyâ insanlar›, hem islâmiyyetin zâhirine, hem de bâ– 32 –

t›n›na da’vet ederler. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Evliyâ-i müstehlikîn [Kendini yok bilen Evliyân›n] sebebler âlemine inmemiﬂ olup, nübüvvet kemâlât›ndan nasîbleri yokdur. Baﬂkalar›n› kemâle getiremezler. 1/24 [Mektûbât

Tercemesi: 42.]
¥ Evliyâ-i uzletden olup, kemâlât-› vilâyet taraf› gâlip
olan aktâb, evtâd ve ebdâlin terbiyetleri, Alî rad›yallahü anh›n imdâd ve yard›m›na b›rak›lm›ﬂd›r. 1/251 [Mektûbât Terce-

mesi: 308.]
¥

Kendini boﬂ, uzak sanan, kavuﬂmuﬂ demekdir. 1/148.

[Mektûbât Tercemesi: 186.]

Üveysî tarîkat (yol), rûhâniyyetden feyz almak demekdir. 3/118
¥

¥ Ehl ve ›yâl [çoluk-çocuk] ile münâsebeti tam peydâ eylemeyeler. 3/84 [‹slâm Ahlâk›: 356.]
¥ Ehl ve ›yâlin [çoluk-çocu¤un] memnûn olmalar› için,
âh›ret azâb›na râz› olmak [onu seçmek] akls›zl›kd›r. 1/226

[Mektûbât Tercemesi: 278.]
¥ Ehl-i hânenin [hâne halk›n›n] hepsini nemâza ve sâlih
iﬂlere ve ahkâm-› islâmiyyeyi yapma¤a [ve harâmlardan sak›nma¤a ve kad›nlar›n, k›zlar›n örtünmelerine] teﬂvîk ediniz.
Zîrâ mes’ûlsünüz. 3/84. [‹slâm Ahlâk›: 356.]
¥ Ehl-i beyte muhabbet cüz’-i îmândand›r. Son nefes için
pek-çok fâidesi vard›r. 2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Ehl-i sünnet, bu i’tikâd› kitâb ve sünnetden ald›lar, istinbâd etdiler [ç›kard›lar]. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Ehl-i sünnetin do¤ru oldu¤u muhakkakd›r. Ehl-i sünne-

tin d›ﬂ›nda olanlar, [ﬂî’îlik ve vehhâbîlik] z›nd›kl›k ve ilhâdd›r. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Ehl-i sünnetden hardal dânesi kadar ayr› olanlar›n sohbeti semm-i kâtildir. [Öldürücü zehrdir.Bunlarla arkadaﬂl›k
etmekden çok sak›nmal›d›r.] 1/213 [Mektûbât Tercemesi: 256.]
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¥ Ehl-i sünnete tâbi’ olmadan kurtuluﬂ mümkin de¤ildir.
1/59. [Mektûbât Tercemesi: 94.]
¥ Ehl-i sünnetin reîsi [reîslerinden birisi] ﬁeyh Ebûl Hasen-ül-eﬂ’arîdir. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Ehl-i islâma lâz›md›r ki, pâdiﬂâh-› islâma yard›m edeler.
‹slâmiyyetin yay›lmas›na [revâç bulmas›na] sebeb olalar [u¤raﬂalar]. 1/47 [Mektûbât Tercemesi: 82.]
¥ Ehl-i dünyâya ve onun aldat›c› süslerine göz ucu ile dahî nazar, öldürücü zehrdir. 1/138. [Mektûbât Tercemesi: 180.]
¥ Ehl-i sünnet i’tikâd›na sar›l›p, Zeyd ve Amr’›n [ﬂununbunun] sözlerine kulak asm›ya, dinlemiye ve yalan olan efsâneleri ve yalan olan hikâyeleri kendine düstûr eylemek, kendini zâyi’ eylemekdir. 1/251 [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ehl-i kitâb, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamber oldu¤unu anlarlar. Fekat, inadlar› yüzünden inanmazlard›. 3/91
¥

Ehl-i Bedr, mutlaka magfûrdur (kurtulmuﬂdur). 3/24

¥ Ehl-i irâdetden [dînine çok ba¤l›] olan sâliha bir han›ma, dînin akâidini ve islâmiyyetdeki ibâdetleri beyân ve tergîb eden mektûb. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Âyât-› Kur’âniyyenin [Kur’ân-› kerîm âyetlerinin] anlaﬂ›lmas›ndan acz hakk›ndaki mektûblar. 1/310 [Mektûbât Terce-

mesi: 495.]
¥
¥

‹nternet vâs›tas› ile haberleﬂme. 412
Îﬂân [onlar] Kalb hastal›klar›n›n tabîbleridirler.1/260

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Îﬂân›n [Evliyân›n] bak›ﬂlar›, kalb hastal›klar›na ﬂifâ verici, teveccühleri ma’nevî hastal›klar› def’ edicidir. 2/92

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥

Îﬂân›n sözleri devâ ve bak›ﬂlar› ﬂifâd›r. 1/109 [Mektûbât

Tercemesi: 161.]
¥

Îﬂân›n celîsleri [Onlarla birlikde olanlar] ﬂakî olmaz.
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1/87 [Mektûbât Tercemesi: 137.]
¥ Îﬂâna muhabbet, Allahü teâlân›n en büyük ni’metlerindendir. Ve se’âdetin sermâyesidir. 2/36, 1/142. [Mektûbât Terce-

mesi: 182.]

Îﬂâna [onlara] bu¤z, öldürücü zehr ve onlar› kötülemek
ebedî mahrûmiyyete sebeb olur. Zîrâ asl›n asl›na kavuﬂmuﬂ
olan Ârife muhabbet, Hak teâlâya kavuﬂdurur ve bu¤z da
onun bu¤zuna sebeb olur. 3/110
¥

¥ Îﬂân›n âﬂinâl›¤›ndan maksûd [Onlarla görüﬂmekden
maksad], kendi kusûrlar›n›, ayblar›n› anlamak içindir. Ve gizli kötülüklerini meydâna ç›karmak içindir. 1/68 [Mektûbât Ter-

cemesi: 106.]
¥ Îﬂân›n (onlar›n) nisbeti vermekde ve huzûr ve âgâhl›¤›
k›sa bir zemânda sâd›k talebeye vermekde tam bir kudretleri oldu¤u gibi, o nisbeti almakda dahî, tam kudretleri vard›r.
1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Îﬂân›n zâhir ve sûretini beﬂer s›fat› üzere terk eylemiﬂlerdir. Tâ ki onun kemâlât›na örtü ola. Velî di¤er insanlar gibidir. [Hak bât›l ile kar›ﬂm›ﬂd›r.] 2/30.
¥ Îﬂân›n zâhirine bakanlar, mahrûm olur ve zarar eder.
Bât›nlar›na nazar edenler, kurtuluﬂa ve felâha erer. 2/52.
¥ Îﬂân›n mezâr-› ﬂerîflerinden de, istifâde olunmakdad›r.
1/291. [Mektûbât Tercemesi: 458.]
¥ Îmânda kalbin tasdîki kâfî olup, nefsin iz’ân› [anlamas›]
istenmemiﬂdir. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Îmân baﬂka, inkâr etmemek baﬂkad›r. 1/272. [Mektûbât

Tercemesi: 387.]
¥ Îmân kalbin tasdîkidir. Tasdîk iz’ândan [anlamakdan]
ibâretdir ki, inanmak ile ta’bir olunmuﬂdur. 3/91
¥ Îmân, zarûret ve tevâtür ile dinden bize gelmiﬂ olanlara kalbin tasdîkinden [inanmas›ndan] ibâretdir. Lisân›n söylemesi de îmân›n rüknüdür demiﬂlerdir ki, sükût ihtimâli
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vard›r. [Özr, korku ile söylememesi afv olur.] Bu tasdîkin
alâmeti, küfrden uzak ve kâfirlikden sak›nmakd›r. Ve kâfirli¤in husûsiyyetleri olan, onlara mahsûs ﬂeylerden, meselâ
zünnâr ba¤lamak gibi, bunlardan te’arrîdir [ârî olmakd›r].
Bu tasdîki da’vâ edip, küfrden teberrî eylemezse, mürteddir.
Teberrî, kâfirlere düﬂmanl›kdan ibâretdir. Bu teberrî kalb
ile veyâ havf [korku] yoksa, kalb ve kal›p ile olur. Muhabbet-i Hudâ ve Muhabbet-i Resûl-i Hudâ, onlar›n düﬂmanlar›yla düﬂmanl›k eylemedikçe olmaz. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Îmânda sâdece kelime-i ﬂehâdeti söylemek kâfî de¤ildir. Münâf›klar da, o kelimeyi söylerler. Bütününe inanmak
ve kâfirlikden teberrî lâz›md›r. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Îmân baﬂka, ma’rifet baﬂkad›r. Îmân, inanmak; ma’rifet
anlamak demekdir. 3/91

Îmân ve küfrün medâr› hâtime üzeredir. [Mü’min ve
kâfir, son nefesde belli olur.] Çok kimseler vard›r ki, temâm
ömründe o iki s›fat›n biri ile muttas›f olur [vasflan›r.] Âh›rinde [sonunda] onun z›dd› gerçekleﬂir. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

102.]
¥ Îmânlar› mevcûd iken, kâfirlik merâsimlerini yapan ve
kâfirlerin günlerini ta’zîm eden müslimânlar›n cenâze nemâzlar›n› k›lalar. Onlar› kâfirlere dâhil eylemeyeler. Îmân
bereketi ile azâb-› ebedîden kurtulurlar. 1/266 [Mektûbât Terce-

mesi: 350.]
¥ Îmân ehli, günâhlar› dolay›siyle Cehenneme girince
yüzleri siyâh yap›lmaz ve zincire vurulmazlar. Ve isyân› kadar azâb görüp, sonunda Cehennemden ç›kar›l›rlar. 2/67

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Îmân-› bil-gayb [gayba îmân], ﬂühûdî îmân üzerine tercîh edilir. 2/8 [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Îmân, tasdîk ve kalbin yakîn hâs›l etmesinden ibâretdir
ki, azl›k ve çokluk kabûl eylemez. Azl›k ve çokluk ameller
i’tibâriyle îmân›n parlamas›ndad›r. Îmân›n kendinde de¤il-
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dir. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
Îmân-› istidlâlî [anl›yarak îmân], îmân-› taklîdîden dahâ
iyidir. Enbiyây› taklîd ile olan îmân, îmân-› istidlâlîdir. Zîrâ
Enbiyân›n sadâkat›n› delîl ile bilir. Âbâ ve ecdâd [baba ve
dede] îmân›n› taklîd etmek, îmân-› taklîdîdir ki, mu’teber de¤ildir. 1/272 [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥

Îmân, bât›l ilâhlar› kald›r›p, her ne var ise, bunlar›n
hepsini (Lâ) ile yok edip, Hak celle sultânühuyu ma’bûd olarak isbât eylemekdir. 2/8 [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥

¥ Îmân-› hakîkînin hâs›l olmas›na alâmet, ahkâm-› islâmiyyeyi yapmakda kolayl›¤›n hâs›l olmas›d›r. 1/191. [Mektûbât

Tercemesi: 227.]
¥ Îmân kemâl buldukça, latîfelerin bedene te’alluku azal›r. Ve bu münâsebetsizli¤in artmas› nisbetinde, beden zulmete yak›n ve onda vesveseler ve hât›ra gelen ﬂeyler ve tereddüd artar. Baﬂlang›çda ve ortada olanlarda durum böyle
de¤ildir. Bunlar›n hât›rlar›na gelen öldürücü zehrdir [felâketdir]. 1/182 [Mektûbât Tercemesi: 221.]
¥ Îmân-› hakîkî, ma’rifete ba¤l›d›r ki, ma’rûfda fânî olmakdan ibâretdir. Ma’rifetden evvel îmân, sûrî; ya’nî mecâzîdir. 3/91

–B–
¥ Baba Âbrîzin Âdem aleyhisselâm›n çamuruna su dökmesi rûhu iledir. 2/28 [Se’âdet-i Ebediyye: 745.]
¥

Bât›l›n hiçbir sûretle do¤rulu¤u yokdur. 2/42 [Se’âdet-i

Ebediyye: 933.]
¥ Bât›n için hâllerin hâs›l olmas› vard›r. O ahvâlin ilmi
yokdur. [Hâs›l olmakla anlaﬂ›l›r.] E¤er zâhir olmasayd›, bilmek ve ay›rmak yolu aç›lmazd›. 1/284 [Mektûbât Tercemesi: 414.]
¥ Bât›n›n tasfiyesine münâfi olan [temizlenmesine mâni’
olan] herﬂeyi düﬂman kabûl etmek gerekir. 1/182 [Mektûbât

Tercemesi: 221.]
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¥ Bât›na [kalbe] meﬂgûl olup, zâhiri terk eden [zâhirin,
bedenin yapaca¤› emrleri terk eden] mülhiddir. Ve ahvâli
[hâlleri] istidrâcd›r. 2/87 [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]
¥ Bât›n›n imdâd› olmaks›z›n ahkâm-› islâmiyye ile süslenmek güçdür. 2/87 [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]
¥

Bâgîler ile k›tâl [savaﬂ] farzd›r. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye:

505.]

Bâyezîd-i Bistâmînin (Sübhânî) kavlinin ma’nâs›, Hakk› tenzîhdir. Kendini tenzîh de¤ildir. 1/43 [Mektûbât Tercemesi:
¥

72.]
¥ Bâyezîd-i Bistâminin (Sübhânî) sözü, tesavvuf yolunda
kemâle ulaﬂmadan söylenmiﬂdir. Dahâ sonra, kemâle ulaﬂd›.
3/118
¥ Bâyezîd-i Bistâmînin (Sübhânî) kavli, hâllerin galebesinden dolay› oldu¤undan ma’zûrdur. (Afv edilip, mes’ûl olmaz). 3/118
¥ Bâyezîd-i Bistâmî buyurur ki, arﬂ ve arﬂda olan ﬂeyler,
ârifin kalbinin bir köﬂesine konsa, kalbin geniﬂli¤inden dolay› hissetmez. Burada arﬂ›n misâllerini arﬂ üzere hükm eylemiﬂdir. 2/21.
¥

Putperest olan, asl›nda kendine tapmakdad›r. ./154

¥ “‹slâmiyyet garîb olarak baﬂlad›. Garîb olarak döner.
Garîblere müjdeler olsun.” Hadîs-i ﬂerîf. 2/39 [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 913.]
¥ “Bid’at dalâletdir. Her ne ki, benden sonra olursa merdûddur [red edilir].” Hadîs-i ﬂerîf. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]

Bid’at ehlinin asl› dokuzdur. Hâricîler, ﬂî’a, mu’tezile,
mürci’e, müﬂebbihe, cehmiyye, d›râriyye, neccâriyye, kilâb›yye olup, cümlesi, Eshâb ve tâbi’în ve fükahâ-i seb’an›n vefât›ndan sonra, aç›¤a ç›kd›lar. (Gunye). 2/67 [Se’âdet-i Ebediy¥

ye: 54.]
¥

Bid’at ehlinin en kötüsü Eshâb-› Resûle [Eshâb-› kirâ– 38 –

ma] bu¤z üzere olanlard›r. 2/36 [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Bid’at ehline hurmet göstermek, islâm›n y›k›lmas›na
yard›m etmekdir. (Bu ise) amelin boﬂa gitmesine sebeb olur.
2/23 [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥

Bid’atden ictinâb [kaç›nmak] lâz›md›r. 1/260 [Mektûbât

Tercemesi: 326.]
¥ Bid’atin terki, sünnetin iﬂlenmesinden dahâ iyidir.
1/313. [Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥ Bid’at, sünneti ortadan kald›r›yor ise, bid’at-› seyyie,
sünnetden sâk›t ise [ortadan kald›rm›yor ise] bid’at-i hasenedir. ‹kisi de dalâletdir. 1/186. [Mektûbât Tercemesi: 223.]

Bid’at-i hasene dahî olsa, sünnetin kalkmas›na sebeb
olur. 2/23. [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥

¥ Bid’at ehli sohbetinin fesâd›, kâfir sohbetinin fesâd›ndan dahâ ziyâdedir. 1/54 [Mektûbât Tercemesi: 90.]
¥

Bid’at yay›l›p, zulmeti, âlemi kuﬂatm›ﬂd›r. 3/96.

¥ Berâhime (Berehmenler) hakk›nda îzâh. 1/313 [hâﬂiyesinde]
¥ Bast [ilerlemek] ve kabz [durmak], bu tarîkde [yolda]
uçulan kanatd›r. Kabz ile üzgün ve bast ile sevinçli olm›yalar.
2/23
¥ Basît ve mürekkeb cismlerin cümlesi [her ne var ise
cümlesi], Hak sübhânehûnun îcâd›yla mevcûddur. Ve ademden vücûda gelmiﬂdir. 3/57
¥ Bi’set-i Peygamberi, her zemânda, her memlekete vâki’
olmuﬂdur. 1/259. [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Bekâ-y› ﬂey, vücûd-› ﬂey’in zemân-› sânî ve sâlisinde...
ilâ Mâﬂâallah istikrâr›ndan ibâretdir. 3/57 [Se’âdet-i Ebediyye:

116.]
¥

Bekâ-billâh. 2/99, 3/79. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]

¥

Bekâ-billâh hâs›l olmadan önce devâml› huzûr müm– 39 –

kin de¤ildir. 1/285. [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Bilâlin sin harfi, indallah [Allahü teâlâ indinde] ﬂindir.
3/100.
¥

Belân›n kalkmas›na düâ edip, afv ve âfiyeti ricâ ederiz.

3/15
¥ Belân›n kalkmas›n› ârif kimse istemez. Zîrâ ârif, belâlar› mahbûbdan bilir. Ve onun murâd› oldu¤unu düﬂünür.
Onun def’ine nas›l tâlib olur? Sûretâ [ya’nî görünüﬂde] düây›
dili ile söylese de, düâ emrine uymak içindir. Asl›nda hiç tâlib de¤ildir. Her belâdan lezzet duyar. 3/15
¥ Belâlara sabr, kazâya r›zâ ve tâ’atda sebât ve ma’siyyetlerden ictinâb [kaç›nmak] lâz›md›r. 2/18
¥ Belâdan güç yetdi¤i kadar ve kudreti mikdâr› ictinâb
edeler ki [kaç›nalar ki], el firârü mimmâ lâ yutâku min sünenil mürselîn. [Tâkat getirilemiyen ﬂeyden firâr (kaçmak)
Peygamberlerin âdetleridir.] 3/19.
¥ Bir beldede bilinen âdetler, dînî delîl olamaz. Bir ﬂeyin
câiz olmas›na delîl olan, eskiden beri devâm ede-gelen bütün
beldelerin âdetlerinin icmâ’lar›d›r. 2/54
¥ Bühtân ve iftirâ zemm edilen s›fatlar›n en kötüsüdür.
Bu iki s›fat, yalan› içine ald›¤› içindir ki, bütün dinlerde harâmd›r. 3/41 [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Beyt-il mukaddesdeki sahratullah›n [taﬂ›n] kemâlât›,
kemâlât-› Kâ’beye dâhildir. 2/72
¥ Bîçûn ve bîçûnegî ta’biri, Leyse kemislihî ﬂey’ün [Ona
benziyen hiçbirﬂey yokdur] âyet-i kerîmesinin fârisî tercemesidir. 1/38 [Mektûbât Tercemesi: 65.]
¥ Bîçûnden [akl ile anlaﬂ›lam›yandan] ibâret-i çün ile
bahs etmek, ayn› küfr ve ilhadd›r. [Akl ile anlaﬂ›lam›yan› akl
ile anlaﬂ›lanlar ile anlatmak küfr ve ilhadd›r.] 3/95

Bî’at-i nisâ [kad›nlar›n bî’ati] yaln›z söze ba¤l› idi. (Söz
ile idi). Resûlullah›n mübârek eli, bî’at eden kad›nlar›n eli¥
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ne dokunmad›. Kötülenmiﬂ s›fatlar ve kötü huylar, erkeklere nisbetle kad›nlarda dahâ çok oldu¤undan, bî’at ﬂartlar›
erkeklerden dahâ çok oldu. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Bî’at-ür-r›dvânda, bî’at edenlerin cümlesinden Allahü
teâlâ râz›d›r. Cümlesi ehl-i Cennetdir. 2/96. [Se’âdet-i Ebediyye:

505.]
¥

Bî’at-ür-r›dvân ehli, mutlaka ehl-i Cennetdir. 3/24 [Hak

Sözün Vesîkalar›: 265.]

–P–
¥ Pâdiﬂâhlar›n [devlet baﬂkanlar›n›n] iyi ve kötü huylar›
ve iﬂleri, bütün millete yay›l›r. 1/195 [Mektûbât Tercemesi: 233.]
¥ Pîr, Allahü teâlâya kavuﬂma¤a vesîledir. Maksûd olan
Hak sübhânehûdur. 2/63.

Pîr, mürîdlerin yetiﬂmesine sebeb oldu¤u gibi, mürîdler
de, pîrin olgunlaﬂmas›na sebebdir. 1/256 [Mektûbât Tercemesi:
¥

318.]
¥ Pîr iletken gibidir. Kalb makâm›na inmiﬂ olup, rûh ile
nefs aras›ndad›r. Rûh yolu ile ald›¤› feyzi, nefs yolu ile tâliblere da¤›t›r. 1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥

Pîr hayâtda iken, di¤er pîre ba¤lanmak câizdir. 2/63.

¥

Pîr-i nâk›s [Nâk›s pîr] tâlibi sapd›r›r. 1/287 [Mektûbât Ter-

cemesi: 426.]
¥ Pîr, kâmil ve mükemmil ise, sohbeti büyük ni’metdir. Ve
onun bak›ﬂ› devâ ve sözleri [sohbeti] ﬂifâd›r. Ve o sohbetsiz vusûl [kavuﬂmak] mümkin de¤ildir. 1/23 [Mektûbât Tercemesi: 40.]
¥ Pîrin cezbesi sülûkden önce olmuﬂ ise, kibrît-i ahmerdir. [Bulunmaz bir ni’metdir]. 1/292. [Mektûbât Tercemesi: 462.]

–T–
¥ Ettâibü minezzenbi kemen lâ zenbe lehü. (Günâhlardan tevbe eden, günâhs›z kimse gibidir). Bu hadîs-i ﬂerîf,
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günâhkârlara müjdedir. 2/19. [Se’âdet-i Ebediyye: 69.]
¥ Tâbi’ olanlar ve hizmet edenler için, büyüklere gelen
ni’metlerden pay vard›r. 1/301. [Mektûbât Tercemesi: 480.]
¥ Tâbi’ her neye kavuﬂursa, uymuﬂ oldu¤u kimseden kavuﬂur. 1/294 [Mektûbât Tercemesi: 468.]
¥ Teblîg-i zâhirî ve teblîg-i bât›nîyi birlikde yapan çok
k›ymetlidir. Böyle kimse az bulunur. 1/48. [Mektûbât Tercemesi:

84.]
¥ Tecellî, ikinci mertebede ve üçüncüde veyâhud dördüncüde, Allahü teâlân›n diledi¤i mertebeye kadar ﬂey’in zuhûrundan ibâretdir. 3/79
¥ Tecellîler ve zuhûrlar, z›llerden haber verir. Z›llere tutulmakdan kurtulan, tecellîlerden ârîdir [kurtulmuﬂdur].
2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥

Tecellîler ve zuhûrlar, matlûba perdedirler. 3/79

¥ Tecelliyât-i selâse (tecellî-i esmâ ve s›fat ve zât) [Tesavvuf yolcular›ndan onbinlerde birini], ma’rifete dayanan müﬂâhedelerden kurtar›p, ihlâs ni’metine ve r›zâ makâm›na
ulaﬂd›r›rlar. 1/36 [Mektûbât Tercemesi: 63.]

Tecellî-i sûrî kendini Hak bulmakd›r. Ya’nî hakk› kendi
ile görür. Lâkin bu ﬂühûd mecâzîdir. 1/277 [Mektûbât Terceme¥

si: 407.]
¥ Tecellî-i ef’âl sâhibi, arada olan vâs›talar›n (sebeblerin)
var olmas›n›n behâne oldu¤unu bilir. [Asl yapan Allahü teâlâd›r.] 3/75
¥ Tecellî-i ef’âl, kullar›n iﬂlerini, Allahü teâlân›n fi’linin
z›lleri oldu¤unu görmekdir ki, bu ef’âlin k›yâm› [bu iﬂlerin
varl›¤›n›n] o fi’l ile oldu¤unu bilmekdir. 3/75
¥ Tecellî-i ef’âl ve s›fat, zât›n tecellîsi olmadan düﬂünülemez. Zîrâ, ef’âl ve s›fat için, Zât-› teâlâ ve tekaddesden ayr›lmak yokdur. Bu tecellîler s›fatlar›n ve fi’llerin z›lleridir.
2/11
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¥ Tecellî-i s›fat, nefsin fânî olmas› mu’âmelesini hâs›l
eder. 3/75
¥ Tecellî-i s›fat, sâlik kullar›n s›fât›n›, Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n z›lleri bulmakd›r. 3/75
¥ Tecellîlerde, e¤er baﬂka ma’nâlar düﬂünülürse, tecellî-i
s›fât denir. E¤er baﬂka olm›yan ma’nâlar düﬂünülürse, tecellî-i zât denir. 1/221 [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tecellî-i zât dâimî olup, anlat›lamaz. Zevk ile ve vicdân
ile anlaﬂ›l›r. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Tecellî-i zâtîler, ismlerin ve s›fatlar›n perdesi arkas›ndad›rlar. 3/100

Tecellî-i zâtî perdesizdir. Ve bî ﬂu’ûri ve hislerin yoklu¤u [kaybolmas›] vâki olmaz. 1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥

¥ Tecellî-i zâtda nefs, bütün latîfelerden dahâ ileri gider
ve bütün latîfelerden ilerlemekde seçilmiﬂdir. 1/234 [Mektûbât

Tercemesi: 286.]
¥ Tecellî-i zâtî zemân›nda, nefs mutmainne olup, Rabbinden râz› olur. Bu makâmda (ﬁerh-› sadr) hâs›l olur. 1/253

[Mektûbât Tercemesi: 316.]
¥ Tecellî-i zât, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sonuncusuna mahsûsdur. Ve tufeyl olmak i’tibâriyle [onun yan›s›ra] baﬂka Peygamberlere ve Ona tâbi’ olmak i’tibâriyle de bu
ümmetin Evliyâs›na da hâs›l olur. Celîs-i tufeyli ile [meclisinde bulunan ile], hâdim-i tâbi’ [tâbi’ olup, hizmet eden] aras›nda fark çokdur. Bu vilâyet-i hâssa, di¤er Peygamberlerin
ümmetlerine nasîb olmam›ﬂd›r. Bu sebeble bu ümmet, ümmetlerin hayrl›s› olup, ve ülemâs› da, Benî ‹srâilin Peygamberleri gibi olmuﬂdur. 1/248 [Mektûbât Tercemesi: 305.]
¥

Tecessüs (birinin iﬂlerini araﬂd›rmak) harâmd›r. 1/123

¥ Tahsîl-i nücûm [nücûm ilmini tahsîl], mant›k, hendese,
ve hesâb ve emsâli, âhiret için fâideli olsayd›, felsefeciler necât bulurdu [kurtulurdu]. 1/73 [Mektûbât Tercemesi: 111.]
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¥ (Tergîbüs-salât ve teysir-ül ahkâm) fârisî f›kh kitâb›d›r.
Ahkâm-› islâmiyyeyi ondan ö¤reneler. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥ Terk-i dünyâ bu zemânda çok zordur. Hükmen terk etmek de, büyük ni’metdir. Bu da, yimekde, içmekde ve giyinmekde ve meskende islâmiyyetin hudûduna riâyetle [islâmiyyetden d›ﬂar› taﬂmamakla] olur. 1/72 [Mektûbât Tercemesi: 110.]
¥ Terk-i hükmîyi de baﬂaram›yan kimse, münâf›k say›l›r.
Îmân›m var demesi âh›retde ona fâide vermez. (Sûret-i îmân
âh›retde fâideli olmaz). 1/72 [Mektûbât Tercemesi: 110.]
¥ Terk-i dünyâ iki nev’dir: Biri mubâhlar› zarûret mikdâr› kullanmak. Bu k›sm, terk-i dünyân›n en iyisidir. ‹kincisi,
harâmlardan ve ﬂübhelilerden sak›narak, mubâhlar ile
ni’metlenmekdir ki, bu zemânda makbûldür. 1/163 [Mektûbât

Tercemesi: 200.]
¥ “Tesbîh, tehlîl ve tahmîd ile Cennetde a¤aç dikiniz.”
Hadîs-i ﬂerîf. 3/100
¥ Tesbîh, tevbenin anahtar›, belki tevbenin özü ve hülâsas›d›r. 1/308 [Mektûbât Tercemesi: 493.]
¥ Tasnîfatdan ziyâde [Lüzûmsuz kitâblar yazmakdan ziyâde] dahâ mühim iﬂler vard›r. Onun ile meﬂgûl olmak, en
münâsib ve en evlâd›r. 1/184. [Mektûbât Tercemesi: 222.]

Tasdîkden murâd, yakîn ve kalbin iz’ân›d›r. ‹lme ﬂâmil
olan [içine alan] umumî ma’nâ de¤ildir. 3/91
¥

¥ Tasdîk bir hükmdür ki, iz’ândan ibâretdir. ‹nanmak ile
ta’bîr olunur. 3/91
¥ Te’âmül ve âdât [öteden beri gelen örf ve âdetler] islâmî delîl olamaz. 2/54
¥ Te’ayyün-i hubbî, mümkin olan hakîkatlerin nihâyetidir. Ve mümkinât›n hakîkatlerinden bir hakîkat onun üstünde de¤ildir. 3/122
¥

Te’ayyünler temâmen mahlûkdur ve hâdisdir. 3/122
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¥ Te’ayyünât-› selâse [üç te’ayyünât], ilmî, vücûdî ve hissîdir. 2/73.
¥ Te’ayyünât beﬂdir ki, ona tenezzülât-i hams ve hadarât-i hams derler. ‹ki te’ayyün, mertebe-i vücûbda olup,
te’ayyün-i vahdet ve te’ayyün-i vâhidiyyetdir derler. Mütebâki [di¤er] üç te’ayyün, mertebe-i imkânda olup, te’ayyün-i rûhî, te’ayyün-i misâlî, te’ayyün-i cesedîdir derler. Bu tenezzülât-i hams, mücerred i’tibârâtd›r. Ve ﬂühûda te’alluk eder.
Te’vîli lâz›md›r. 3/33
¥ Te’ayyün-i evvel, te’ayyün-i hubbîdir. Te’ayyün-i vücûdî ve te’ayyün-i ilmîler, te’ayyün-i hubbînin z›lâli (z›lleri) oldu¤undan, bunlar te’ayyün-i evvel zan olunur. 3/122.
¥ Te’ayyün-i evvel, te’ayyün-i hubbîyi ve h›lleti müﬂtemildir ki, merkezi hub olan bir dâire ﬂeklinde temessül ediyor.
3/122.
¥ Te’ayyün-i evvel, hadarât-i vücûd olup, z›lliyyet tarîki
ile, bütün kemâlât-› zâtiyye ve s›fât›yyeyi kendinde toplar.
(Her ﬂeyi) içinde topl›yan bu mertebenin tafsîlât›, ikinci
te’ayyündir ki, hayât s›fât›d›r ki, bu da bu s›fatlar› içine al›r.
Sonra ilm s›fat›, z›lliyyet yoluyla vard›r. 3/114
¥ Te’ayyün-i evvel vücûdîdir. Rabbi [sâhibi] halîlürrahmând›r. 3/114.
¥ Te’ayyün-i vücûd, te’ayyün-i ilmînin fevkidir [üstüdür].
‹kisi aras›nda ﬂân-ül-hayât ve ﬂân-ül-ilm vard›r. 3/88

Te’ayyün-i evvel, zuhûr-› vahdet olup, Zât-› teâlâ onda
zâid de¤ildir. Ona tecellî-i zât demiﬂler ise de, tecellî-i ﬂüûnîdir. 3/122.
¥

¥ Tefrika-i zâhir, çok zemân iyi olur. Bât›n›n tefrikas›
ya’nî kalbi mahlûklara ba¤lamak hiç câiz de¤ildir. 1/221

[Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Takvâ, nehy edilen ﬂeylerin hepsinden sak›nmakdan
ibâretdir ki, vera’d›r. 3/9.
¥

Tegannî harâmd›r. 1/266, 3/73. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
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¥ Tekellüf ve te’ammül mertebe-i tarîkatdedir. [Kendini
zorlamak tarîkat mertebesinde olur]. O iﬂ devâml› olmaz.
1/60 [Mektûbât Tercemesi: 97.]
¥ Tekmîl-i s›nâ’ât telâhuk-› efkâr iledir. [San’at›n, fennin,
tekni¤in ilerlemesi, fikrlerin, deneylerin, birbirine eklenmesi
ile olur.] 1/196 [Mektûbât Tercemesi: 234.]
¥ Tekvîn, s›fât-› hakîk›yyedendir. E¤er böyle denilmezse,
îcâd gayra müstenid kal›r [baﬂkas›na ba¤l› kal›r]. 3/27
¥ Telezzüzü dünyâ ve telezzüzü âh›ret [Dünyâ ve âh›ret
lezzeti]. 2/99, [Se’âdet-i Ebediyye: 515.] 1/302. [Mektûbât Tercemesi:

482.]
¥ Tekâlîf-i islâmiyye [islâmiyyetdeki teklîfler] külfet de¤il, rahmetdir. ﬁükr-i ni’met [ni’metin ﬂükrü] aklen vâcibdir.
1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Teklîfât-› islâmiyyeyi kolay bulmamak, nefsin kötülü¤ünden ve tabî’atin bozuklu¤undand›r. 1/289. [Mektûbât Terce-

mesi: 442.]
¥ Bir tenzîh ki bizim ilmimiz ona te’alluk ede, ayn› teﬂbîhdir. 2/8. [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Tevbeye muvaffak olmak, Hak sübhânehûnun inâyetindendir. 1/78. [Mektûbât Tercemesi: 124.]
¥ Tevbe, farz-› aynd›r. Hiçbir ferdin ondan müstagnî olmas› düﬂünülemez. 2/66 [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Tevbe etmek üsûli, îzâh›. 2/66 [Günâh kelimesine mürâce’at.] [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Teveccüh-i pîr [pîrin teveccühü] muktedî olan mürîdin
ihlâs› ve muhabbeti mikdâr›ncad›r. 1/128 [Mektûbât Tercemesi:

173.]
¥

Tevhîd. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]

¥ Tevhîd-i vücûdîyi evvelâ tasrîh eden [aç›kl›yan] Muhyiddîn-i arabîdir. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥

Tevhîd-i vücûdî ve tevhîd-i ﬂühûdî, tesavvuf yolunda
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hâs›l olur. Nihâyete varanlar bunlardan kurtulur. 1/291.
[Mektûbât Tercemesi: 458.]
¥ Tevhîd-i vücûdî ki, Allahü teâlâdan gayri herﬂeyi yok
bilmekdir. Akle ve islâmiyyete uygun de¤ildir. 1/272. [Mektû-

bât Tercemesi: 387.]
¥ Tevhîd-i ﬂühûdî sâliklerinin bu görüﬂleri, zâhirlerine
münhas›rd›r. Onlar›n bât›n›, bir varl›¤a karﬂ›d›r [dönmüﬂlerdir]. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥

Türpüﬂtî risâlesi. 1/193 [Mektûbât Tercemesi: 229.]

¥ Teheccüd nemâz›n› cemâ’at ile k›lmak, tahrîmen mekrûhdur. 1/168. [Mektûbât Tercemesi: 208.]
¥ Tîmûr hân›n Buhârada, ﬁâh-› Nakﬂibende olan tevâzu’
ve tezellülü sebebi ile, hüsn-i hâtime ile müﬂerref olmas› [son
nefesde îmân ile gitdi¤i] umulur. Zîrâ Hâce Nakﬂibend, Emîrin vefât›ndan sonra buyurdular ki, (Tîmûr mürd ve îmân
bürd). [Tîmûr öldü, îmân› da götürdü.] 2/92. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 749.]
¥ Sevâb-› a’mâl [amellerin sevâblar›] niyyetin düzeltilmesine ba¤l›d›r. 3/28. [Hâf›zlar›n okudu¤u ve hocalar›n va’z›n›n
hiç sevâb› yokdur. Allah›n emri oldu¤u için yapmak lâz›md›r.]

–C–
¥ Câmi’i Kur’ân [Kur’ân-› kerîmi topl›yan] fil-hakîka S›ddîk ve Fârûkdur “rad›yallahü anhümâ”. 1/80. [Mektûbât Terce-

mesi: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]
¥ Câmi’iyyet-i kalbin ma’nâs›. [Her insan bir toplulukdur.
Varl›kda bulunan herﬂey insanda da vard›r.] 1/95. [Mektûbât

Tercemesi: 141.]
¥ Cânib-i meﬂr›kdaki [Do¤u tarafdaki] nurânî sütun,
Mehdî “aleyhimürr›dvân”›n baﬂlang›c›n›n [gelmesinin] iﬂâretidir. 2/68 [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]
¥

Cebriyye mezhebi, kuldan kudreti ve irâdeyi kald›r›p
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[irâde ve ihtiyâr yok deyip], fâil ancak Allahü teâlâ derler ki,
küfrdür. 1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ “Ceddi dû îmâne küm bi kavli lâ ilâhe illallahü” hadîs-i
ﬂerîfi. “Îmân›n›z› Lâ ilâhe illallah diyerek tâzeleyiniz!” 1/78.

[Mektûbât Tercemesi: 124.]
¥ Cezbe ancak bir üst makâmad›r. Üstün üstüne de¤ildir.
Meczûb olm›yan sâliklere makâm-› kalbdedir. Cezb edilmeleri ancak makâm› rûhad›r ki, makâm› kalbin üstüdür. Rûhun ﬂühûdünü ﬂühûd-i Hak bilirler. 1/287 [Mektûbât Tercemesi:

426.]
¥ Bir cezbe ki, encâm-› kâr› [nihâyeti] sülûk ola, kâfîdir.
E¤er sülûke gelmezse meczûb-› ebterdir [k›ymetsizdir],
mahbûb de¤ildir. 1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Cizyeyi, Hak teâlâ, küfrün hakâreti için emr eylemiﬂdir.
1/193 [Mektûbât Tercemesi: 229.]

Cesedi terbiye eden rûhdur. Kal›b› terbiye eden kalbdir. ‹nsandaki âlem-i halkdan olan maddelerin, âlem-i emrden olan latîfeler taraf›ndan terbiye edildi¤i bildirilmekdedir. 1/210. [Mektûbât Tercemesi: 251.]
¥

¥ Celâleddîn-i Devânî, isbât-› vâcibde bî misldir. (Vâcib-i
teâlây› isbâtda emsâli bulunm›yan bir zâtd›r). Öyle iken, delîllerinde, noksanl›k mevcûddur. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]

Cemâ’at-i nâfile mekrûhdur [Nâfileleri cemâ’at ile k›lmak mekrûhdur]. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

¥

Cemâ’atin fazîleti. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]

¥

Cemâl-i ilâhî. 3/98. [Se’âdet-i Ebediyye: 755.]

Cum’a edâs›nda sultân›n bulunmas› ﬂart k›l›nm›ﬂd›r ki,
fitne ç›kmak tehlükesi ortadan kalkm›ﬂ olur. 1/288. [Mektûbât
¥

Tercemesi: 440.]
¥ Cum’aya, beﬂ vaktde cemâ’ate ve bayram nemâzlar›na
hâz›r olmak zârûriyât-i dindendir. 1/265 [Mektûbât Tercemesi:

349.]
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¥ Cin tâifesi ecsâd ile mütecessid olup [cesedler ile cesedlenip], acâib iﬂler vuku’a getirirler ki, tenâsüh de¤ildir. 2/58

[Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ “Cinden herkesin bir karîni [yak›n›, arkadaﬂ›] vard›r.”
“Hadîs-i ﬂerîf” 3/33
¥

Cemel ve S›ffîn vak’alar› ictihâd yüzünden idi. 2/67

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]

Cemî’-i umûrda [bütün iﬂlerde] azîmet yolunu seçmeli
ve ruhsatdan ictinâb etmelidir [kaç›nmal›d›r]. 1/70 [Mektûbât
¥

Tercemesi: 108.]

Cennet ve Cehennem hâlihâz›rda [ﬂimdi] mevcûdlard›r.
Ve devâml› var olacaklard›r. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

¥ Cennet ve Cehennem, arﬂ ve kursî, lehv ve kalem ve
rûh, bâkî kal›rlar ki, yok olmaz ma’nâs›na de¤ildir. 3/57.

[Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥ Cennet ehlinin ekserîsi Ümmet-i Muhammeddir “aleyhissalâtü vesselâm” 1/249 [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥ Cennet ve Cehennem aras›nda üçüncü bir mahal yokdur. 1/259 [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥

Cennetde günler vard›r. Hâlbuki güneﬂ yokdur. 2/76

[Se’âdet-i Ebediyye: 915.]
¥

Cennet ni’metlerinin dünyâ ile münâsebeti yokdur.

1/302 [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Cennete arzû ve giriftâr olmak [tutulmak], mezmûm
de¤il [kötülenmemiﬂ], makbûldür. 3/100
¥ Cennete girmek îmâna ba¤l›d›r. Îmân da Hak Sübhânehunun fadl› ve ihsân›d›r. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Cennet ile müjdelenmiﬂ bir ﬂahs›, tekfîr eylemek, Kitâb
ve Sünnet ile küfrdür. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]

“Cennete ümmet-i hayrilbeﬂerden yetmiﬂbin kimse hesâbs›z dâhil olsa gerekdir.” Hadîs-i ﬂerîf. 3/21
¥
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¥ Cennetde ayn› mertebede bulunanlar›n, ayn› ni’metlerden, lezzet almalar› baﬂka-baﬂkad›r. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye:

948.]
¥

Cennetde zevceler zevcin yan›nda olacakd›r. 2/50

[Se’âdet-i Ebediyye: 948.]

Cennet hûrîsinin bir k›l› dünyâya zuhûr etse, dünyâda
ﬂeb’ [gece] vâki’ olmaz. 3/66
¥

¥ Cennete girmek ve Cehennemden kaç›nmak, islâmiyyetin emrlerini yapma¤a ba¤l›d›r. 1/48 [Mektûbât Tercemesi: 84.]
¥

Cüneyd-i Ba¤dâdî. 2/21.

¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî, erbâb-› sahv›n [sahv erbâb›n›n] reîsidir ve sahv› sekre tercîh eder. 3/118.
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî bu tâifenin seyyidi iken, ondan havârik nakl olunmad›. [Fazla kerâmet zuhûr etmedi]. 1/107.

[Mektûbât Tercemesi: 157.]
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî rü’yâda dedi ki, beni gecenin ortas›ndaki iki rek’at nemâz kurtard›. 1/184. [Mektûbât Tercemesi: 222.]
¥

Civânl›kdaki [gençlikdeki] ibâdet makbûldür. 3/35

[Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥ Cihâddan maksad, i’lâ-i kelime-i dindir. Ve din düﬂmanlar›n› tahrîb etmekdir. 2/69 [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ Cihâd-› ekberden murâd, kal›b [bedenin yap› maddeleri] ile cihâdd›r. 2/50 [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥

Cehl ve inâd ve te’assubun ilâc› yokdur. 3/88

¥ Cehennemden bir ﬂerâre [k›v›lc›m] dünyâya düﬂse, herﬂeyi yak›p ve mahv ederdi. 3/31 [Se’âdet-i Ebediyye: 87.]
¥ Cehenneme dühûl [girmek] ve onda ebedî kalmak, teklîfden sonra, ﬂirke ba¤l›d›r. 1/159 [Mektûbât Tercemesi: 194.]
¥ Cehenneme dühûl [girmek] küfre ba¤l›d›r. Ve küfr
nefs-i emmâre hevâlar›ndan neﬂ’et eder. 1/266 [Mektûbât Ter-

cemesi: 350.]
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¥ Çûn için bîçûne yol yokdur. [Misilli için misilsize yol
yokdur.] 2/8 [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Cevâhir-i ﬂerh-i Mevâk›f kitâb›n› Muhammed Ma’sûm
bitirdi. Felsefecilerin kabâhatlerini anlad›. 1/266. [Mektûbât

Tercemesi: 350.]
¥ Cihâdda, gâzilere ve ﬂehîdlere verilen ecrler niyyetin
do¤rulu¤undan sonrad›r. Bozuk bir niyyet ile ameli ibtâl eylemeyeler [Boﬂa gitmesine sebeb olm›yalar]. 2/69 [Se’âdet-i

Ebediyye: 289.]
¥ Cin ﬂerrinden kurtulmak için, kelime-i temcîd okumal›d›r. 1/174.

–H–
¥

Hâdis olan, fânî ve müstehlikdir [yok olucudur.] 2/67

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Hub olmasayd› [sevgi bulunmasayd›], îcâd küﬂâyiﬂ (îcâd
aç›kl›k) bulmaz ve âlem ademde [yoklukda] gizli kal›rd›.
3/122.
¥ Hubb-i evvel, manissa-i zuhûra gelmiﬂ olup, sebebi
halk-› halây›k olmuﬂdur. [Mahlûkat›n yarat›lmas›na sebeb
olmuﬂdur.] 3/122.
¥ “Hubb-i dünyâ re’sü külli hatî’etin” [Dünyâ sevgisi bütün kötülüklerin baﬂ›d›r.] Hadîs-i ﬂerîf. 1/232 [Mektûbât Terce-

mesi: 284.]
¥ Hub [sevgi, muhabbet] asl olup, hullet [dostluk] onun
z›lli gibidir. 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥ “Hac eylemek, geçmiﬂ günâhlara keffâretdir.” Hadîs-i
ﬂerîf. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ [Molla Muhammed Berkîye cevâb]: Hac için az›k ve
binek mevcûd iken, muhtâr olan, fakîh Ebülleysin fetvâs›
mûcibince, e¤er gâlib zann› yolun emniyyeti ve helâk edici
tehlükesi yok ise, farziyyeti [farz olmas›] sâbitdir. Yoksa
mümkin de¤ildir. Bu ﬂart, edâs›n›n ﬂart›d›r. Farz olmas›n›n

– 51 –

[vücûb ﬂart›] de¤ildir. Hac ile vasiyyet vâcibdir. -Çünki vakt
müsâid de¤il.- 1/250. [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥ Hucub-i ilâhînin [ilâhî perdelerin] temâmen kalkmas›
mümkin de¤ildir. 3/76.
¥ Hucub-i esmâ ve s›fât ve ﬂu’ûn ve i’tibârât›n hark› [ismlerin, s›fatlar›n, ﬂu’ûn ve i’tibârât›n perdelerinin kalkmas›]
ﬂühûdî olup, kalildir [az hâs›l olur]. Hark-› vücûdî mümteni’dir. [Vücûdun perdesinin kalkmas› mümkin de¤ildir.]
Zulmânî perdelerin kalkmas› seyr-i âfâkî ve seyr-i enfüsîyi
geçdikden sonra müyesser olur. Nûrânî perdelerin kalkmas›, seyr-i esmâ ve s›fât vâcib-i teâlâya ba¤l›d›r ki, ism ve s›fât
ve ﬂân ve i’tibâr nazar›nda kalm›ya. 2/42 [Se’âdet-i Ebediyye:

933.]
¥ Hadîs-i ﬂerîfleri inkâr küfr de¤ildir. Münkiri mübtedi’dir [inkâr eden bid’at ehlidir]. [Hadîs-i ﬂerîf oldu¤unu kabûl etmezse bid’at ehli olur. ‹nanmaz ise kâfir olur.] 3/17

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Harâm sebebi ile tahsîl olunan herﬂey harâmd›r. 1/102

[Mektûbât Tercemesi: 153.]
¥ Harâm›, gerek i’tikâden ve gerekse i’tikâd d›ﬂ›nda güzel
gören mürted olur. 1/288 [Mektûbât Tercemesi: 440.]
¥ Harâm› harâm, halâli halâl bilmek, kat’î olan harâm ve
halâldir ki, inkâr› küfrdür. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Harâmda ﬂifâ yokdur. 3/61

¥ Harâmdan bir alt›n› sâhibine geri vermek, yüz alt›n sadaka vermekden efdaldir. 2/66. [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Hurûf ve kelimât-› Kur’ân› [Kur’ân-› kerîmin kelimeleri ve harfleri] yer de¤iﬂmeksizin [aynen] Allahü teâlân›n kelâm-› nefsîsidir. Ve Hak teâlâya en yak›n ﬂeydir. 3/100.
¥ Hurûf-› mukatta’ât-› Kur’ânî [Kur’ân-› kerîmin hurûf-›
mukatta’ât›] muhib ile mahbûb [seven ile sevilen] aras›ndaki hâllerin hakîkatlerine ve s›rlar›n inceliklerine remzler ve
iﬂâretlerdir. 3/100.
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¥ His ile idrâk olm›yan› akl idrâk eyledi¤i gibi, akl ile idrâk olunm›yan, nübüvvete uyarak idrâk olunur. 3/23 [Fâideli

Bilgiler: 454.]
¥ Hesâb, mîzân ve s›rât hakd›r. Muhbir-i sâd›k onu haber
vermiﬂdir. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Hasenâtül ebrâr, seyyiâtül mukarrebîndir. 1/35. [Mektû-

bât Tercemesi: 62.]
¥ Hasen-i Basri, gemi beklerken, Habîb-i Acemî deryâdan yürüyüp geçdi. Ammâ fazîlet, Hasenindir. [Habîb-i Acemî, Hasen-i Basrînin mürîdidir.] 1/216 [Mektûbât Tercemesi:

259.]
¥ Hüsn-i dünyevî, nâ-merdîdir. [Dünyevî güzellik, be¤enilmez]. Uhrevî güzellik be¤enilmiﬂdir. 1/234 [Mektûbât Terce-

mesi: 286.]
¥ Ebûl-Hasen-i Harkânî, Sultân Mahmûd Gaznevî zemân›nda idi. 1/152 [Mektûbât Tercemesi: 188.]
¥ Ebûl-Hasen-i Harkânî, itâ’at-i ilâhîyi, itâ’at-i Resûlden
gayri bildi ki, istikâmetden dûr [uzak]d›r. 1/152 [Mektûbât Ter-

cemesi: 188.]
¥ Ebûl-Hasen-i Harkânî, sona varmakla, mürîdlerin ondan istifâdesi azd›r. Ya’nî geri dönmemiﬂ müntehîdir. Sona
var›p, inmemiﬂdir ki, tâlibler ondan tam istifâde edemezler.
1/216 [Mektûbât Tercemesi: 259.]
¥ Husûl, bu’dün [uzakl›¤›n] vücûdiyle berâber tasavvur
olunur. Ammâ vusûl dahâ k›ymetlidir. [Vusûl, vilâyetde, Husûl, nübüvvet makâm›nda.] 1/302 [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Hakkul müslimi alel müslimi hamsün. Reddül selâmî ve
iyâdetülmerîdi ve ittibâ’ul cenâizi ve icâbet-ü da’veti ve teﬂmît-ül ât›s-›. [Müslimân›n müslimân üzerinde beﬂ hakk› vard›r: Selâm›na cevâb vermek, hastas›n› dolaﬂmak, cenâzesinde bulunmak, da’vetine gitmek ve aks›rd›¤› zemân elhamdülillah deyince, yerhamükallah demek]. Hadîs-i ﬂerîf. 1/256

[Mektûbât Tercemesi: 318.]
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¥ Hak teâlâ, temessül [misâllendirilme] ve misâlin ve tevehhüm [vehmin] ve hayâlin ötesidir. Ve bunlar›n temâm›,
Hak teâlân›n mahlûkudur. 3/74
¥ Hak teâlân›n bu’dü [uzakl›¤›], derk [anlay›ﬂ] ve ma’rifet
[bilmek] i’tibâriyledir. 3/71
¥ Hak teâlân›n akrebiyyeti [çok yak›nl›¤›], bizim eb’adiyetimize [uzakl›¤›m›za] sebeb olmuﬂdur. 1/258 [Mektûbât Ter-

cemesi: 322.]
¥

Hak teâlâ karîbdir [yak›nd›r]. 3/63 [Se’âdet-i Ebediyye:

925.]
¥ Hak teâlân›n kurb [yak›nl›k] ve ma’iyyeti [berâberli¤i]
bîçûnîdir. Bizim akl ve ﬂühûdumuzdan münezzeh bir kurbdur [yak›nl›kd›r]. 3/95
¥ Hak teâlân›n âleme olan nisbeti, nokta-i cevvâlenin dâireye olan nisbeti gibidir. O dâire o noktan›n dönmesinden
meydâna gelmiﬂdir. 2/98. [Se’âdet-i Ebediyye: 930.]
¥ Hak teâlân›n ihâta ve kurbu [yak›nl›¤›] ilm-i huzûrîye
ba¤l›d›r. 3/49
¥ Hak teâlân›n kurb ve ma’iyyeti [yak›nl›¤› ve berâberli¤i] mevcûdun mevhûma [vehm olunmuﬂa] ve aynan›n sûrete
kurbu kabîlindendir. 1/113. [Mektûbât Tercemesi: 163.]
¥ Hak teâlân›n kayyûm-› âlem olmas›, ecsâm-› garîbenin
[garîb, acâyip ﬂeylerin] dübazlarla [hokkabazlarla] k›yâm›
[birlikde durmas›] gibidir. 2/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 966.]
¥ Hak teâlâ bizzat mevcûddur. Ve eﬂyâ dahî onun îcâd›yle mevcûddur. 3/122.
¥

Hak teâlâ zât› ile mevcûddur. Vücûd ile de¤il. 3/17

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Hak teâlâ kendi zât› ile hay’d›r. Ya’nî zindedir. Kendi
zât›nda dânâ (bilen), bînâ (gören), ﬂineva (iﬂiten), tüvâna
(gücü yeten), mürîd (dileyen) ve gûyâ (söyliyen)dir. Kâinât› yokdan yaratand›r. Ve kemâlât, s›fat-› hayât, ilm, basar,
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sem’, kudret ve irâde ve kelâm ile de¤ildir. 3/26
¥

Hak teâlân›n misâlde ve hayâlde sûreti yokdur. 3/118

¥ Hak teâlân›n misli yokdur. Misâli vard›r, demiﬂlerdir.
2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Hak teâlân›n, ‹mâm-› Rabbânî indinde misâli dahî yokdur. 3/119.
¥ Hak teâlâya akreb-i eﬂyâ [en yak›n ﬂey] ve s›fât-i ilâhînin ezhar›, Kur’ân-› mecîddir ki, z›lliyyetden ârîdir [z›lliyyet
de¤ildir]. 3/100
¥ Hak teâlân›n kelâm›m›z› iﬂitmesi kelimesiz, öne almadan ve sona b›rak›lmadan vâk›’ olur. 3/120.
¥ Hak teâlâ, bizim ve sizin Rabbimiz ve âlemlerin Rabbi,
gerek semâlar olsun ve gerek arz›n ve yükseklik ve aﬂa¤›l›klar›n, Rabbi birdir. Ötelerin ötesidir. Benzeri ve misli olmakdan münezzeh ve ﬂekl ve misâlden uzakd›r. Baba ve o¤ul olmak, Hak teâlân›n ﬂân›nda muhâldir. Benzeri ve misâli muhâldir. Hulûl, birleﬂmek ﬂâibesi çirkindir. Görünmek ve zuhûr fitnesi çirkindir. Zemân ve mekân onun mahlûkudur.
Vücûd›na baﬂlang›ç ve bekâs›na nihâyet yokdur. Hayr ve kemâl ona sâbit, naks ve zevâl onda yokdur. O hâlde ibâdete
müstehak Hak sübhânehu ve teâlâd›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥ Hak teâlâya, ilm ile, ﬂühûd ile ve ma’rifet ile yol bulunamaz. 1/38. [Mektûbât Tercemesi: 65.]
¥

Hak teâlâ hulûl etmez, zuhûr eder. 3/121 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 953.]
¥ Hak teâlâ üzerinden zemân mürûr eylemez [geçmez].
Zemân ve mekân onun mahlûkudur. 3/110.
¥ Hak teâlâ yak›nd›r. Zîrâ herﬂey kendi mâhiyyeti ile
ﬂeydir. Ammâ, ﬂey’in aksi ve z›lli, kendi mâhiyyetinin z›lli ve
aksi ile z›l ve aks de¤ildir. Belki kendi asl›n›n mâhiyyeti ile
aks ve z›l olmuﬂdur. Zîrâ z›l, mâh›yyet sâhibi de¤ildir. Mâhiyyet-i asld›r ki, z›l ile zuhûr eylemiﬂdir. Pes [o hâlde] asl
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z›lle, z›lden akreb oldu [dahâ yak›n oldu]. Zîrâ z›l, asl ile z›ldir. Kendi nefsi ile de¤ildir. Ve çünki âlem, ef’âl-i vâcibînin
[Allahü teâlân›n ef’âlinin] z›lâl [z›lleri] ve ukûsidir [aksleridir]. Nâçâr s›fât-› ilâhî, âleme âlemden ve âlemin üsûlinden
ki ef’âldir. Akreb oldu ki [dahâ yak›n oldu ki], asl-›l üsûldür. S›fât dahî, Zât-i teâlân›n z›ll›dir. Ve zât-i celle sültânehü asl-› cemî’-i üsûldür. Binnetîce, Zât-i teâlâ, âleme âlemden ve ef’âl ve s›fât-› vâcibden akreb [yak›n] olmuﬂ olur. 3/1
[Se’âdet-i Ebediyye: 101.]
¥ Hak teâlân›n zât-i akdesi [mukaddes zât›] ve s›fât-i mukaddesesi, bir mertebede kâindir. S›fat›n ziyâde [ayr›] olmas› sâbit olmakla, Hak celle celâlühü de hiç te’ayyün ve tenezzül peydâ olmam›ﬂd›r. 3/114
¥ Hak teâlân›n s›fât› ve ef’âli dahî, zât› gibi bîçûn ve bîçugûnedir. Ve mümkinât›n [mahlûkat›n] s›fât› ve ef’âli ile hiç
münâsebeti yokdur. Meselâ ilm s›fat› kadîm ve basîtdir.
Te’addüd ve tekessür [adedlenme ve ço¤alma] ona yol bulamam›ﬂd›r. Te’addüd-i te’allükât [alâka] i’tibâriyle olursa da.
Zîrâ onda bir inkiﬂaf basît vard›r ki ma’lûmat-› ezel ve ebed,
o inkiﬂaf ile münkeﬂîf ve cemî’-i eﬂyây› ân-› vâhid-i basîtde
bilmiﬂ idi. Meselâ, Zeydi hem mevcûd [varl›kda], hem
ma’dûm [yoklukda] ve cenin ve sabî ve civân ve pir ve zinde
[diri] ve mürde [ölü] ve kâim [ayakda] ve kâid [oturan].....
ilâhir bilmiﬂdir. Te’addüd-i te’allûkât âfâk›n te’addüdünü
mûcibler ve ezminenin teksîrini isterler. O mahalde ezelden
ebede dek, ân-› vâhid-i basîtden gayr-i ân yokdur. [De¤iﬂmiyen, basît bir ân vard›r.] O ânlara aslâ te’addüd yokdur. Hak
teâlâ üzre zemân cereyân eylemez. Bütün mahlûkâta te’alluk-› vâhid ile müteall›k olmuﬂdur. O te’alluk dahî, s›fât-› ilm
gibi bîçûn ve bîçugûnedir. [Bilinemez ve ötelerin ötesidir.]
1/296 [Mektûbât Tercemesi: 475.]
¥ Hak teâlâ bir s›fatla muttas›f [s›fatlanm›ﬂ] ve bir ismle
müsemmâ [ismlenmiﬂ] ve bir hükmle mahkûm de¤ildir. Kendi zât›na ism ve ahkâm bildirmesi teﬂbîh i’tibâriyledir ki,
mahlûkât›n anlay›ﬂlar›na karîb olmak içindir. 2/3
¥

Hak teâlâ yüce kerem ve ihsân›ndan, kendi feyzlerini ve
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ni’metlerini varl›klara vermek ve bahﬂ eylemek murâd eyledi. Mahlûklar› halk buyurup [mahlûkât› yarat›p], kendi kemâlât-i vücûd ve tevâbi’-i vücûdundan, ya’nî di¤er s›fât-i kemâl onlara bahﬂ eyledi. Lâkin ondan bir parça ayr› olup, kullara ulaﬂmak, ç›ray› ç›radan yakmak gibi iktibâs de¤il idi ki,
böyle olmak noksanl›k iﬂâretidir. Allahü teâlâ, böyle olmakdan çok yücedir. Yaratmakdan maksad, onlara ni’met ve ihsânlar vermekdir. Yoksa onlar›n vesîlesi ile [onlara ihtiyâc› oldu¤undan de¤il] ismlerin kâmil ve s›fâtlar›n›n tekmil olmas›
için de¤il. Hâﬂâ ve kellâ. Esmâ ve s›fât› hadd-i zât›nda kâmillerdir. Hiç zuhûr ve mazhara ihtiyâclar› yokdur. O hazret-i
celle ﬂânühûda cümle kemâl fi’len hâs›ld›r. Bir kuvvete ba¤l›
de¤ildir ki, onun meydâna gelmesi bir emre (iﬂe) ba¤l› olsun.
E¤er ﬂühûd ve müﬂâhede ise, o hazretde kendinden kendinedir. [Yine nas›l oldu¤u bilinemez.] Ve e¤er ilm ve ma’lûm ise
dahî, kendi bilir ve kendine ma’lûmdur. Ve bunun gibi iﬂitmesi ve konuﬂmas› kendindendir. Bütün kemâlât, o yerde [bu
husûsda] mufassal ve meydâna ç›km›ﬂlard›r. Lâkin ünvân-›
bîçûnî iledir [ötelerin ötesi ünvân› iledir]. Çûn için bîçûne rah
yokdur. [Bilinenden bilinmiyene yol yokdur.] Mahlûkât nedir
ki, Hak sübhânehu ve teâlân›n kemâlât›n›n aynas› olalar. Ve
âlem nedir ki, o cemâlin tafsîli ola. O hazret-i celle ﬂânühûda,
ayni icmâlde tafsîl ve ayni d›ykda [darl›kda] vüs’at vard›r. Ve
çünki tafsîl ve vüs’at o makâmda bîçunîdir. Zan olunur ki, icmâle tafsîl lâz›m ola ki, âlemin yarat›lmas›na ba¤l›d›r. Ve o icmâlin temâm›, bu tafsîl ile ola. Ve hak olan odur ki, o yerde
[bu husûsda] hem icmâl vard›r, hem tafsîl vard›r. “VALLAHÜ VÂS‹’UN ALÎM.” [(Allahü teâlân›n fadl› geniﬂdir. Fakîre geniﬂlik verir ve onu zengin eder. Mülke lây›k olan› bilir.)
Bekara sûresi 247. Âyet-i kerîmesinin meâli.] Ma’lûm ola ki,
bu âlemin yarat›lmas›, bir mertebede vâki’ olmuﬂdur ki, onun
o mertebeyi mukaddeseye hiç müzâhemesi ve müdafe’as›
yokdur. [Ol demiﬂ, var olmuﬂdur.] Herhangi bir mevcûdun
varl›¤›, her ne kadar, di¤er bir ﬂeyin varl›¤›n›n tahdîdini iktizâ
eder, amma o kâide bu makâmda geçerli de¤ildir ki [Allahü
teâlân›n yaratmas›nda böyle birﬂey yokdur], âlemin varl›¤›,
Allahü teâlân›n varl›¤›na hiç tahdîd ve nihâyet peydâ eylememiﬂdir. Ve hiç nisbet ve cihet isbât eylememiﬂdir. Aynada
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görünen sûret gibidir ki, bu sûretin varl›¤› vehm mertebesindedir. Ve bu aynada mertebe-i vehmde görünen bir sübûtun,
o sûretin asl›n›n sübûtuna hiç müzâheme ve müdâfe’as› hâs›l
de¤ildir. Ve bu sûretin sübûtu [varl›¤›], o sûretin asl› olan sübût-› hâricî de, hiç tahdîd ve nihâyet ve cihet peydâ eylememiﬂdir. “VE L‹LLÂH‹ MESELÜL’ A’LÂ.” [(Allahü teâlâ
için [zât›n›n zarûrî olmas›, ilmi, kudreti, mahlûklar›n s›fatlar›ndan münezzeh olmak gibi] en yüce s›fat(lar) vard›r.) Nahl
Sûresi 60. âyet-i kerîmesinin meâli.] O mukaddes mertebede,
vücûd var denilmesi, hârici benzetme ve eﬂ gösterme kâbilindendir ki, hâric için orada yer yokdur. Vücûd için o mukaddes mertebede yer yok iken, hârice nas›l yer olsun ki, hâric
vücûdun bir k›sm›, bir parças›d›r. 3/114
¥ Hak teâlâ, o azamet ve kibriyâs› ile, kullu¤a kabûl buyurup, kullar›n› Cenâb-› kudsîsine da’vet buyurmuﬂdur.
1/106 [Mektûbât Tercemesi: 156.]
¥ Hak sübhânehu ve teâlâ hiçbirﬂeye muhtâç de¤ildir.
Kullar›na emrleri ve yasaklar› lütf ve ihsând›r. 1/73 [Mektûbât

Tercemesi: 111.]
¥ Hak teâlân›n fi’l ve irâdesinden râz› olmak ve belki lezzet almak gerekdir. 3/59 [Se’âdet-i Ebediyye: 425.]
¥ Hak teâlâ afüvvün mecîddir [Çok afv eden, çok ac›yan,
merhametlidir]. 3/19.

Hak teâlân›n fi’li illet ve sebebden hâlidir. [Bir sebebe
ba¤l› de¤ildir. Bir sebeb için de¤ildir.] Fekat hikmet ve maslahatdan hâlî de¤ildir. [Bir hikmeti vard›r.] 3/19
¥

¥

Hak teâlân›n ve mâsivâs›n›n delîli yine kendisidir. 1/247

[Mektûbât Tercemesi: 305.]
¥ Hak teâlâ, zât, s›fat ve ef’âlde yegânedir [benzersizdir].
3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Hak celle ve âlâdan evvelâ aç›¤a ç›kan hazret-i vücûd
olup, di¤er kemâlât ona tâbi’dir. 3/122
¥

Hak teâlân›n izni olmad›kça, hiçbirﬂey, hiçbirﬂeye za– 58 –

rar veremez. 3/3 [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
Hak teâlân›n, ubûdiyyete [rab olma¤a] hakk› olmakda
ﬂerîkini nef’ etmek, Enbiyân›n da’vetine mahsûsdur. Muhâlifler dahî aklî delîl ile vücûb-› vücûdda ﬂerîki nef’ ediyorlar.
[Hak teâlâya ibâdet edilmesini, baﬂka hiçbirﬂeye ibâdet edilmemesini Peygamberler bildirmiﬂdir. Akl ile anlaﬂ›lmaz.]
1/63 [Mektûbât Tercemesi: 99.]
¥

¥ Hak teâlâ için bütün kemâlât sâbitdir. Ve Ondan bütün
noksanl›klar uzakd›r. Ve bütün varl›klar varl›kda durmakda
ve varl›klar›n› devâmda Ona muhtâçd›r. Fâide ve zarar
Onun dilemesi ile olur. Onun izni olmad›kça, hiçbir nesne
hiçbir nesneye zarar verme¤e kâdir de¤ildir. Bu s›fatlar ile
muttas›f olan, ancak Allahü teâlâd›r. Zîrâ, baﬂka olmak için
farkl› olmak lâz›md›r. E¤er, kemâl s›fatlar ile muttas›f ve
noksan s›fatlardan münezzehdir denilmese [böyle kabûl
edilmese] noksan lâz›m gelir. 3/3 [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ Hak teâlâ, mutlak [ﬂeksiz, ﬂübhesiz] ni’met vericidir.
Vücûd [var olmak] Onun ihsân›, hayâtda kalmak dahî Onun
lutfüdür. Kâmil s›fatlar, Onun [herﬂeye] ﬂâmil olan rahmetindendir. Hayat, ilm, sem’, basar ve nutk, cümlesi ondan ihsând›r. Ve çeﬂidli ni’metler ve bitmeyen [tükenmiyen] çeﬂidli keremler Onun feyziyledir. Zorlu¤u ve ﬂiddeti kald›rmak, düây› kabûl ve belây› def’ etmek Ondand›r. Bir r›zk vericidir ki,
yüce merhâmeti ile kullar›n› r›zkland›r›r. Günâhlar› sebebi
ile (r›zklar›n›) uzaklaﬂd›rmaz ve kesmez. Günâhlar› örtücüdür. Günâhlar› sebebi ile kullar›n nâmûs perdelerini y›rtmaz.
Onlar› hesâba çekmekde ve cezâlar›n› vermekde acele etmez. ‹yiliklerini dost ve düﬂmandan uzak eylemez. Bu
ni’metlerin en büyü¤ü ve en üstünü islâma da’vetdir ki
[da’vet buyurmas›d›r ki], ebedî hayât [se’âdet] ona ba¤l›d›r.
Ve r›zâ-› Mevlâ ona ba¤l›d›r. Bütün mahlûkât›n iyilikleri,
Onun güc vermesi ve mümkin k›lmas› iledir. Ni’met verene
ﬂükr etmek, akl ile de aç›kca anlaﬂ›lmakdad›r. Hak sübhânehu, kemâl s›fatlar ile muttas›f ve noksan s›fatlardan berîdir
ve kullar ise, ayb kirlerine ve noksanl›k lekelerine bulaﬂm›ﬂ
oldu¤undan, Onunla hiç münâsebeti yokdur. Kullar›n iyi
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bildikleri ba’z› iﬂler, hakîkatde çirkin olabilir. Hak teâlâya
hürmet ve ﬂükr ﬂeklleri, Ondan bildirilmedikce, Onun ﬂükrüne lây›k ve Onun kabûl edece¤i bir ibâdet olamaz. Ona
ta’zîm ﬂeklini islâmiyyet bildirmiﬂdir. ﬁu hâlde Hak teâlân›n
ﬂükrünü edâ eylemek, kalben ve bedenen ve i’tikâden ve
amelen, islâmiyyetin emrlerini yerine getirme¤e ba¤l›d›r.
Allahü teâlâya, islâmiyyetin d›ﬂ›nda yap›lacak hürmete ve
ibâdete güvenilemez. 3/23 [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Hak teâlân›n feyzleri devâml›, gerek mülk ve evlâd k›sm›ndan ve gerek hidâyet ve irﬂâd cinsinden, havâs [seçilmiﬂ]
ve avâm, yüksek ve aﬂa¤› [kimseler] üzerine fark gözetmeksizin gelmekdedir. Farkl›l›k bu feyzleri kabûl etmek ve etmemek bak›m›ndand›r. 1/164 [Mektûbât Tercemesi: 204.]
¥ Hak teâlâ cemîl-i mutlakd›r. Cemîl-i mutlakdan gelen
herﬂeyi e¤er ki, celâl ile dahî aç›¤a ç›ksa, güzeldir. 3/37.
¥ Hak teâlâ, hayr› da ﬂerri de diler. Ve her birini yarat›r.
Ammâ, hayrdan râz›d›r. Ve ﬂerden râz› de¤ildir. 1/266 [Mek-

tûbât Tercemesi: 350.]

Hak teâlâ, insana gücü yetmiyece¤i ﬂeyi emr etmemiﬂdir. Hep kolayl›¤› murâd eder. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

¥ Hak teâlân›n, ilm-i ilâhîsinin, kendisine de teâlluku vard›r. Kendini de ﬂân-ül-ilm ile âlimdir. 3/114.
¥ Hak teâlâ herkese, zan etdi¤i gibi mu’âmele buyurur.
[(Kullar›m beni zan etdikleri gibi bulur). Hadîs-i kudsî.]
1/216 [Mektûbât Tercemesi: 259.]
¥ Hak teâlân›n kullar›na cezâs›, günâhlar› mikdâr›ncad›r.
E¤er günâh gizli ise ve günâhkâr kimse, günâh›ndan (tevbe
edip) Ona s›¤›n›yor ve yalvar›yorsa, o günâha dünyevî belâlar›n keffâret olunmas› mümkindir. E¤er günâh ﬂiddetli ve
büyük ise ve günâh iﬂleyen inâdc› ve kibrli ise, o günâha âh›retde cezâ verilir ki, bu cezâ ﬂiddetli ve devâml›d›r. 2/99.

[Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

Hakk›, do¤ruyu söylemek ac› olur. 1/67 [Mektûbât Terce-

mesi: 106.]
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¥ Hak olan ﬂeyi be¤enmiyen kimse, Peygamberi de görse
fâidesizdir. [‹yili¤e elveriﬂli olm›yan kimse, fâidelenemez
Peygamberi de görse.] 2/92 [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Hakây›k-› eﬂyâ [eﬂyân›n hakîkati] sofiyye indinde,
a’yân-› sâbitedir ki, esmâ-i ilâhînin [ilâhî ismlerin] ilmdeki
sûretleridir. Kendileri de¤ildir. 3/100
¥ Hakây›k-› mahlûkât [mahlûkât›n hakîkat›], ya’nî
a’yân-› sâbite, vücûbî de¤ildir, mahlûkdurlar. [Mutlaka var
olmalar› lâz›m de¤ildir.] 3/122.
¥ Hakây›k-› enbiyâ-i sâire [Di¤er Enbiyân›n hakîkatleri],
hakây›k-› ülul’azm olan esmâ-i külliye-i mukaddesenin
cüz’iyât›d›r. [Ülul’azm olan Peygamberlerin hakîkatlerinin,
mukaddes küllî ismlerinin cüz’idir.] 3/114.
¥ Hakây›k-› insan [insan›n hakîkatleri], Onun te’ayyün-i
vücûbîsidir, o ﬂahs›n te’ayyün-i imkânîsi, o te’ayyünün z›llidir. Ve o te’ayyün-i vücûbî esmâ-i ilâhîden bir ismdir. Ve o
ism-i ilâhî, o ﬂahs›n rabbi, ya’nî mürebbîsidir [terbiye edicisidir]. Ve onun füyûz-› vücûdî ve tevâbi’-i vücûdîsine mebde’dir. [Bu insana her ni’met o ismden gelir.] 1/209. [Mektûbât

Tercemesi: 247.]
¥ Hakây›k-› eﬂyâ [eﬂyân›n hakîkatleri], esmâ-i ilâhî celle
sultânühûdan ibâretdir ki, onlar füyûz-› vücûdîye ve tevâbi’-i
vücûdiyyenin mebâdîsidir [baﬂlang›çlar›d›r]. 1/209. [Mektûbât

Tercemesi: 247.]
¥ Hakây›k-› Enbiyâ ve melâike [Enbiyâ ve meleklerin hakîkati], Allahü teâlân›n ismlerinden, s›fatlar›ndan ve ﬂü’ûnlar›ndan biridir. Di¤er mahlûkât›n hakây›k› [hakîkatleri], bunlar›n z›llerinden, parçalar›ndan biridir. Bu dâire-i z›l, dâire-i
esmâ ve s›fat›n tafsîlidir. Meselâ ilm, bir s›fat-› hakîk›yyedir
ki, cüz’›yyet sâhibidir. O cüz’›yyet, tafsîlen dâire-i z›lâldedir.
[Z›ller dâiresindedir]. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Hakây›k-› melâike mele-i a’lâ-i esmâ-i bât›nad›r. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Hakây›k-› hulefâ-i erbe’a s›fat-› ilmdir. [Dört halîfenin
– 61 –

hakîkatleri, ilm s›fat›d›r.] 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Hakây›k-› ilâhîden [ilâhî hakîkatlerden] murâd, onun
azametinin, büyüklü¤ünün dereceleri olup, orada s›fat ve
keyfiyyet yokdur. Ya’nî hiç z›l, sûret yokdur. 1/263 [Mektûbât

Tercemesi: 346.]
¥ Bir hakîkatin ortaya ç›kmamas› hâlinde, onun z›ll›ni hakîkatin asl› zan ederler. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Hakîkat-i Hak sübhânehü ve teâlâ [Hak sübhânehu ve
teâlân›n hakîkati] bîçûn ve bîçugûnedir. Bir vücûd ki, adem
onun z›dd› olmakla kâim ola; Hak celle sultânehuya ﬂâyan de¤ildir. [Hak teâlân›n z›dd› yokdur.] Ve güzellik ve cemâlin baﬂlang›c›d›r. Ve bu vücûd, hakîkî bir cüz’dür. Bir basîtdir ki, birﬂey ile kar›ﬂm›ﬂ de¤ildir. Böyle olmad›¤› gibi, olmas› da düﬂünülemez. O mertebede vücûd vard›r demek, kullu¤un noksanl›¤›ndand›r veyâhud bir vücûd murâd oluna ki, ademin z›dd› olma¤a mecâli olmaya. 1/234 [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Hakîkat, kötülüklerin kalbden, tekellüfsüz kald›r›lmas›n›n hâs›l olmas›d›r. [Gerçekleﬂmesidir]. 1/41 [Mektûbât Terce-

mesi: 69.]
¥ Hakîkat mertebesinde, u¤raﬂmak ve güçlük çekmek
yokdur. Hakîkat, devâml›d›r. 1/60 [Mektûbât Tercemesi: 97.]
¥ Hakîkat ve islâmiyyet, rûh ve s›rdan öte geçemezler.
Hafî ve ahfâya ulaﬂamazlar. 1/172 [Mektûbât Tercemesi: 213.]
¥ Hakîkat-i ârif [ârifin hakîkati], bir ism-i ilâhî olup, kendisinin rabbidir. [Terbiye edicisidir.] 3/122.
¥

Hakîkat-i câmi’a-i insandan murâd, kalb latîfesidir.

3/65
¥

Hakîkat-i câmi’a-i kalbiyenin mahalli yürekdir. 1/142

[Mektûbât Tercemesi: 182.]
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem” icmâl [topluluk] i’tibâriyle ilm s›fat›d›r. 1/260 [Mektûbât Terceme-

si: 326.]
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¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”
ismler, s›fatlar ve ﬂu’ûnlar dâiresinin asl›n›n merkezidir.
1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”
te’ayyün-i evvel-i vücûdînin merkezidir. 3/114
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”,
z›ll-i icmâl-i ilmdir ki, vahdet tesmiye ederler. 1/121 [Mektûbât

Tercemesi: 168.]
¥ Te’ayyün-i Ahmedî, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” te’ayyün-i vücûbîsi; hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem” te’ayyün-i imkânîsidir. 1/209 [Mektûbât

Tercemesi: 247.]
¥

Hakîkat-i ‹brâhîm, te’ayyün-i evvel-i vücûdîdir. 1/93

[Mektûbât Tercemesi: 140.]
¥ Hakîkat-i ‹brâhîm, tafsîl i’tibâriyle ilm s›fat›d›r (ilm s›fat›n›n tafsîlidir [aç›lmas›d›r]). 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Hakîkat-i Nûh, icmâl ve tafsîlin berzâhiyyeti i’tibâriyle
s›fat-› ilmdir. [‹lm s›fat›n›n icmâli ile tafsîli aras›ndad›r]. 1/260

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Hakîkat-i Mûsâ aleyhisselâm, kelâm s›fat›d›r. 1/260

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Hakîkat-i Îsâ aleyhisselâm, kudret s›fat›d›r. 3/114

¥

Hakîkat-i Âdem aleyhisselâm, tekvîn s›fat›d›r. 1/260

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Hakîkat-i Mehdî, ilm s›fat›d›r. 3/114.

¥ Hakîkat-i Kâ’be, bir nûr-› s›rfd›r ki, lâ te’ayyündür.
[Ta’yîn edilemez]. Ve tecellî-i zâtînin fevkindedir. [Zât›n tecellîsinin üstündedir]. 3/76
¥

Hakîkat-i Kâ’benin z›lli, hakîkat-i Ahmedîdir. 1/209

[Mektûbât Tercemesi: 247.]
¥

Hakîkat-i Kâ’be, bütün hakîkatlerin üstündedir. 1/263

[Mektûbât Tercemesi: 346.]
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¥

Hakîkat-i Kur’ân, hakîkat-› Kâ’benin üstündedir. 3/77

[Se’âdet-i Ebediyye: 941.]
¥ Hakîkat-i Kur’ân, hakîkat-i Muhammedînin “sallallahü
aleyhi ve sellem” üstündedir. Zîrâ hakîkat-i Muhammedî
“sallallahü aleyhi ve sellem” izâfî ismlerdendir. 1/183. [Mektû-

bât Tercemesi: 222.]
¥

Hakîkat-i salât, hakîkat-i Kur’ânînin üstündedir. 3/77

[Se’âdet-i Ebediyye: 941.]
¥ Hukûk-› ibâdin [kullar›n hukûkunun] dünyâda edâs›
kolayd›r. Yumuﬂakl›k ve yalvarma ile ref’ olunur [ortadan
kalkar]. Ammâ âh›retde iﬂ müﬂkildir. ‹lâc› yokdur. 1/73 [Mek-

tûbât Tercemesi: 111.]
¥ Hikmet, birﬂeyin ilminden ibâretdir ki, nefsil-emre mutâb›k ola. [‹ﬂin kendine uygun ola]. 3/23 [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Hil ve hürmeti isbâtda [harâm ve halâli isbâtda] mukallidin ilmi kâfî de¤ildir. Bu bâbda müctehidin kavli mu’teberdir. 3/?
¥ Hulûlün ma’nâs›, birﬂeyin birﬂey içinde olmas›d›r. Zeydin evin içinde olmas› gibi. Velâkin zuhûrun ma’nâs›, birﬂeyin birﬂeyde aks etmesidir. Zeydin ayna içinde olmas› gibi.
3/121. [Se’âdet-i Ebediyye: 953.]
¥ Hamd, ﬂükrden efdaldir. Zîrâ ﬂükr etmekde, sevgilinin
ni’metleri göz önündedir ki, s›fatlar›ndan, hattâ iﬂlerinden
meydâna gelmekdedir. Hamd ederken ise, sevgilinin hüsn-i
cemâli, ya’nî kendisi göz önündedir. Zât› da, s›fatlar› da, iﬂleri de, ni’metleri de hep sevilmekde, medh olunmakdad›r.
[Ni’met karﬂ›l›¤› da, elem karﬂ›l›¤› da hamd edilir.] 2/33

[Se’âdet-i Ebediyye: 716.]

Hayât s›fat›, bütün s›fât-› sübûtiyyenin evveli ve asl›d›r
[en baﬂda gelenidir.] 3/100
¥

Hayvânlar›, meﬂây›ha nezr edip, kabrleri baﬂ›nda kesmek ﬂirke dâhildir. 3/41 [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥
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¥ Hatm-i Kur’ân, nâfile nemâz, tesbîh ve tehlîl edince, sevâb›n›, mevtâlara hediyye etmek, etmemekden efdaldir. 2/77
¥ Hatm-i tehlîl, ancak meyyitin magfireti için olup, bundan baﬂkas› bid’atdir. 2/14 [hâﬂiyesinde].
¥

Hademe ve ma’iyyet istihdâm› câizdir. 2/99 [Se’âdet-i

Ebediyye: 515.]
¥ Hademeye ikrâm eylemek [k›ymet vermek], efendisine
i’zâz ve ikrâmd›r. 3/28
¥ Hurma, benî Âdemin halas›d›r. [Âdem o¤ullar›n›n halas›d›r.] Âdem aleyhisselâm›n çamurundan yarat›lm›ﬂd›r.
“Hadîs-i ﬂerîf.” 3/100
¥

Hurma ile iftâr eylemek sünnetdir. 1/162 [Mektûbât Terce-

mesi: 198.]
¥ H›z›r aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden de¤il, geçmiﬂ ümmetlerdendir. 2/55 [K›yâmet ve Âh›ret:

182.]
¥ Huzûr-› bî-gaybet [huzûrun devâml› olmas›], devâml›
olan tecellî-i zâtîdir, ﬂu’ûn ve i’tibârât perdeleri araya girmeyen, hiç gayb olm›yan devâml› olan tecellî-i zâtîdir. Bu yolun
sonunda müyesser olur. Perdeler araya girmez. 1/151

[Mektûbât Tercemesi: 188.]
¥ Hutbede, hulefâ-i Râﬂidîni zikr etmek, ehl-i sünnetin ﬂiâr›d›r. 2/15 [Eshâb-› Kirâm: 78.]
¥ Hutbede sultânlar›n ismlerinin bir kademe aﬂa¤›da
okunmas›, sultânlar›n tevâzu’lar›ndand›r. 2/92 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 749.]
¥ Hulefâ-i erba’ada [dört halîfede] nübüvvetden gayri,
Enbiyân›n fazîletleri vard›r. 1/151 [Mektûbât Tercemesi: 188.]

Hulefâ-i erba’a [dört halîfe] aras›ndaki fazîlet, hilâfet
s›ras›na göredir. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

– 65 –

K›ymetsiz Yaz›lar – F:5

¥ “El-h›lâfetü ba’dî selâsûne seneten”. Benden sonra hilâfet, otuz senedir” Hadîs-i ﬂerîfi Emîrin “rad›yallahü anh”
hilâfeti ile temâm oldu. 2/36 [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Hallâc-› Mensûr, her gece zindanda a¤›r zincir ile beﬂyüz rek’at nâfile nemâz edâ ederdi. 2/95
¥ Hallâc›n enel-Hak kavli, mevcûd Hakd›r, ben de¤ilim
demekdir. 3/121 [Se’âdet-i Ebediyye: 953.]
¥ Hallâc-› Mensûrun kelâm›, hâllerin galebe çalmas›ndan
dolay› oldu¤u için, ma’zûrdur. 3/121 [Se’âdet-i Ebediyye: 953.]
¥ Hallâc-› Mensûrun enel-Hak kavli, yolda iken söylenmiﬂdir. [Tesavvuf yolcusu iken söylenmiﬂdir.] Vefât›ndan
sonra terakkî etdi [yükseldi]. 3/75

H›llet [dostluk] makâm›, asl i’tibâriyle, ‹brâhîm aleyhisselâma mahsûsdur. 3/88
¥

¥

H›llet âm’d›r. Muhabbet onun ferd-i kâmilidir. 3/88

¥ H›lkat-› insâniyyeden maksûd [insan›n yarat›lmas›ndan
maksad], kulluk vazîfelerini yapmakd›r. Ve cenâb-› Hak sübhânehu ve teâlây› devâml› istemekdir. Bu ma’nâ, zâhiren ve
bât›nen [bedenen ve kalben] seyyidil evvelîn vel âh›rîn aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâtü ekmelühâya
tam tâbi’ olma¤› gerçekleﬂdirmedikçe müyesser de¤ildir.
1/110 [Mektûbât Tercemesi: 161.]
¥ Halkla [insanlar ile] haklar› yerine getirmekden ziyâde
kar›ﬂmak zararl›d›r. 3/102.
¥ Halk› tazyîk ve rencîde etmek [dara düﬂürmek (s›k›ﬂt›rmak) ve incitmek] harâmd›r. 3/22 [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥ Halk›n ezâs›na [eziyyetlerine] sabr lâz›md›r. Ve onlarla
iyi geçinmek vâcibdir. Bu azîmet yoludur. Kaçarak eziyyetden kurtulmak da ruhsatd›r. 3/7 [Se’âdet-i Ebediyye: 426.]
¥

Halk ile görüﬂmekden kurtuluﬂa çâre yokdur. 1/37

[Mektûbât Tercemesi: 64.]
¥

El-halku ›yâlullah ehabb-ü halk›n ilallahi men ahsene ilâ
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iyâlihi. [‹nsanlar Allahü teâlân›n ›yâlidir. Allahü teâlâya en sevimli olan, Onun ›yâline iyilik edendir.] Hadîs-i ﬂerîf. 2/90
¥

Halk [insanlar] ile mu’âmele tarz›. 1/170 [Mektûbât Terce-

mesi: 211.]

Halk eyleme¤e [yaratmak için] ilm lâz›md›r. Hak teâlâ
küllîleri de, cüz’îleri de ve s›rlar› [gizli olan ﬂeyleri] bilir. 3/17
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

H›lkat-i insandan [insan›n yarat›lmas›ndan] maksad.

3/114
¥ Halvet der encümen [Halk aras›nda Hak ile olmak], kalabal›kda, söyliyene ve dinleyene gönül ba¤lamamakd›r.
1/221 [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Halvetde [yaln›zl›kda] ﬂöhret, ﬂöhretde âfet vard›r.
1/265. [Mektûbât Tercemesi: 349.]
¥ Hamr [ﬂerâb] sat›ﬂ› âdet olsa, halâl olur diye fetvâ verilmez. 2/54
¥ Hamr ve ihticâb [kad›nlar›n aç›k gezmeleri], ba’z› dinlerde harâm, ba’z›lar›nda halâl idi. 2/55
¥ Hâce-i Ahrâr buyuruyor ki; bütün iyi hâlleri ve buluﬂlar› bize verseler, fekat Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› kalbimize yerleﬂdirmeseler, hâlimi harâb, istikbâlimi karanl›k
bilirim. E¤er bütün harâbl›klar›, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi Ehl-i sünnet i’tikâd› ile süsleseler, hiç üzülmem. 1/193

[Mektûbât Tercemesi: 229, Herkese Lâz›m Olan Îmân: 52.]
¥ Hâce-i Ahrâr›n zâhirde pîri var iken [Ya’kûb-› Çerhî],
Abdülhâl›k Goncdüvânînin “kuddise s›rrûh” rûhâniyyetinden istifâde ederek de üveysî oldu. 3/118
¥ Hârikalar›n fazla zuhûra gelmesi, efdaliyyete delâlet
eylemez [efdâl olmay› göstermez]. 3/86 [Se’âdet-i Ebediyye:

748.]

Hârikalar›n efdal olan›, zât, s›fat ve ef’âl-i vâcibeye
te’alluk eden ulûmd›r. [Allahü teâlây› bilmekdir.] 1/293
¥
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[Mektûbât Tercemesi: 465.]
¥ Hataralardan kurtulmak ve vesveseleri kovmak, tarîka-i hâcegânda [hâcegân yolunda] çok kolay olur. 1/60 [Mek-

tûbât Tercemesi: 97.]
¥ Hataralar›n def’inden murâd, matlûba teveccühe mâni’
olan hataralar [zararl› düﬂünceler]d›r. Yoksa, her hatara de¤ildir, diye hâce-i Ahrâr buyurmuﬂdur. 1/60 [Mektûbât Tercemesi: 97.]
¥ Havf [korku] gençlikde, recâ [ümîd] ihtiyârl›kda çok olmak lâz›md›r. 1/88 [Mektûbât Tercemesi: 137.]
¥ Havf [korku] zemân›nda Li-îlâfi [sûresini] okumal›d›r.
2/69 [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ H›yârüküm fil-câhiliyyet-i h›yârüküm fil islâm› izâ fekahe. [Câhillikde en ileride olan›n›z, islâm âlimi olunca, en ileriniz olur.] Hadîs-i ﬂerîf. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Hayâl-i beﬂer [beﬂer hayâli], âlem-i misâlin nümûnesidir. Zîrâ bütün eﬂyâ için hayâlde sûret vard›r. 2/58 [Se’âdet-i

Ebediyye: 79.]

–D–
¥ Dâire-i selâsenin (üçüncü dâirenin) üstü, dördüncü dâire olup, vilâyet-i kübrâd›r. 1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]

Dank, bir dirhemin alt›da biri [veyâ takrîben ikibuçuk
k›rat-› ﬂer’î, yar›m gram] gümüﬂ para. [‹slâm Ahlâk›: 533.]
¥

¥

Deccal›n ç›kmas›, k›yâmet alâmeti olup, hakd›r. 2/67

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Derd dahî maksada kavuﬂman›n baﬂlang›c›d›r. 1/61

[Mektûbât Tercemesi: 98.]
¥ Derd-i âh›ret [âh›ret derdi], nübüvvet kemâlât›nda
medh edilmiﬂ olup, vilâyetde mevcûd de¤ildir. Eshâb-› kirâm
âh›ret derdine tutulmuﬂlar idi. Dâvüd-i Tâî, âh›ret derdine
(Kerâmetdir) dedi. 1/302 [Mektûbât Tercemesi: 482.]
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¥ Derd-i dünyâdan [dünyâ derdinden] ve bedene gelen
s›k›nt›lardan dolay›, kalbler s›k›lmaya ki, bu hâller temâmen
geçicidir. Ve bu zorlu¤un alt›nda [karﬂ›l›¤›nda] kolayl›k vard›r. 1/150 [Mektûbât Tercemesi: 187.]
¥ Derd-i dünyâ [dünyâ derdi] hatâlara keffâretdir. Yalvarma ve s›¤›nma ile Cenâb-› kudsîden afv taleb eylemelidir.
2/75.
¥ Derd ve belâ, günâhlar›n çok afv edildi¤ini gösterir. Günâhlar›n çok oldu¤unu göstermez. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Düâ kazây› red eder [engeller] ki, Lâ yerüddül kazâ illed-düâ [Kazâ, ancak düâ ile geri çevrilir,] Hadîs-i ﬂerîfdir.
3/47 [Se’âdet-i Ebediyye: 400.]
¥ Düâ ile me’mûruz. Hak sübhânehu ve teâlâya düâ ve iltica, tadarru’ [boyun bükerek yalvarmak] ve zârî [a¤lamak]
hoﬂ gelir. 3/15
¥

Düâlar› ve istigfâr› abdestli okumak müstehabd›r.

[Se’âdet-i Ebediyye: 64.]
¥ Da’vet-i sâliha [sâlih kimsenin da’vetine] îcâbet lâz›md›r, sünnetdir. 1/265 [Mektûbât Tercemesi: 349.]
¥ Delîl, medlûlden ezhârd›r. [Delîl, delîl getirilmiﬂ ﬂeyden
aç›kd›r]. Hak sübhânehudan dahâ aç›k birﬂey yokdur. 1/247.

[Mektûbât Tercemesi: 305.]
¥ Defâtir-i a’mâl [amel defterlerinin] uçarak, sa¤dan ve
soldan verilmesi hakd›r. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Defn olm›yan mevtâ dahî, kabr hayât› ile, azâb ve elemi
his ederler. Fekat, hareket ve titreme olmaz. 3/36 [Se’âdet-i

Ebediyye: 481.]
¥ Dünyâ [harâmlar] semm-i kâtil [öldürücü zehr] ve helâk edici bir hastal›k ve büyük bir belâ ve bulaﬂ›c› bir hastal›kd›r. 1/171 [Mektûbât Tercemesi: 211.]

Dünyâ [islâmiyyete uym›yan ﬂeyler] vefâs›zd›r. Vefâl›
olmas›na imkân yokdur. Cümleyi Hak teâlâ irâdesinin zu¥
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hûru bileler. 2/64
¥ Dünyâ [hayât›ndaki harâm] mal›n›n, e¤er k›l ucu kadar
i’tibâr› olsayd›, düﬂmân› olan kâfirlere verilmezdi. [Kâfirlere
k›l ucu kadar vermezdi.] 1/89 [Mektûbât Tercemesi: 138.]

Dünyâ [harâmlar], Allahü teâlân›n bu¤z etdi¤i ﬂeylerdir.
[Allahü teâlâ dünyây› sevmez]. 1/233 [Mektûbât Tercemesi: 285.]
¥

¥ Dünyâ-y› deniyye [alçak dünyâ] mu’teber de¤ildir. Mal
ve mevki’in ele geçmesini asl maksâd zan etmemelidir. 1/75

[Mektûbât Tercemesi: 120.]
¥ Dünyâ, nefsin isteklerinin meydâna gelmesine yard›mc› olan ﬂeylerdir. Bunun için, la’netlenmiﬂdir. 1/52 [Mektûbât

Tercemesi: 87.]
¥ Ed-dünyâ mel’ûnetün “Dünyâ mel’ûndur”. Hadîs-i ﬂerîf. 3/100
¥ Dünyâda her nev’i zarûrî, ihtiyâc olan [mubâh] ﬂeyler
dünyâdan de¤ildir. Fudûl olanlar dünyâdand›r. 3/86 [Se’âdet-i

Ebediyye: 748.]
¥

Dünyân›n ta’rîfi. 1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]

¥ Dünyâ-y› denînin [alçak dünyân›n, ya’nî harâmlar›n]
tad›na ve güzelli¤ine sak›n aldanma. Onun yalanc› gösteriﬂine kap›lma. Çünki hepsi geçici ve k›ymetsizdir. Bugün böyle
oldu¤una belki inanmazs›n. Fekat yar›n ölünce, do¤ru oldu¤u anlaﬂ›lacakd›r. O zemân inanman›n fâidesi olm›yacakd›r.
1/189 [Mektûbât Tercemesi: 226.]
¥ Dünyân›n lezzeti ve elemi ikidir. Cisme [nefse] lezzet
verenden rûha elem vard›r. Ve aksi de vâki’dir. 1/64 [Mektû-

bât Tercemesi: 101.]
¥ Dünyân›n [harâmlar›n] muhabbeti, günâhlar›n baﬂ›d›r.
1/232 [Mektûbât Tercemesi: 284.]
¥ Dünyân›n [harâmlar›n] kötülü¤ü ortaya ç›kmad›kca,
ona tutulmakdan kurtulmak muhaldir. Ve ondan kurtulmad›kca, felâh ve uhrevî kurtulma zordur. 1/232 [Mektûbât Ter-
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cemesi: 284.]
¥ Dünyâ hayât›n›n, Cenâb-› Hak beﬂ ﬂey oldu¤unu bildirdi. [Hadîd sûresinin yirminci âyetinde meâlen, (Dünyâ hayât›, elbette la’b, ya’nî oyun ve lehv, ya’nî e¤lence ve zînet,
ya’nî süslenmek ve tefâhur ya’nî ö¤ünme ve mal›, paray›, evlâd› [harâm yollardan] ço¤altmakd›r) buyurdu.] ‹slâmiyyete
yap›ﬂ›nca, bunlardan kurtulmak nasîb olur. 1/232 [Mektûbât

Tercemesi: 284.]
¥ Dünyâ, ni’met ve lezzet için de¤ildir. Âh›ret, ni’met ve
lezzet için hâz›rlanm›ﬂd›r. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Dünyây› [harâmlar›] terk mümkin olmazsa, hükmen
terk etmelidir ki, bu da sözlerde ve iﬂlerde ahkâm-› islâmiyyeye uymakd›r. [Ahkâm-› islâmiyyeye uymakla olur]. 2/82

[Se’âdet-i Ebediyye: 100.]
¥ Dünyâda, zarûrî iﬂleri yapmakda ve zarûret mikdâr›
meﬂgûl oluna. Bütün gayreti ona sarf etmek, akls›zl›kd›r.
2/31. [Se’âdet-i Ebediyye: 77.]
¥ Dünyâ [hayât›nda], do¤ru ile yalanc› ve hak ile bât›l birbirine kar›ﬂd›r›lm›ﬂd›r. 2/92 [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Dünyâda, avâm›n hâlini havâsa [seçilmiﬂlere] benzetmek, hikmet ve maslahatd›r [bir fâide ve hikmeti vard›r.]
1/272 [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥

Dünyâda zuhûrlar sûretdedir. Âh›retde hakîkîdir. 1/263

[Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥ Dünyây› [harâmlar›] ihtiyâr edenler, münâf›k hükmündedir. Sûretde olan îmân âh›retde fâide vermez. 1/215 [Mek-

tûbât Tercemesi: 258.]
¥ Dünyâda hiçbir mahal yokdur ki, oraya bir Peygamber
gönderilmemiﬂ ola. 1/259 [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Dünyân›n [harâmlar›n] muhabbetinin izâlesi için ilâc, ahkâm-› islâmiyyeye yap›ﬂmakd›r. 1/232 [Mektûbât Tercemesi: 284.]
¥

Dünyân›n [memleketlerin] temâm›na dört kimse mâlik
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oldular. ‹kisi mü’min, ikisi kâfir. Zülkarneyn ve Süleymân
“aleyhimesselâm”, Nemrûd ve Buhtunnasar. Beﬂincisi Mehdîdir “aleyhirrahme”. Hadîs-i ﬂerîf. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Dostlu¤a yak›ﬂmaz ki, üzmemek için sükût oluna. 1/233

[Mektûbât Tercemesi: 285.]

Duman, s›cak s›v› ve kat› zerrelerden mürekkebdir.
1/208. [Mektûbât Tercemesi: 245.]
¥

¥

Dinde harac [zor ﬂey] yokdur. 3/22 [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]

¥ Deynden bir dank› sâhibine vermedikçe, sâlih mü’min
Cennete giremez. 2/87 [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]
¥ Deynden [borcundan] bir dank› sâhibine vermek, pekçok dirhem sadaka vermekden dahâ iyidir. 2/87 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 288.]
¥ Deynden [borcundan] bir dank gümüﬂü sâhibine vermek, alt›yüz kabûl olunmuﬂ ve makbûl [nâfile] hacdan efdaldir. 2/66 [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Dünyâ hayât› çok azd›r. Ve ebedî azâb buna [buradaki
küfre] karﬂ›l›kd›r. 1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]

–Z–
¥

Zâtdan murâd mâhiyyet ve hakîkatdir. 2/45 [Se’âdet-i

Ebediyye: 966.]
¥ Zât-i ﬂey oldur ki [birﬂeyin asl› oldur ki], ﬂey’in cemî’i
vücûh ve i’tibârât›ndan her ne ki i’tibâr oluna, zât-› ﬂey, onlar›n cemî’inin mâverâs›d›r. Her ne ki onda isbât oluna, vücûh ve i’tibârâtda dâhildir. 3/80
¥

Zât-i teâlâya hiç adem mukâbil de¤ildir. 3/64

¥ Zât-i teâlâ, nefs-i vücûdda ve vücûdün tevâbi’› olan
[Zât-› teâlâ, vücûdün kendisinde ve vücûdun tâbi’leri olan]
di¤er kemâlâtda [Hayât, ilm, kudret, sem’, basar ve irâdet
ve kelâm ve tekvîn gibi] kendi kâfîdir. Ve bu kemâlât›n husûlinde [meydâna gelmesinde] s›fât-i zâideye muhtâc de¤il-
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dir. Böyle olmakla berâber, s›fât-› kâmile-i zâide dahî Hak
teâlâ için kâindir [di¤er s›fat-› kâmile dahî Hak teâlâ için
vard›r]. 3/26
¥ Zât-i teâlâ muvâtât ile söylenir, iﬂtikâk ile söylenmez.
Ya’nî Zât-i ilâhî ilmdir denir, âlimdir, denemez. 1/234 [Mektû-

bât Tercemesi: 286.]
¥ Zât-i ilâhînin arada ismler olmadan, mahlûklar ile hiç
iliﬂi¤i yokdur. 1/208 [Mektûbât Tercemesi: 245.]
¥ Zât-i ilâhîde mertebeler düﬂünmek, felsefecilerin sözlerine benzer. Keﬂfleri do¤ru olan Evliyâ, Zât-i ilâhîyi tam basît bilirler. Ayr›l›k, gayr›l›k ismlerde olur, derler. 1/125 [Mek-

tûbât Tercemesi: 170.]
¥ Zât-i Hak teâlâ, bir emri bir i’tibâr› mülâhazas›z câmi’i
cemî’i kemâlâtd›r [zât›nda bütün kemâlâtlar vard›r]. Belki
ayn› kemâldir. Zât-i ilâhî, s›fât-› kemâlden herbiri renginde
zuhûr buyurursa, zât›n ba’z›s› bir s›fatla ve ba’z› di¤eri s›fat›
uhra ile muttas›f demek de¤ildir. Zât-i teâlâ hep ilm, hep
kudret, hep irâde.... ilâhirdir. 3/100

Zât ve s›fat-› ilâhî mertebesinde s›fat ve ittisâf mülâhazas› kâin de¤ildir. Ne zâtda mevsûfiyyet ve ne s›fatda s›fât›yyet mevsûfdur. Vücûdün ve vücûb-i vücûdün bulunmad›¤›
vaktde, s›fat için mecâl muhâl olur ki vücûdun nev’leridir. Ol
mertebede hayât, ilm.... ve ilâhire hep nûrdur. 3/113
¥

¥ Zât-i teâlâ ve tekaddes, husûl-› kemâlâtda kâfî ise de
eﬂyây› tekvîn ve tahlîkde s›fât-› zâide lâz›md›r. Çâre yokdur.
Zîrâ, Zât-i teâlâ nihâyet-i tenzîh ve takdisdedir ve gâyet
azamet ve kibriyâîdedir. Ve onunçün kemâl ve g›nâ ve eﬂyâya kemâl-i adem münâsebeti sâbitdir. E¤er tevassut-› s›fât
olmasa, bir ﬂeyin husûli mutasavver olmaz idi. Zîrâ ki, Zât-i
teâlân›n satevât-i eﬂi’a-i envâr›nda eﬂyân›n helâk ve fenâ ve
inhirak ve inhidâm›ndan gayri nasîbi yokdur. Âlemin vücûd-› hâriciyesine vesîle olma¤a s›fat-› hakîkî gerekdir ki,
kemâlât-i zâtiyeyi kendi vesâili ile merâyây-› âlemde cilvesâz edeler. 3/26
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¥ Zât-i sübhânehu için âlemden g›nâ-y› zâtî vard›r. Ba’z›
merâtib-i esmâ ve s›fatda bu nisbet mutasavver de¤ildir. 3/110
¥ Zât-i teâlâya vusûl-i bîçûnî ile vusûlda, bir ﬂeyin tavassut ve haylûleti yokdur. 3/118
¥ “Zâkirleri [zikr edenleri] ve onlarla birlikde olanlar›
Hak teâlâ magfiret buyurdu.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/203 [Mektûbât

Tercemesi: 241.]
¥ Zikr, gafleti tart etmekden ibâretdir. Zâhir [beden] baﬂlang›cda ve nihâyetde zikre muhtacd›r. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥

Zikrin ta’rîfi. 3/84

¥

Zikrin fadl›. 3/13

¥

Zikr, salevâtdan efdaldir. 2/57

¥

Zikr lâz›md›r, çâre yokdur. 2/50 [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]

¥

Zikr-i lisânî [dil ile yap›lan zikr] de fâidelidir. 3/13

¥ Zikr ile evkâti [vaktleri zikr ile] ma’mur edeler. [Vaktleri zikr ile geçireler]. Ammâ, zikri ald›¤› ﬂekl üzere amel eyleye. Ve onun z›dd› olan her ne olursa, düﬂman bilip, sak›na.
3/34 [Se’âdet-i Ebediyye: 115.]
¥ Zikrde tad, lezzet, islâmiyyetin emrlerine dikkat nisbetindedir. 3/34 [Se’âdet-i Ebediyye: 115.]
¥ Zikrin fâidesi, islâmiyyetin emrini yapma¤a ba¤l›d›r.
1/190 [Mektûbât Tercemesi: 226.]
¥ Zikre ol mertebe devâm edeler ki, kalbinde mâsivâdan
[mahlûklardan] nâm ve niﬂân kalm›ya ve kalbine birﬂey gelirse, getiremiye. 3/84
¥ Zikr-i nef-yü ve isbât› [Lâ ilâhe illallah] o kadar tekrâr
edeler ki, isteklerden kurtulup, Hak teâlây› istemek ile kâim
olalar. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

Zikr-i nef-yü ve isbât› ol kadar devâm edeler ki, fenâ
hâs›l ola. 2/92 [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥
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¥ Zikr, Allahü teâlân›n ismi ile yap›l›rken, ismler ve s›fatlar düﬂünülürse, ahvâl ve mevâcid hâs›l olur. 1/264 [Mektûbât

Tercemesi: 348.]
¥ Ba’z› zemânda zikr-i zât [ALLAH], ba’z› vaktlerde
zikr-i nef-yü isbât [LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH] münâsibdir.
1/241 [Mektûbât Tercemesi: 299.]
¥ Zikr-i nef-yü ve isbât [lâ ilâhe illallah zikri] nemâz›n ﬂart› olan abdest makâm›ndad›r. Mu’âmele-i nefy [Allahdan gayri her ﬂeyi yok bilmek] netîceye ulaﬂmad›kça, farzlar, vâcibler
ve sünnetden gayri nâfileler, vebâl dâhilindedir. Hastal›¤›
[kalb hastal›¤›n›] kald›rmak lâz›md›r ki, zikre ba¤l›d›r. 3/12
¥ Zikr-i nef-yü isbâtda [lâ ilâhe illallah zikrinde] lâ derken istekleri ve maksadlar› kald›r›p, vücûdü ve ona tâbi’ olan
ﬂeyleri yok bilmek lâz›md›r. 2/23 [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ Zikr-i nef-yü isbât›n [lâ ilâhe illallah zikrinin], isbât taraf›nda, Allahü teâlâdan baﬂka, ki bunlar [mahlûkât›n ötesinde] ve hayâl edilen ﬂeylerdir ki, bunlar hiç olm›ya. 3/2
¥ Zikr netîcesinde sâlik [tesavvuf yolcusu], nefsânî ilâhlara [putlara] tutulmakdan kurtulup, emmâre mutmainne olur.
Ondan sonra, zikr eylemekle, terakkî hâs›l olmaz. Zikr o mahalde ebrâr›n virdleri gibi olur. O makâmda terakkî, kurb
dereceleri, Kur’ân-› kerîm okumak ve k›râ’eti uzun okuyarak nemâz k›lma¤a ba¤l›d›r. Bu vaktde zikr, Kur’ân-› kerîm
okumak ile tekrar olunursa, Kur’ân-› kerîm okumakdan ele
geçen fâide hâs›l olur. 3/25
¥ Zikr-i kalbî [kalb ile zikr] ahkâm-› islâmiyyenin yap›lmas›n› kolaylaﬂd›r›r ve nefs-i emmârenin azg›nl›¤›n› kald›r›r.
1/275 [Mektûbât Tercemesi: 402.]
¥ Zikr, Hakkullah›n [Hak teâlân›n hakk›n›n] edâs›d›r.
Halk› irﬂâd, hem Allahü teâlân›n, hem de kullar›n hakk›n›n
edâs›d›r ki, efdaldir. 2/46 [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ Zikr-i zât [Allahü teâlân›n zikrinde] s›fat ve ismleri düﬂünmemelidir. Hayrete, ya’nî anl›yam›yaca¤›n› anlay›ncaya
kadar zikre devâm etmelidir. 1/264 [Mektûbât Tercemesi: 348.]
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¥ Zikrde ahfâ latîfesi de zikre baﬂlarsa, zikri b›rakmal›,
mücerred vukûf-› kalbi ile, kalbe teveccüh etmelidir. [Nas›l
oldu¤u bilinmiyen bir teveccüh ile râhat bulalar]. 1/129 [Mek-

tûbât Tercemesi: 174.]
¥

Zikr telkîni, çocu¤a elif ve bâ ta’lîmi gibidir. 2/26

Zikr, yaln›z nef-yü isbât [lâ ilâhe illallah] veyâ ism-i zât›n
[ALLAH] tekrar›na münhas›r [sâdece bu] de¤ildir. [Her iﬂinde] ahkâm-i islâmiyyenin hudûdunu gözetmek zikrdir. 2/46
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ Zemây›m-› ahlâk [kötü ahlâk], kad›nlarda erkeklerden
dahâ çokdur. 3/41 [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Zevk-i vüsûl [kavuﬂma zevki] baﬂlang›çda mevcûd, yolda
[ortada] ve nihâyetde yokdur. 1/274 [Mektûbât Tercemesi: 401.]
¥ Zevk-i bât›nî [bât›nî zevk›] âlem-i bîçûnîden hissedârd›r. [Bilinmiyen âlemden nasîb al›r]. Zâhir [beden] onu bilmez [anlamaz]. 2/43

Zevk ve vecde cesedin ilgisi vard›r [pek azd›r]. Adem-i
zevkin [zevk yoklu¤unun] rûha tealluku [ba¤l›l›¤›] ziyâdedir
[çokdur]. 1/250 [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥

¥ Zeheb [alt›n] ve f›dda [gümüﬂ] kad›na süs için câizdir.
Kullan›lmalar› harâmd›r. 1/163 [Mektûbât Tercemesi: 200.]

–R–
¥ Râb›tan›n hâs›l olmas›, se’âdete kavuﬂmuﬂ olanlara nasîbdir ki, bütün hâllerde, râb›ta sâhibini arada [vâs›ta] bilirler. 2/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 426.]
¥

Râb›ta-i muhabbet. 2/30

¥ Râfizîler oniki f›rka olup, cümlesi, eshâb-› Resûli [Resûlullah›n eshâb›n›] tekfîr ederek, dalâlet f›rkalar›n›n en kötüsü olmuﬂlard›r. 2/36 [Eshâb-› Kirâm: 222.]

Râfizîlik, Emîr “rad›yallahü anh”›n muhabbeti de¤ildir. Eshâb-› kirâmdan uzaklaﬂmakd›r ki, kötülenmiﬂdir. 2/36
¥
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[Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Ram ve kerﬂen, hindûlar›n putlar›d›r. Anne ve babadan
tevellüd eylemiﬂlerdir. 1/167 [Mektûbât Tercemesi: 207.]
¥ Râh-› ictibâ [ictibâ yolu, çekip, götürülmek yolu] Peygamberlere mahsûsdur. 1/117 [Mektûbât Tercemesi: 166.]
¥ Râh-› mürîdîn [mürîdân yolu], râh-› inâbetdir [inâbet
yoludur] ve râh-› murâdân [murâdlar yolu], râh-› ictibâ’d›r
[ictibâ yoludur]. 1/117 [Mektûbât Tercemesi: 166.]
¥ Râh-› inâbetin, kavuﬂmalar› az, râh-› ictibân›n, kavuﬂmalar› pekçokdur. 1/302 [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Rü’yâda vâki’ olan ﬂeyler, âlem-i misâlde görülmüﬂdür.
Rü’yâda görülen elemin, e¤er farazâ hakîkati varsa, dünyevî
elemler k›sm›ndand›r. Kabr azâb› âh›ret azâblar›ndand›r.
3/31 [Se’âdet-i Ebediyye: 87.]
¥ Rü’yet [görmek], dünyâda; hissiz ve hareketsiz olan iki
parça içi boﬂ sinirden ibâret (gözün), karﬂ›s›na gelip, hizâlanma ﬂartiyle görmekdir. Bu fânî ve za’îf dünyâ hayât›nda eﬂyây› hissetme ve görme oldu¤u hâlde, niçin mümkin de¤ildir ki,
devâml› ve kavî olan âh›ret hayât›nda o iki parça sinire bir
kuvvet ihsân ede ki, karﬂ›s›na ve hizâs›na gelmeden, her cihetde ve cihetsiz olarak, kiﬂiyi görücü eyleye. Her ﬂeyi yaratan Allahü teâlâ mertebelerin en yücesindedir. Ba’z› mekân
ve zemânda, ba’z› hikmet ve fâideler vâs›tas›yla, hizâya gelme ﬂart› ve cihet ta’yînine riâyet edilmiﬂdir. Di¤er ba’z› mekân ve zemânlarda dahî bu ﬂarta i’tibâr olunmay›p, bu ﬂart
hâs›l olmadan, rü’yet hâs›l olmuﬂdur. Bunun gibi rü’yetde,
karﬂ› karﬂ›ya gelmek ﬂart olsa, gerekdir ki, gören tarafda dahî ﬂart ola. Netîce i’tibâriyle, Hak teâlâ eﬂyây› görmez. Bu sûretde, Kur’ândaki naslara muhâlefet vard›r. Ve bu i’tirâz, Allahü teâlâ için dahî vard›r. Allahü teâlân›n varl›¤›n› [vücûdunu] inkâr etmek olur. 3/44 [Se’âdet-i Ebediyye: 756.]
¥ Rü’yet-i uhrevîde [âh›retdeki rü’yetde] mü’minlerin
kendileri temâmen basar olurlar. 3/68 [Se’âdet-i Ebediyye: 926.]
¥

Rü’yet-i uhrevî [âh›ret rü’yeti], ismler ve s›fatlar perde– 77 –

si olmadand›r. Her ﬂahs›n rü’yeti, o ﬂahs›n mebde’i te’ayyünü olan ism-i ilâhî mikdâr›ncad›r. Mebde-i te’ayyünü ism-i
câmi’ olan devlet sâhibinin rü’yeti, ilâhî i’tibârât›n hepsi ile
alâkal›d›r. 3/100
¥ Rü’yet-i uhrevî [âh›ret rü’yeti], ay›n [bedr hâlinde görülmesi gibi] görülmesine benzer; hadîs-i ﬂerîfi. 3/79

Rü’yet, âhiretde mevcûddur. Ve rü’yete yakîn-i vicdânî
hâs›l olur. Fekat mer’î [görünen] hiç müdrek olmaz. 3/44
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 756.]
¥ Rü’yet dünyâda câiz ve vâki’ olmam›ﬂ ve âhiretde vâki’
olacakd›r. 3/123 [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥

Rü’yet ne kalb ile, ne basar ile dünyâda vâki’ de¤ildir.

3/119
¥ Rü’yet, Cennet ehlinin cümlesi içindir. Ba’z›s›n›n görmesi, ba’z›s›n›n görmemesi bildirilmedi. 3/17 [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 102.]
¥ Rü’yet, Hak teâlân›n mahlûkudur ki, îcâd ve temsil tarîkiyle [yolu ile] izhâr eyledi [aç›¤a ç›kard›]. 3/74
¥ Rubbe tâlin yel’anühül-Kur’ân hadîsi. [Kur’ân-› kerîm
okuyan çok kimse vard›r ki, Kur’ân-› kerîm bunlara la’net
eder.] 2/53 [Se’âdet-i Ebediyye: 429.]
¥ R›bâda [fâizde] mal›n hepsi harâmd›r. Yaln›z fâizi harâm sanmamal›d›r. 1/102 [Mektûbât Tercemesi: 153.]

R›bân›n harâm olmas›, Kur’ân-› kerîmde bildirilmiﬂdir.
Muhtâca ve muhtâc olm›yana harâmd›r. 1/102 [Mektûbât Ter¥

cemesi: 153.]
¥ (Rubâiyyât) kitâb›n› Muhammed Bâkî “rahimehullah”
yazm›ﬂd›r. 1/290 [Mektûbât Tercemesi: 447.]
¥ Ricâlin libâs› [erkeklerin elbisesi], zenân›n libâs›na [kad›nlar›n elbisesine] müﬂâbih olmamal›. Ya’nî, kad›nlar ne giyerse, erkekler aksini giymeli. 1/313 [Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥

Ricâl nisvâna [erkekler kad›nlara], nisvân ricâle teﬂeb– 78 –

büh [kad›nlardan erkeklere benzeyenler] mel’ûndur. 1/313
[Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥ Rücû’ sâhibi kendi iste¤i ile inmez. Hak celle ve âlân›n
murâd›yla yüksek makâmdan aﬂa¤›ya inmiﬂdir. 1/272 [Mektû-

bât Tercemesi: 387.]
¥ Rücû’dan evvel ârifin îmân› bedîhi iken, geriye indikden sonra, müntehîlere o yakîn örtülür. 1/181 [Mektûbât Terce-

mesi: 220.]
¥

Rahmet-i ilâhîden ümmîdi kesmek küfrdür. 3/13

¥ Ruhsat ile amel etmiyeler ki, hem tarîka-i aliyyeye z›d
ve hem sünnet-i seniyyeye uymak da’vâs›na tersdir. 1/227

[Mektûbât Tercemesi: 279.]
¥ Razzâk-› âlem olan Allahü teâlâ, kereminden kulunun
r›zk›na kefîl olmuﬂdur. Bizleri bu tereddüdden [s›k›nt›dan]
kurtarm›ﬂd›r. 1/224 [Mektûbât Tercemesi: 276.]
¥ Risâlet, nübüvvet ve Peygamber lafzlar›, bizim Peygamberimizin da’veti vâs›tas›yla arab ve fâris lügatlar›ndan
gelmiﬂdir ki, bu elfâz-› lügat [bu kelimeler] hind lisan›nda
yokdur. 1/259 [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥

Risâle-i kudsiyye kitâb›, Muhammed Pârisân›nd›r. 2/92

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Rusûm ve âdât [merâsim ve âdetler], ar [utanma] ve nâmus, nefs-i emmâre hevâs›ndand›r. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, sar›¤›n›n ucunu,
beynelketfeyn irsâl buyururlard› [arkaya sark›t›rd›]. (‹ki kürek
aras›na sark›tmak sünnetdir.) 1/186 [Mektûbât Tercemesi: 223.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir yehûdî
evinden yemek yidi. Ve bir müﬂrikin kab› ile tahâretlenmiﬂdir. 3/22 [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ahmed ismi,
semâ ehli yan›nda meﬂhûrdur. 3/96
¥
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¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hüsni ve cemâli, hüsn ve cemâl-i Hak teâlâya müsteniddir [seneddir].
3/100
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” uykusu abdestini bozmazd›. Çünki, Nebî çoban gibidir. Kendi ümmetini muhâfazada gaflet, Onun, Peygamberlik makâm›na uygun de¤ildir. 1/99 [Mektûbât Tercemesi: 148.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” riyâzet çekmesi, ni’metlere ﬂükr için idi. Vâs›l olmak için de¤ildi. 1/302

[Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, her sözü
vahy ile de¤il idi. 2/96 [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” maraz-› mevtinde [ölüm hastal›¤›nda] kâ¤›d talebi hakk›nda..... 2/96

[Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sehv ve nisyan etmesi [unutma ve yan›lmas›] câiz ve vâki’dir. Lâkin, hatâ üzere kararda olmak [devâm etmek] câiz de¤ildir. 2/96

[Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mebde-i
te’ayyünü, ilm ﬂân›d›r. 1/294 [Mektûbât Tercemesi: 468.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mebde-i
te’ayyünü, te’ayyün-i vücûdînin merkezi ki, eﬂref-i a’zâs›d›r.
3/114
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hakîkati, s›fât-i izâfiyedendir. Ve menﬂe-i zuhûr-i Kur’ânî, s›fât-i hakîk›yedendir. Bu sebebden Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”e hâdisdir derler, Kur’âna kadîmdir denir. 3/100
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” nûru, s›fât-i
ilmden [ilm s›fat›ndan] olup, eslâbdan erhâma intikâl ile [insana intikâli ile, ana rahmine intikâl ile] insan sûreti ile zuhûr
eyledi [aç›¤a ç›kd›]. 3/100
¥

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sâyesi [göl– 80 –

gesi] yok idi. Âlemde Ondan eltaf [dahâ latîf] olmay›nca, sâyesi [gölgesi] nas›l olur. 3/100
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” urûcunda [yükselmesinde] cümleden bâlâter [yükseklere] gidip, nüzûlde
dahî [iniﬂde dahî] cümleden ziyâde tenezzül buyurdu [inmiﬂdir]. 1/216 [Mektûbât Tercemesi: 259.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›nda eshâbdan otuzüçbin kimse hâz›r idi. 1/80 [Mektûbât Tercemesi: 127.]

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” olan muhabbet-i ilâhî, muhabbet-i zâti olup, bütün nisbet ve i’tibârâtdan
muarrâ [soyulmuﬂ]dur. 2/33 [Se’âdet-i Ebediyye: 716.]
¥

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Leyle-i mi’râcda [mi’râc gecesinde] Mûsâ aleyhisselâm›n kabri yan›ndan
geçerken, kabrinde nemâz k›lar gördü. 2/16 [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

1034.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Leyle-i mi’râcda [mi’râc gecesinde] zemân ve mekân dâiresinden ç›kd›.
Ezelî ve ebedî, bir an olarak buldu. Baﬂlang›ç› ve sonu [bidâyet ve nihâyeti] bir noktada müttehid [birleﬂmiﬂ] gördü. Cennete gidecekleri Cennetde gördü. 1/283 [Mektûbât Tercemesi:
¥

413.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mi’râcda
rü’yet ile müﬂerref oldu. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mi’râcdan avdet buyurdukda [gelince], henüz mahall-i hâb’›n harareti zâil olmay›p [yata¤› so¤umay›p], ibrik-i tehâretden hareket-i
âb teskîn yâb olmad›. [Abdest ald›¤› suyun hareketi durmam›ﬂ idi.] 1/210 [Mektûbât Tercemesi: 251.]
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, serin ve lezîz
ﬂeyleri içme¤i severlerdi. 3/27 [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” s›fatlar›n ve
ismlerin bütün kemâllerine mâlik idi. 1/79 [Mektûbât Tercemesi:
¥

125.]
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¥ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, mahbûb-i rabbilâlemîn, bihterîn-i mevcûdât-i evvelîn ve âh›rîndir. [Mevcûdât›n öncesinin ve sonras›n›n en iyisidir]. Beden
ile mi’râca ç›kd›. Arﬂ› ve kürsîyi geçdi. Mekân ve zemândan,
bâlâya revân oldu [yükseklere ç›kd›]. 1/272 [Mektûbât Terce-

mesi: 387.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, reîs-i murâdân
ve reîs-i mahbûbând›r. [Murâd ve mahbûblar›n reîsidir.]
Onun mahbûbiyyeti, muhibb-i vâcib celle sultânuhûya bî
mülâhaza-i ﬂuûn ve i’tibârâtdan te’alluk eylemiﬂdir. 3/118.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” himmet-i
âliyyesi [yüce himmetleri] bülend vâki’ olmuﬂdur [yüksekdir]. Ol kemâlat ile iktifâ’ eylemeyip, hel min mezîdin güyân
[dahâ artd›ran yok mu] dahî bâlâya ﬂevk› i’lân buyururlar
[yücelikleri ﬂevk ile isterler]. Ve çün kemâlât fevk imkân-›
beﬂerîden hâriç olmakla devâm-› hüzn olur. 3/123 [Se’âdet-i

Ebediyye: 919.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak lâz›m
de¤ildir sanmak, küfrdür, z›nd›kl›kd›r. 1/117 [Mektûbât Terce-

mesi: 166.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” itâ’at, Hak
sübhânehuya itâ’atdir. 1/152 [Mektûbât Tercemesi: 188.]

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yolu, Eshâb›n yoludur. 1/152 [Mektûbât Tercemesi: 188.]
¥

¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak, ahkâm-› islâmiyyenin yap›lmas› ve küfr âdetlerinden sak›nmakla olur. 1/165 [Mektûbât Tercemesi: 205.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak niyyeti ile gün ortas› uyumak, Onun yolunda olm›yan s›k› riyâzetlerden, çetin mücâhedelerden dahâ iyidir. 1/191 [Mektûbât Ter-

cemesi: 227.]

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” tevassutu olmad›kça, hiçbir ferd matlûba vâs›l olamaz. 3/122
¥
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¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” mütâbe’at olmad›kça, [tâbi’ olunmad›kça], yap›lan her iﬂ fâidesizdir. 1/165

[Mektûbât Tercemesi: 205.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” için salât, e¤er
riyâ ve süm’a [gösteriﬂ] dahî olsa makbûldür. 3/28
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Âiﬂe-i S›ddîka yoluyla hâs›l olan ezâ [eziyyet vermek], Emîr [Alî “rad›yallahü anh”] yoluyla hâs›l olandan ziyâdedir [fazlad›r.] 2/36

[Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ameli [yapd›¤› iﬂler], ibâdet veyâ örf ve âdet olmak üzere ikidir. ‹bâdet
yolu ile olanlar›n hilâf› bid’atler münkerdir. [‹bâdetlerine uym›yan ﬂeyler zararl›d›r, kötüdür.] Men’ ediliyor ki merdûddur. Örf ve âdete ba¤l› olan iﬂlerin hilâf›na olanlar kötü de¤ildir. Bunlar dîne âid de¤ildir. Onlar› yapmak âdete ba¤l›d›r. Ma’mâfih, âdetlerde de, sünnete uymak iyidir ve se’âdetlere yol açar. 1/231 [Mektûbât Tercemesi: 283.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” vâris olan
âlim, ahkâm ve esrâr ilmlerinin ikisine de vâk›f olmas› lâz›md›r. Yoksa, birinden nasîbi olup, di¤erinden nasîbi olmamak
vâris olma¤a mâni’dir. 1/265 [Mektûbât Tercemesi: 349.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ‹brâhîm aleyhisselâm› übûvvetle [babal›k ile] yâd edip ve di¤er Enbiyây›
“aleyhimüsselâm” ühuvvetle [kardeﬂlik ile] zikr etdiler. 3/88
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düﬂmanlar›na ve Hak teâlân›n düﬂmanlar›na ﬂiddet gösterip, bunlara
ihânet edip ve bât›l ilâhlar›n› [putlar›n›] hor tutmak [aﬂa¤›lamak] en makbûl ibâdetdir. 1/268 [Mektûbât Tercemesi: 383.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma buyurdular ki, “sizler bir zemânda vücûda geldiniz ki,
emrlerin ve yasaklar›n onda birini terk eyleseniz helâk olursunuz. Sizlerden sonra dahî bir gürûh [zümre] gelse gerekdir ki, emrlerin ve yasaklar›n onda birini yap›nca, felâketden kurtulurlar.” ‹ﬂte ﬂimdi, o vaktdir. 1/193 [Mektûbât Terce-

mesi: 229.]
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¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
“Benden mukaddem [evvel] ba’s olunan [gönderilen] Peygamberlerin ümmetinde elbette havâriyyûn ve eshâb vard›
ki, sünnetlerine yap›ﬂ›p, emrlerine uyarlard›. Dahâ sonra onlar›n halefleri [onlardan sonra gelenler], Onlar›n iﬂlemedikleri ve yapmad›klar› amelleri ve emr olunmad›klar› iﬂi yaparlar. Onlarla eliyle mücâdele eden kimse mü’mindir. Ve lisân›
ile mücâhid olan zât dahî mü’min ve kalbi ile cihâd eden ﬂah›s dahî mü’mindir. Onun ötesinde îmândan hardal dânesi
mikdâr› nesne yokdur.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/129. [Mektûbât Terce-

mesi: 174.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hakk-› c›vâra
[komﬂular›n haklar›na] o kadar mübâla¤a buyururlar idi ki,
Eshâb-› kirâm, komﬂular›n mîrâs almas›nda ﬂübhe etdiler.
[Komﬂulara mîrâs düﬂecek zan etdiler.] 1/178. [Mektûbât Terce-

mesi: 218.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” muhâcirînin fakîrleri ile tevessül edip, feth ve nusret taleb buyurdu. 3/94.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mu’âviye “rad›yallahü anh”a buyurdu ki, “‹nsanlara hâkim oldu¤un zemân [Melik oldu¤un zemân] yumuﬂak davran.” Mu’âviye
“rad›yallahü anh” bunun için, halîfe olmak istedi. Fekat ictihâdda hatâ etdi. Zîrâ hilâfet s›ras›, Emîrden sonra idi. Fekat
ictihâdda hatâya bir derece, hakl› olana iki ve belki on derece [sevâb] vard›r. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, imâmeyni
[hazreti Haseni ve Hüseyni] kuca¤›na al›p, öperdi. Birgün
bir ﬂah›s, Yâ Resûlallah! Ben onbir evlâd sâhibiyim. Hiçbirini takbîl eylemedim [öpmedim] dedikde, buyurdu ki, (Bu
rahmetdir, Allahü teâlâ, diledi¤ine ihsân eder). [Kendi bendelerine ihsân eder.] 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda görünmesi, Server-i enâm›n latîfelerinin sûret ﬂeklinde görünmesidir. 2/58. [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥

Resûllerin mikdâr› yüzyirmidörtbin [den ziyâde] dir.
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1/167. [Mektûbât Tercemesi: 207.]
Resûller, herhangi bir dinde harâm olan fi’li irtikâb etmez. [‹ﬂi iﬂlemezler.] 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥

¥ Rüsûm-› küfre mübtelâ olan mü’minler [küfr âdetlerine mübtelâ olan mü’minler], ümmiddir ki, kelime-i tevhîdin
ﬂefâ’ati ile k›yâmet gününün dehﬂetinden kurtulalar. 2/37.

[Se’âdet-i Ebediyye: 910.]
¥ Reﬂehâtda ba’z› nakller, s›dkdan dûrdur. [Do¤rulukdan
uzakd›r.] 2/28. [Se’âdet-i Ebediyye: 745.]
¥ R›zâ makâm›nda mahbûbun îlâm›n›n kerâheti ref’olur.
[R›zâ makâm›nda olan, sevgilinin yapd›¤› elemi çirkin görmez.] Muhabbet devleti ile müﬂerref olanlara elemden lezzet
alma vard›r ki, r›zâ makâm›n›n fevk›’dir [üstüdür]. 2/33.

[Se’âdet-i Ebediyye: 716.]
¥ R›zâ makâm› muhabbet ve hub [sevgi] makâm›n›n fevki’dir [üstüdür]. 2/7.
¥

R›zâ makâm›. 3/108.

¥

R›fk ve mülâyemet lâz›md›r. 1/98. [Mektûbât Tercemesi:

146.]
¥ Rükû’da parmaklar› açmak ve sücûdda [secdede] birbirine zam eylemek [yap›ﬂd›rmak] sünnetdir. 1/266. [Mektûbât

Tercemesi: 350.]
¥ Rükû’ ve sücûdda [secdede] tumânînet elbette lâz›md›r. Çâre yokdur ki, farz ve vâcibdir. 2/87. [Se’âdet-i Ebediyye:

288.]
¥ Rükû’da ve celsede her uzvu kendi mahallinde karar
eylemedikçe [her uzv yerine yerleﬂmedikçe], nemâz temâm
olmaz, hadîsi. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Ramezân ay›ndaki nâfile ibâdet, sâir zemândaki farz gibidir. Ramezândaki farz, sâir zemândaki yetmiﬂ farz gibidir.
1/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 314.]
¥

Ramezân ay›n›n her gecesinde bir kaç bin Cehennem– 85 –

lik kiﬂi, Cehennemden azâd olur. 1/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 314.]
Ramezân ay›nda terâvîh ve hatm-i Kur’ân, sünnet-i
müekkededir. 1/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 314.]
¥

¥ Ramezân ay›nda, hayrlar›n ve bereketlerin hepsi toplanm›ﬂd›r. 1/162 [Mektûbât Tercemesi: 198.]
¥ Ramezân ay›n›n cem’iyyeti, bütün senenin cem’iyyetine sebeb [bu ay› iyi ve bereketli geçirenin, bütün senesi iyi ve
bereketli olur], onu iyi geçiremiyenin bütün senesi iyi geçmez. 1/162. [Mektûbât Tercemesi: 198.]
¥ Rûh nefse âﬂ›k oldu, tutuldu. Ve bu sebeble önceden
Hak teâlâya olan bilgisini unutdu. 1/99. [Mektûbât Tercemesi:

148.]
¥ Rûh-› insânînin [insan rûhunun] bu bedene tutulmadan
evvel, yükselecek yolu yokdur. Bedene gelince, yolu aç›ld›.
1/99. [Mektûbât Tercemesi: 148.]
¥ Rûha lezzet veren ﬂeyden, cism ac› duyar. Cisme lezzet
veren herﬂeyde rûha elem vard›r. Dünyâda rûh, cism makâm›na iner ve cisme tutulursa, cismin lezzeti ile lezzetlenir,
kendi elemini lezzet zan eder. Safra hastas›n›n tatl›y› ac› sanmas›na benzer. 1/159. [Mektûbât Tercemesi: 194.]
¥ Rûh bedene ba¤lanmadan önce, maksada do¤ru idi.
Bedene ba¤lan›nca, teveccühü zâil oldu; [maksad› unutdu].
1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Rûh bedene ba¤lanmadan önce, hâricde âlem-i ervâhda idi. Sevgi sebebi ile cesed âlemine [âlem-i ecsâda] gelmiﬂdir. 3/31. [Se’âdet-i Ebediyye: 87.]
¥ Rûh mekâns›zd›r. Nas›l oldu¤u anlaﬂ›lamaz. Fekat, Allahü teâlân›n mekâns›zl›¤›na göre, mekânl› gibidir, madde
gibidir. ‹ki taraf›n rengi onda vard›r. 1/285. [Mektûbât Terceme-

si: 415.]
¥ Rûhâniyyât-i evliyâdan [Evliyân›n rûhundan] istifâde
birkaç ﬂarta ba¤l›d›r ki, bunlar› herkes yapamaz. 1/45. [Mek-

tûbât Tercemesi: 77.]
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¥

Ravda-i mutahhera, harem-i Mekkeden efdaldir. 1/312.

[Mektûbât Tercemesi: 498.]
¥

Riyâzet çekmek, i’tidâl üzere olmakdan kolayd›r. 1/313.

[Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥ Riyâzât ve mücâhedât [Nefsin arzûlar›n› yapmamak,
arzû etmediklerini yapmak], füzûliyyâtdan [fuzûlî ﬂeylerden] ictinâb [kaç›nmak], zarûriyyât-i mubâha [mubâh olan
zarûrî ﬂeyleri] kullanmakdan ibâretdir. 3/86. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 748.]
¥ Riyâ ve süm’adan [gösteriﬂden] pak olmay›p [kurtulmay›p], Hak teâlâdan baﬂkas›ndan ve lev bil-kavl [söz ile olsa
bile] ve zikr-i cemil ile taleb-i ecr [ecr taleb etme] fitnesinden
müberra olm›yan [kurtulmayan] amel sâhibi, ﬂirk dâiresinden bîrûn olmaz [kurtulmaz] ve muvahhid ve muhlis de¤ildir. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]

–Z–
¥ Zânî-i bekrin [zinâ yapan bekâr›n] haddi [had cezâs›]
yüz tâziyânedir. [Yüz sopad›r.] E¤er, yüzbir de¤nek darb
olunsa [vurulsa] zulmdür. 3/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 914.]
¥ Zâhid, dünyâya gönül ba¤lamad›¤›ndan, insanlar›n en
akll›s›d›r. 1/50, 1/215. [Mektûbât Tercemesi: 86, 258.]
¥ Zekât›n kalîli [çok az›] yüzbinlerce nâfile sadakadan efdaldir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Zekât›n verilmesinde, aç›kdan [âﬂikâre] vermek evlâd›r
ki, insan iftira’dan kurtulur. Nâfile sadakay› gizli vermelidir
ki, kabûl ihtimâli fazla olur. 2/82. [Se’âdet-i Ebediyye: 100.]
¥ Zekâtdan mahsûb olmak üzere, bir dank tasadduk eylemek, nâfile alt›ndan da¤ kadar tasadduk eylemekden bir
kaç mertebe efdaldir. 1/29. [Mektûbât Tercemesi: 47.]
¥ Zekât›n verilmesinde kolay yol budur ki, mal›ndan fukarân›n hakk› olan›n bir seneli¤ini zekât niyyeti ile ay›r›p,
[zekâta niyyet edip], diledi¤i zemânlarda fakîrlere vermeli-
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dir. Bu takdîrde, her veriﬂde niyyet lâz›m de¤ildir. Zîrâ, bir
senede fukarâya ne kadar verece¤i ma’lûmdur. Ama verdi¤i
mal zekât niyyeti ile ayr›lm›ﬂ olmasa, zekât olmaz. [Ay›r›rken niyyet etmek yetiﬂir.] 1/73. [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥ Zemân-› cehâletde [câhiliyye zemân›nda], nisvân [kad›nlar], fakîrlikden korkup, k›zlar›n› öldürürlerdi. Bu kötü
amel, haks›z yere câna k›ymak oldu¤u gibi, evlâd hakk›n›
da tan›mamakd›r. Bu her ikisi de büyük günâhd›r. 3/41.

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥

Zemân, o makâmda yokdur. 1/296. [Mektûbât Tercemesi:

475.]
¥

Zemân› üç ﬂeyden biri ile ihyâ etmelidir. 3/2.

Zemîni iki günde ve ondan sonra semâvâti de iki günde halk etmiﬂdir. Ya’nî yoklukdan vücûde getirmiﬂdir. 3/57.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥ Zinâ, bütün dinlerde çirkin ve men’ edilmiﬂdir. Zinâ
edenlerden, yüz güzelli¤i, parlakl›k, nûrâniyyet ve safâ yok
olur. ‹kinci olarak, fakîrli¤e mübtelâ olur. Üçüncü olarak,
ömrün noksan olmas›na sebeb olur. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye:

778.]

Zinây-› basar [gözlerin zinâs›, görmek zinâs›], harâmlara bakmakd›r. Elin zinâs›, harâmlar› tutmakd›r. 3/41.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]

Zenân [kad›nlar] zevcelerinin mallar›ndan, onlardan
iznsiz tasarruf ve çekinmeden telef ve sarf eylemekle, h›rs›z
olmuﬂ olup, h›rs›zl›k büyük günâh›n› iﬂlemiﬂ olurlar. Ve bu
hâl, bütün kad›nlarda sâbit ve bu h›yânet bütün kad›nlarda
var demek mümkindir. Bu günâhda, onlar›n, bunu halâl saymalar› ile küfr korkusu vard›r. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥

¥ Zen [kad›n] ve ferzendden [çocukdan] geçip, onlar›n
idâresini Allahü teâlâya b›rakmak gerekir. 1/138. [Mektûbât

Tercemesi: 180.]
¥

Zenân›n [kad›nlar›n] yabanc› erkekle, nezâket ile ve
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yumuﬂak sesle konuﬂmalar›n› Kur’ân-› kerîm men’ buyurmuﬂdur. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Zenân [kad›nlar] gerek erkek, gerek kad›ndan olsun,
ehlinden gayrileri için, kendini süslemesi do¤ru de¤ildir.
3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Zenân›n [kad›nlar›n] zînetleri olan alt›n ve gümüﬂ dahî,
erkeklerin istifâdesi içindir. 1/191. [Mektûbât Tercemesi: 227.]
¥ Z›nd›k, gâyesi hakk› iptâl etmek oland›r ki, ahkâm›n pek
ço¤unda Hadîs-i ﬂerîfler söyleyip, ahkâm-› islâmiyyeyi bunlara
[ya’nî söylediklerine] münhas›r k›lm›ﬂlard›r. Kendi bilmediklerini dinden kabûl etmezler. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥

Zevce Cennetde zevcinin yan›ndad›r. 2/50. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 948.]
¥ Zeynüddîn-i Taybâdî, tarîk-i ilmden [ilm yolundan] vâs›l olmuﬂdur. 2/46. [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ Zeynüddîn-i Taybâdî, mevlânâ Nizâmeddîn-i Hirevînin
talebesi idi. Ahmed Nâm›kînin rûhâniyyetinden feyz ald›.
271 de vefât etdi. 2/46.
¥ Zîver-i zenânda dahî [Kad›nlar›n zîneti için de] zekât
vermek lâz›md›r. 3/34. [Se’âdet-i Ebediyye: 115.]

–S–
¥ Sâbikûn, temâm Enbiyâ olup, eshâb› ve hakîkî vârisleri de dâhildir. 2/39. [Se’âdet-i Ebediyye: 913.]
¥ Sâr›klar›n [h›rs›zlar›n] büyü¤ü, nemâz›ndan çaland›r.
Ya’nî nemâz›n rükû’ ve sücûdunu temâm eylemiyendir. Hadîs-i ﬂerîf. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Sâlike lâz›m olan, devâm-› zül [devâml› alçalma] ve iftikâr [alçak gönüllülük] ve inkisâr [k›r›kl›k] ve tedarru’
[kendini alçaltma, yalvarma] ve ilticâ’ [s›¤›nma] ve kulluk
vazîfelerini yap›c›, ahkâm-› islâmiyyenin hudûdunu muhâfaza edici ve sünnet-i seniyyeye mütâbe’at [uyucu], hayrl› iﬂlerde niyyeti düzeltici, kalbini [bât›n›n›] temizleyici ve zâhiri
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teslim ve ayblar›n› ve günâhlar›n› görücü ve Allahü teâlân›n
intikâm›ndan korkucu ve titrer olmakd›r. Ve iﬂlerine ve niyyetine dikkat etmesi ve ahvâl ve mevâcîde güvenmemesi lâz›md›r. Dîni kuvvetlendirmesine ve islâmiyyeti yaymas›na
ve insanlar› Allahü teâlâya da’vet etmesine i’timâd edip,
bunlara güvenmemeli ki, bunlar kâfir ve fâcirlerden de zuhûr eder. 1/171. [Mektûbât Tercemesi: 212.]
¥ Sâlik kendini, uyuz köpekden üstün bilirse, bu büyüklerin kemâlât›ndan mahrûmdur. 1/202. [Mektûbât Tercemesi: 240.]
¥ Sâlik, hâllerini ve rü’yâlar›n› üç gün içinde ﬂeyhine arz
eylemese, Kübreviyye tarîkatinin büyükleri ta’zîr buyururlar. 1/122 [Mektûbât Tercemesi: 169.]
¥ Sâlikde hâs›l olan ahvâl [hâller] pîr ahvâlinin ayn›d›r ki,
mir’ât-i istidâd›nda [onun istidâd aynas›nda] zuhûr eylemiﬂdir. 3/16.
¥ Sâlik, yüksek gayretli olmak gerekdir. [Çok yüksekleri
istemelidir.] Ve hiç hâs›l olan hâle baﬂ e¤meyip [dönüp, bakmay›p], ötelerin ötesini istemelidir. ‹ﬂte böyle bir himmetin
hâs›l olmas›, kendisinin ba¤l› oldu¤u ﬂeyhinin teveccühüne
ba¤l›d›r. Ve onun teveccühü, kendisine uyan müridin ihlâs›
ve muhabbeti mikdâr›ncad›r. 1/285 [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Sâlike bir zulmet ve s›k›nt› gelince, onun ilâc› cenâb-›
Hakka ilticâ [s›¤›nma] ve tedarru’ [yalvarma] ve niyâz ve ﬂikestelikdir [k›r›kl›kd›r]. Kendi mürebbîsine [yetiﬂdiricisine]
teveccühü tâmd›r ki, bu devletin husûline [bu ni’metin ele
geçmesine] sebeb olur. 1/218. [Mektûbât Tercemesi: 264.]
¥ Sâliklere yolda hâs›l olan hâller, mevâcid ve bilgiler ve
ma’rifetler asl maksaddan de¤ildir. [Özenilecek ﬂey de¤ildirler]. Belki evhâm ve hayâldirler ki, tarîkat yolcular› onunla
terbiye olunurlar. Cümlesinden geçip, sülûk ve cezbe makâm›n›n nihâyeti olan, r›zâ makâm›na varmak gerekdir. Tarîkatin maksad› ve gâyesi, r›zâ makâm›nda hâs›l olan ihlâs› ele
geçirmekdir. 1/36. [Mektûbât Tercemesi: 63.]
¥

Sâlikler, bu yolun baﬂ›nda da, sonunda da, hâllerin tel– 90 –

vîninden [envâ›ndan] kurtulamaz. Telvînler kalbde ise, sâlik
[erbâb-› kulûb]dan olur. Bunlara (ibnül vakt) de denir. E¤er
kalb telvînden kurtulmuﬂ, temkîn makâm›na yetiﬂmiﬂ ise,
hâller, art›k nefse gelir. Nefs de temkîne ulaﬂm›ﬂ ise, kal›ba
[bedene] gelir. 1/175. [Mektûbât Tercemesi: 217.]
¥ Sâlikin, asl›, esmâ’i ilâhîden [ilâhî ismlerden] bir ismdir.
Ve sâlik onun z›ll›dir. 3/118.
¥ Sâlike feyzlerin gelmesi, Hayrülbeﬂerin “aleyhissalâtü
vesselâm” vâs›tas› ve onun perdesi [vâs›tas›] iledir. Hakîkî
sâlik, tâm tâbi’ olmak sebebi ile ve belki sâdece fadl ile hakîkat-i Muhammedî ile ittihâd etdikde [birleﬂdikde] vâs›ta ortadan kalkar. Çünki, vâs›ta baﬂka olmakdad›r. ‹ttihâd [birleﬂme] olan mahâlde mu’amele ﬂirket üzeredir. 3/122.
¥ Sâlik seyrinin derecesini hayâlde canland›rd›¤› ﬂeklde
anlar. [Hayâline gelenler ile anlar.] 3/119.
¥ Sâlik, sülûk menzillerini geçdikden sonra, mebde-i
te’ayyünü olan isme ulaﬂ›r ve o ismde fânî olur. 1/208. [Mek-

tûbât Tercemesi: 245.]
¥ Sâliklerin kemâli baﬂka-baﬂka olup, kalbin selâmeti, rûhun kurtuluﬂu, s›rr›n ﬂühûdü, hafînin hayreti ve ahfân›n birleﬂmesinden bir veyâ birkaç› veyâ hepsi ile olur. Ve ismi geçen mertebelerin birisinde kemâl hâs›l oldukdan sonra, yâ
geri inilir veyâ o makâmda kal›n›r. Birincileri, tekmil ve irﬂâd
ve da’vet için Hakdan halka rücû’ makâm› ve ikincisi kendini gayb etme ve insanlardan uzlet [uzaklaﬂma] makâm›d›r.
1/158. [Mektûbât Tercemesi: 193.]
¥ Sâlik-i kâmil [kâmil olan tesavvuf yolcusu], Allahü teâlân›n zât›na ayna olunca, s›fât ve ﬂu’ûndan onda hiç görünmez [rü’yet edilmez]. 2/11.
¥ Sâlik, Allahü sübhânehunun inâyeti ile, hazret-i Hakka
urûc etse [yükselse], hâlis yokluk makâm›na iniﬂ de çok olur.
Lâkin, urûc vaktinde [yükselme vaktinde] o makâm kendini
yok [helâk olmuﬂ] bilmek makâm›d›r ki cehl lâz›md›r. Sahva nüzûlde [iniﬂde] makâm-› ilm ve ma’rifetdir. Bu iniﬂ ma-
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kâm›nda, z›l makâm›n›n bulaﬂ›kl›klar›ndan ayr›lm›ﬂ [uzaklaﬂm›ﬂ] ve ﬂu’ûn ve Allahü teâlân›n zât›na âid i’tibârâtdan
kurtulmuﬂ, s›rf Allahü teâlân›n tecellîsi ile müﬂerref olur. Ve
bu tecellîden önce hâs›l olan her tecellîyi, ârif her ne kadar
esmâ ve s›fât ve ﬂu’ûnât ve i’tibârât düﬂünmeksizin oldu¤unu
bilir ve tecellî-i zâtî sayarsa da, z›llerin, ismlerin, s›fât, ﬂu’ûn
ve i’tibârâtdan bir perde arkas›ndad›r. 3/79.
¥ Sâlik-i meczûb, ya’nî cezbesi sülûke tekaddüm etmemiﬂ [önce sülûk yapm›ﬂ, sonra cezbelenmiﬂ] olan pîrler de,
nâk›slar› fenâ ve bekâya ulaﬂd›r›rlar. 1/292. [Mektûbât Terceme-

si: 462.]
¥ Sübhânî ve enel-Hak gibi ekâbir kelâmlar› [büyüklerin
sözleri] Îﬂân›n [onlar›n] orta hâllerine haml olunmak [yolda
iken, ilerleme zemân›ndaki hâllerine âid oldu¤unu anlamal›d›r ki] ve onlar›n kemâlleri bu sözlerinden sonrad›r diye
ta’bîr lâz›md›r. 3/75.
¥ “Sübhânallahi ve bi hamdihî”, Cenâb-› Hakk› ﬂirk ve
naksdan tenzîh ve ni’metlerine ﬂükr etmekdir. Hergün ve gece yüz kerre okumal›d›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ “Sabekat rahmetî alâ gadabî” (Rahmetim gadab›m› aﬂm›ﬂd›r) Hadîs-i kudsîsindeki gadabdan murâd, mü’minlerin
günâhkârlar›na karﬂ› olan gadab s›fat›m› aﬂm›ﬂd›r, demekdir.
Müﬂriklere karﬂ› olan zât›n gadab›n› aﬂar demek de¤ildir.
1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

Sultâna secde etmek câiz ise de, terk etmelidir. 2/92.

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥

Secdeye diz ve el koydukda, önce sa¤›n› koyalar. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ “Secde, Hudâdan gayriye câiz olsayd›, zevcine secdeyi,
zevceye emr ederdim.” Hadîs-i ﬂerîf. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye:

749.]
¥ Sihr, müslimândan vücûda gelmez. [Müslimân sihr yapmaz.] Îmân ondan ayr›ld›¤› zemân sihr tehakkuk eder. 3/41.

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
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¥ Sihr, kat’î harâmd›r. Ve sihr yapan küfrde kuvvetlidir.
Sihr yap›c›l›kdan ﬂedîd küfr yokdur. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye:

778.]
¥ Sirâyet-i maraz [hastal›¤›n geçiﬂi] muhakkak de¤ildir.
3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Se’âdet, ömrü uzun ve ameli de çok olan kimsenindir.
1/89. [Mektûbât Tercemesi: 138.]
¥ Se’âdet-i ma’nevî [ma’nevî se’âdet] kalbin Hakdan gayriden [mahlûka ba¤l›l›kdan] halâs olmas›d›r [kurtulmas›d›r].
1/49. [Mektûbât Tercemesi: 85.]
¥ Se’âdetin sermâyesi, sünnete [ahkâm-› islâmiyyeye] tâbi’ olmakd›r. 1/74. [Mektûbât Tercemesi: 119.]
¥ Se’âdet-i insan [insan›n se’âdeti] ve felâh ve halâs› temâmen Allahü teâlân›n zikrindedir. 1/190. [Mektûbât Tercemesi: 226.]

Sekrden önce olan sahv [uyan›kl›k] avâm›n hâli olup,
sekrden sonra olan sahv, seçilmiﬂlerin [büyüklerin] makâm›d›r. 3/49.
¥

¥ Sekr, tesavvuf yolunda olur. Nihâyetin nihâyetine kavuﬂmak hep uyan›kl›k hâlindedir. 1/84. [Mektûbât Tercemesi: 134.]
¥ Son nefesin selâmeti için fâtiha okumay› unutmayalar.
3/103.
¥ Sülûk, seyr-i ilallah ve seyr-i âfâkî ayn› ma’nâyad›r.
3/100.
¥ Sülûk, seyr-i âfâkîden ibâretdir. Cezbe, seyr-i enfüsîdir.
3/100.
¥ Sülûk, ahkâm-› islâmiyyeye uymakdan, ya’nî tevbe,
zühd ve gayr› emrleri yapmakdan ibâretdir. 3/122.
¥ Sülûk, tarîkat›n levâz›m›ndand›r. [Lüzûmlu ﬂeylerindendir.] 3/107.

Sülûkda inâbet [teslim olmak] tâlib taraf›ndand›r. Vâs›ta elbette lâz›md›r. Baﬂka çâre yokdur. 1/117. [Mektûbât Terce¥

mesi: 166.]
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¥ Sülûk, toplu bilgiyi yaymak ve delîl ile anlaﬂ›lan› kalb
ile anlamakd›r. ﬁâh-› Nakﬂibend. 1/30. [Mektûbât Tercemesi: 49.]
¥

Sülûkde ba’z› mübtedi’lerin gevﬂekli¤i ve ilâc›. 1/145.

[Mektûbât Tercemesi: 184.]
¥ Sülûkun nihâyeti, seyr-i ilallahd›r ki, fenâ-› mutlak
ta’bîr olunmuﬂdur. Ondan sonra, makâm-› cezbeye dönmekdir ki, seyr-i fillah ve bekâbillah ta’bîr eylemiﬂlerdir. 1/290.

[Mektûbât Tercemesi: 447.]
¥ Sülûk esnâs›nda, sekr vakti ve galebe-i hâl vâs›tasiyle,
Ehl-i sünnet i’itikâd›n›n hilâf› [uygun olm›yan] zuhûr eder.
Lâkin sâliki o makâmdan geçirip, iﬂin sonuna ulaﬂd›r›rlarsa,
o muhâlefet yok olur, gayb olur. Yoksa, o muhâlefet üzere
kal›r. Ammâ, ümmîddir ki, onu o muhâlefet sebebi ile hesâba çekmezler. Zîrâ onun hükmü, hatâ eden müctehidin hükmü gibidir. 1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Sülûk bir kaç nev’dir. Ba’z›s› için sülûk cezbeden öncedir. Ba’z›lar›nda, cezbe sülûkden öncedir. Bir cemâ’at için
dahî, sülûk konaklar›n› geçerken cezbe hâs›l olur. Bir tâife
ise, sülûk konaklar›n› geçer, fekat cezbeye ulaﬂamazlar. Cezbenin önce hâs›l olmas› mahbûblar ve murâdlar içindir.
1/290. [Mektûbât Tercemesi: 447.]
¥ Sülûksuz cezbe yokdur. [Cezbe için sülûk lâz›md›r.]
Mümkin de¤ildir. Cezbenin önce olmas› efdaldir ki, sülûk
cezbenin hizmetcisi olmuﬂdur. Cezbenin te’hîr edilmesinde,
sülûk cezbenin yard›mc›s›d›r. [Onunla sa¤lan›r.] Ve sülûk
devleti ile ona cezbe müyesser olmuﬂdur. 3/118.
¥ Sülûku temâmlam›yan meczûblar, sülûksuz ve nefsini
tezkiye etmeksizin, kalb makâm›ndan geçip, kalbin sâhibine
varamazlar. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Simâ’, raks ve sayha [ba¤›rma] ve ›zd›râb ve bunlar›n
emsâli, bu nev’ görünen iﬂler, hâller ve görünen zevkler, görünen hâller, bât›ndaki hâllere nisbet ile, bilinenin bilinmiyene nisbeti hükmündedir. 2/43.
¥

Simâ’ ve raks, lehv ve la’ba dâhildir. 1/266. [Mektûbât Ter– 94 –

cemesi: 350.]

Simâ’, raks ve zikr-i cehri, tarîkatde sonradan ihdâs
edilmiﬂ bid’atdir. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥

¥ Simâ’ ve vecd, bir cemâ’at için [ibnül-vakt olanlar için]
fâide verebilir. Onlar ibnül-vaktdirler. Tecelliyât-› s›fâtiye
makâm›nda, bir s›fatdan bir s›fata geçerler. Bir zemân kabzda, bir zemân bastdad›rlar. Erbâb-› kulûbdurlar. Hâlbuki, zât›n tecellîsine kavuﬂanlar, kalb makâm›ndan kurtulup, kalbin
sâhibine ulaﬂm›ﬂlard›r. Bunlar simâ’ ve vecde muhtâc de¤ildirler. 1/285. [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Sem’ ve basar›n simâ’ ve rü’yetde hiç medhali yokdur.
[Göz ve kulak mahlûk, görmek ve iﬂitmek de mahlûkdur.]
Göz ve kulak, görmekde ve iﬂitmekde rol oynamaz. Allahü
teâlâ gözü ve kula¤› yaratd›¤› gibi, görme¤i ve iﬂitme¤i de yaratm›ﬂd›r. 1/18.
¥ Sünneti ihyâ ederken dikkat lâz›md›r ki, fitnenin uyanmas›na sebeb olm›ya. Bir iyilik, birçok kötülü¤ün ç›kmas›na
sebeb olm›ya. 3/105. [Se’âdet-i Ebediyye: 397.]
¥ Sünnete uymak sebebi ile, gün ortas›nda bir mikdâr
uyumak, sünnete uymadan gece boyunca ibâdetden efdaldir.
1/114. [Mektûbât Tercemesi: 164.]
¥ Sünnet ile bid’at aras›nda ﬂübheli olan bir iﬂin terki çok
iyidir. Ya’nî bid’atin terki efdaldir. 1/313. [Mektûbât Tercemesi:

502.]

Sünnet ile bid’at birbirinin z›dd›d›r. Birinin ihyâs›, di¤erinin ölmesini gerekdirir. [Ortadan kald›r›r.] 2/23. [Se’âdet-i
¥

Ebediyye: 775.]
¥ Sofistâiyye mezhebi, mâsivây› [âlemi] Hak teâlân›n yaratmas› ile bilmezler. Âlemi evhâm ve hayâl bilirler. 3/97,
1/125, 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 170, 426.]
¥ Seyr ve sülûkdan maksad, tezkiye-i nefs-i emmâredir.
1/35 [Mektûbât Tercemesi: 62.]
¥

Seyr ve sülûkdan maksad, ihlâs› ele geçirmekdir ki, is– 95 –

lâmiyyetin üçüncü k›sm›d›r. 1/40. [Mektûbât Tercemesi: 68.]
¥ Seyr-i âfâkî, seyr-i ilallah olup, sülûk ta’bîr ederler. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i âfâkînin hâs›l› [asl›, netîcesi] odur ki, sâlik, vasflar›n›n de¤iﬂmesini ve ahlâk›n›n de¤iﬂmesini âlem-i misâl aynalar›nda müﬂâhede eder [seyr eder]. Sâlik asl›nda kendi
nefsinde seyr eder. Lâkin kendi hâllerini, kendi d›ﬂ›nda olan
âlem-i misâlde müﬂâhede edip, güyâ âfâkda seyr eylemiﬂ
olur. Seyr-i âfâkî seyr-i ilallahd›r. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i ilallah temâm oldukdan sonra, sâlik hakîkati olan
ismin z›lline ve sonra da asl›na vâs›l olur ki, isti’dâd›n›n son
derecesidir. 3/102.
¥

Seyr-i ilallah fenâ, seyr-i fillah bekâd›r. 2/50. [Se’âdet-i

Ebediyye: 948.]
¥ Seyr-i ilallahdan sonra seyr-i fillah baﬂlar ki, iﬂ cezb iledir [çekilme iledir]. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i enfüsî fenâ-i etem [tam fenâ] ve bekâ-y› ekmelden [olgun bekâdan] sonrad›r. 1/30. [Mektûbât Tercemesi: 49.]
¥ Seyr-i enfüsî, seyr-i fillah olup, sülûkdan sonra olan cezbe bu seyrdedir. Bu seyre onun için enfüsî derler ki, enfüs,
z›llere ve ismlerin z›llerinin akslerine ayna olmuﬂdur. Yoksa
sâlikin seyri nefsinde oldu¤u için, enfüsî demezler. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i enfüsîde sâlik, Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâkland›¤›ndan, seyr-i fillah denir. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i enfüsî, zarûrî olup, seyr-i âfâki onun z›mn›nda
[onunla birlikde] müyesser olur. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i âfâkî, rü’yâ gibi isti’dâda alâmetdir. Seyr-i enfüsî
lâz›md›r. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i âfâkî ile baﬂka ﬂeylere olan ba¤l›l›kdan, seyr-i
enfüsî ile, kendine düﬂkün olmakdan kurtulunur. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
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¥ Seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî, vilâyetin rüknleridir ki, ikisi hâs›l olmad›kça, vilâyet tasavvur edilemez. 2/50. [Se’âdet-i

Ebediyye: 948.]
¥ Seyr-i âfâkî ve seyr-i enfüsî, ilmül-yakîn dâiresinden d›ﬂar›ya ç›kamaz. 2/57.
¥ Seyr-i âfâkî ve seyr-i enfüsî nihâyete ulaﬂd›kda, sülûk ve
cezbe iﬂi temâm olur. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i ilallah› ve seyr-i fillah› geçdikden sonra, ancak
zûlmânî perdeler fark edilmiﬂ [aradan kald›r›lm›ﬂ] olur. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Seyr-i fillahdan sonra, yükselme hâs›l olursa, ismlerin
ve s›fatlar›n ve ﬂu’ûnât›n asl› olan bir dâire ve sonra bunun
asl› ikinci bir dâire, nihâyet bunun asl› bir kavs aç›¤a ç›kar.
Bu üç asl zât-i teâlân›n zât›nda de¤ildir. [Zât› bunlardan münezzehdir.] Bu üç asl›n tam hâs›l olmas› nefs-i mutmainneye
mahsûsdur. 2/91.
¥ Seyr ve sülûkda her ne ki görülür ve iﬂitilirse, i’tibâr
edilmemesi lâz›md›r. E¤er, bu, çoklukda birli¤i görmek olsa
da, k›ymet vermemeli, yok etmelidir. Çünki o vahdet hiçbir
çoklukda bulunmaz. Görünen vahdetin kendi de¤il, benzeridir. 1/240. [Mektûbât Tercemesi: 299.]
¥ Seyr ve sülûkde tam ifâde, bu âyet-i kerîmedir. “Sizin
yan›n›zdaki tükenir. Allah indindeki bâkîdir.” Seyr ve sülûk
ilmde hareketden ibâretdir ki, nas›l oldu¤undan bahs etmekdir. Bu mahalde hareketin yeri yokdur. Ve seyr-i ilallah
ilmin hareketinden ibâretdir ki, aﬂa¤› ilmden, yüksek ilme
gidip, geçip, o yücelikden baﬂka bir yüceli¤e var›r. Tâ mümkinler ilminin temâm›n› geçmek ve cümlesini geçdikden
sonra vâcib-i teâlâya âid ilmlere ulaﬂ›l›r ki, buna da fenâ denir. Seyr-i fillah demek, Allahü teâlân›n ismleri, s›fatlar›,
ﬂü’ûn ve i’tibârât› ve takdîsât› ve tenzîhât› mertebelerinde
ilmin ilerlemesi demekdir. Böylece anlat›lam›yan, iﬂâretle
bildirilemiyen ve ism verilemiyen ve birﬂeye benzetilemiyen, kimsenin bilemedi¤i, anl›yamad›¤› mertebeye var›l›r.
Bu seyre, Bekâ denir. Üçüncü seyre, Seyr-i anillah› billah
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denir. Bu da ilmin hareketinden ibâretdir ki, yüksek bilgilerden aﬂa¤› bilgilere inilir. Böylece mahlûklar› bilme¤e kadar inilir. Bütün vücûb mertebelerinin bilgileri unutulur.
Bundan sonra, dördüncü seyr baﬂlar ki, buna seyr-i eﬂyâ denir. Birinci seyrde unutulmuﬂ olan eﬂyân›n bütün bilgileri,
ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ ele geçer. Bu dördüncü seyr, birinci seyrin, üçüncü seyr de, ikinci seyrin karﬂ›l›¤›d›r. 1/144. [Mektûbât
Tercemesi: 183.]
¥ Seyr-i ilallah ile seyr-i fillah, vilâyeti ele geçirmek içindir ki, fenâ ve bekâdan ibâretdir. Seyr-i anillah-› billah ve
seyr-i der eﬂyâ [üçüncü ve dördüncü seyrler] da’vet makâm›n› elde etmek için olup, Enbiyâ ve Mürselîne mahsûsdur. Ve
bunlar›n tâbi’ olanlar›n›n da nasîbi vard›r. 1/144. [Mektûbât

Tercemesi: 183.]
¥ Seyr ve sülûk, [erbâb› sona varanlar indinde] Hak sübhânehunun ihâta ve sereyan, kurb ve ma’iyyeti ilmi olup,
ehl-i sünnetin rey’lerine uygundur. 1/287. [Mektûbât Tercemesi:

426.]
¥ Seyr ve sülûkde, nihâyetin nihâyeti olan mertebelerden
sonra, bir mertebe zuhûr eder ki, o yerde [mertebede] zerre
kadar sülûk yap›lsa, imkân dâiresinin kat-kat fazlas› gidilmiﬂ
olur. 2/41.

–ﬁ–
¥ ﬁâkir [ﬂükr eden] ve mü’min olanlara Allahü teâlâ azâb
etmez. 1/70. [Mektûbât Tercemesi: 108.]

ﬁân-ül-hayât, cemî’ ﬂü’ûnât›n akdemi [en evveli]dir.
Ondan sonra ﬂânül-ilmdir ki, ona tâbi’dir. 3/88.
¥

ﬁân-ül-ilm, bütün ﬂü’ûnlar› topluca ve etrâfl›ca içinde
bulundurur. [Hayât ﬂân›ndan sonra]. 1/287. [Mektûbât Terceme¥

si: 426.]

ﬁân-ül-ilmin, s›fat-i zâideden olan ilm ile hiç münâsebeti yokdur. 3/73.
¥
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¥ ﬁâh-› Nakﬂibend, Ya’kûb-› Çerhîye ta’lîme izn verdi¤i
hâlde, benden sonra Alâüddînin hizmetinde ol demiﬂdir.
1/119. [Mektûbât Tercemesi: 167.]
¥ ﬁâh-› Nakﬂibend “kuddise sirrûh” buyurmuﬂlard›r ki,
Minâ pazar›nda bir tâcir, elli bin alt›nl›k eﬂyâ sat›yordu. Bir
an Hakk› unutmuyordu. 1/33. [Mektûbât Tercemesi: 58.]
¥ ﬁü’ûnât ile s›fat aras›nda kâbiliyyetler vard›r ki, bunlar
hem ﬂü’ûnlara, hem s›fatlara benzerler. 1/287. [Mektûbât Terce-

mesi: 426.]
¥ ﬁü’ûnât-i ilâhî zât-i ilâhîye ba¤l›d›r. [Onunla alâkal›d›r.]
Mâsivâ ile alâkal› olmakdan uzakd›r. S›fât-i ilâhînin te’alluku mâsivâya maksûrdur. [‹lâhî s›fatlar mâsivâya tealluk
eder.] 3/73.
¥ ﬁü’ûnlar ile s›fatlar aras›nda fark çok incedir. Bu fark›
kimse bildirmemiﬂdir. (Bu farkdan bir kulun konuﬂmas›
ma’lûm de¤ildir.) 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]

ﬁecere-i Mûsâdan mesmû’ olan kelâm, kelâmullahd›r.
[Mûsâ aleyhisselâm›n Tûr da¤›nda a¤aç taraf›ndan iﬂitdi¤i
kelâm, kelâmullahd›r]. ‹nkâr eden kâfirdir. 3/20.
¥

ﬁürûb-› züyûti tayyibe [halâl olan nebâtlardan ç›kan sular›] ya’nî karanfil, tarç›n, çay ve sâireden elde edilen, her
dürlü ﬂerbeti içmek yasak edilmemiﬂdir. 1/191. [Mektûbât Ter¥

cemesi: 227.]

ﬁerh-i sadr, zât›n tecellîsi zemân›nda, nefsin itmînân›nda hâs›l olur ki, ad› geçen bu kemâlât, ism-i zâhire te’alluk
eder [ba¤l›d›r]. ‹sm-i bât›na uygun olan kemâlât, örtülmesi
lâz›m olan kemâlâtd›r. Bu iki ismin kemâlât› temâmen hâs›l
oldukda, kudsî âleme uçmak ve nihâyetsiz yükselmeler olur.
1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

¥ (ﬁerh-i lemeât) kitâb› Mevlânâ Câmi’nin olup, burada
tecellî-i zâtînin nihâyetsiz oldu¤u aç›kca yaz›l›d›r. 1/277.

[Mektûbât Tercemesi: 407.]
¥

ﬁirkin ma’nâs›. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
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¥ ﬁirk, Allahü teâlâdan baﬂka ﬂeye ibâdet etme¤e tutulmakd›r. E¤er, Allahü teâlân›n varl›¤›n› kabûl etse de. 3/3.

[Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ ﬁirk öyle bir küfrdür ki, mutlak küfrün asl›d›r. ‹slâmiyyet hükmlerini inkâr küfrdür. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ ﬁirk, ibâdetde ortakl›kd›r. E¤er bir maksûdun ele geçmesinde, islâmiyyetin ba¤›ndan boynunu kurtar›p [islâmiyyetin s›n›r›n› aﬂ›p], onun hâs›l olmas›nda, islâmiyyetin hudûduna tecâvüz olunursa, o ﬂey ma’bûd ve ilâh olur. Ve e¤er o
maksûd böyle olmay›p, onun ele geçmesinde, islâmiyyetin
yasaklad›¤› ﬂeyler iﬂlenmezse, o maksûd, dînî bir yasak olmaz. O ﬂeye tabî’î meylden ziyâde maksûd olmam›ﬂd›r. Tabî’î ve yarat›l›ﬂa uygun bir meyldir ki, insanl›k ve beﬂerî özelliklerdendir, ammâ, h›rs, arzû ve acele istek ve taleb gibi rezîl hâller meydâna gelmemiﬂdir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥

‹slâmiyyet lâz›md›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

¥ Dîn-i Muhammediyyeye “sallallahü aleyhi ve sellem”
[Muhammed aleyhisselâm›n dînine] ihtiyâc yok zan etmek
küfrdür. 3/118.
¥ Hiçbir kimse, hiçbir vaktde ahkâm-› islâmiyyeye uymakdan kurtulamaz. 1/276. [Mektûbât Tercemesi: 403.]
¥ ‹slâmiyyete k›l ucu kadar muhâlefet mevcûd ise, ahvâl
ve mevâcid dahî zuhûr eylese [hâller, kerâmetler meydâna
gelse] istidrâcd›r. 2/87. [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]
¥ ‹slâmiyyete inanm›yan kimse, ﬂekerin tad›na inanm›yan, safras› bozuk hastaya benzer. Kalb hastal›¤› var iken
olan îmân, îmân›n sûretidir. Nefs-i emmâre küfrünü bildirmekdedir. ﬁekerin tadl› olmas›na inanmas› için, ﬂeker hastas›n›n tedâvîsi îcâb eder. Nefsin tedâvîsinden, ya’nî tezkiye ve
itmînân›ndan sonra, hakîkî îmân hâs›l olur. 1/46. [Mektûbât

Tercemesi: 79.]

Muhammed aleyhisselâm›n dînini tasdîk, geçmiﬂ bütün
dinleri tasdîk demekdir. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥
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¥ Ahkâm-› islâmiyyenin aksine sözler ve iﬂler insan› felâkete sürükler. 1/240. [Mektûbât Tercemesi: 299.]
¥ ‹slâmiyyetin bir mes’elesini [bilgisini] yaymak, Allah
yolunda hazîneler harc ederek fakîrleri doyurmakdan dahâ
sevâbd›r. 1/48. [Mektûbât Tercemesi: 84.]
¥ Muhammed aleyhisselâm›n dîni k›yâmete kadar bâkîdir. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ ‹slâmiyyete uymak, nefsin isteklerini b›rakmak ve kalbi karartanlar› [zulmetleri] def’ etmek demekdir. 1/42. [Mek-

tûbât Tercemesi: 71.]
¥ ‹slâmiyyete uygun olarak, dünyâ ni’metlerinden fâidelenilebilir [yinebilir], halâldir. Yoksa üzeri ﬂeker kaplanm›ﬂ
zehr hükmündedir ki, akls›z› onun ile aldat›rlar. Dünyân›n
aldat›c› lezzetleri, islâmiyyetin emrlerinin ve nehylerinin ac›l›¤› [ilâc›] ile telâfî eylemelidir [giderilmelidir]. 3/54. [Se’âdet-i

Ebediyye: 425.]

‹slâmiyyet olmasa, herkes kendi istedi¤ini yapsa, ortal›k kar›ﬂ›r, düzen bozulur, netîcesi fesâd olan hâl zuhûr eder.
Güçlü olanlar, baﬂkas›n›n cân›na ve mal›na sald›r›p, hem
kendini, hem de onlar› felâkete sürükler. 1/266. [Mektûbât Ter¥

cemesi: 350.]
¥ Ahkâm-› islâmiyye ile mükellef olan, dil, bütün organlar
ve kalbdir. Di¤er latîfeler mükellef de¤ildir. 1/172. [Mektûbât

Tercemesi: 213.]
¥ ‹slâmiyyete uygun olan riyâzet ve mücâhede, nefs-i emmâreyi tahrîb eder. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ ‹slâmiyyete uygun olm›yan riyâzetler ve mücâhedeler
hor ve hakîrdirler [fâidesi yokdur]. E¤er birkaç›n›n fâidesi
olur ise de, yaln›z dünyâda fâide hâs›l eder [az bir fâidesi vard›r]. 1/206. [Mektûbât Tercemesi: 243.]
¥ ‹slâmiyyetin emriyle olan, bayram›n birinci günü yiyipiçmek, islâmiyyete uymaks›z›n, senelerce oruc tutmakdan
dahâ fâidelidir. 1/114. [Mektûbât Tercemesi: 164.]
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¥ Ahkâm-› islâmiyyeye uygun olan ameli, Allahü teâlâ sever. Uygun olm›yan› sevmez. 1/114. [Mektûbât Tercemesi: 164.]
¥ Ahkâm-› islâmiyyeye uyman›n kemâli, ilm, amel ve ihlâsa ba¤l›d›r. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ ‹slâmiyyetin hakîkati ve sûreti vard›r. ‹slâmiyyetin sûre-

tinde, îmân ve hükmleri yerine getirmek ile berâber, nefs isyân hâlindedir. Nefs itmînân makâm›na vâs›l olunca, islâmiyyetin hakîkati müyesser olur. 2/54.
¥

‹slâmiyyete uygun olan her amel, zikr demekdir. 2/30.

¥ ‹slâmiyyetin, gerek red ve gerek kabûl ile hükm eylemedi¤i bilgiler lüzûmsuzdur. ‹nsanlara lüzûmsuz ﬂeyleri yapmak emr olunmad›. 1/107. [Mektûbât Tercemesi: 157.]
¥ ‹slâmiyyet, zâhir ve hakîkat-i islâm [islâmiyyetin hakîkati] olarak iki k›smd›r. Ulemâ-› râsihîn her k›sma vâk›fd›r.
1/276. [Mektûbât Tercemesi: 403.]
¥ ‹slâmiyyet, tarîkat ve hakîkatden maksad, nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesidir. 1/91. [Mektûbât Tercemesi: 139.]
¥ ‹slâmiyyetin iki cüz’i vard›r. [‹ki k›smd›r.] ‹’tikâdî olan
üsûl-i dindir. Amelî olan fürû-i dindir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥ Ahkâm-› islâmiyye, Allahü teâlân›n emrleri ve yasaklar› demekdir. Kötülüklerin yap›lmas›n› yasak eder. 1/41.

[Mektûbât Tercemesi: 69.]

‹slâmiyyet, mâsivân›n ubûdiyyete hiç hakk› olmad›¤›n›
bildirir ki, bu tahakkuk etmedikçe [Allahü teâlâdan baﬂkas›n›n ibâdete hakk› olmad›¤›na inanmad›kça], ﬂirkden kurtulunmaz. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥

¥ ‹slâmiyyet, bozuk âdetleri [ve çirkin modalar›] ve nefs-i
emmârenin benlik ve izzet-i nefs ç›lg›nl›klar›n› önlemek için
gönderilmiﬂdir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

‹slâmiyyet, nefs-i emmârenin islâh edilmesi için gönderilmiﬂdir. 3/118.
¥
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¥ ‹slâmiyyetin da’veti tenzîh-i s›rf iledir. [Allahü teâlây›
tam tenzîh içindir]. 3/32.
¥ ‹slâm dîninin revâc bulmas›, sultânlar›n alâka göstermelerine ba¤l›d›r. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ ﬁi’r okumak ve hikâye anlatmak, [ve spor maçlar›n›
seyr etmek] boﬂuna vakt geçirmekdir. Kalbin temizli¤ine çal›ﬂmak ve susmak lâz›md›r. 1/176. [Mektûbât Tercemesi: 217.]
¥ ﬁefâ’at-i Kur’ân [Kur’ân-› kerîmin ﬂefâ’ati] bütün ﬂefâ’atlerin üstündedir. 3/100.
¥ ﬁükr-ü mün’im [ni’metleri gönderene ﬂükr] aklen vâcibdir. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥

ﬁükr, ni’metin artmas›na sebebdir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 102.]
¥ ﬁemsin [güneﬂin] bat›dan do¤mas›, k›yâmet alâmetidir.
Hakd›r. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ ﬁevâhik-› cibâl [Da¤da yaﬂay›p, dîni iﬂitmiyenler] ki
putlara taparlar. Cennet ve Cehennemde ebedî kalmay›p,
âh›retde diriltilip, haklar› al›n›p-verildikden sonra, mükellef
olm›yan hayvanlar gibi, yok edilirler. 1/259. [Mektûbât Terceme-

si: 323.]
¥ ﬁühedân›n [ﬂehîdlerin] kefenleri kendi elbiseleridir.
2/16. [Se’âdet-i Ebediyye: 1034.]
¥ ﬁühedân›n [ﬂehîdlerin] y›kanma¤a [gasl edilme¤e] ihtiyâclar› yokdur. Ve ﬂehîdlere cenâze nemâz› k›l›nmas› emr
edilmemiﬂdir. Kur’ân-› kerîmde buyurulmuﬂdur ki: “ﬁühedây› siz ölü zan etmeyiniz. Diridirler.” 3/123. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 919.]
¥

ﬁehîdlik niyyete ba¤l›d›r. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]

¥

ﬁöhret âfetdir. 1/313. [Mektûbât Tercemesi: 502.]

¥ ﬁühûd ve müﬂâhede kelimeleri zât-i ilâhîye kavuﬂanlar
için söylenir. S›fatlar›n mertebesinde hâs›l olan hâllere mükâﬂefe, keﬂf denir. Bunlar erbâb-› kulûbdur. 1/118. [Mektûbât
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Tercemesi: 166.]
¥

ﬁühûd ve müﬂâhede z›llerde olur. 1/118. [Mektûbât Terce-

mesi: 166.]
¥

ﬁühûd-› hak. 1/290. [Mektûbât Tercemesi: 447.]

¥ ﬁühûd-› hak, sülûkun nihâyetinde hâs›l olan mutlak fenâdan önce olamaz. Buna ﬂühûd denilmesi, kelime bulunmad›¤› içindir. Ve yoksa, bilinenden bilinmiyene yol yokdur.
1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]

ﬁühûd, ma’rifet ve hayret, sâlikin kendisindedir. D›ﬂar›dan de¤ildir. 1/30. [Mektûbât Tercemesi: 49.]
¥

¥

ﬁühûd vilâyetde olur. Rü’yet nübüvvetde olur. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ ﬁühûd, Allahü teâlâya kavuﬂmak [görmek] ma’nâs›na
kullan›lm›ﬂd›r ki, bu devlet [ni’met] dünyâda bât›na [kalbe]
mahsûsdur. Kâmil kimsenin kalbi [bât›n›] Allahü teâlâya teveccüh etmiﬂ olup, zâhiri, ehl-ü i’yâlin [çoluk-çocu¤un] iﬂlerinde olur. 2/77.

ﬁühûd-i tenzîhî matlûbdur. [Tenzîh edilen ﬂühûd istenilir.] Kesretin ﬂühûdü lezzet verirse de, i’tibâr› yokdur. [ﬁühûdün mahlûklar ile alâkas› olmamal›d›r.]. 1/174. [Mektûbât Ter¥

cemesi: 216.]
¥ ﬁehvet mâni’alar› ve nefsin gadab›n›n istilâs› mevcûd
iken, islâmiyyetin emri üzere amel etmek, bu vaktin gayrisinde yap›lan amelden kat-kat üstün ve k›ymetlidir. Zîrâ,
zahmet sebebi ve mihnet sebebi ile olan mâni’ler, onun ﬂân›n› göklere ç›kar›r. 3/35. [Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥

ﬁey, z›ddiyle anlaﬂ›l›r. Hayra ﬂer, kemâle naks aynad›r.

3/58.
¥ ﬁey’in kendisi ile ilmdeki sûreti aras›nda fark vard›r.
‹lmdeki sûret, ﬂey’in benzeri ve misâlinden gayri de¤ildir.
[Televizyondaki ﬂekller ve ho-parlördeki sesler de, bunlar›n
kendileri de¤ildir.] 3/100.
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¥ ﬁeyhlik ve halk› Hak celle ve a’lâya da’vet makâm› için,
hâlleri, makâmlar›, müﬂâhedeleri ve tecellîleri ve keﬂfleri ve
ilhâmlar› ve rü’yâ ta’bîrlerini bilmek lâz›md›r. [Sahte tarîkatc›lar, böyle anlaﬂ›l›r] 1/224. [Mektûbât Tercemesi: 276.]
¥ ﬁeyh-ül-islâm lakâb›yla meﬂhûr olan Abdüllah-il-Ensârînin, “Menâzilis-sâyirîn” kitâb›nda buyuruyor ki: Ma’rifet
ehlinin firâseti, tâliblerin isti’dâd›n› anlamak, riyâzet ehlinin
firâseti ise, mahlûkâta âid gizli ﬂeyleri bilmekdir. 2/92.

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ ﬁeyh ‹bni Hacer buyuruyor ki: Alî ile Mu’âviye “rad›yallahü anhümâ”n›n ayr›l›klar› ictihâd ile idi. 1/251. [Mektûbât

Tercemesi: 308.]
¥ ﬁeyh ibni Sekînenin bir mürîdi gusl için Ba¤dâdda Dicleye girip, M›srda Nilden ç›kd›. Ve M›srda evlenip, evlâdlar›
olup, yedi sene sonra Nil’e girip, Dicleden ç›kd›. Ve elbisesini terk eyledi¤i yerde buldu. Elbisesini giyip, evine geldi. Han›m›, (müsâfirler için hâz›rlanmas›n› tenbîh eyledi¤in yemek
hâz›rd›r) dedi. Birkaç senelik iﬂin bir ânda hâs›l olmas›, ﬂeklen mümkin de¤ildir ki, zemân uzamas› kabîlindendir. Bu hikâyenin rü’yâ kabîlinden olmas› muhtemeldir. [Bu hikâyenin güc gelen yeri, y›llarca yap›lacak ﬂeylerin bir anda yap›lmas› de¤ildir. Güc olan yeri, Ba¤dâdda bir an olan k›sa zemân, M›srda yedi sene uzamakdad›r. Onun için bir rü’yâ olabilir.] 1/210. [Mektûbât Tercemesi: 251.]
¥ ﬁeyh Abdülkebîr-i Yemenînin ilm-i ilâhî hakk›ndaki kelâm›n›n afv olunacak taraf› yokdur. 1/100. [Mektûbât Tercemesi:

151.]
¥ ﬁeyhayn›n [Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhümâ”n›n] üstünlükleri, sahâbe ve tâbi’înin icmâ’lar› ile sâbit
olmuﬂdur. 3/24. [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥ ﬁeytân, insan›, farzlar› yapmakdan alakoyup, [sonraya
b›rakd›r›p], nâfileler ile meﬂgûl eder. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥

ﬁeytân, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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sûretine giremez. Fekat, hakîkî olm›yan bir sûretde Peygamberim diyebilir. 1/273. [Mektûbât Tercemesi: 398.]
¥ ﬁeytân, insan›n vücûdunda ve damarlar›nda kan gibi
dolaﬂ›r. 2/32. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥ ﬁeytân, kötülükleri, iyilik ﬂeklinde gösterip, insanlar› al-

dat›r. 1/224. [Mektûbât Tercemesi: 276.]
¥ ﬁeytân, “Allahü teâlâ rahîmdir, afv eder” diyerek ve
Allahü teâlân›n afv›n› behâne edip, günâha sürükler. Hâlbuki, k›yâmet gününde, düﬂmanlar› rahmetden mahrûm ederler. Rahmet, âh›retde, ehl-i islâm›n ebrâr›na [iyilik yapanlar›na] mahsûsdur. 1/96. [Mektûbât Tercemesi: 143.]
¥ ﬁî’îler, hâricîler ve mu’tezile, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” Eshâb›n› kötüledikleri için, kurtuluﬂlar›
mümkin de¤ildir. 1/80. [Mektûbât Tercemesi: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]

–S–
¥ Sâ’im-i Ramezâna [Ramezânda oruclu olana] iftâr veren müslimân›n günâhlar› magfiret ve Cehennemden âzâd
olur. 1/45. [Mektûbât Tercemesi: 77.]
¥ Sâhib-i Avârif [Avârif kitâb›n›n sâhibi], sahv ehlinin kâmillerindendir. Kitâb›nda o kadar sekr ile ilgili ma’rifet vard›r ki, ﬂerh olunamaz. 3/118.
¥ Sâhib-i Avârif imâm-› Sühreverdînin, “Limen kâne lehü
kalbün, âyetini tefsîri. [Bu sûredeki nasîhatler, idrâk sâhibi
kalbi olan içindir. Kaf Sûresi 37.A.] 3/119.
¥

Sâhib-i Avârif. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]

¥ Sâhib-i Avârifin [Avârif kitâb›n›n sâhibinin], vâs›l olan
[nihâyete kavuﬂan] sofînin, Kur’ân-› kerîm okumakda, Mûsâ
aleyhisselâma a¤aç cihetinden gelen kelâm-› ilâhî gibi olmas›n›n takrîri. 3/120.

Sâhib-i ﬂühûd olanlar [ﬂühûd sâhibi olanlar], erbâb-›
temkindir. [Temkin ehlidir]. 3/120.
¥

– 106 –

¥ Sâhib-i mükâﬂefe olanlar, ehl-i telvindir. [Mükâﬂefe sâhibi olanlar telvin ehlidir]. 3/120.
¥

Sâliha han›mlardan birine akâid beyân› 3/17. [Se’âdet-i

Ebediyye: 102.]
¥ Sabâh nemâz›n› cemâ’at ile edâ eylemek ki, bir sünnetin yerine getirilmesidir. Bütün sene nâfile nemâz k›lmakdan
bir-kaç mertebe üstündür. 1/53. [Mektûbât Tercemesi: 89.]
¥

Subbet aleyye, mesâibü lev ennehâ.
Subbet alel eyyâmi s›rna leyâlehâ.
(Üzerime ya¤an musîbetler bellidir herkesce,
E¤er gündüzlere ya¤salard›, hepsi olurdu gece.)

Âiﬂe-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi vesellem” vefâtlar›nda buyurmuﬂlard›r. 1/195.
[Mektûbât Tercemesi: 233.]
¥ Sohbetin fazîleti, bütün fazîletlerin ve kemâlât›n üstündedir. 3/69.
¥ Sohbet-i ﬂeyh [ﬂeyhin sohbeti] mevcûd oldukda, zikre
ihtiyâc yokdur. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥ Sohbet netîcesinde mübtedîye [baﬂlang›cda olana] devâml› olan bereket, evvelâ, hakîkî maksad olan Allahü teâlâya kalbin teveccühünün devâml›l›¤›d›r. Az bir zemânda bu
ﬂeklde teveccühün devâm etmesi, mâsivây› unutdurur.
[Mahlûklar› unutma¤a kavuﬂdurur.] 2/83.
¥

Sohbeti ganîmet bileler. 3/69.

¥ Sohbet-i mürîdân [mürîdlerin kendi aralar›ndaki sohbet], birbirlerinde fânî olmak ﬂart› ile, uzletden dahâ iyidir.
1/122. [Mektûbât Tercemesi: 169.]
¥ Sohbet-i agniyâda terakkî [zenginler ile sohbetde dünyâ menfeati] çok olsa düﬂünmek lâz›md›r ki, hâs›l olan yüksekliklerden netîce nedir. Ba’z› hizmet zarars›z olur. Ammâ,
sonra bir hizmet dahî emr ederler ki, tam bir vebâl olur.
3/55.
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¥ Sahv-› hâlis nasîb-i avâmd›r. [Hâlis sahv avâm›n nasîbidir.] Her kim ki sahv› tercîh eyleye, murâd› sahv›n galebe
çalmas›d›r. Sahv-› hâlis [hâlis sahv] de¤ildir ki, o âfetdir.
3/118.
¥ Sahvda, sekrden bir mikdâr eser kalmas› tuz gibidir ki,
tuz olmaz ise yeme¤in tad› olmaz. 3/118.
¥

Sahv, sekre tercîh edilir. 1/268. [Mektûbât Tercemesi: 383.]

¥ S›rât›n [s›rât köprüsünün] Cehennem üzerine konmas›
hakd›r. Mü’minler geçip, Cennete giderler. 2/67. [Se’âdet-i

Ebediyye: 54.]
¥ Sagîre üzere ›srar eylemek kebîredir. [Küçük günâha ›srar, büyük günâhd›r.] 2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥

S›fât-i ilâhî. 3/100.

¥ S›fât-i sübûtiyye sekizdir: Hayât, ilm, kudret, irâdet, semi’, basar, kelâm, tekvîn. Bu s›fatlar hâricde mevcûdlard›r.
Fekat, Allahü teâlân›n zât›ndan ayr› da de¤illerdir, gayr› da
de¤illerdir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ S›fat›n zât-i ilâhîden ayr›lmas›, ârifin düﬂüncesi i’tibâriyledir. Yoksa iﬂin asl› i’tibâriyle de¤ildir. 2/91.
¥ S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›] ne zât›n›n ayn›d›r,
ne de gayridir. 3/114.
¥ S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›], kemâlât-i münderece-i zât-i sübhânehunun tafsîlidir. ‹cmâl ﬂol mertebedir ki,
tafsîl ol mertebede kâin de¤ildir [yokdur]. Belki mertebe-i
tafsîl, mertebe-i icmâlden aﬂa¤›d›r. Ol celle sultânehu da bu
ma’nâ yokdur [düﬂünülemez]. Ve tafsîl, ayn-› mertebe-i icmâldedir. Bu ma’rifet akl›n ötesindedir. 3/114.
¥ S›fât-i semâniyye-i hakîkiyye [sekiz hakîkî s›fat], zât-i
ilâhî ile mevcûdlard›r. Vücûd ile de¤illerdir ki, vücûdun ve
belki vücûbun da, o mertebede yeri yokdur ki, vücûbun ve
vücûdun ikisi de i’tibârâtdand›r. Hub [sevgi] ve vücûd i’tibârlar›, âlemin yarat›lmas›n›n baﬂlang›c›d›rlar. Zîrâ zât-i
celle ve ﬂânehu bu i’tibâr-› hub ve bu i’tibâr-› vücûd mevcûd

– 108 –

de¤il iken, âlemden ve yarat›lan âlemden müstagni [münezzeh] idi. 3/122.
¥ S›fât-i semâniyye-i kâmile [sekiz kâmil s›fat], kadîmlerdir. Ve kemâlât-i zâtiyyenin z›lleridirler. Ve o kemâlât›n zâhir oldu¤u [göründü¤ü] ve kemâlâta perde, ya’nî o gizli nûrlar›n perdeleridir. 3/26.
¥ S›fat›n birbiriyle mugâyeretleri tahkîkîdir. [S›fatlar birbirinden baﬂkad›r.] Bir s›fatda fenâya kavuﬂmak, her s›fatda
fenâ bulmak olmaz. ‹’tibârlar böyle de¤ildir. Bir i’tibârda fenâ, hepsinde, hattâ zât-i ilâhîde fenâd›r. 1/287. [Mektûbât Ter-

cemesi: 426.]
¥ S›fat ve esmâ’i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar› ve ismleri], zât-i teâlân›n z›lleri gibidir. Her z›l, âsâr [eserler] ve âyâtda [âyetler, iﬂâretler] dâhildir. 2/4.
¥ S›fât-i ilâhîde [Allahü teâlân›n s›fatlar›nda] iki i’tibâr
vard›r. ‹’tibâr-› evvel oldur ki, fî hadd-i zâtihî [hadd-i zât›nda, asl›nda] sâbitdirler. Âleme münâsebeti olup, mebâdî-i
te’ayyünâtd›rlar. [Baﬂlang›çlar›n te’ayyünât›d›rlar]. Zât-i teâlâ ve tekaddesden mülf›k [ayr›] görünürler. Ve zât-i teâlâya
hicâbd›rlar [perdedirler]. ‹’tibâr-› sânî [ikinci i’tibâr] oldur
ki, zât-i teâlâ ile kâimlerdir [vard›rlar]. Âleme teveccühleri
yokdur. Zâta hicâb [perde] de¤ildirler. Câmenin [elbisenin]
beyâzl›¤› gibidirler. 3/73.
¥ S›fat›n zâta perde olmas›, z›llerin zuhûruna mahsûsdur.
Zîrâ ki, z›llerin zuhûru, ilm mertebesindedir. Ve asl zuhr, makâm-› ayndedir. [Makâm›n tâ kendisindedir.] Meselâ Zeydin
ilmde zuhûru s›fat iledir. [Meydâna ç›kmas›, görünmesi s›fat
iledir.] Bu s›fat düﬂünülünce Zeydin zât›na hicâb olur. Zeyd
görününce mu’âmele asla karar bulur. Zeydin ilmde sûreti,
hâricde mevcûd olan Zeyd için z›l idi. Rü’yet makâm›nda,
Zeydin s›fat›, perde de¤ildir. [Zeydin s›fatlar› mâni’ de¤ildir.]. 2/11.

S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›] her ne kadar Zât-i
teâlâya perdedir. Ammâ, kemâlât-i zâtiyyenin aç›¤a ç›kmas›
da, onlar›n vücûduna ba¤l›d›r. S›fat›n perde olmalar›, ayn’›n
¥
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[asl›n] perde olmas› gibidir ki, görme sebebidir. Bu görünüﬂ
ve aç›¤a ç›k›ﬂ, her zemân z›llîdir. Ammâ çâre yokdur ki, bizim
vücûdumuzu z›lle ba¤l› k›lm›ﬂlard›r. Vücûdumuz perde ile örtülmüﬂdür. 3/26.
¥ S›fât-i ilâhînin varl›kda durmalar›, Allahü teâlân›n zât›
iledir. S›fât-i ilâhî, bütün noksan s›fatlardan tenzîh olmas› sebebi ile, mümkinât›n s›fatlar›na benzemez. Onlarla münâsebeti yokdur. Zîrâ mümkinât›n s›fatlar› sonradan var olmuﬂdur. Varl›kda durmalar› madde iledir. Hâlbuki maddelerin
varl›kda durmalar› s›fât-› ilâhî iledir. Mümkinlerin s›fat› kendi nefsleri ile, hay, alîm ve kâdir olmay›p, o kadar var ki,
mümkin onlar›n tavassutlar›yle hayâtda durur ve bilir. S›fât-i
ilâhî dahî, zât-i ilâhî gibi hay, alîm ve kâdirlerdir. 3/113.
¥ S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›] e¤erçi mümkinât
dâiresinden hâriclerdir, ammâ, zât-i teâlâya ihtiyâclar› oldu¤undan ve onlara tekâbül eden yokluklar›n herbiri için, ﬂân
olmakla, imkân›n sâbit olmas›ndan d›ﬂar› [hâriç] de¤ildir.
E¤erçi baﬂlang›çlar› yokdur. Lâkin imkân›n delîline ihtiyâclar› vard›r. Vâcib olmalar›, zât›n vücûbundan aﬂa¤›d›rlar.
Varl›klar› da, zât›n vücûdundan aﬂa¤›d›r. 3/100.
¥ S›fât-i ilâhînin tavassutu [vâs›ta olmas›] olmasayd›, hiçbir ﬂey’in hâs›l olmas› tasavvur olmazd›. Zîrâ ki zât-i teâlân›n nûrlar›n›n ayd›nlatmas›nda, helâk ve fenâ ve inhirak
[yanmak] ve yok olmakdan gayri eﬂyân›n nasîbi yokdur.
3/26.
¥ S›fat ve ef’âl-i ilâhînin [Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n ve
fi’llerinin] zuhûru [aç›¤a ç›kmas›] için, Allahü teâlâ mahlûkâta muhtâc de¤ildir. 3/114.
¥

S›fât-i ilâhî ﬂu’ûnât-i ilâhînin z›lleridir. 3/73.

¥ S›fât-i ilâhînin [Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n] ilmi, ilm-i
husûlîye münâsibdir. [Mahlûklar›n ilmine uygundur.]. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

S›fât-i ilâhî ile ahlâklanman›n ma’nâs›. 1/107. [Mektûbât

Tercemesi: 157.]
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¥ S›fât-i beﬂerînin ve imkân›n [beﬂerî s›fatlar›n ve mümkinât›n] temâmen yok olmas›, tasavvur edilemez ki, kalb-i hakây›k-› müstelzimdir. [Ya’nî hakîkatlar›n de¤iﬂmesi olur.].
3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Safâ-y› kalb [kalbin tasfiye bulmas›], Peygamberlere tâbi’ olma¤a ba¤l›d›r. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥

Safâ-y› nefs [nefsin safâs›], açl›k ile hâs›l olur. 1/313.

[Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥

Safâ-y› nefs [nefsin safas›] dalâlet yoludur. 2/92.

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ S›fât-› irâde [irâde s›fât›], takdîr olunan iki ﬂeyden birisini seçmekdir. 3/114.
¥ S›ffîn vak’as›, hilâfet için de¤il, kâtillere k›sâs yap›lmas›
için idi. “Gazâlî” 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ S›nâ’ât›n tekmîli, telâhuk-› efkâr iledir. [Sanatlar›n temâmlanmas›, fikrlerin birbirine ilâve edilmesi iledir.] 3/89.
¥ Sanemleri [putlar›, heykelleri], kâfirler, ﬂefâ’at vesîlesi
kabûl ederler. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Savt-› hasen [güzel ses] ile Kur’ân-› kerîm ve kasîdeler,
na’t ve menk›beler okumakda s›k›nt› yokdur. Yasak olan,
Kur’ân-› kerîmin harflerini bozarak okumak, [müzik makâmlar›na uyuyorum diyerek] ve ﬂark› gibi (ilhân ile) okumakd›r ki, ﬂi’rde dahî mubâh de¤ildir. Kasîdelerde bu ﬂartlara riâyet lâz›m de¤ildir. 3/72.
¥ Suveri ilmiyyeyi [ilmdeki sûretleri], baﬂkas› ile mevcûd
olan s›fatlar gibi tasavvur eylemeyeler. Bu ilâhî ilmin sûretleri, maddelerin asl› ve belki mebâdi-i te’ayyünleridir. ‹lmî
sûretler sâbite olup, ilm s›fat› ile kâimlerdir. ‹lmde sâbit ve
hâricî olan hiçbirﬂey bunlarda yokdur. Belki, ilmî ve hâricî
varl›k onlara, ârd›r ki, mümkinât›n s›fatlar›ndan ve hâdiselerin ismlerindendir. 3/114.

Sofiyyenin sekr ve muhabbet istilâs›ndan dolay› sözleri
câizdir. 3/100.
¥
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¥ Sofiyye vahdet-i vücûda, ulemâ kesret-i vücûda kâildir
[kabûl eder]. Ayr›l›k sözlerdedir. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Savm [oruc], Cehennem ateﬂinden siperdir. “Hadîs-i ﬂerîf.” 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Suyun yarat›lmas›, göklerin ve yerin yarat›lmas›ndan
evveldir. 2/76. [Se’âdet-i Ebediyye: 915.]
¥ S›k›nt›l› zemânlarda “Lâ havle” ile ve “Muavvizeteyn”
ile def’ edeler [bunlar› okuyalar]. 2/32. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥ Z›ddeyn [iki z›d] ayn› zemân ve ayn› mekânda bir arada bulunamaz. Ammâ, iki z›dd›n, birinin di¤erinde bulunmas› ve birinin di¤eri ile buluﬂmas›, imkâns›z de¤ildir. 1/296.

[Mektûbât Tercemesi: 475.]
¥

Zarar ihtimâli ile çok menfa’at terk edilir. 1/313. [Mektû-

bât Tercemesi: 502.]

–T–
¥

Bu tâifeyi hor ve zelîl zan eylemeyeler. 1/68. [Mektûbât

Tercemesi: 106.]

Tak›yye, mezhebini, inanc›n› saklamakd›r ki, ﬂî’îlerin
yoludur.
¥

¥ Tâlibin nefse uymamas› lâz›md›r ki, bu da vera’ ve takvâ ile olur ki, harâmlardan kaç›nmakd›r. 1/286. [Mektûbât Ter-

cemesi: 420.]
¥ Tâlib, sâd›k olmal›d›r. Sâd›k olmak için yirmi senede
melek yazacak bir günâh bulmamal›d›r. 1/222. [Mektûbât Ter-

cemesi: 274.]
¥ Tâlib sâd›k olunca, zikr ve teveccüh olmasa dahî, yaln›z ihlâs ve muhabbeti ile ilerler. 1/260. [Mektûbât Tercemesi:

326.]
¥ Tâlib uyan›k olmal›, mürﬂidinin yan›nda rü’yâlara hiç
k›ymet vermemelidir. 1/273. [Mektûbât Tercemesi: 398.]
¥

Tâlibin ilerlemesi [yükselmesi], kâmil ve mükemmil
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olan [yetiﬂmiﬂ ve yetiﬂdirebilen] ﬂeyhin tasarruf ve teveccühüne ba¤l›d›r. 1/296. [Mektûbât Tercemesi: 475.]
¥ Tâlib, baﬂlang›cda pis ve aﬂa¤›d›r. Ve Hak teâlâ çok temiz ve çok yüksekdir. Yolu bilen bir vâs›ta lâz›md›r. Her iki
taraf› anl›yan bir mürﬂid-i kâmil, tâlibe arac›l›k yapar. Pîr vâs›tad›r. Sona varanlar, mürﬂid olmadan ilerler. 1/169. [Mektû-

bât Tercemesi: 211.]
¥

Tâlibin pîrine karﬂ› edebini beyân eden mektûb. 1/292.

[Mektûbât Tercemesi: 462.]
¥ Tâlibde, dîn-i islâm›n sâhibine ittibâ’ ve ﬂeyhine muhabbet oldukda, herﬂey kolayd›r. 3/13. [Se’âdet-i Ebediyye: 401.]
¥ Tâlib, i’tikâd›n› düzeltdikden ve zarûrî f›kh ahkâm›n›
ö¤renip, îcâb› ile amel etdikden sonra, bütün vaktlerini zikre sarf eyleye, o ﬂart ile ki, zikri, kâmil ve mükemmil olan
ﬂeyhden alm›ﬂ ola. 3/84.
¥ Tâlib, mürﬂidin huzûrunda zikr ve nâfile ile meﬂgûl olmamal›d›r ki, feyzden mahrûm kalm›ya. 1/292. [Mektûbât Ter-

cemesi: 462.]
¥ Tâlibe lâz›md›r ki, nefsindeki ve d›ﬂardaki bât›l tanr›lar› yok ede, hak ma’bûd olarak, akla, vehme, hayâle, fikre gelen herﬂeyi de kovmal›, yok etmelidir. 1/126. [Mektûbât Terce-

mesi: 172.]
¥ Tâlibin, evvelâ yalvarmas›, çok sevmesi, s›¤›nmas› lâz›md›r ki, teveccüh te’sîr eyleye. 1/157. [Mektûbât Tercemesi:

192.]
¥ Tâlibde zevk zâil olup [gidip], nisbetin te’sîri kalmam›ﬂ
zân eder. Cesede te’sîr kalmam›ﬂd›r, ammâ, rûha te’sir meydâna gelmiﬂdir. 2/43.
¥ Bir tâlib, kutb-› irﬂâda [mürﬂide] teveccüh edip, ona
ba¤lan›rsa, o dahî tâlibe müteveccih olsa, teveccühde tâlibin
kalbinde bir pencere aç›l›r. Ve buradan teveccüh ve ihlâs›
kadar, o deryâdan kalbine feyz akar. Ve ilâhî zikre müteveccih olur, kavuﬂur. O mürﬂidi bilmedi¤i hâlde teveccüh etme-
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se, yine fâidelenir ammâ, azd›r. Fekat inkâr ederse veyâ
mürﬂid ondan incinirse, zikr etse de hidâyetden mahrûmdur.
Mürﬂid onun zarar›n› istemese dahî, o inkâr ve üzmek onun
feyzine mâni’ olur. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Tâlib, niyyeti düzeltirse ve sâd›k ve hâlis olursa ve zikre de devâm ederse, tezkiye hâs›l olur. Kötü huylar› iyi huylara dönüﬂür. Tevbe ve ba¤lanma nasîb olur. Dünyâ sevgisi
ç›kar. Ve sabr ve tevekkül ve r›zâ hâs›l olur. Bunlar kendini
âlem-i misâlde müﬂâhedeye vesîle olup, her latîfe için bir nûr
müﬂâhede eder. Böylece seyr-i âfâkî temâm olur. Bu seyr hakîkatde sâlikin kendindedir. [Kendi kalbindedir.] Sâlik, seyrini âlem-i misâlde görür. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]

Tâlib, fenâ ve bekâya kavuﬂdukdan sonra, mürﬂide uymas› lâz›m gelmez. 1/292. [Mektûbât Tercemesi: 462.]
¥

¥ Tâlib, vilâyet yolu ile yaklaﬂmakdan, nübüvvet yolu ile
yaklaﬂma¤a ulaﬂmas› câizdir. 3/124.
¥

Tâlibe lâz›m olan edebler. 1/292. [Mektûbât Tercemesi: 462.]

¥ Tâlib olm›yan kimse, tâlib olmay› istemelidir. Bu istek
de büyük ni’metdir. 1/61. [Mektûbât Tercemesi: 98.]
¥

Tabi’ati ile alâkal› arzûlar, kullu¤a mâni’ de¤ildir. 3/27.

[Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥ Tarîkatden maksad, islâmiyyetin üçüncü k›sm› olan ihlâs› elde etmekdir. ‹slâmiyyetin d›ﬂ›nda birﬂey de¤ildir. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]

Tarîk-› vilâyetde [vilâyet yolunda] vâs›ta lâz›md›r. Bu
vâs›ta, oniki imâmd›r ve sonra Abdülkâdir-i Geylânîdir.
3/124.
¥

Tarîk-› nübüvvetde [nübüvvet yolunda], fenâ, bekâ,
cezbe ve sülûk yokdur. 1/312. [Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥

¥ Tarîk-› nübüvvetde [nübüvvet yolunda], mahlûklara gönül ba¤lamak yasakd›r. Mahlûklar›n unutulmas› lâz›m de¤ildir. 1/302. [Mektûbât Tercemesi: 482.]
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¥ Tarîk iki parçad›r. Cezbe ve sülûk. Tasfiye ve tezkiye de
denir. Sülûkden önce olan cezbenin k›ymeti yokdur. Sülûkun
yard›mc›s›d›r. 1/62. [Mektûbât Tercemesi: 99.]
¥ Tarîkat ve hakîkat, islâmiyyetin hâdimleridir. [Hizmetcileri, yard›mc›lar›d›r.] 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Tarîkat, mahlûkât› yok etmek yolu, hakîkat, vâcib-i teâlân›n isbât›d›r. 2/59. [Se’âdet-i Ebediyye: 764.]
¥ Tarîkat, izâfe edilen ﬂeylerin ortadan kald›r›lmas› [mahlûklar› unutmak] için çal›ﬂmakd›r. Hakîkatde ise, zorluk çekmeden, kendili¤inden unutulur ki, ikisi birdir. 1/41. [Mektûbât

Tercemesi: 69.]
¥ Tarîkat ve hakîkat vilâyete ba¤l›d›r. ‹slâmiyyet nübüvvetdedir. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Tarîkatde

tul-i emel [uzun emelli olmak] küfrdür. 1/136.

[Mektûbât Tercemesi: 179.]
¥ Tarîkatde hâs›l olan telvînler [hâller] ve tecellîler hayâlî ve vehmîdir. 3/109.
¥ Tarîk-i sülûkda [sülûk yolunda] ba¤lanma sâlik taraf›ndand›r. Vâs›ta lâz›md›r. Çâre yokdur. 3/124.
¥ Tarîk-i cezbede [cezbe yolunda], çekilme, matlûb taraf›ndand›r. Baﬂkalar›n vâs›tal›¤›n› kabûl etmezler. 3/118.
¥ Tarîk-i cezbe [cezbe yolunun] temâm olmas›, sülûka
ba¤l›d›r. Sülûksuz cezbe temâm olmaz ve netîcesizdir. 3/118.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye, Eshâb-› kirâm›n yoludur. 2/23.

[Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye nisbeti, bu zemânda yok gibi
olmuﬂdur. [Ankâ kuﬂu hükmündedir.] 1/168. [Mektûbât Terce-

mesi: 208.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede zikr, Ebû Bekr-i S›ddîkdan
“rad›yallahü anh” gelmiﬂdir. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, islâmiyyetin yasak etdiklerinden kaç›nmak zarûrîdir. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
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¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, simâ’, raks, vecd ve tevâcüd
[kendinden geçme] yasakd›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede farzlar›n edâs›, yaklaﬂma¤a
sebebdir. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥

Tarîkat-i Nakﬂibendiyye, elbette kavuﬂdurur. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin baﬂlang›c› cezbeden, di¤er
tarîkatlerinki sülûkdendir. Bu tarîkatde ﬂeyh, teveccüh ve tasarruf ile, baﬂlang›cda olana, nihâyet devletinden aks etdirir.
2/43.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin sonundan kimse haber vermemiﬂdir. Baﬂlang›c›n› bildirmiﬂlerdir ki, nihâyeti baﬂlang›ca
yerleﬂdirilmiﬂdir. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, nefse muhâlefet çok oldu¤undan, çabuk kavuﬂdurucudur. [En k›sa yoldan kavuﬂdurur.] 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye, Peygamberlik kemâlât›na kavuﬂdurur. Baﬂka tarîkatler kavuﬂduramaz. 1/286. [Mektûbât

Tercemesi: 420.]
¥

Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin medhi. 3/9.

¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin temeli [iﬂinin esâs›], sohbet
ve muhabbetdir. 3/70.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ifâde ve istifâde [feyz vermek ve feyz almak] susarak, kendili¤inden olur. [Zorluyarak
olmaz]. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin medâr› [iﬂinin esâs›] ahkâm-› islâmiyye üzere olmak ve pîre muhabbetdir. 2/30.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ﬂeyh tâlibe zikr veyâ murâkabeyi veyâ yaln›z sohbeti emr eder. 1/286. [Mektûbât Terceme-

si: 420.]

Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede zikr edebilmek, baﬂlang›cda
nasîb olur. 1/190. [Mektûbât Tercemesi: 226.]
¥
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¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede baﬂlang›çda zikr, ortada
Kur’ân-› kerîm okumak, sonda nemâz emr olunur. 3/25.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, cehrî zikrden kaç›nmak
emr olunmuﬂdur. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]

Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ilk teveccüh zât-i ehadiyyet
iledir. [Allahü teâlân›n zât›nad›r.] 2/23. [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

775.]

Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede sülûk, tâlibin dilemesi ile
de¤ildir. Mürﬂidin tesarrufu ile olur, ona ba¤l›d›r. 1/221.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede pîrlik, mürîdlik ta’lîm iledir.
Külâh ve elbise ile de¤ildir. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede nisbetden murâd, Allahü teâlân›n hâz›r olmas›n› anlamak demekdir. Hiç aral›ks›z hâz›r
olmas›n› anlamak demekdir. ‹smler ve s›fatlar kar›ﬂmadan,
zât-i ilâhînin tecellîsidir ki, (Yad-› daﬂt) derler. 1/27. [Mektûbât

Tercemesi: 45.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin sonu, vasl-› uryânîdir ki,
matlûba kavuﬂmakdan ümmîdi kesilir. 1/221. [Mektûbât Terce-

mesi: 269.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye büyüklerine, tecellî-i zâtî devâml› olup, baﬂkalar›na (berkî), ﬂimﬂek gibi gelip-geçicidir.
2/30.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede seyr-i âfâkîyi seyr-i enfüsî ile
birlikde yaparlar. 1/145. [Mektûbât Tercemesi: 184.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye büyükleri, gaybetden önce
olan huzûra ehemmiyyet vermezler. 1/131. [Mektûbât Terceme-

si: 175.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin nisbeti, hiçbirﬂeye benzemiyen makâmad›r. Mahlûklar ile alâkas› yokdur. 1/291. [Mek-

tûbât Tercemesi: 458.]
¥ Tarîkat-i

Nakﬂibendiyye yolu, insan›n yedi latîfesidir ki,
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ikisi âlem-i halkdan, beden ile nefsdir. Beﬂi âlem-i emrdendir. [Kalb, rûh, s›r, hafî, ahfâ]. Önce âlem-i emrden baﬂlan›r.
1/196. [Mektûbât Tercemesi: 234.]
¥

Tarîkat-i Nakﬂibendiyye riyâzeti. 1/313. [Mektûbât Terce-

mesi: 502.]
¥

Makâmât-i aﬂere 1/38 [Mektûbât Tercemesi: 65.]

¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ilerlemek, kalbden baﬂlar.
Sonra rûh, s›r, hafî ve ahfâdan geçilir. Bunlar›n herbiriyle ayr›ca hakîkatlendikden sonra, âlem-i kebîrdeki asllar›n› seyr
ederek, fenâya vâs›l olur. Bundan sonra, vücûb ile imkân
aras›nda olan s›fat ve ismlerin z›llerini kat’ederek, esmâ ve
s›fata baﬂl›yarak, ismlerin ve s›fatlar›n tecelliyât› vukû’ bulup, âlem-i emrin beﬂ asl›n›n mu’âmelesi temâm olur. Sonra,
nefsin itmînân› ile r›zâ makâm› hâs›l olur. Sonra, ism, s›fat ve
ﬂu’ûnlar›n asl› olan bir dâire ve bunun asl› olan di¤er bir dâire ve sonra bir kavs hâs›l olur ki, bu üç asl, zât-i teâlâda mücerred i’tibârâtd›r ki, onun ele geçmesi, nefs-i mutmainneye
mahsûs olup, ﬂerh-i sadr ve islâm-› hakîkî hâs›l olur ki, vilâyet-i kübrân›n sonudur. Buraya kadar ism-i zâhirin seyridir.
‹sm-i zâhir, s›fata, ism-i bât›n s›fat ile zâta tealluk eder. Esmâ-i bâtinîde seyr, vilâyet-i mele-i a’lâd›r. Bundan sonra da,
kemâlat-› nübüvvet vard›r ki, Enbiyâya mahsûsdur. Ve tâbi’
olanlar›n büyüklerine hisse vard›r ki, toprak unsurunun nasîbidir. Vilâyetin kemâlât› makâmât-i nübüvvetin z›llerinin
kemâlât›d›r. Bu seyrden sonra, bir ad›m ileri at›lsa sâlik yok
olur. Toprak unsuru hepsinden dahâ yükse¤e gider. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Ta’âm [yemek]leri, keyf için, lezzet için yimemeli, Allahü teâlân›n emrlerini yerine getirme¤e kuvvet bulmak niyyeti ile yimelidir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Taleb büyük ni’metdir. Ni’meti elden kaç›rmamak için,
onun ﬂükrünü yerine getirmek lâz›md›r. 1/61. [Mektûbât Terce-

mesi: 98.]
¥

Taleb dahî matlûba kavuﬂman›n müjdecisidir. 1/61.

[Mektûbât Tercemesi: 98.]
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¥ Talha ve Zübeyr “rad›yallahü anhümâ”, Cemel günü
onüçbin âdem ile katl olunmuﬂlard›r. Aﬂere-i mübeﬂﬂeredendirler. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Talha ve Zübeyr, Fârûkun “rad›yallahü anhüm” vas›yyetinde, hilâfeti r›zâlar› ile terk eylediler. 2/36. [Eshâb-› Kirâm:

222.]

–Z–
¥

Zâhirin gafleti, do¤ru niyyet ile olursa, zikrdir. 1/295.

[Mektûbât Tercemesi: 473.]
¥ Zâhir nisbeti [yak›nl›¤›] bât›na te’sîr eder. Tevbe ve istigfâr etmelidir. 2/32. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥ Z›ll-› ﬂey [bir ﬂeyin z›ll›], ﬂey’in ikinci, üçüncü..... sonraki mertebelerde görünmesidir. 3/89.
¥ Z›l kendini asl olarak gösterip [takdim edip], sâliki kendine ba¤lar. 3/122.
¥ Z›l demek, Allahü teâlân›n varl›¤›n›n aﬂa¤› mertebelerde görülmesidir. Her mertebede, Allahü teâlâya vücûd denilebilir. Fekat mevcûd denilemez. Bununla berâber, Allahü
teâlâ vücûd de¤ildir. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Z›llin asl›, Allahü teâlân›n ismlerinden bir ismdir. O ismin asl›, asl›n asl›d›r ki, i’tibârîdir. 3/118.
¥

Z›l dâiresinin üstü, cehl ve hayretdir. 2/58. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 79.]
¥ Z›ll-› ilâhî mevcûd de¤ildir. Hiçbir mahlûk Hâl›k›n z›ll›
de¤ildir. 3/122.
¥ Z›l olmak ve mazhar olmak bak›m›ndan varl›klar çokdur. Varl›k bir olup, baﬂkalar› evhâm ve hayâldir demek yanl›ﬂd›r. Eski yunan felsefecilerinden sofistâilerin sözüdür.
1/125. [Mektûbât Tercemesi: 170.]

Zulm, ﬂeyi asl yerinden baﬂka yere koymakd›r. [Hakk›
baﬂka yere vermekdir.]. 3/24. [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥
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¥ Zuhûr-› ﬂey, birﬂeyin aksi, bir di¤er ﬂeyde olmak ma’nâs›nad›r. Zeydin ayna içinde olmas› gibi. 3/121. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 953.]
¥ Zuhûr-› ﬂey, o ﬂeyin hakîkatinin karﬂ›s›nda olur, [görünür]. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]

Zuhûr-› esmâ ve s›fat [Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n zuhûru] sâlikin aynas›nda seyr-i enfüsîde zuhûr
eder. O zuhûr, esmâ ve s›fat›n z›llerinden bir z›llin zuhûrudur. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥

_________________
Elhamdülillâhi alâ ni’metil islâm ve alâ tevfîk-il îmân ve
alâ hidâyetil Rahmân!
_________________

– A, ‹, U, O, Ö –
Âiﬂe-i S›ddîka âlime ve müctehîde idi. Eshâb-› kirâm,
müﬂkilâtda ona mürâce’at ederlerdi. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

54.]
¥ Âiﬂe-i S›ddîka, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
vefât edinceye kadar, makbûleleri ve sevgilileri idi. Onun
evinde ve kuca¤›nda vefât edip ve orada defn edildi. 2/36.

[Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Âiﬂe-i S›ddîka, ilm ve ictihâdda Fât›madan ve Fât›ma
zühd ve dünyâdan kesilmekde, ondan dahâ ileridedir. 2/67.

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Âiﬂe-i S›ddîkan›n fazîleti. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]

¥

Âdetler, ahkâm-› islâmiyye için delîl olamazlar. 1/54.

[Mektûbât Tercemesi: 90.]
¥ Âdetlere ve rüsûma [üsûllere] uymakdan ele birﬂey
geçmez. Kalbin selâmetini istemelidir. 1/133. [Mektûbât Terce-

mesi: 177.]
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¥ Ârif için rücû’dan sonra istidlâle ihtiyâc gelir. [Bu âleme indikden sonra, delîlleri araﬂd›rma¤a ihtiyâc gelir.] 3/32.
¥ Ârif kendini kâfirden aﬂa¤› bilir. Zîrâ âlem-i emr latîfeleri ayr›lm›ﬂd›r. 1/222. [Mektûbât Tercemesi: 274.]
¥ Ârif-i tâm-ül-ma’rife, efrâd-i âleme kül menzilesindedir. [Tâm irfân sâhibi olan ârif, âlemin ferdlerine göre (hepsi) menzilesindedir. (Mahlûkat teferruât, o ise bu iﬂin özüdür.).] 2/74.
¥ Ârif, asl›n-asl›na kavuﬂunca, Allahü teâlân›n yaratmas›ndan gayri birﬂey bilmez. [Hâl›k yarat›c›, kendisi mahlûkdur.] 3/110.
¥ Âlem, vücûd-i z›llî ile [z›lden bir mevcûdiyyet olarak]
hâricde vard›r. Evhâm ve hayâlât de¤ildir. 1/217. [Mektûbât

Tercemesi: 261.]
¥ Âlem, Allahü teâlâdan gayri ﬂeylerin [bütün mahlûklar›n] ismidir. 3/57. [Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥ Âlem-i kebîrde her ne varsa, âlem-i sagîr [insan] ve
âlem-i asgarda [kalbde] da vard›r. 3/45. [Se’âdet-i Ebediyye:

914.]
¥ Âlem-i halk, anâs›r-› erbe’adan [dört esâs maddeden]
ibâretdir. 1/264. [Mektûbât Tercemesi: 348.]
¥ Âlem-i halk alt› günde halk olunmuﬂdur. Arﬂ›n yarat›l›ﬂ› dahâ evveldir. 2/76. [Se’âdet-i Ebediyye: 915.]

Âlem-i halk›n ötesi âlem-i emrdir. Âlem-i emrin ötesi,
ﬂu’ûnlar›n ve ismlerin dereceleridir, mertebeleridir. 2/76.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 915.]
¥

Âlem-i emre lâ mekânî [mekâns›z âlem] derler. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Âlem, Allahü teâlân›n varl›¤›na alâmetdir. Âlemde zâhirî kemâlât görünmekdedir. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]

Âlem-i sagîr ve kebîr, Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n tezâhür etdi¤i [ortaya ç›kd›¤›] yer ve ﬂu’ûn ve zâtî
¥
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kemâlât›n aynas›d›r. Zât ve s›fât-i ilâhiyyeye delîl olmuﬂlard›r. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Âlem her anda yok olup, misli vücûda gelmesi Mektûbâtda îzâh olunmuﬂdur. 1/199. [Mektûbât Tercemesi: 237.]
¥

Âlemin nizâm›, dînî emrlere ba¤l›d›r. 1/266. [Mektûbât

Tercemesi: 350.]
¥ Âlem-i misâl, bütün âlemlerden dahâ geniﬂdir. Bütün
âlemlerdeki varl›klar›n sûreti onda vard›r. 2/58. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 79.]
¥ Âlem-i ﬂehâdetdeki güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n ve ay ›ﬂ›¤›n›n âlem-i
misâldeki nûrlara üstünlü¤ü vard›r. 1/210. [Mektûbât Terceme-

si: 251.]
¥ Allahü teâlâdan baﬂka hiçbir maksad› kalmay›nca, o zemân Allahü teâlâdan gayriye ibâdetden kurtulur. Âhiret
maksadlar› sevâb ise de, mukarrebler indinde günâhd›r.
1/110. [Mektûbât Tercemesi: 161.]
¥ Mâsivâya ba¤lanmakdan kurtulunca, Allahü teâlâya
ibâdet kolay olur. 1/77. [Mektûbât Tercemesi: 122.]
¥ Bir ibâdet ki, korku ve sevinç ile olursa, kendi için olur.
1/77. [Mektûbât Tercemesi: 122.]
¥ ‹bâdete lây›k, nas›l oldu¤u bilinemiyen Allahü teâlâd›r
ki, bizim akl ve fehmimiz, onu idrâk edemez. Ve keﬂf ve ﬂühûd gözümüz [beden ve kalb gözümüz] Onun azametini ve
celâlini görmekden hayrete düﬂer. Böyle îmân, ancak gayb
yolu ile olur. Gaybî olm›yan îmân, kendi düﬂündükleridir ki,
Hak teâlân›n mahlûkudur. Ve ﬂerîk eylemiﬂlerdir. Gayba
îmân, o vakt müyesser olur ki, vehm oraya gidememelidir.
2/8. [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ ‹bâdet yapmakdan maksad, kullar›n menfe’atleri içindir. 1/73. [Mektûbât Tercemesi: 11.]
¥

‹bâdet ile âdet. 1/231. [Mektûbât Tercemesi: 283.]

¥

‹bâdetin ma’nâs›. 1/110. [Mektûbât Tercemesi: 161.]
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¥

‹bâdet, insân›n k›r›lmas› ve alçalmas›d›r. 1/64. [Mektûbât

Tercemesi: 101.]
¥ ‹bâdetden maksad, yakîne kavuﬂmak [ele geçirmek]
dir. 1/97. [Mektûbât Tercemesi: 145.]
¥

Abbâs rad›yallahü anh›n fazîleti. 2/36. [Eshâb-› Kirâm:

222.]
¥ “Abbâs bendendir, ben Abbâsdan›m.” Hadîs-i ﬂerîf.
2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Abdülkâdir Geylânî, vilâyet-i Muhammediyyeyi son
noktas›na ulaﬂd›rm›ﬂd›r. 1/293. [Mektûbât Tercemesi: 465.]
¥ Abdülkâdir Geylânînin yükselmesi, ekserî Evliyâdan
yüksek oldu¤undan, kerâmeti fazlad›r. 1/216. [Mektûbât Terce-

mesi: 259.]
¥ Abdülkâdir Geylânî hutbede, H›z›r aleyhisselâma, “Ey
isrâil o¤lu, gel, Muhammed aleyhisselâm›n kelâm›n› dinle”
buyurdu. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ Abdülkâdir Geylânînin kendini medh sözü, sekr sözüdür. 3/118.
¥ Abdülkâdir Geylânî oniki imâmdan sonra, vilâyet yolunun merkezine getirildi. 3/124.
¥ Abdüllah ibni Mübârek, harâmdan bir alt›n› sâhibine
geri vermek, yüz alt›n sadakadan efdaldir, buyurdu. 2/66.

[Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Abdüllah ibni Mubârek buyurdu ki, Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” at›n›n burnuna giren toz, Ömer bin Abdül’azîzden efdaldir. 1/207. [Mektûbât Tercemesi: 244.]
¥ Abdürrahmân bin Avf, Cennete sahâbîlerin fakîrlerinden beﬂyüz sene sonra girecekdir. 1/283. [Mektûbât Tercemesi:

413.]
¥ Abd [kul], fi’lini diledikden sonra, Hak teâlâ, onu yarat›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Abd-i makbûl [makbûl kul], Allahü teâlân›n r›zâs›na
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râz› oland›r. Kendi r›zâs›na tâbi’ olan, kendine kuldur. 2/88.
[Se’âdet-i Ebediyye: 1035.]
¥ Abdin fi’li [kulun iﬂi], Hak teâlân›n yaratmas› ve kulun
kesbinden ibâretdir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Abdin [kulun] hareketine, Hakk›n kudreti i’tibâriyle
halk [yaratmak], kulun kudreti nisbetiyle kesbi denir. 1/289.

[Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Abdin [kulun] kudreti, ahkâm-› islâmiyye ile teklîf edilenlerin uhdesinden gelecek kadard›r. [Onlar› yapacak kadard›r.] 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Abd [kul], kendi ihtiyâr› ile kesb eder. Kulun kasd›ndan sonra, Hak teâlâ, dilerse, yarat›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥ Abdin [kulun] ihtiyâr› za’îfdir dedikleri, Hak sübhânehunun ihtiyâr›n›n kuvveti i’tibâr› iledir. Yoksa, emrlerin yerine getirilmesine kâfî de¤il ma’nâs›na de¤ildir. 3/17. [Se’âdet-i

Ebediyye: 102.]
¥ Abdin [kulun] fi’linde, kulun te’sîri yokdur, fâil, ancak
Hak sübhânehudur demek küfrdür. 1/289. [Mektûbât Terceme-

si: 442.]
¥ Abd [kul], bir arzûsunu ele geçirmekde, islâmiyyetden
d›ﬂar› ç›karsa, islâmiyyetin hudûduna tecâvüz ederse, o maksûd onun mabûdu ve ilâh› olur. E¤er arzû edilenin ele geçirilmesinde, islâmiyyetin yasak etdi¤i ﬂey irtikâb olunmazsa o
kul müﬂrik olmaz. Ve o ﬂeye meyli, maksûd kabûl edilmemiﬂdir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ Abdiyyet makâm›, iyilikleri sâhibinden bilmek ve kendini kötü görmekdir. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Abdiyyet makâm›, vilâyet kemâllerinin en üstünüdür.
1/249. [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥ Osmân “rad›yallahü anh”›n hilâfeti sahâbenin icmâ’› ile

sâbitdir. 3/24. [Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
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¥ Osmân “rad›yallahü anh”›n vilâyet ve nübüvvet yolundan münâsebeti, Nûh aleyhisselâmad›r. 1/251. [Mektûbât Terce-

mesi: 308.]
¥ Osmân “rad›yallahü anh”, vilâyet ve nübüvvet yüklerini
taﬂ›d›¤› için (zinnûreyn) denir. Çünki, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhüm” nübüvvet, Alî “rad›yallahü anh” vilâyet yükünü taﬂ›makdad›r. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Osmân “rad›yallahü anh”›n ve ﬂeyhayn›n efdaliyyetlerini inkâr eden, kâfir olmaz. Bid’at sâhibi ve sap›k olur.
1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Ucb, öldürücü zehrdir. Ve öldürücü hastal›kd›r. Sâlih
amelleri yok eder. 2/53. [Se’âdet-i Ebediyye: 429.]
¥ Aczini

anlamak, idrâkdir. 3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]

¥ Adem-i hâriciye [hâricî yoklu¤a] z›d olan, hâricî varl›kd›r. Sübût-i vehmî de¤ildir. 3/60.
¥ Adem, ﬂer ve naks›n baﬂlang›c› ve cümle kötülüklerin
en kötüsü olarak görünmekdedir. 1/134, 234. [Mektûbât Terce-

mesi: 177, 286.]
¥

Adem, vücûdün aksi ve z›dd›d›r. 2/98. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 930.]
¥ Adem, yokluk aynas›nda vücûdî kemâlât zuhûr eder.
Ayna olmak, iﬂte budur. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Adem, hiç yokdur ki, hiçbir mertebede sâbit de¤ildir.
(Var de¤ildir.) Varl›¤› i’tibârîdir. 3/80.
¥

Adem hâricde yokdur. ‹lmde var kabûl edilmiﬂdir.

3/58.
¥ Adem, her ne kadar yokdur. Ammâ, eﬂyân›n tafsîlinin
kayna¤›d›r. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Adem-i mutlak [mutlak yokluk], ilm-i ilâhîde teferru’ât› ile bulunup, bu yoklu¤un noksanl›klar›ndan herbiri ilm
mertebesindeki aks eden kemâlât›n karﬂ›l›¤› olmuﬂdur. Ve
her bir kemâl karﬂ›l›¤›ndaki yoklukda aks ederek görün-
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müﬂdür. 3/58.
Adem [yokluk] vehmen hissetmek derecesinde ortaya
ç›k›p, istikrar kazan›r. [Anlaﬂ›l›r]. 3/58.
¥

¥ Adem mukâbilindeki vücûd [Yoklu¤a tekâbül eden
varl›k], Allahü teâlân›n vücûd s›fat› olmay›p, z›l ve aksleridir.
3/64.
¥ Adem-i mukayyedin [kaydl› ademin] mutlak ademe
ba¤lanmas›, tecellî-i zât›n te’sîri iledir. 2/94.
¥ Adem, Resûlullahdan (ev ednâ) makâm›nda kald›r›ld›.
3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Azâb-› Cehennem [Cehennem azâb›], geçici olsun, devâml› olsun, küfre ve küfr s›fatlar›na mahsûsdur. 1/266. [Mek-

tûbât Tercemesi: 350.]
¥ Âh›ret azâb›, çok ﬂiddetli ve devâml›d›r. Ve dünyân›n
hayât› çok k›sad›r. Dünyân›n güzelli¤ine ve tad›na aldanmamal›d›r. Bir insan›n k›ymeti, dünyâ ile ölçülse idi, dünyâl›¤›
çok olan kâfirler herkesden azîz olurdu. Dünyân›n görünüﬂüne aldanmak akls›zl›kd›r. 1/98. [Mektûbât Tercemesi: 146.]
¥ Arﬂa olan zuhûr, z›ll›yetden yüksekdir [uzakd›r.]. Kimsede bu kâbiliyyet yokdur. 2/11.
¥ Arﬂ-› ilâhî, âlem-i halk ile âlem-i emr aras›nda geçiddir.
2/76. [Se’âdet-i Ebediyye: 915.]
¥ Arﬂa olan zuhûrun onda biri ârifin kalbinde yokdur.
1/220. [Mektûbât Tercemesi: 266.]
¥ Arﬂ-› ilâhî o azameti ile berâber, mekânl› oldu¤undan
rûha nisbet ile, hardal dânesi kadar de¤ildir. 1/287. [Mektûbât

Tercemesi: 426.]
¥ Urûclar ve zuhûrlar, mahlûklar›n hakîkatlerinin sonuna

kadard›r. 1/263. [Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥

Urûcda mertebelerin sonu, nemâz›n hakîkat›d›r. 3/77.

[Se’âdet-i Ebediyye: 941.]
¥

Azîmet, harâmla mubâhlar›n fazlas›ndan sak›nmak;
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ruhsat, harâmlardan sak›nmakd›r. 1/216. [Mektûbât Tercemesi:
259.]
¥ Askerin, beytülmâldan ma’âﬂ almas›, cihâda mâni’ de¤ildir. [Cihâd sevâb›n› gidermez.] 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ Askerlik ganîmetdir. Bir sâati, di¤er makâmlarda bulunman›n çok sâatinden iyidir. 3/83.
¥ Aﬂk olmasayd›, aﬂk gam› olmasayd›, bu kadar güzel söz
ortaya ç›kmazd›. 3/118.
¥ Akl-› me’âﬂ, k›sa görüﬂlüdür. Ma’nevî hastal›klar› [âfetleri], hastal›k kabûl eylemez. 1/219. [Mektûbât Tercemesi: 265.]
¥ Akl-› me’âﬂ, zenginli¤e ra¤bet eder ve dünyâ erbâb›na
ra¤bet eder. [Bunlara ra¤bet edenlerin akl›, akl-› me’âﬂd›r.]
1/219. [Mektûbât Tercemesi: 265.]
¥ Akl-› me’âd, ileri görüﬂlüdür. Evliyâ ve Enbiyâda bulunur. [Onlar›n nasîbidir.] 1/219. [Mektûbât Tercemesi: 265.]
¥ Akl-› me’âd, ﬂerh-› sadrdan sonra, mutmainne sadra
inince, ona ba¤lan›r. [Nefs mutmainne olunca, akl-› me’âd
ona ba¤lan›r.] 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]

Akl, hissin ötesi olup, his ile idrâk edilmiyeni idrâk etdi¤i gibi, nübüvvet gücü de, akl gücünün ötesi ve üstüdür.
Akl ile anlaﬂ›lam›yan, nübüvvet gücü ile idrâk edilir. 3/23.
¥

[Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Akl, ancak his edilenleri [beﬂ duyu ile] idrâk edebilir.
Görülenlerde misâli olm›yan iﬂleri, akl idrâk edemez. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Akl› olan dünyâya ba¤lanmaz; düﬂkün olmaz ki, dünyâ
s›rf yoklukdur. 3/12.
¥ Akl hüccetdir, ammâ eksikdir. Hüccet-i bâliga [tam
hüccet] Peygamberlerin gönderilmesidir. 3/44. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 756.]
¥ Akl›n

ötesi demek, akl anl›yamaz demekdir. Yoksa orada, akl z›dd›na hükm eder de¤ildir. 3/112.
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¥ Akl›n anl›yamad›¤› iﬂleri, ilâhî nûrdan gayri ile bilmek
mümkin de¤ildir. 3/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 756.]
¥

‹nsanlar›n akllar›, yarat›c›y› isbâtdan âcizdir. 3/17.

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Akl, tasfiye ve tezkiyeden sonra, ilâhî makâm ile münâsebet kurar. Fekat, yan›lmak ve unutmak ondan ayr›lmaz.
Vâhime, mütehayyile, gadab ve ﬂehvetden ayr›lmaz. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Akl›n tasfiye ve tezkiyesi, sâlih amellerin yap›lmas›na
ba¤l›d›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Akl erbâb›, ya’nî felsefeciler, nefsden ba’zan rûhu,
ba’zan kalbi kasd eder. Onlar nefs-i emmâreyi mücerred
mefhûmlardan [âlem-i emrden] sayarlar. Kalb ve rûhun ismini bilmezler. 3/91.
¥ Ukalâ [akla tâbi’ olanlar], ma’lûm için, zihnde sûret hâs›l edip, onun meydâna gelmesi zihndedir. ‹lmde de¤ildir,
derler. Son devr sofiyyesine göre, o sûret ilmde hâs›ld›r.
3/114.

Allahü teâlân›n bir kulundan yüz çevirdi¤inin alâmeti
[sevmedi¤inin alâmeti], onun mâlâya’nî ile meﬂgûl olmas›d›r.
“Hadîs-i ﬂerîf”. 2/60. [Se’âdet-i Ebediyye: 480.]
¥

¥ ‹lm iki k›smd›r. ‹lm-i ahkâm-› f›kh, ilm-i i’tikâd-› kelâm
[ahkâm› bildiren f›kh ilmi, i’tikâd› bildiren kelâm ilmi], ilmleri kendinde toplam›ﬂd›r. 1/268. [Mektûbât Tercemesi: 383.]
¥ ‹lm, inkiﬂâfdan [tekâmülden] ibâretdir. Bu inkiﬂâf ihâta ile olursa, ilm-i husûlîdir [çal›ﬂarak ele geçen ilmdir].
3/114.
¥ ‹lm, ma’lûmun sûretinden ibâretdir ki, bunun ilmde husûlî ve hulûlî [girmesi, hulûl etmesi] ne ma’nâya olur, [ne
ma’nâs› olur.]. 3/114.
¥ ‹lm-i husûlî ve ilm-i hudûrî bir vaktde cem olur. ‹ki
ilm-i hudûrî cem’ olmaz [birlikde olmaz]. 1/306. [Mektûbât

Tercemesi: 490.]
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¥ ‹lm-i husûlînin zât-› teâlâya [Allahü teâlân›n zât›na] âid
olmas› muhald›r. Onun ilm-i hudûrîsi, müte’all›k olur. [Alâkal› olur.] 3/21.
¥ ‹lm-i husûlî âfâka [insan›n d›ﬂ›ndaki âleme], ilm-i hudûrî enfüse [insan›n içindeki âleme] te’alluk eder. 3/60.
¥ ‹lm-i husûlî eﬂyân›n sûretini bilmekdir. ﬁey’in sûreti
ﬂey’in gayridir. 2/47.
¥ ‹lm-i ﬂey [birﬂeyin ilmi], o ﬂeyin sûretinin aklda hâs›l olmas›d›r ki, o ﬂeyin ayn› de¤ildir. 3/110.
¥ ‹lm-el-yakîn [ilm ile bilmek], eserden müessire istidlâldir. [Eserden delîl ile eser sâhibini anlamakd›r]. Duman› görüp, ateﬂe hükm etmek gibi. 3/100.

Hakk-el-yakîn [bizzat içinde yaﬂayarak bilmek], müessir ile hakîkatlenmekdir ki, bekâ makâm›d›r. 1/277. [Mektûbât
¥

Tercemesi: 407.]
¥ ‹lm, ayn ve hakk-ül-yakîn için meﬂây›h›n ta’rîfleri,
imâm-› Rabbânî indinde, bu ta’rîflerin hepsi, ilm-ül-yakîndir. 3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ ‹lm-el-yakîn ile ayn-el-yakîn birbirine perdedir. ‹lm esnâs›nda görmek yokdur. 1/277. [Mektûbât Tercemesi: 407.]
¥ Yakînler, meﬂây›h indinde, zât-i ilâhîye nisbet ile,
imâm-› Rabbânî indinde âyetlere (delîllere)dir. 3/123.

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]

Ayn-el-yakîn, imâm-› Rabbânî indinde, duman›n ateﬂe
olan hâlidir. 3/100.
¥

¥ Hakk-el-yakîn, duman› görüp, ateﬂin varl›¤›na hükmetmekdir. 3/123.
¥ Ayn-ül-yakîn ve hakk-ül-yakîn, âfâk ve enfüsün ötesidir. 3/100.
¥ ‹slâmiyyet ilminin sûreti, zâhir âlimlerin nasîbidir ki,
Kitâb ve Sünnetin hükmleri ile alâkal›d›r. ‹slâmiyyet ilminin
hakîkati, ulemâ-i râsihînin nasîbidir ki, Kitâb ve Sünnetin
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müteﬂâbih k›sm› ile alâkal›d›r. 2/18.
‹lm-i ledünnî, ifâdas›nda [feyz almakda], H›z›r aleyhisselâm›n rûhâniyyeti vâs›tad›r. “Muhammed Pârisâ” 2/55. [K›¥

yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ ‹lm-i ilâhî, hayât ﬂân›n›n alt›ndad›r. Lâkin, ilm için zât
mertebesinde bir ﬂân vard›r ki, hayât ve di¤er s›fatlar için
yokdur. Bu, ilm-i hudûrî de de¤ildir. 3/79.
¥ ‹lm-i ilâhînin zâtî güzelli¤i, di¤er s›fatlarda yokdur.
3/100.
¥

‹lm-i ilâhî. /113.

¥ ‹lm-i ilâhî de¤iﬂen cüzlere te’alluk eder ise de [alâkal›
ise de], Allahü teâlân›n ilm s›fat›nda de¤iﬂiklik olmaz. De¤iﬂiklik, birini di¤erinden sonra bilince olur. Ammâ, cümleyi
bir anda bilmekle de¤iﬂikli¤e ve sonradan olma¤a tehammülü yokdur [böyle ﬂey olmaz]. 1/266. [Mektûbât Tercemesi:

350.]
¥
¥

‹lm-i ilâhînin eﬂyâya ba¤lant›s› ilm-i hudûrîdir. 3/114.
‹lm-i ahvâl [hâllerin ilmleri], herkese verilmemiﬂdir.

3/16.
¥ “Ümmetimin âlimleri, isrâil o¤ullar›n›n Peygamberleri
gibidir” ﬂerefi ile müﬂerref olan, râsih ilmli âlimlerdir. 2/13.

[Se’âdet-i Ebediyye: 754.]
¥ “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir” hadîs-i ﬂerîfindeki ilm, islâm bilgileridir ki, zâhiri ve hakîkati vard›r. 2/18.
¥ “Ulemân›n mürekkebi ﬂehîdlerin kan›ndan dahâ a¤›rd›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 3/47. [Se’âdet-i Ebediyye: 400.]
¥ Zâhir âlimlerin nasîbleri, i’tikâd› düzeltdikden sonra,
ahkâm-› islâmiyye ve ameldir. Bât›n âlimlerinin nasîbi bununla berâber, hâller ve zevkler ve ma’rifetlerdir. Ulemâ-i râsihînin nasîbi, esrâr-› dekây›kd›r ki [ince s›rlard›r ki] müteﬂâbihâtda iﬂâret vard›r. 1/54. [Mektûbât Tercemesi: 90.]
¥

Ulemâ-i râsihîn, vilâyet yollar›n› kat’iderek, Peygam– 130 –

berlerin husûsiyeti olan da’vet makâm›na kavuﬂmuﬂlard›r.
3/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 763.]
¥ Ulemâ-› râsihîn, özü kabuk ile bir araya getirerek ve
hakîkati sûrete getirmiﬂ, müteﬂâbihâtdan zevk alm›ﬂlard›r.
2/18.
¥ Ulemân›n ilmleri, nübüvvet kandilinden al›nm›ﬂ, sofiyyenin ma’rifetleri ise, keﬂf ve ilhâmd›r. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret:

182.]
¥ Zâhir âlimlerine fenâ ve bekâ nasîb olmam›ﬂ, vilâyet-i
hâssa vâki’ olmam›ﬂd›r. 3/89.
¥ Dünyâ âlimlerinin ki, gayretleri alçak dünyâ içindir. Ve
sohbetleri, öldürücü zehrdir. Ve fesâdlar› yay›l›r. 1/73. [Mek-

tûbât Tercemesi: 111.]

Dindâr âlimler, makâm ve riyâset sevgisinden geçmiﬂ
ve tervîc-i din [islâmiyyeti yaymakdan] ve islâmiyyeti kuvvetlendirmekden gayri birﬂey istemezler. 1/53. [Mektûbât Ter¥

cemesi: 89.]
¥ Ulemâ’i sû’ [kötü âlimler] insanlar› dalâlete sevk etmekde kâfî olup, iblis iﬂsiz ve boﬂ kalmakdad›r. 1/213. [Mek-

tûbât Tercemesi: 256.]
¥ ‹lmi, dünyân›n mâl ve mevk›’ine vesîle k›lanlara, ﬂiddetli azâb vard›r. 1/73. [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥ Riyâzî ilmler, mant›k ve emsâli ile meﬂgûl olmak için
cevâz vard›r. Ammâ, onlar› ele geçirmekden maksad, ahkâm-› islâmiyyeyi bilmek için olmak ﬂartd›r ve yoksa câiz de¤ildir. 1/73. [Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥ Alî “rad›yallahü anh”, hilâfeti zemân›nda ve emri alt›nda, kendi ba¤l›lar›ndan, yard›mc›lar›ndan büyük bir topluluk aras›nda buyurmuﬂdur ki, muhakkak Ebû Bekr ve
Ömer, cümle ümmetin en üstünüdür. ‹mâm-› Zehebî, bunu
seksenden çok kimseden rivâyet eylemiﬂdir. 2/36. [Eshâb-› Ki-

râm: 222.]
¥

Alî “rad›yallahü anh”›n mücâdelesi, bâgîler, âsîler ile
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savaﬂ farz oldu¤undan idi. 2/96. [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥ Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, birâderlerimiz bize
bâgî oldular. Kâfir ve fâs›k de¤ildirler. 2/96. [Se’âdet-i Ebediyye:

505.]

Alîye “rad›yallahü anh” Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” buyurdu ki, “Sen, Îsâya “aleyhisselâm” benzemekdesin. Ona yehûdîler o derece düﬂmanl›k etdiler ki, annesi Meryeme iftirâ etdiler.” 2/32. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥

¥ Alî “rad›yallahü anh” vilâyet yolundan kavuﬂanlar›n
önderi ve baﬂkan›d›r. Bu yolda feyz herkese Onun arac›l›¤›
iledir. 3/124.

Alî rad›yallahü anh buyurdu ki, bütün ilmler besmelenin “B” sinde, belki “B” nin noktas›nda toplanm›ﬂd›r. 1/201.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 240.]
¥ Alîye “rad›yallahü anh” kusûr isnâd eylemek, çirkinli¤in
en kötüsüdür. 1/80. [Mektûbât Tercemesi: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]
¥ Alî “rad›yallahü anh”, S›ddîk “rad›yallahü anh”dan efdaldir diyen, ehl-i sünnetden ayr›l›r. 1/202. [Mektûbât Terceme-

si: 240.]
¥ Alî “rad›yallahü anh”, vilâyet ve nübüvvet taraflar›ndan Îsâ aleyhisselam ile münâsebetlidir. 1/251. [Mektûbât Ter-

cemesi: 308.]
¥

Umdet-ül-islâm fârisî f›kh kitâb›d›r. 1/193. [Mektûbât Ter-

cemesi: 229.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh”, “Rabbinin azâb› elbette vard›r. Onu önliyecek yokdur.” âyetini iﬂitince, akl› gidip, deveden düﬂdü. 1/302. [Vettûrî. 7. Âyet.] [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh”, Ebû Bekr “rad›yallahü
anh”dan sonra, ümmetin efdalidir. 1/266. [Mektûbât Tercemesi:

350.]

Ömer “rad›yallahü anh”, vilâyet-i Muhammediyyeye
vâs›l ve kemâlât-› Muhammedî onda hâs›l oldu. 1/251. [Mek¥
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tûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh”›n vilâyeti, ‹brâhîm aleyhisselâ-

ma, nübüvvet taraf›ndan Mûsâ aleyhisselâmad›r. 1/251.
[Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh” hakk›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Benden sonra Peygamberlik bitmese
idi, Ömer Peygamber olurdu,” buyurdu. 1/251. [Mektûbât Ter-

cemesi: 308.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh”›n vefât›nda, Abdüllah ibni
Ömer, ilmin on bölükde dokuz bölü¤ü öldü, buyurdu. 1/251.

[Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh” ile, Hak sübhânehunun kelâm›, çok zemân aynen vâki’ oldu. 2/51.
¥ Ömer “rad›yallahü anh” hakk›nda. 2/99. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 515.]
¥ Ömer “rad›yallahü anh” buyurdu ki, geceleri uyumay›p, cemâ’ati [sabâh nemâz›n›] terk etmekden ise, uyumak
iyidir. 1/114. [Mektûbât Tercemesi: 164.]
¥ Amr ibni Âs’›n “rad›yallahü anh” yan›lmas›, Veysel Karânî ve Ömer Mervânînin do¤ru iﬂinden efdaldir. 1/120.

[Mektûbât Tercemesi: 168.]
¥ Amelin mükâfât› iﬂleyene oldu¤u gibi, vâd›’›na ve binnetice Peygambere “sallallahü aleyhi ve sellem” de olur.
2/57.
¥ Amel eylemeyip, suçunu dahî kabûl etmeyip, piﬂmân
olm›yan, kullukdan uzakd›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Amellere verilen ecr, ameli iﬂliyene göre de¤iﬂir. 1/305.

[Mektûbât Tercemesi: 489.]
¥ Amelin

sevâb›, niyyetin düzgün olmas›na ba¤l›d›r. 3/28.

¥ Avâm, müntehînin bât›n›ndan nas›l haber al›r ki, müntehînin bât›n›n›n zevkinden, kendi zâhiri bile haberdar de¤ildir. 2/43.
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¥ Avâm, ﬁeyh-i Genc-i ﬂekeri, o¤lunun vefât›nda üzülmedi¤i için, üstün bilirler. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ‹brâhîmin vefât›nda a¤lad› ve çok üzüldü.
1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥ Avâm indinde, cesedi ihyâ [geliﬂdirmek] büyük iﬂdir.
Havâs indinde [büyükler yan›nda] kalbi ihyâ mu’teberdir.
2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥

Avâm›n îmân› ile havâs›n îmân› farkl›d›r. 3/123.

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Avâm iﬂiterek veyâ delîl ile gayba îmân etmiﬂlerdir.
Sondakilerin en üstünleri, gayblar gayb›n›, celâl ve cemâl
perdelerinin arkas›nda mütâle’a eylemiﬂlerdir. Ortadakiler,
z›lleri asl zan etmiﬂlerdir. 2/8. [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Hasta ziyâreti sünnet, hastan›n kimsesi yoksa vâcibdir.
1/265. [Mektûbât Tercemesi: 349.]
¥ F›tr bayram›nda, yimek, içmek, senelerce nâfile oruc
tutmakdan dahâ fâidelidir. 1/52. [Mektûbât Tercemesi: 87.]

Îsâ aleyhisselâm gökden inip, Muhammed aleyhisselâm›n dîni ile amel edecekdir. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.], 1/109.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 161.]
¥ Îsâ aleyhisselâm›n, mele-i a’lâ ile münâsebeti vard›r.
3/114.
¥ Îsâ aleyhisselâm gökden inip, ictihâd›, ‹mâm-› a’zam›n
ictihâd›na uygun olacakd›r. 2/55, 1/282. [Mektûbât Tercemesi:

413.]
¥ Îsâ aleyhisselâm vilâyetde, Mûsâ aleyhisselâm nübüvvetde çok yüksek mertebededirler. 1/260. [Mektûbât Tercemesi:

326.]
¥ Ayn-›

sâbiteye te’ayyün-i vücûbî derler. 3/33.

¥ Ayn-› sâbite, Allahü teâlân›n ismlerinin z›lli, aksi ve nûrudur. 3/33.
¥

Ayn ve eserin fenâ esnâs›nda yok olmas›, vilâyet-i Mu– 134 –

hammediyyeye “sallallahü aleyhi ve sellem” mahsûsdur. Di¤er vilâyetlerde yaln›z ayn yok olup, eseri yok olmaz. 1/287.
[Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Ayn ve eserin yok olmas›ndan murâd, görünüﬂün yok
olmas›d›r. Mahlûkât›n vücûdu yok oluyor demek, ilhâd ve
z›nd›kl›kd›r. 3/109.

–G–
¥ Müzik ve ﬂark›, bir zehrdir ki, ﬂeker [bal] ile kaplanm›ﬂlard›r. 3/34. [Se’âdet-i Ebediyye: 115.]
¥ Müzi¤in yasakl›¤› konusunda âyet-i kerîme nâzil olmuﬂdur. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ G›nâ [müzik] harâm oldu¤undan, bir çalg›c›y› veyâ
herhangi bir ﬂark›y› güzel bulup, takdîr eden kâfir olur.
1/266.
¥ G›nâ sâhiblerinin [zenginlerin] tevâzu’ [alçak gönüllü
olmalar›] güzeldir. Ve fakîrlerin ise, vakâr sâhibi [a¤›rbaﬂl›
olmalar›] güzeldir. Zîrâ ilâc z›dd› iledir. 1/68. [Mektûbât Terce-

mesi: 106.]
¥

Gunye kitâb›, Abdülkâdir-i Geylânînindir. 2/67.

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Gavs, Muhyiddîn-i Arabî indinde kutb-› medârdan baﬂkad›r. Ve ona yard›mc›d›r. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]

Gaybdan maksad, e¤er her bak›mdan yok demek ise,
onu Allahü teâlâ bilir demek ma’nâs›zd›r. 1/100. [Mektûbât
¥

Tercemesi: 151.]

Gayb, görülenin karﬂ›l›¤›d›r. Z›ll›yyet ﬂâibesi görülende
mevcûd olup, gaybda yokdur. Gayb görülenden üstündür.
3/8.
¥

Allahü teâlâdan baﬂka ﬂeyleri maksad edinmekden
kurtulmak, kâmil îmân için zarûrîdir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

906.]
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–F–
¥

Fâs›ka hürmet harâmd›r. 3/118.

¥ Fât›ma’ya betül derler. Zîrâ zühd ve dünyâdan kesilmekde öndedir. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Peygamberlerin gelmedi¤i zemânlardaki müﬂrikler,
Peygamberlerin da’vetini almam›ﬂd›r. Bunlar, âh›retde hesâbdan sonra hayvanlar gibi tekrâr yok olacaklard›r. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ “Fitne uykudad›r. Allahü teâlâ, fitneyi uyand›rana
la’net etsin.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/288. [Mektûbât Tercemesi: 440.]
¥ Fitne zemân›d›r. Yak›nda âlemi fitneler kapl›yacakd›r.
2/68. [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]
¥

Fahreddîn-i Râzî. 3/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 756.]

¥

Firâset. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]

¥ Bir farz› yapmak, bin sene nâfile ibâdet yapmakdan efdaldir. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Dalâlet f›rkalar›n›n hepsi, Cehenneme girip, bozuk i’tikâdlar› ile, geçici olarak azâb olunurlar. 3/38. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 68.]
¥ Fesâdlar›n baﬂ› [as›l maddesi] islâmiyyete uymamakd›r.
1/114. [Mektûbât Tercemesi: 164.]
¥

F›sk, büyük günâh iﬂlemekdir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye:

102.]
¥

Füsûl-i sitte, Muhammed Pârisân›n kitâb›d›r. 3/17.

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Mutlak fazîlet [üstünlük], hem zâhirî teblîgi, hem bât›nî teblîgi berâber bulundurana mahsûsdur. 2/57.
¥ Fazîlet ve üstünlük, kerâmetin çoklu¤una ba¤l› de¤ildir.
2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

Allahü teâlân›n fi’lleri sonradan olma de¤ildir. Herﬂey
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bir fi’l-i ezelî ile yarat›lmakdad›r. Her ﬂey bu fi’lin eserleridir, Hak teâlân›n fi’lleri de¤ildirler. 1/266. [Mektûbât Tercemesi:
350.]
¥ F›kh›n kurucusu Ebû Hanîfedir. Ve f›kh›n dörtde üçünü o ictihâd etmiﬂdir. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ Felsefeciler, t›b ve astronomi ilmini Peygamberlerin kitâblar›ndan çald›lar. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Yunan felsefecileri, dünyâdaki insanlar›n en câhilidir.
3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Felsefecilerin k›sa [hatâl›] görüﬂleri, yaln›z madde âlemini görmekdedir. Ve nefsi, akl›, ma’nevî âlemden saym›ﬂlard›r. 1/34. [Mektûbât Tercemesi: 60.]
¥ Yunan felsefecilerinin önce gelenleri, akl ile hareket
edenlerden iken, Allahü teâlân›n varl›¤›n› anl›yamad›lar. Kâinât›n varl›¤›n›, kendi kendine var dediler. Felsefecilerin sonra gelenleri, Peygamberlerin nûrlar›n›n bereketi ile Allahü
teâlân›n varl›¤›na inand›lar. Allahü teâlân›n birli¤ini isbât eylediler. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]

Felsefeciler, göklerin ve y›ld›zlar›n sonradan yok olmas›n› kabûl etmezler, ebedîdir, derler. Ba’z› müslimânlar, onlar› müslimân san›r. Hâlbuki islâm ahkâm›ndan ba’z›s›n›
yapsalar dahî, bunlar kâfirdir. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥

¥ Felsefecilerin ilmini kabûl eylemek, Enbiyây› inkâr eylemekdir. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Fenâ, sâlikin yetiﬂdiricisi olan isme kavuﬂup, orada yok
olmas›d›r ki, vilâyetin ilk basama¤›d›r. 1/287. [Mektûbât Terce-

mesi: 426.]
¥ Kalbin fenâs›, kalbin mâsivâdan tam kesilmesi ve mâsivây› unutmas›d›r ki, zor ile hât›r›na soksalar, hât›rlayamaz.
Bu fenâ, kalbin zikrinin netîcesidir. 2/83.
¥ Fenâ, mâ-sivân›n [Allahü teâlân›n gayrisinin] unutulmas›ndan ibâretdir. Ve mâsivâ iki k›smd›r: Biri âfâk ve biri
enfüsdür. Âfâk›n unutulmas›, ilm-i husûlînin yok olmas›d›r.
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Enfüsün unutulmas›, ilm-i huzûrînin yok olmas›d›r. Birincisi,
Evliyân›n nasîbidir. ‹kincisi, Evliyân›n büyüklerinin nasîbidir. 3/60.
¥ Fenâ, mâsivân›n unutulmas›d›r ki, dâimî bilmemekdir.
Ba’zan bilmek, ba’zan bilmemek ﬂeklinde de¤ildir. 2/99.

[Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Fenâ ve bekâ, yarat›lm›ﬂ olan›n, yarat›lm›ﬂl›kdan kurtulmas› de¤ildir. Vücûb hâs›l olmak de¤il. Bu küfrdür. Belki
ma’nâs›, Allahü teâlâ taraf›ndan yok edilmekdir ve var edilmekdir. 3/53.
¥ Fenâ, z›lle [mahlûkâta] ba¤l›l›kdan kurtulmakd›r. Meselâ, ödünc elbiseler giyen bir ﬂah›s, elbiselerin, baﬂkas›na
âid oldu¤unu iyice görüp, elbiseyi giyinmiﬂ oldu¤u hâlde, elbiseyi sâhibine verip, kendini bir derecede ç›plak bula ki, hayâs› [utanmas›] sebebi ile, kendisini bir köﬂeye çekmek gibidir. 3/109.
¥ Fenâ-i husûlî, sâlik, hayrete ve cehle kavuﬂmad›kca nasîb olmaz. 1/240. [Mektûbât Tercemesi: 299.]
¥ Fenâ ›tlâk› [fenâ ta’bîr olunmas›], seyr-i ilallah› temâm
eyledikde nasîb olur. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Fenâ, mâsivân›n unutulmas›d›r. Mâsivân›n yok edilmesi de¤ildir. Bu unutmak, dünyâ ve âh›rete ﬂâmildir. 3/123.

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Fenâ, ecel-i müsemmâ gelmeden evvel, ölmekden ibâretdir. 1/159. [Mektûbât Tercemesi: 194.]
¥ Tam fânî olmak, (ene=ben) ta’bîrinin do¤uﬂ noktas›
olan, yokluk hakîkatinin anlaﬂ›lmas›na ba¤l›d›r. 3/79.

Nefsin fenâs›, nefsin temâmen nefy edilmesidir.
[Fe’âliyyetlerinin te’sîrsiz hâle getirilmesidir.] 3/60.
¥

¥ Fenân›n hakîkati, ismlerin çoklu¤unu, s›fat, ﬂu’ûn ve
i’tibârât› görüﬂden gizlemek, Allahü teâlân›n zât›n›n birli¤inden baﬂkas› düﬂünülmez. 2/35. [Se’âdet-i Ebediyye: 940.]

– 138 –

¥ Fenâ hâs›l olmad›kca, Allahü teâlân›n zât› bilinemez.
1/311. [Mektûbât Tercemesi: 497.]
¥ Fenâ hâs›l olmad›kca, cenâb-› Kudse kavuﬂmak müyesser de¤ildir. 1/31. [Mektûbât Tercemesi: 52.]
¥ Fenâ, vilâyet yolunda lâz›md›r. Çâre yokdur ve nübüvvet yolunun yaklaﬂma derecelerinde, eﬂyâya ba¤l›l›¤›n ortadan kalkmas› için, fenâ hiç lâz›m de¤ildir. 1/313. [Mektûbât Ter-

cemesi: 502.]
¥ Fenâ ve bekâ, rûh vasflar›ndand›r. Zâhirin olgunlu¤u,
bât›n›n hâllerinden ma’lûmât verir. 3/53.
¥ Fenâ ve bekâ, sâlikin mebde-i te’ayyünü olan ism iledir.
Zât-i teâlâ ile de¤ildir. 3/79.
¥ Kalbin fenâs›na kavuﬂmas›na aldanmamal›d›r, geri dönmek mümkindir. 1/116. [Mektûbât Tercemesi: 165.]

Fenân›n hâs›l olmas›nda, varl›¤›n yok olmas› lâz›m de¤ildir. Çünki, fenâ için, varolmak [vücûdîlik] yokdur ki, yoklu¤u tasavvur edilsin. Yokluk ile ilgili birﬂey idi. Vehm ile
kendini var sayd›. Görülenin yok olmas› ile, s›rf yokluk olur.
3/62. [Se’âdet-i Ebediyye: 754.]
¥

¥ Fenân›n mukaddemeleri [Fenân›n baﬂlang›clar›] makâmât-i aﬂere [on makam]dir ki, tevbe, zühd, tevekkül, kanâ’at,
uzlet, zikr, teveccüh, sabr, murâkabe ve r›zâd›r. Bunlar› ele
geçirmek gerekdir. Her ne kadar fenâ, Cenâb-› Hakk›n ihsân› ise de, bunlar çal›ﬂmakla kazan›l›r, [kesb edilir]. 1/38.

[Mektûbât Tercemesi: 65.]
¥ Fenâ ve bekâ ta’bîrleri, sonradan ihdâs edilmiﬂ olup, ilk
def’a kullanan Ebû Sa’îd-i Harrâzd›r. 1/313. [Mektûbât Terce-

mesi: 502.]

–K–
¥

Kabe kavseyn ev ednâ. 2/91.

¥ Kâdî ‹yâd, (ﬁifâ)s›nda, imâm-› Mâlikden naklen buyuruyor ki: Eshâb-› kirâma ve Alî ve Mu’âviye veyâ Amr ibni
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Âs’a “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” dalâlet ve küfr üzere dil uzatan öldürülür. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Kabr, dünyâ ile âh›ret aras›nda geçiddir, ya’nî vâs›tad›r.
3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

Kabr azâb›, âh›ret azâblar› cinsindendir. Rü’yâ elemleri, dünyâ azâblar› cinsindendir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥

¥ Kabr s›kmas› ve onda Münker-Nekîrin süâli hakd›r.
3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Kabr azâb›, kâfirlere ve ehl-i îmân›n ba’z› âsîlerine olacakd›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Kabrde hâs›l olan hâller, ölüm zemân›nda hâs›l olan
hâllerin üstündedir. 1/263. [Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥ Kabr azâb›ndan ve sevâb›ndan halâs imkâns›zd›r. [Kabrde yâ azâb veyâ sevâb vard›r.] 2/58. [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Kabr azâb›, bilhâssa, bevlden sak›nm›yanlara [üzerine
idrar s›çratanlara] ve söz taﬂ›yanlarad›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 102.]
¥ Kabr üzerine çiçek veyâ a¤aç dikmelidir. Bunlar›n tesbîhlerinin sevâb› meyyite vâs›l olur. (‹bni Âbidîn.)
¥ Kaderin ma’nâs›, ortaya getirmek ve yaratmakd›r. Yokdan yarat›c› ancak Allahü teâlâd›r. 1/289. [Mektûbât Tercemesi:

442.]
¥ Kulun kudreti, fi’llerin meydâna gelmesinde te’sîr eder.
1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Kudret, iﬂi yapabilecek gücü ve yapm›yacak gücü vard›r, ma’nâs›nad›r. 3/26.

Âleme kadîmdir [sonradan yarat›lmam›ﬂ] demek küfrdür. 3/57. [Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥

¥ Kur’ân-› kerîme mahlûk diyen kâfir olur. Kur’ân-› kerîmin harfleri ve kelimeleri, kelâm-› nefsînin delîlleri olup,
bir k›sm› önce, sonra olmas› sebebi ile hâdis ve mahlûkdur.
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Bu kelimelerin delâlet etdi¤i ma’nâlar kadîmdir, mahlûk de¤ildir. 3/120.
¥ Kur’ân-› kerîm iki k›smd›r. Muhkemât ve müteﬂâbihâtd›r. Muhkemât, islâm ilmlerinin ve ahkâm›n kayna¤›d›r.
‹kinci k›sm›, hakîkat ve esrâr [s›rlar] ilminin hazînesidir ki
[deposudur ki], te’vîlini ancak râsih âlimler aç›klar. Muhkemât, Kur’ân-› kerîmin kökleri ve meyvâlar›d›r, ammâ müteﬂâbihât maksadd›r ve kitâb›n özüdür. 2/18.
¥ Kur’ân-› kerîm tilâveti, ibâdetlerin üstünüdür. [Tilâvet,
insan okumas›na denir. Teypden, hoparlörden ç›kan sese,
okumak de¤il z›rlamak denir. “Elmal› tefsîri”] 3/100.
¥ Kur’an-› kerîmde, sâlih amellerden maksad, islâm›n beﬂ
rüknüdür. 1/304. [Mektûbât Tercemesi: 487.]
¥ Kur’ân-› kerîmden ahkâm ç›karmak, evvelâ ibâret-i nas
ve iﬂâret-i nas ve delâlet-i nas ve iktizâ-i nas ile anlaﬂ›l›r. Lügat ehlinden avâm ve havâs bu anlay›ﬂda berâberdirler. ‹kinci olarak, ictihâd vâs›tas› iledir ki, müctehid olan âlimlere
mahsûsdur. Üçüncü olarak, insan›n idrâkden âciz oldu¤u
ma’nâlard›r ki, bunun bildirilmesi cenâb-› Hakdand›r ve ancak Peygambere mahsûsdur ki, aç›klanmas› sünnet iledir.
2/55. [Se’âdet-i Ebediyye: 48.]
¥ Kur’ân-› kerîmin toplay›c›s› Osmân-› Zinnûreyndir.
Belki S›ddîk ve Fârûkdur “rad›yallahü anhüm”. 2/23.

[Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ Kur’ân-› kerîmin adem-i fehminden [anlaﬂ›lmamas›ndan] hâs›l olan i’câz ve hidâyet [derin ma’nâ], anlaﬂ›landan
hâs›l olmaz. [Anlaﬂ›lm›yan k›sm›n ma’nâs›, dahâ çok olup,
anlaﬂ›lan›n azd›r.] 3/29.
¥ Kur’ân-› mecîd, islâmiyyetin ahkâm›n›n hepsini kendinde toplam›ﬂd›r. Geçmiﬂ dinlerin hepsini de kendinde toplam›ﬂd›r. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ Kur’ân-› kerîm, inzâl olan bütün kitâblar›n hepsinin asl› ve en ﬂereflisidir. Zîrâ merkez, dâirenin çevresine göre en
ﬂerefli yeridir. 3/100.
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¥ Kurb [yak›nl›k] ve vüsûl [kavuﬂmak] ve emsâli sözler,
baﬂka kelime bulunamad›¤› için söylenmiﬂdir. Yoksa, o makâmda, kurb ve vüsûl, ﬂühud [görmek] ve ma’rifet [bilmek]
ve cehl [cehâlet] yokdur. 1/279. [Mektûbât Tercemesi: 410.]
¥ Kurb [yak›nl›k] ve bu’d [uzakl›k] o makâmda birbirinden baﬂka de¤ildir. 1/262. [Mektûbât Tercemesi: 345.]
¥ Bedenlerin yak›nl›¤›, kalblerin yak›nl›¤›nda çok te’sîrlidir. 1/207. [Mektûbât Tercemesi: 244.]
¥ Bedenlerin yak›nl›¤› istenmelidir. Çünki, ni’metin temâm› bu yak›nl›¤a ba¤l›d›r. 1/222. [Mektûbât Tercemesi: 274.]
¥ Karanfil, tarç›n ve sâir ﬂerbetlerin içilmesi yasak de¤ildir. [Çay ve kahve de böyledir.] 1/191. [Mektûbât Tercemesi: 227.]
¥

Kusûr ve noksan› i’tirâf etmek de bir devletdir. 3/17.

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]

Kazâ iki k›smd›r: Kazâ-i mu’allak, kazâ-i mübremdir.
Kazâ-i mu’allak de¤iﬂebilir. Kazâ-i mübrem de¤iﬂmez. 1/217.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 261.]
¥ Kazâya râz› olmak, iste¤e mâni’ olsa, düâ ile emr olunmamak lâz›m gelirdi. 1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Kazâ, insan›n kudretini ve ihtiyâr›n› yok etmez. Hak teâlân›n kazâ eyledi¤ini, kul ihtiyâr› ile iﬂler veyâ terk eder.
1/289. [Mektûbât Tercemesi: 442.]
¥ Kutb-ul-aktâb, kutb-› medârd›r. 1/251. [Mektûbât Terceme-

si: 308.]
¥ Kutba, yard›mc›lar› i’tibâriyle kutb-ul-aktâb dahî derler. 1/256. [Mektûbât Tercemesi: 318.]
¥ Kutb-› medâr makâm›, hilâfet makâm›na münâsib olan,
kemâlât-› asliyyenin [asl olgunluklar›n] z›lleridir. 1/260.

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Kutb-› irﬂâd makâm›, imâmet makâm›n›n kemâlât› z›lliyyesidir. [Z›lli kemâlât›d›r]. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Kutb-› irﬂâd, yukar› çekilerek son mertebeye kavuﬂ– 142 –

dukdan sonra, nefsi kulluk makâm›na iner. Rûhu da, Cenâb-› Hakka müteveccih olan bir müntehîdir ki, ferd-i kemâlât› kendisinde toplam›ﬂd›r. 1/285. [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Kutb, Muhammed-ül-meﬂrebdir. Zât›n tecellîsi Muhammedîler içindir. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Kutb-› ebdâl, ‹srâfil aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r.
Muhammed aleyhisselâm›n aya¤› alt›nda de¤ildir. 1/287.

[Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ ‹nsan›n latîfe-i kalbi, hakîkat-i câmi’ad›r. Âlem-i halk
ile âlem-i emrin kemâlât›n› câmi’dir. [‹kisinin kemâlât›n›
kendisinde toplam›ﬂd›r]. 2/21
¥ Kalb, vilâyet lisân›nda, insanl›¤›n hakîkatlerini toplay›c›d›r ki, âlem-i emrdendir. Nübüvvet lisân›nda kalbden murâd, et parças›ndan ibâretdir ki, cesedin sâlih olmas› onun ›slâh›na ba¤l›d›r. 2/21.
¥ Kâmil mü’minin kalbi mekâns›zd›r. Di¤erlerinin kalbi
mekâns›zl›k zirvesinden inip, maddeye [niçin, ne kadara]
ba¤lanm›ﬂd›r. Mümkinât dâiresine dâhil olmuﬂdur. 1/287.

[Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥

Kalb, rûh ile nefs aras›nda geçiddir. 1/287. [Mektûbât Ter-

cemesi: 426.]
¥ Kalb, âlem-i halk ile, âlem-i emr aras›nda geçiddir. 3/45.

[Se’âdet-i Ebediyye: 914.]
¥ Kalb, hâllerin baﬂlang›c›nda ve ortas›nda hislere tâbi’dir.
Bunlara sohbetden uzak kalmak câiz de¤ildir. Fekat, sonda,
kalbin hisse ba¤l›l›¤› kalmay›p, hisden uzak olmak, kalbin yak›nl›¤›na te’sîr etmez. 1/117. [Mektûbât Tercemesi: 166.]
¥ Kalbe gelen zulmeti [lekeleri] temizlemek için, tevbe ve

istigfâr ve piﬂmânl›k ve ilticâ etmelidir [s›¤›nmal›d›r] . En kolay ﬂeklde mümkin olur. 1/171. [Mektûbât Tercemesi: 212.]
¥

Kalbin itminân› zikr iledir. ‹sbât ve delîl ile de¤ildir.

3/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 481.]
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¥ Kalbin akla ve nefse bir mikdâr ba¤l›l›¤› muhakkakd›r.
1/41. [Mektûbât Tercemesi: 69.]
¥ Kalbin, birden fazlaya muhabbeti olmaz. [Kalbin muhabbeti, muhakkak bir ﬂeyedir]. Ve maddelerin çoklu¤u,
mal, evlâd, makâm ve medh olunmak ve insanlar aras›nda
makâm sâhibi olmak gibi muhabbetin çeﬂidleri ve mikdârlar›, her ne kadar birden fazla ﬂeye kalbin muhabbetini gösterse de, yine sevgisi birdir ki, o da nefsidir. Ve onlara olan muhabbeti nefsine olan muhabbetin parçalar›d›r. Zîrâ, ad› geçen eﬂyây› kendi nefsi için ister. Nefsine olan muhabbeti yok
olsa, onlara muhabbeti dahî yok olur. 1/24. [Mektûbât Terceme-

si: 42.]
¥ Kalb iki hâlden birisindedir. Yâ, îmân edilecek ﬂeylere
îmân etmiﬂ, ba¤lanm›ﬂd›r. Veyâhud, o îmân edilecek ﬂeyleri
inkâr etmekdedir. Îmân edip ba¤lanman›n alâmeti, îmân edilecek ﬂeylere kalbin râz› olmas›d›r. Ve onun sebebiyle gö¤sün aç›lmas› ve ferâhlamas›d›r. Küfr ve inkâr›n alâmeti, tasdîk edilecek ﬂeyleri kalbin sevmemesi ve o sebebden gö¤sün
daralmas›d›r. 3/51.
¥ Kalbde hâs›l olan ma’nâ ve di¤er latîfeler [lutfa u¤ramas›] için, hayâlde sûret vard›r. 3/119.
¥ Kalb göze tâbi’dir. Gözü harâmlara kapamay›nca, dilin
[gönülün] muhafazas› zordur. Ve zîrâ kalb gördü¤ü harâma
ba¤l› oldukca, fercin muhâfazas› zordur. Çünki, fercin korunmas› için, gözü harâmdan korumal›d›r; kapamal›d›r. 3/41.

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Kalbin selâmeti, mâsivây› unutma¤a ba¤l›d›r. Öyle ki,
bin sene ömrü olsa, eﬂyâ aslâ hât›r›na gelmiye. Bu devlete
kalbin fânî olmas› derler. Ve bu yolda, ilk ad›md›r. 1/278.

[Mektûbât Tercemesi: 409.]
¥ Kâmil mü’minin kalbi ya’nî ârife olan zuhûr [ârifde görünenler] Arﬂ›n nûrlar›ndan al›nm›ﬂd›r. Ve z›ll›dir. 3/11.

[Se’âdet-i Ebediyye: 917.]
¥

Kalbde görünenler, Arﬂ›n dalgalar›d›r, Arﬂdan aks
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ederler. Arﬂ›n hakîkati de¤ildir. 1/95. [Mektûbât Tercemesi: 141.]
¥ Kalb ve Arﬂ, gerçi âlem-i halkda görülmekdedir. Ammâ
âlem-i emrdendirler. 1/34. [Mektûbât Tercemesi: 60.]
¥ Kalbin tasdîk ve yakîni hâs›l oldukdan sonra, zuhûr
eden küfr ve inkâra kaynak, nefs-i emmârenin red s›fat›d›r
ki, makâm sevgisi ve hükm etmek cibilliyetinden ileri gelir.
Ve baﬂkas›na tâbi’ olmak ve taklîd etme¤i kabûl etmeme tabî’at›nda [yarat›l›ﬂ›nda]d›r. ‹ste¤i budur ki, herkes kendini
tasdîk etsin, ba¤lans›n. Ve kendi baﬂkas›na tâbi’ ve teslîm ve
taklîd ile ba¤lanmas›n. [Nefs böyle ister]. 3/51.
¥ Kalblerin bu dünyâda Hak teâlâdan nasîbi îkândan
gayri de¤ildir. [Yakînî bir îmândan gayrî de¤ildir]. Onu
rü’yet ve müﬂâhede zan ederler. 3/90. [Se’âdet-i Ebediyye: 927.]
¥ Kalb sâlih ise, beden dahî sâlih olur. Kalb fâsid ise, beden dahî fâsiddir. 2/21.
¥ Kalb cârullahd›r [Kalbde Allahü teâlâ tecellî etmekdedir]. Mukaddes cenâb›na kalb gibi yak›n birﬂey yokdur. Kalbin
incitilmesinden kaç›nmak lâz›md›r. Mü’min kalbi olsun. Âsî
kalbi olsun. Zîrâ komﬂu eziyyetden korunmal›d›r. Allahü sübhânehunun zâten incinmesine sebeb olan küfrden sonra, kalbi
incitmek gibi bir eziyyet yokdur. Halk›n cümlesi [insanlar›n
hepsi] Allahü teâlân›n köleleridir. Bir ﬂahs›n kölesine hâinlik
yapmak ve darb etmek, efendisini incitir. Muhakkak ﬂimdi,
mutlak mâlik olan Allahü teâlân›n büyüklü¤ü düﬂünüldükde,
onun mahlûkunda tasarruf eylemek, ancak emr eyledi¤i kadar
mümkindir. 3/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 914.]

Kalb-i hakây›k muhâldir. [Bir ﬂeyin özünü de¤iﬂdirmek
mümkin de¤ildir. Meselâ bak›r› alt›n, cevizi armut yapmak
mümkin de¤ildir.] 3/1. [Se’âdet-i Ebediyye: 101.]
¥

¥ Ay,

›ﬂ›¤›n› güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan al›yor. 3/118.

¥ Kamis, ayaklara kadar, d›r’, gö¤se kadar aç›lan gömlekdir. 1/313. [Mektûbât Tercemesi: 502.]
¥

Kul hakk›, ne kadar az olsa da, Cennete girme¤e mâ– 145 –
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ni’dir. 2/87. [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]
¥ Kavme ve celsede tumânînet edeler ki, farz veyâ vâcibdir. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ Gadab kuvveti, ﬂehvet kuvveti, h›rs, hased, alçakl›k ve
bil-cümle kal›b›n parçalar› olan dört unsurun muhtelif tabi’atlar›d›r. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ K›yâs ve ictihâd bid’at de¤ildir. Zîrâ, k›yâs ve ictihâd,
naslar›n ma’nâs›n› aç›klar. Bundan baﬂka bir ﬂey ortaya koymaz. 1/186. [Mektûbât Tercemesi: 223.]
¥

Küçük k›yâmet ölümdür. 1/276. [Mektûbât Tercemesi: 403.]

¥ K›yâmet gününde, gökler ve y›ld›zlar ve yer ve da¤lar
ve denizler ve hayvan ve bitki ve madenler, hepsi yok olurlar. Bu yok olma birinci nefhada olacakd›r. 3/57. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 116.]
¥ K›yâmet günü müyesser olan hâller, kabrdeki hâllerin
üstündedir. 1/263. [Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥ K›yâmet, insanlar›n ﬂerlileri üzerine kopsa gerekdir.
2/23. [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ K›yâmetde ahkâm-› islâmiyyeden süâl olunur. Tesavvufdan olunmaz. 1/48. [Mektûbât Tercemesi: 84.]
¥ K›yâmet alâmetlerinin sonuncusu ateﬂdir ki, Adenden
ç›ksa gerekdir. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ K›yâmetde hesâb, önce nemâzdand›r. Nemâz dürüst
ise, di¤er hesâblar kolay geçer. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ K›yâmet yak›nd›r. Zulmetlerin toplanma zemân›d›r.
Hayrl› olmak ve nûrlu olmak nerededir. 3/106.
¥

Kâinâtda görülen Cemâl de¤il, Celâldir. 2/24. [Se’âdet-i

Ebediyye: 947.]
¥ Kâr budur, bunun gayrisi hiçdir. 1/271. [Mektûbât Terceme-

si: 386.]
¥

Kâfirlerin âdetlerini yapan ve merâsimlerine hurmet
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eden bir kimsede, o esnâda zerre kadar dahî îmân var ise,
Cehenneme gider. Ammâ o zerre îmân bereketi ile, ebedî
azâbdan kurtulur. 2/37. [Se’âdet-i Ebediyye: 910.]
¥ Kâfirlerin belli günlerinde, küfr ehlinin âdetlerini yapmak ve ehl-i küfrün hediyyelerine benzer hediyyeleri k›zlar›n›n ve o¤ullar›n›n evlerine göndermek ve kaplar›n› kâfirler
gibi o zemânlarda boyamak ﬂirk ve küfrdür. 3/41. [Se’âdet-i

Ebediyye: 778.]
¥ Kâfirlerin, kendilerinin de¤er verdikleri günleri ta’zîm
ve o günlerde yehûdîlerin belli âdetlerini yapmak, ﬂirki gerekdirir ve küfrü îcâb etdirir. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Kâfirlerin perîﬂân sözlerinden üzülmiyeler. “Herkes, ken-

dine uygun iﬂi yapar.” [Âyet-i kerîme meâli]. ‹yi ve kötü sözlerine karﬂ›l›k vermemelidir. 1/204. [Mektûbât Tercemesi: 243.]
¥ Kâfirlerle kar›ﬂmakdan kurtulma¤a çâre yokdur. Bu kar›ﬂma sebebiyle, ehl-i islâm› necs bilmiyeler. 3/22. [Se’âdet-i

Ebediyye: 70.]
¥ Kâfirlerle kar›ﬂmak, görüﬂmek, zarûret mikdâr› olmal›d›r. 1/265. [Mektûbât Tercemesi: 349.]
¥ Kâfirlerin yiyecek ve içeceklerinin harâm olmas›na
hükm verenler, kendilerini onu iﬂlemekden korumalar› imkâns›zd›r. 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥ Kâfirler, yaln›z dâr-ül-harbde sâkin olanlar de¤ildir.
2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Kâfirlere Hak teâlân›n düﬂmanl›¤›, zâtîdir. Nefsin arzûlar› ve di¤er kötü amellerden hâs›l olan kötülü¤ü ise, s›fatlar› sevmez. Bunlara düﬂmanl›k s›fata âiddir. Rahmet s›fat›, zât›n düﬂmanl›¤›n› ortadan kald›rmaz. 1/266. [Mektûbât Terceme-

si: 350.]
¥ Kâfirlere, islâmiyyetin ahkâm›n› tatbîk etmek, kaf da¤›
kadar a¤›r gelir. 2/95.

Mahrûm ve fakîr kâfirin sebebi ﬂudur ki, kâfir, Hüdân›n düﬂman›d›r. Ve dâimî azâba müstehakd›r. Ve dünyâda
¥
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azâb›n kald›r›lmas› ihsân ve ni’met-i ilâhîdir. Kâfirlerin
ba’z›s›na, hem azâb›n› kald›rarak, hem de lezzet bahﬂ ederek, ba’z›s›n›n yaln›z azâb›n› kald›rarak dünyâda f›rsat verirler. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Kâfirlerin ba’z›s›n›n hakîkatinde sevgi oldu¤u için, cezbe görülür ise de, islâmiyyete uymad›klar›ndan, ebedî hüsrâna düﬂeceklerdir. 1/117. [Mektûbât Tercemesi: 166.]
¥ Tarîkati inkâr eden dahî, Allahü teâlây› bir bilip, mâsivây› yok ve fânî k›lm›ﬂd›r. Böylece ârifdir, fekat tam ârif de¤ildir. 3/91.
¥

Kibr, alçak s›fatlar›n en kötüsüdür. 2/50. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 948.]
¥

Büyük günâh iﬂlemek küfr de¤ildir, f›skd›r. 3/17.

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Büyük günâh iﬂleyen îmândan ç›kmaz. ‹mâm-› a’zamdan süâl olunan k›ssa. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Büyük günâhlar›n ›srar›, insan› küfre götürür. 3/17.

[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Büyük günâh sâhibi, Allahü teâlân›n irâdesine kalm›ﬂd›r. ‹sterse, afv eder. Dilerse, azâb eder. 3/17. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 102.]
¥ Büyük günâh sâhibinin azâbda ebedî kalmas›, harâma
halâl demesinden dolay›d›r [inkâr etmesidir]. 1/266. [Mektû-

bât Tercemesi: 350.]
¥ Kitâbullahdan sonra, kitâblar›n en sa¤lam› Buhâriyyi
ﬂerîfdir. 2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥

“Kitâb-› f›karât” Hâce-i ahrâr›nd›r. 1/290. [Mektûbât Ter-

cemesi: 447.]
¥ Yalan ve iftirâ, bütün dinlerde harâmd›r. Ve bu harâmlar› iﬂleyenlere azâblar bildirilmiﬂdir. 3/34. [Se’âdet-i Ebediyye:

115.]
¥

Kerâmet hakd›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
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¥ Kerâmet ile istidrâc aras›ndaki fark. 1/107. [Mektûbât Ter-

cemesi: 191.]
¥ Kerâmetin çoklu¤u iki ﬂey üzeredir. Yükselirken çok
yükselip, inerken az inmekdir. [Urûcun çok olmas›, nüzûlün
az olmas›.] 1/216. [Mektûbât Tercemesi: 259.]

Kerâmet, yakîni kuvvetlendirmek içindir. Yakîn verilmiﬂ [ihsân edilmiﬂ] olan için kerâmete hâcet yokdur. 2/92.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Kürsî-yi ilâhî, âlem-i emrden de¤ildir. Zîrâ arﬂdad›r.
Göklerden de de¤ildir. 2/76. [Se’âdet-i Ebediyye: 915.]
¥

Kerîmlerin keremine behâne [ufak bir sebeb] kâfîdir.

2/90.
¥

Kesb olunan amellere, a’zâlar›n ﬂâhidli¤i hakd›r. 2/67.

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥

Keﬂfde hatâ vard›r. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]

¥ Keﬂf ve ilhâm, baﬂkas›na hüccet de¤ildir. Ammâ müctehidin kavli, baﬂkas›na hüccetdir. 1/31. [Mektûbât Tercemesi:

52.]
¥

Kâ’be, zuhûrlar›n ve Arﬂa olan tecellîlerin üstüdür.

2/72.
¥ Kâ’be, d›var, direk ve taﬂdan ibâret de¤ildir. Bunlar olmasa, yine Kâ’bedir. Ve kendisine do¤ru secde edilen yerdir.
3/100.
¥ Kâ’be, sûretâ dünyâdand›r. Hakîkatde âh›retdendir.
1/263. [Mektûbât Tercemesi: 346.]
¥

Kâ’be, Ravda-i mütahharadan efdaldir. 2/72.

¥ Kâ’benin hakîkati, te’ayyün mertebelerinin üstünde
olup, s›rf nûrdur. 3/100.
¥

Kâ’benin hakîkati. 1/263. [Mektûbât Tercemesi: 346.]

Kâfirleri azîz tutan, müslimânlar› tahkîr etmiﬂ olur.
1/193. [Mektûbât Tercemesi: 229.]
¥

– 149 –

¥ Küffâr› [kâfirleri] azîz tutmak, meclislerine hurmet ve
sohbetlerine devâm etmek ile olur. 1/163. [Mektûbât Tercemesi:

200.]
¥ Kâfirlerden ﬂeyler süâl edip, hükmlerinin îcâb›yla amel
eylemek, o düﬂmanlar› son derece yükseltmekdir. 1/163.

[Mektûbât Tercemesi: 200.]
¥ Kâfirlerin kötülenmesinde yaz›lm›ﬂ ﬂi’rleri okumak câizdir. 1/139. [Mektûbât Tercemesi: 181.]
¥

Kâfirlere âh›retde asla merhamet yokdur. 2/220.

¥ Kâfirlerin dünyâda merhamete kavuﬂmalar›, görünüﬂ
i’tibâriyledir. Hakîkatde hîledir, istidrâcd›r. 1/266. [Mektûbât

Tercemesi: 350.]
¥ Kâfirlere dünyâda hâs›l olan ni’metler, onlar›n harâb
olmalar› için, istidrâc yolu ile, ni’met ﬂeklinde gösterilmiﬂlerdir. Tâ ki, yüz çevirme ve dalâletde gark olmalar› içindir.
2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Kâfirlerin düâlar› bât›ld›r. Kabûl edilmez. Kabûl olma
ihtimâli yokdur. 1/163. [Mektûbât Tercemesi: 200.]
¥

Kâfirlerin cezbeden nasîbi oldu¤u. 3/118.

¥ Kâfirlere nefslerinin parlamas› vaktinde, gaybî iﬂlerin
meydâna gelmesi istidrâcd›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Kâfirlerin te’ayyünlerinin baﬂlang›c› mud›l ismine te’alluk eder [ba¤lan›r]. 3/114.
¥ Dedi-koduya k›ymet verilirse, söz taﬂ›yanlardan kurtulmak mümkin de¤ildir. Ve ihlâsa kavuﬂmak da, mümkin olmaz. 1/229. [Mektûbât Tercemesi: 281.]
¥

Küfr, nefs-i emmâre arzûlar›ndan kaynaklan›r. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Muvakkat [geçici] bir küfr için, ebedî azâbla cezâland›raca¤›n›n sebebini [hikmetini] Allahü teâlâ bilir. Yarat›lm›ﬂlar›n ilmi buna yetiﬂmez. 1/214. [Mektûbât Tercemesi: 257.]
¥

Küfrden baﬂka günâhlar için, ebedî azâb bildiren âyet-i
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kerîmeler; o günâh› iﬂlemekde, hiçbir sak›nca görmemek ve
islâmiyyetin emr ve yasaklar›n› aﬂa¤› görmek gibi küfr ﬂâibesinden [bulaﬂmas›ndan] dolay›d›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi:
350.]
¥ Küfr, her taraf› kaplamad›kça ve aç›kdan yap›lmad›kça
Mehdî “aleyhirrahme” gelmez. 2/68. [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]

Küfr ve islâm›n ahkâm›n›n ikisini de berâber yapan
müﬂrikdir. Küfrden uzak durmak, islâm›n ﬂart›d›r. 3/41.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Küfrün her çeﬂidine tutulmuﬂ olan muayyen bir ﬂahsa,
islâm ihtimâli var ise, Cehennemlik demeyip, la’net etmemelidir. 2/36. [Eshâb-› Kirâm: 222.]
¥ Küfrü doksan dokuz vechi ile zâhir [aç›k] ve bir vech ile
islâm olan kimseyi, küfr ile hükm eylememeli. [Bir iﬂinden
veyâ bir sözünden yüz ma’nâ anlaﬂ›lsa, doksandokuzu küfrünü, biri îmân›n› gösterse, îmânl› oldu¤unu anlamal›]. 3/38.

[Se’âdet-i Ebediyye: 68.]
¥ Küfr, dinleri inkârd›r. ﬁirk, bir küfrdür ki, mutlak küfrden dahâ ileridir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ Küfr, zarûrî olan dînî vecîbeleri ve meﬂhûr olan islâm dîninin ahkâm›n› inkâr ve dinden oldu¤u zarûrî olarak bilinen
nesneyi kabûl etmemekdir. 3/38. [Se’âdet-i Ebediyye: 68.]
¥ Tarîkat küfrü, hakîkî sevgilinin muhabbetinin galebesinden do¤du¤u için, makbûldür. 2/95.
¥

Tarîkat küfrü sekr, islâm-› hakîkî sahvd›r. 3/46.

¥ Hakîkî küfr, Hâl›k ile mahlûkun baﬂkal›¤›n› görmemek-

dir. 1/245. [Mektûbât Tercemesi: 303.]
¥ Bir kelâm ki, onda s›ra ola. Öncelik ve sonral›k ola.
Bunlar, sonradan olma alâmetlerdir. Hak teâlâdan sâd›r olmaz. Mûsâ ve Cebrâîl aleyhimesselâm›n iﬂitdikleri kelâm-›
ilâhîdir. Ammâ, o kelâmlar›n Hak sübhânehuya nisbeti, mahlûkun Hâl›ka nisbeti gibi idi. Kelâm›n söyliyene nisbeti gibi
de¤il idi. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
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¥ Kelâm-› ilâhî te’vîl olunur. Kelâm-› ilâhînin tefsîri nakl
ve iﬂitmekle ﬂartl›d›r [olur]. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Kelâm-› lafzî, kelâm-› nefsî gibi, Hak kelâm›d›r. Bunu
inkâr eden de kâfir olur. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]

Kelâm-› ilâhî, ba’z› büyükler için, tâbi’ olmak ve vâris
olma yolu ile meydâna gelir ki, bu kelâm ilhâm›n rûha ba¤lant›l› olmas› ve melek ile olan kelâm›n gayr›d›r. 3/120.
¥

Kulun kelâm›n›, Allahü teâlâ, harf ve kelimelerin önceli¤i ve sonral›¤› ve vâs›tas› olmaks›z›n iﬂitir. 3/120.
¥

¥ Gülistân ve Bostan gibi kitâblar›n ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi, kelâm ilmi akîdelerini [îmân›] ve f›kh ahkâm›n› ö¤retme¤e göre lüzûmsuzdur. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ “‹ki kelime vard›r. Söylemesi çok kolayd›r. Terâzîde
çok a¤›r gelirler. Allahü teâlâ, bu iki kelimeyi çok sever. Sübhânallahi ve bi hamdihi, sübhânallahil’azîm.” Hadîs-i ﬂerîf.
1/308. [Mektûbât Tercemesi: 493.]
¥ Kelime-i temcîd, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” ile
elem ve kötü ﬂeyleri def’ eyliyeler. 2/32. [Se’âdet-i Ebediyye:

427.]
¥ Kelime-i temcîd okumak, cin ﬂerrinden muhâfaza eder.
1/174.
¥ Kelime-i tenzîhi, “Sübhânallahi ve bi hamdihî”yi her
gün yüz def’a okumal›. “Hadîs-i ﬂerîf.” 3/17. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 102.]
¥ Kelime-i tevhîd, Allahü teâlân›n gadab›n› söndürür.
2/37. [Se’âdet-i Ebediyye: 910.]

Kelime-i tevhîdi tasdîk edip, zerre îmân hâs›l eden kimse küfr âdetlerine ve ﬂirk pisliklerine ba¤lanm›ﬂ olsa dahî,
ümmîddir ki, ebedî Cehennemden kurtulur. 2/37. [Se’âdet-i
¥

Ebediyye: 910.]

Tevhîd kelimesinden murâd, bât›l ilahlara ibâdeti yok
etmek ve Hak sübhânehûnun ma’bûdiyyetini isbâtd›r. [‹bâ¥
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det edilecek yaln›z O vard›r.] 1/63. [Mektûbât Tercemesi: 99.]
¥ Kelime-i tevhîd, terâzinin bir kefesine, gökler ve yer di¤er kefesine konsa, bu kelimenin kefesi, di¤er kefeden a¤›r
olur. “Hadîs-i ﬂerîf.” 2/9 [Se’âdet-i Ebediyye: 372.], 2/37 [Se’âdet-i

Ebediyye: 910.]
¥ Kelime-i tevhîd, tarîkat ve hakîkat ve islâmiyyeti ihtivâ
etmekdedir. 2/46. [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ Kelime-i tevhîdde, “Lâ ilâhe”nin ma’nâs›, Hak üzere
baﬂka ma’bûd yok demekdir. 2/8. [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Kelime-i tevhîdin ma’nâs›, tarîkatda, sona kavuﬂmuﬂ
olanlara göre, Allahdan baﬂka ma’bûd yokdur ki, islâmiyyet dahî böyledir. Baﬂka mevcûd yokdur, baﬂka maksûd
yokdur demek, baﬂlang›cda ve yolda [ortada] olanlara göredir. 3/77.
¥ Kelime-i ﬂehâdeti, sâdece söylemek kifâyet etmez. Bunu münâf›klar da a¤›zlar›na al›rlar [söylerler]. Emrlere uymak lâz›md›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Ba’z› oruc tutanlar vard›r ki, onun orucdan eline geçen,
açl›k ve susuzlukdur. “Hadîs-i ﬂerîf.” 2/53.
¥ Bizim akl›m›z›n ölçüsüne göre, bilinen kemâlât, noksanl›¤›n kendisidir. 2/8. [Se’âdet-i Ebediyye: 753.]
¥ Zâhirî kemâlât ile bât›nî kemâlât› bir arada bulunduran
kimse kibrit-i ahmerdir. [Bulunmaz bir hazînedir.] Ya’nî azîz
ve nâdirdir. 2/57.
¥ Vilâyet olgunluklar›nda, nefs mutmainne iken, bedenin
maddeleri, serkeﬂlik ve isyândan uzak [kurtulmuﬂ] de¤ildir.
Nübüvvet kemâlât›nda, bedenin maddeleri de, aﬂ›r›l›kdan
kurtulmuﬂlard›r. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Vilâyet kemâlât›, sâlik yükselirken, birbirinden ay›rd
edilip, bir asldan di¤er asla, ilerlemekdir. Nübüvvet kemâlât› baﬂlay›nca, mu’âmele-i icmâl ve besâtat-i s›rfa [iﬂin özüne
ve basitli¤e] vâs›l olur. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
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¥ Vilâyet kemâlât›n› ikmâl edenlerin [temâml›yanlar›n]
ba’z›s›n›, hilâfet makâm› ile ﬂereflendirirler. 1/256. [Mektûbât

Tercemesi: 318.]
¥ Kemâlât-› vilâyet, kemâlât-› nübüvvetin [vilâyet üstünlükleri, nübüvvet üstünlüklerinin] sûreti olup, fark› bedendendir. 2/71.
¥ Nübüvvet kemâlât›na kavuﬂduran yollar ikidir: Birisi
vilâyetin, geniﬂ bir ﬂeklde kemâlât›n› kat’ederek, tecellîlerin
ele geçmesinden sonrad›r. Di¤eri, vilâyet kemâlât› arada olmaks›z›n kavuﬂulup, Peygamberlere ve tâbi’lerine mahsûsdur. 1/301. [Mektûbât Tercemesi: 480.]
¥ Nübüvvet kemâlât›n› temâm eyleyenlerden ba’z›s›n›
imâmet makâm› ile ﬂereflendirirler. 1/260. [Mektûbât Tercemesi:

326.]
¥

Nübüvvet kemâlât›, âfâk ve enfüsün ötesindedir. 2/42.

[Se’âdet-i Ebediyye: 933.]

Nübüvvet kemâlât›nda yükselirken, bât›n Hak sübhânehuya karﬂ› olup, zâhir halk taraf›nad›r. ‹niﬂ vaktinde halka
karﬂ› olur. Ve temâmen, insanlar› Hak celle ve a’lâya da’vet
buyurur. 2/46. [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥

¥ Kemâlât-› zâtiyye, zât-i teâlâ mertebesinde, zât›n kendisidir. Meselâ, ilm s›fat› o derecede zât›n ayn›d›r. Ayn› ﬂeklde, di¤er s›fatlar da böyledir. Ve zât-i teâlâ temâmiyle ilmdir.
Temâmiyle kudretdir. Ve ilâhir... olup, zât-i teâlân›n bir k›sm› ilm ve ba’z› di¤eri kudret ve... ilâhir de¤ildir. Parçalanma
[cüz’lere bölünme] mümkin de¤ildir. 3/26.
¥ Kemâlât-› zâtiyye, ilm mertebesinde, aç›klanm›ﬂ ve
ay›rt edilmiﬂdir. Ve ikinci mertebede, z›llî varl›k peydâ eyleyip, s›fat diye ismlendirilmiﬂdir. 2/1.
¥ Çöpçü, attâr›n kokular›ndan nâhoﬂ olur [hoﬂuna gitmez]. 3/98. [Se’âdet-i Ebediyye: 755.]

Günâha ikrâr edip, ona kanâ’at eyleyen münâf›kd›r.
[Günâh›n› anlat›r, tevbe etmez]. Îmân›n sûreti, ondan azâb›
¥
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kald›rmaz. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ Günâhlar e¤er, zinâ, alkollü içki içmek, müzik ve e¤lence ve yabanc› kad›nlara bakmak ve abdestsiz Kur’ân-› kerîmi tutmak ve bid’at i’tikâd gibi, Allahü teâlân›n hakk› olup,
kulun hakk›na, hukûkuna âid olmazsa, onlar›n tevbesi, piﬂmânl›k, istigfâr ve özr dilemek iledir. Ammâ, farzlar›n terkinde, kazâs› lâz›md›r. Kullar›n hukûkunun tevbesinde, hukûku sâhibine veyâ vârislerine geri vermeli, halâllaﬂmal›, vârisi olmazsa, fukarâya, sâhibinin veyâ mazlûmun niyyetine
vermeli, sevâb›n› ona ba¤›ﬂlamal›d›r. 2/66. [Se’âdet-i Ebediyye:

97.]
¥

Günâhlar›n baﬂ›, dünyâ sevgisidir. 1/110. [Mektûbât Terce-

mesi: 161.]

Küçük günâhda ›srar, büyük günâha yol açar. Büyük
günâhda ›srar, küfre götürür. 2/53.
¥

¥

Kenz-i fârisî risâlesi, fârisî bir f›kh kitâb›d›r. 1/29. [Mek-

tûbât Tercemesi: 47.]
¥ Sâbit y›ld›zlar›n hareketi, do¤udan bat›ya do¤rudur.
2/68. [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]
¥ Gecenin yar›s›n› uyku için, ikinci yar›s›n› ibâdet ve tâ’at
için ay›r›p, tahsîs edeler. E¤er böyle bir gayrete kudreti yoksa, gecenin üçde birinde uyan›k bulunalar ki, yar›dan sonra,
alt›da birine kadard›r. 3/102.

–L–
¥ Li îlâfi okumak, korkulu yerlerde ve düﬂman istîlâ etdi¤i zemânlarda, emniyyet ve refâh için tecribe edilmiﬂdir. En
az hergün ve gecede onbir kerre okuyalar. 2/69. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 289.]
¥ K›ymetli elbise giymekde, ibâdet ve nemâz› edâ etmek
için zînetlenme niyyeti olmal›d›r. Âyet-i kerîmede, meâlen;
“Her nemâz› k›larken, süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz.” [Her mescidde zînetli elbiselerinizi al›n›z], vârid ol-
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muﬂdur. Güzel elbiseden maksad, insanlara gösteriﬂ için de¤ildir, ki bu yasakd›r. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Lezzet ve tatl›l›k Cezbenin baﬂlang›c›d›r.

¥ Lezîz lokmalar› sevmek ve güzel elbiselere düﬂkün olmak gerekmez [uygun de¤ildir]. Bunlar›n netîcesi piﬂmânl›k
ve hasretdir. 1/226. [Mektûbât Tercemesi: 278.]
¥ Lisân›m›zdan sâd›r olan kelâm-› Kur’ân [okudu¤umuz,
a¤z›m›z›n hareketi ile ç›kan ses] kelâm-› ilâhî de¤ildir. ‹nkâr
eden kâfir olmaz. 3/120.
¥ Leﬂker-i düâ [düâ ordusu], leﬂker-i gazâdan [gazâ ordusundan] kuvvetlidir. 3/47. [Se’âdet-i Ebediyye: 400.]
¥

Letâif-i aﬂere [on latîfe]. 2/21.

¥ Beﬂ latîfenin asllar›, âlem-i kebîrde olup, bu âlem-i kebîrin bu beﬂ latîfesinin asl› da, Allahü teâlân›n ismlerinin z›lleridir. Bu z›l dâiresi, Enbiyâ ve meleklerden baﬂka mahlûkât›n te’ayyünât›n›n baﬂlang›c›d›r. 1/260. [Mektûbât Tercemesi:

326.]
¥ Letâif-i aﬂereden [on latîfeden] herbirinin hem sûreti,
hem hakîkati vard›r. 2/93.
¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesinin her biri, bir emre mahsûs
ve bir kemâle mensûbdur. 3/11. [Se’âdet-i Ebediyye: 917.]
¥ S›r, hafî ve ahfâ latîfelerinin ba¤lant›lar›, s›fat›n üstünde
olup, zât dâiresine dâhildir. 1/196. [Mektûbât Tercemesi: 234.]
¥ Âlem-i emr latîfelerinin sonu ile imkân (mümkinât) dâiresi temâm olur. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]

Yedi latîfeden her birinin kat’ edilmesinde, gerek zûlmânî, gerek nûrânî, bin perde aﬂ›l›r. 1/58. [Mektûbât Tercemesi:
¥

93.]
¥ Âlem-i emr latîfeleri, her ne kadar yukar›ya ilerlerse,
âlem-i halk ile o kadar alâkas› kesilir. Ve o münâsebetsizlik,
âlem-i halk›n çok iniﬂine sebebdir. Ve âlem-i halk ne kadar
inerse, sâlike zevk, tatl›l›k çok olup, kendi ayb ve kusûrlar›-
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n› idrâk etmek çok olur. Bu sebebdendir ki, ârif, frenk kâfirini kendinden iyi bilir. 1/222. [Mektûbât Tercemesi: 274.]
¥ Latîfelerden, fenâ ve bekâ ile hakîkatlenen ancak nefs
latîfesidir. 3/53.
¥ On latîfeden toprak unsuru, yükselme derecelerinde
cümleden yukar› ç›k›p ve iniﬂ derecelerinde cümleden [hepsinden] dahâ aﬂa¤› iner. 2/12.
¥ On latîfeden, âlem-i emr latîfeleri ve nefs; fenâ ile müﬂerref olurlar [ﬂereflenirler]. Dört unsurun muhâlefetleri devâm eder. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Kalb latîfesinin izâfî s›fatlara, rûh latîfesinin hakîkî s›fatlara ba¤lant›s› vard›r. 1/34. [Mektûbât Tercemesi: 60.]
¥ Ahfâ latîfesi, gerçi latîfelerin en latîfidir. Ammâ, mümkinât dâiresine dâhil ve yarat›lm›ﬂl›k damgas› ile damgalanm›ﬂ ve hastal›kl›d›r. Sâlik, imkân dâiresinden d›ﬂar›ya ayak
bas›nca ve vücûb mertebesinde seyr buyurup, vücûbun z›llerinden onun asl›na ulaﬂ›nca, ﬂan ve s›fat ba¤›ndan kurtulunca, çâresiz mümkin onun nazar›nda hakîr ve i’tibârs›z ve
onun en güzel ve en latîfi dahî alçakl›k ve cimrilikde berâber
müﬂâhede edip [görüp] ve nefsle ahfây› bu makâmda birbirine kar›ﬂd›r›r. 1/212. [Mektûbât Tercemesi: 255.]
¥

La’net etmek, ibâdet de¤ildir. 2/96. [Se’âdet-i Ebediyye:

505.]
¥ “Kad›n elbisesi giyen erke¤e ve erkek elbisesi giyen kad›na la’net olsun.” Hadîs-i ﬂerîf. 1/313. [Mektûbât Tercemesi:

502.]
¥ Lokman Hakîm, o¤luna, ey o¤ul! Tevbeyi yar›na gecikdirme. Zîrâ, ölüm ans›z›n gelir, buyurdu. 2/66. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 97.]
¥ Lokmada ihtiyât lâz›md›r. ‹slâmiyyetin halâl ve harâm›na riâyet etmek lâz›m. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]

Kad›na ve zekerine dokununca, ﬂâfi’îde abdesti yeniden almal›d›r. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥
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¥ “Bir kimseye deli denilmedikce, îmân› temâm olmaz.”
1/213. [Mektûbât Tercemesi: 256.]
¥ “Sen olmasayd›n, sen olmasayd›n, gökleri yaratmazd›m” hadîs-i kudsîsi, Hâtem-ür-Rüsül “sallallahü aleyhi ve
sellem”in ﬂân›nda vâki’ olmuﬂdur ki, hûb [sevgi] olmasayd›,
yarat›l›ﬂ aç›¤a ç›kmaz ve âlem devâml› yoklukda kal›rd›.
3/122.
¥ “Allahü teâlâ ile öyle vaktlerim olur ki, o anda hiçbir
melek ve hiçbir Peygamber bana yaklaﬂamaz [aram›za giremez]” hadîs-i ﬂerîfindeki nâdir vakt nemâzd›r. 1/293. [Mektû-

bât Tercemesi: 465.]

“Onun gibi hiçbir ﬂey yokdur” âyet-i kerîmesinin fârisî
tercemesi bîçûn ve bîçugûnedir ki [nas›l oldu¤u bilinemez ve
nas›ld›r denilemez], ilm, ﬂühûd ve ma’rifet Ona yol bulamaz
demekdir. 1/38. [Mektûbât Tercemesi: 69.]
¥

¥ Gecenin yar›s› veyâ üçde birini ki, gece yar›s›ndan gecenin alt›da birine kadard›r. ‹bâdete ay›ralar. 3/102.

–M–
¥ Mâ-türîdiyye mezhebimizde, Allahü teâlân›n mevcûd
ve bir olmas›n›, akl sâhibi olan herkesin bulmas› lâz›md›r.
Da¤da, çölde yaﬂayan ve puta tapanlar için, nazar› [düﬂünmeyi] terk etdiklerinden dolay› küfr hükm edilir [Cehenneme gideceklerdir]. 1/259. [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Allahü teâlân›n mâsivâs› ki, âlem diye ismlendirilmiﬂdir. Gerek unsurlar [elemanlar] ve gerek gökler, akllar ve gerek nefsler ve gerek elemanlar›n basitleri ve gerek bileﬂik
cismlerin hepsi, Hak sübhânehunun yaratmas› ile var olmuﬂlard›r. Ve yoklukdan varl›¤a gelmiﬂlerdir. Allahü teâlân›n kadîm olmas›, herﬂeyden önce var olmas›, ancak Hak teâlâ için
sâbitdir. 3/57. [Se’âdet-i Ebediyye: 116.]
¥ Mâsivân›n mâhiyyeti hakk›nda meﬂây›h-i kirâm üç
nev’ söz söylemiﬂlerdir. Birinci tâife; âlem, Hak sübhânehunun yaratmas› ile hâricde mevcûd ve onda kemâl s›fatlardan
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her ne var ise, Hak sübhânehunun yaratmas› iledir, derler.
Ve Hak sübhânehûyu âlemden ayr› olarak, tenzîh ederek,
ancak mevleviyyet ve ubûdiyyet [rab olmak ve kul olmak]
ve sâni’iyyet ve masnû’iyyet [yarat›c› ve yarat›lan] olarak isbât ederler. Bu tâife, kendi s›fat ve olgunluklar›n›, ödünç
al›nm›ﬂ elbise gibi bilirler. Bu tâife, kitâb ve sünnete muvâf›k olarak, mümkinin mertebelerinin hepsini vâcibden ayr›
k›l›p, kendilerini yarat›lm›ﬂ kul bilirler. Kendilerini Hakk›n
z›ll› bilmezler. ‹kinci tâife, âlemi Hak teâlân›n z›ll› bilirler.
Ammâ, âlemin hâricde mevcûd oldu¤unu bilirler. Lâkin, z›lliyyet yolu ile de¤ildir. Asâlet yolu ile de¤ildir. Bunlar›n vücûdlar›, z›llin asl ile ayakda durmas› gibi Hak teâlân›n varl›¤› ile varl›kdad›r, derler. Bu tâife her ne kadar mümkinin derecelerini baﬂlang›cdan ayr› görüp, yok bilirler. Ammâ, z›lliyyet ve asâlet vâs›tas›yle bunlar›n vücûdlar›n›n art›klar›ndan bir nesne kalm›ﬂd›r. Üçüncü tâife, vahdet-i vücûda inan›rlar. Ya’nî hâricde ancak bir mevcûd olup, o da Hak sübhânehudur, derler. Ve âlem için hâricde, ayr›ca âlem yokdur,
derler. Bu tâife de, her ne kadar, âlemi, Hak sübhânehûnun
z›ll›dir derlerse de, eﬂyân›n z›ll› mevcûdiyyeti, fekat his mertebesindedir. Hak sübhânehunun zât›n› vücûb ve mümkin
s›fatlar› ile vasflanm›ﬂ bilirler. Ve iniﬂ dereceleri isbât ederler. Ve herbir mertebede, hemen Allahü teâlân›n zât›n›, o
mertebeye lây›k olan hükümlerle vasfland›r›rlar. Her ne kadar, bu tâife kavuﬂmuﬂlard›r ve olgunlard›r. Ammâ, sözleri
halka ilhâd ve dalâleti gösterir [sevk eder]. Bu tâife, hârici,
te’sîrlerin çeﬂidli olmas› karﬂ›s›nda, mecbûri olarak, eﬂyâ ilmen mevcûd derler. Ve görünen ﬂeyler için, varl›k ile yokluk
aras›nda geçiddir derler. Vücûbun rengini vâcibde sâbit k›larlar [isbât ederler]. Bu üç tâifenin ilmlerinin ve ma’rifetlerinin farkl› olmas›na sebeb, farkl› makâmlar›n hâs›l olmas›ndaki farkdand›r. Herbir makâm›n baﬂka ilmleri ve ma’rifetleri vard›r. 1/160. [Mektûbât Tercemesi: 195.]
¥ Mâsivâya, akla gelen, vehme gelen ve görülen herﬂey
dâhildir. 2/59. [Se’âdet-i Ebediyye: 764.]
¥

Mâsivâ, baﬂdan baﬂa noksanl›k ve ﬂerlikdir. 2/98.

[Se’âdet-i Ebediyye: 930.]
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¥ Mâsivâya ba¤l›l›¤›n en ﬂiddetlisi, kendi nefsine ba¤l›l›kd›r ki, her hayr› kendi nefsi için iﬂler. E¤er çocu¤unu severse, kendi için sever. Ayn› ﬂeklde mal, makâm muhabbeti de
böyledir. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Mâsivâya ba¤l›l›k, kendi nefsine ba¤l›l›kd›r. Her belâ ki
vard›r, kendine ba¤l›l›¤› olmakdan gelir. Kendinden kurtulunca, mâsivâ ba¤l›l›¤›ndan kurtulmuﬂ olur. 1/154. [Mektûbât

Tercemesi: 190.]
¥ Mâsivân›n maksad, gâye olmamas› lâz›md›r. Zîrâ Hak
sübhânehûnun gayrisinin maksâd olmas›na izn verilirse, çok
kerre, hevâ ve nefsânî istek ve arzûlar›n yard›m› ile, mahlûkun maksad olmas›n› Hak sübhânehûnun r›zâs› üzerine tercîh edip, ebedî felâkete ulaﬂ›r. Bunun için, Allahü teâlâdan
gayr›s›n›n maksûd olmas›n› nef’ etmek, îmân›n kemâli için
zarûrîdir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]

Mâsivâya ba¤l›l›kdan kurtulmak için, Hak sübhânehûdan gayri ﬂeyler, gönül üzerinde hât›rlanm›ya. 2/77.
¥

¥ Mü’mine haks›z yere [olmad›¤› hâlde] küfr isnâd eden
kendisi kâfir olur [kendine döner]. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye:

515.]
¥ Mü’minlerin dünyâda elem çekmesi, âh›ret ni’metlerinin
k›ymetini bilmek içindir. Ve büyükler için, sevgilinin istedi¤i
belâlar›, k›ymetlidir. Ve dünyâda mü’minler mihnet çekerse,
dost düﬂmandan mütemeyyiz [ayr›lm›ﬂ] olur. Ve belâlar günâhlara keffâretdir. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

Günâhkâr mü’min îmândan ç›kmaz. 3/17. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 102.]
¥

Mü’mine eziyyet vermek harâmd›r. 3/45. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 914.]
¥ Dünyâ mal›ndan zarar›n giderilmesine ilâc, zekât›n ondan ç›kar›lmas›d›r [Zekât vermekdir]. 1/165. [Mektûbât Terce-

mesi: 205.]
¥

Mâlikîde abdest a’zâs›n› ovmak farzd›r. Elbet ovmal›– 160 –

d›r. 1/286 [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥

Bir ﬂeyin hepsi ele geçmezse, hepsini terk etmemelidir.

2/66. [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Mâverâ-ün-nehr âlimleri, bedenin islâh› ve bât›n›n [kalbin, rûhun] kurtuluﬂuna çok hizmet etdiler. 3/99.
¥ Mubâh›n iﬂlenmesi, vâcib iﬂlerin yap›lmas›na mâni’
olursa, mubâh olmakdan ç›kar. 1/73. [Mektûbât Tercemesi: 111.]

Mubâhlar› zarûret mikdâr› kullanmal›, o da kulluk vazîfelerini yerine getirmek için olmal›d›r. 1/76. [Mektûbât Terce¥

mesi: 121.]
¥ Mubâhlar›n iﬂlenmesinde geniﬂ [müsâmahal›] davranmak, ﬂübheli iﬂlere götürür. ﬁübheli iﬂler de harâma yak›nd›r.
3/27. [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥

Mubâhlar dâiresi geniﬂdir. 2/81. [Se’âdet-i Ebediyye: 96.]

¥ Mubâhlar› kullanmakda zarûret mikdâr› ile iktifâ edilince [zarûret mikdâr› azalt›nca], keﬂf ve kerâmet dahî çok
olur. 3/86. [Se’âdet-i Ebediyye: 748.]
¥ Mebde ve Me’âd risâlesinde, hakîkat-i Muhammedî
makâm›ndan yükselerek, hakîkat-i Kâ’beye ulaﬂ›p ve onunla birleﬂip, hakîkat-i Ahmediyye nâm›n› al›r, cümlesindeki
hakîkat-i Kâ’beden murâd, hakîkat-i Kâ’be z›llerinden bir
z›ldir. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Mebde-i te’ayyün. 3/114.

¥ Mebde-i te’ayyünler, bu dünyâdaki varl›klar›n hakîkatleridir. Âh›retdeki varl›klar›n mebde-i te’ayyünleri baﬂka iﬂlerdendir. 3/114.
¥ Her bid’at sâhibi ve sap›k, kendi inand›klar›n›n kitâba
ve sünnete uygun oldu¤unu zan eder. Ve kendi yanl›ﬂ idrâk
ölçüsü ile, kitâb ve sünnetden yanl›ﬂ ma’nâlar ç›kar›r. “O, bir
ço¤unu hidâyete kavuﬂdurur. Bir ço¤unu da dalâlete sevk
eder.” Âyet-i kerîme meâli. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥

Mübtedînin [yolun baﬂlang›c›nda olan›n] alm›ﬂ oldu¤u
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zikr, farzlar›n ve sünnet-i müekkedelerin d›ﬂ›nda yap›l›r.
[Bunlar›n d›ﬂ›nda bu zikr yap›l›r.] 2/57.
¥ Mübtedî [yolun baﬂlang›c›nda olan], hâlleri de yok etmelidir. 1/287.
¥ Mübtedî, erbâb-› kulûbden [kalbler erbâb›ndan] olm›yan kimsedir. 1/285. [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Mübtedî [baﬂlang›cda olan] ve yolda olanlarda kendini
zorlama ve çal›ﬂma vard›r. Sona varan, kendini zorlamaz.
Gaflet içinde iken huzûrdad›r. [Beden gafletde, rûh huzûrdad›r]. 1/221. [Mektûbât Tercemesi: 269.]
¥ Mübtedîye, simâ’ ve vecd, her ne kadar ﬂartlar›na uygun
olsa da zararl›d›r. 1/285. [Mektûbât Tercemesi: 415.]
¥ Mübtedî ve müntehî [baﬂlang›cda ve sonda olan] cezbenin d›ﬂ görünüﬂünde ayn›d›r. Ve görünüﬂde aﬂk ve muhabbetde müsâvîdirler. 2/80.
¥ Mübtedînin [baﬂlang›cda olan›n] cezbi, kalbe çeker.
Müntehînin [sona varan›n] cezbi rûha çeker. Kalbin cezbinde ve teveccühünde, nefsin ve rûhun teveccühleri de vard›r.
Ya’nî rûhun teveccühü, kalbin teveccühünde yerleﬂdirilmiﬂdir. Fekat, mübtedîye hâs›l olan bu rûhun teveccühünde, rûh
yok olmam›ﬂd›r. Müntehîdeki teveccüh ise, rûhun fenâs›ndan ve Hakk›n varl›¤› ile bekâs›ndan sonrad›r. 1/287. [Mektû-

bât Tercemesi: 426.]
¥ Mübtedî [baﬂlang›cda olan] ve yolda olanlar›n hât›ralar› zararl›d›r [öldürücü zehrdir]. Sona varanlar›n latîfelerinin
bedenle alâkas› ne kadar çok kesilirse, beden o kadar karanl›¤a yaklaﬂ›p, bedende vesveseler ve hât›ralar çok olur.
Bu hât›ralar latîfelerden de¤ildir. 1/182. [Mektûbât Tercemesi:

221.]
¥ Kemâle ermiﬂ olan mübtedînin rûhuna, nihâyetden aks
yolu ile bir nûr vermiﬂlerdir. Mübtedînin zâhiri bât›n›na ba¤l› ve zâhiri ile bât›n› aras›nda s›k› bir ba¤l›l›k oldu¤u için, rûhundaki nûr, zâhirine sirâyet eder. Ve kavuﬂma zevki onun
zâhirinde hâs›l olur [ortaya ç›kar]. 2/43.
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¥ Mübtedî önünde perdeler vard›r. Müntehîde perdeler
kalkm›ﬂd›r. 1/99. [Mektûbât Tercemesi: 148.]
¥ Müteﬂâbihât›n te’vîlinin aç›klanmas› mürselîne [kendisine kitâb gönderilen Peygamberlere] mahsûsdur. 2/54.
¥ Kur’ân-› kerîmin müteﬂâbihât›nda emniyyetli yol budur

ki, ona îmân edip ve ma’nâs›n› Hak sübhânehûya b›rakal›m.
Allahü teâlân›n öyle s›rlar›d›r ki, kullar› içinde, seçilmiﬂlerin
seçilmiﬂlerine aç›klam›ﬂ, rumûz ve iﬂâret ile, di¤erlerinden
[uygun olm›yanlardan] örtmüﬂ [gizlemiﬂ]dir. Her kime ki, bu
mu’ammân›n s›rr› aç›ld› ise, aç›klanmas›na cesâret eylememiﬂdir. 1/310. [Mektûbât Tercemesi: 495.]
¥ Mutasavv›f câhiller [ham sofular], sap›klar, kendilerini
ahkâm-› islâmiyyenin mükellefiyyât›ndan kurtulmuﬂ san›rlar. Ahkâm-› islâmiyye baﬂkalar› için [câhiller için]dir derler.
1/273. [Mektûbât Tercemesi: 398.]
¥ Mütenâfî, ya’nî z›d olan iki ﬂeyin bir arada bulunmamas›, ayn› zemânda bir arada bulunamazlar demekdir. 1/222.

[Mektûbât Tercemesi: 274.]
¥ Mücâhid buyurdu ki, sabâh ve akﬂam tevbe etmiyen
kimse, zâlimlerdendir. 2/66. [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Müctehidi taklîd eden mukallidler, hatâs›nda dahî sevâba nâil olurlar. Keﬂf ehlinin hatâs› afv olunur ise de, bunlara
uyanlar afv olunmaz. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]

Büyük müctehidler, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” yak›n zemânda olduklar› ve ilmleri ve takvâlar› ve
vera’lar› çok oldu¤u için, hadîs-i ﬂerîfleri biz câhillerden
[uzak düﬂmüﬂlerden] dahâ iyi bilirler, anlarlar. Ve onlar›n sahîh oluﬂunu ve gayri sahîh oluﬂunu, nesh edilip-edilmedi¤ini
bizden dahâ iyi bilirler. 1/312. [Mektûbât Tercemesi: 498.]
¥

¥ Müctehidin, ictihâd edilecek konularda, di¤er müctehidleri ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ictihâd
ve re’yini taklîd etmesi yasakd›r. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥

Müctehidlerin hatâs›na dahî sevâb vard›r. Onlar›n ha– 163 –

tâs›n› taklîd dahî kurtuluﬂ vesîlesidir. 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye:
70.]
¥ Müceddid-i elf-i sânî bu ümmetin sonuna mensûbdur.
(Bu ümmetin en iyileri öncekileri ve sonrakileridir, hadîsdir). Ve örtülü kalm›ﬂ bulunan, nübüvvet kemâlât›na kavuﬂmuﬂlard›r. 2/3.
¥ Müceddid-i elf-i sânî, Abdülkâdir-i Geylânînin vekîlidir. 3/124.
¥ Müceddid odur ki, zemân›nda aktâb ve evtâd ve bütün
ümmete feyzler, onun vâs›tas› ile vâs›l olur. 2/4.
¥

Meczûb. 3/100.

“Mecmû’a-i Hânî”, tavsiyeye ﬂâyan fârisî bir f›kh kitâb›d›r. 1/193. [Mektûbât Tercemesi: 229.]
¥

¥ Muhabbet, sevgiliye itâ’at etme¤i îcâb eder. Muhabbet
en yüksek seviyeye ç›k›nca, itâ’at da tâm hâs›l olur. 2/78.
¥ Muhabbet, hüzn ve derdin menﬂe’idir. Muhabbet ba¤›
ortaya ç›k›nca, sevgili de seven gibi çâresiz ba¤lan›r. 3/88.
¥

Muhabbet dostlu¤un üstündedir. 3/94.

¥ Muhabbet-i zâtiyyeye alâmet, sevgilinin ni’met ve dert
ve belâlar›n›n müsâvî olmas›d›r. 2/75. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥ Muhabbetin kemâli, ikili¤in kalkmas›d›r. Ve seven ile
sevilenin ittihâd›d›r. [Muhib, ma’ﬂûka kavuﬂur]. 3/88.
¥

Muhabbete müdâhene [ikiyüzlülük] s›¤maz. 1/165.

[Mektûbât Tercemesi: 205.]
¥

Sevgiliden gelen elemler de sevgilidir. 3/59. [Se’âdet-i

Ebediyye: 425.]
¥ Sevgilinin elemleri, imâm-› Rabbânî indinde, ni’metlerden dahâ çok lezzet verir. Zîrâ, dert ve elemlerden lezzet,
kendi nefsinin ve murâd›n›n iste¤inden uzakd›r. 2/33.

[Se’âdet-i Ebediyye: 716.]
¥

Mahbûblar› [sevgilileri] bir mahalle kavuﬂdururlar ki,
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dostlar o makâmdan geri kalm›ﬂlard›r. Me¤er ki, sevgililere
tâbi’ olurlarsa, onlar da o makâmlara kavuﬂurlar. 3/88.
¥

Mahbûbiyyet yolunda, cezbe sülûkden önce olur. 1/9.

¥ Muh›k ile mübt›lin [hak yolda olan ile bât›l yolda olan›n] aras›ndaki fark, Peygambere tâbi’ olmakd›r. 2/95.
¥ Muhkemât [Aç›k bildirilmiﬂ olan ahkâm] Kitâbullah›n
anas› ise de, netîcesi müteﬂâbihâtd›r ki, o da maksadlard›r.
2/18.
¥

Muhammed Bâkîbillâh›n mezâr› Delhîdedir. 1/291.

[Mektûbât Tercemesi: 458.]
¥ Muhammed Pârisâ, “Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklan›n›z,” ma’nâs›n› aç›klarken buyurdu ki, sâlik nefsine hâkim
olur [kontrolüne al›r]. Hak sözü kabûl edip, kendi ayblar›n›
görüp, baﬂkalar›n›n kemâl hâlini görür ve terk edilmiﬂ sünnetlerin ihyâs›na çal›ﬂmak ile bid’atleri men’ ederse, Hak teâlân›n Melik [her ﬂeye hâkim], semi’ [iﬂitmek], basîr [görmek], muhyî [diriltmek], mümit [öldürmek] s›fatlar› ile s›fatlanm›ﬂ olur. Câhiller hayâl ederler ki, Velî, ölmüﬂ cesedi canland›r›r ve gayb olmuﬂ eﬂyân›n keﬂfi ve bunlar›n emsâli ﬂeyleri bilirler. Bunlar bozuk düﬂüncelerdir. 1/107. [Mektûbât

Tercemesi: 157.]
¥ Muhammed Pârisâ “Füsûl-i sitte” de buyurdular ki, Îsâ
aleyhisselâm semâdan inince, Hanefî mezhebi üzere amel
edecekdir. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]

Muhammed Pârisâ buyurdu ki, çok kimse, ölmüﬂ cesedin canland›r›lmas›na i’tibâr eder. Ehlullah [Allah adamlar›],
ölü kalbleri diriltir. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥

¥

Muhammed Sâd›k. 1/260, 1/306, 2/22.

¥ Muhammed Sa’îdin menk›be ve fazîletleri beyân›ndad›r. 1/235. [Mektûbât Tercemesi: 294.]
¥ Muhammed Ma’sûm, yirmibeﬂ yaﬂ›nda kayyûmiyyet ile
rütbelendirilmiﬂdir. [Kayyûmiyyet makâm›na getirilmiﬂdir].
3/104.
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¥ ﬁeyh Muhammed Sâd›k, imâm-› Rabbânînin mahdûmlar›d›r. 1/306. [Mektûbât Tercemesi: 490.]
¥

ﬁeyh Muhammed Sâd›k›n fazîleti. 1/290, 2/22.

¥ Muhammed Abdüllah, imâm-› Rabbânînin o¤ludur.
2/23. [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]
¥ Muhammed Zâhid, Mevlânâ Derviﬂ Muhammedin pîri
ve annesinin kardeﬂidir [day›s›d›r]. 1/180. [Mektûbât Tercemesi:

219.]
¥ Mihnet ve s›k›nt›ya katlanmak, muhabbetin îcâblar›ndand›r. [Muhabbet sâhiblerine lâz›md›r]. 1/140. [Mektûbât Ter-

cemesi: 181.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî, son gelen ehl-i tesavvufun uyduklar› imâmd›r. 3/89.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, her gece, iﬂlerini ve hât›r›na gelen
niyyetlerini hesâb ederek, sevâblar›na ﬂükr, günâhlar›na tevbe ederdi. 1/309. [Mektûbât Tercemesi: 494.]

Muhyiddîn-i Arabîyi red edenler, tehlükededir. Onu
hatâlar› ile kabûl edenler dahî tehlükededir. ﬁeyhi kabûl
edeler ve hatâlar›n› [yanl›ﬂ sözlerini] kabûl etmiyeler. 3/79.
¥

Muhyiddîn-i Arabî buyuruyor ki, kerâmeti çok olanlar,
son nefeslerinde, bu kerâmetlerin aç›¤a ç›kmas›ndan piﬂmân
olurlar. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥

¥ Muhyiddîn-i Arabî indinde varl›klar›n mâhiyyeti, Hak
teâlân›n ilmindeki, ayr›-ayr› tafsîlâtl› kemâlâtd›r [olgunluklard›r]. 3/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 947.]
¥ Muhyiddîn-i Arabînin, büyük dedeleri ki, ölümünden
k›rkbin seneden çok geçmiﬂdir. Dedelerinin latîfelerinden
görülen, âlem-i misâlde bir latîfe idi ki, ﬁeyh zemân›nda
âlem-i ﬂehâdetde mevcûd olmuﬂdu. Ve beytullah› [Kâ’beyi]
evvelce âlem-i misâlde ziyâret etmiﬂdi. 2/58. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 79.]
¥

Muhyiddîn-i Arabîye göre ﬂeytân, Medîne-i münevve– 166 –

rede medfûn olan o Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” kendi, hakîkî ﬂekline giremez. Baﬂka sûretlerde de Resûlullah olarak görünemez diyenleri kabûl etmiyor. [Hakîkî
sûretini uykuda teﬂhis zordur]. 1/273. [Mektûbât Tercemesi: 398.]
¥ Muhyiddîn-i Arabîye göre, dört halîfenin hilâfetleri s›ras›, ömrleri müddetine göredir. Bu kelâm hilâfetlerinde eﬂid
olmalar›na delâlet eylemez. Emr-i hilâfet baﬂka, efdal olmak
bahsi baﬂkad›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî indinde küfr ve günâhlar›, Allahü
teâlân›n “Mud›l” ismi be¤enmekdedir. Bu söz hak ehline
muhâlifdir [ya’nî yanl›ﬂd›r]. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]

Muhyiddîn-i Arabîye göre, islâm ve küfr [kâfir] cümlenin meâli rahmetdir [gidece¤i yer rahmetdir] deyip ve Hakk›n
va’dinin hilâfi câizdir, der. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥

¥ Muhyiddîn-i Arabî hiçbir ﬂey’i asl›nda kötü ve çirkin
bilmez. Hattâ küfr ve dalâlet, îmâna göre kötü say›l›r, der.
1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî, Hak sübhânehûyu mecbûr zân ediyor. [Sözlerinden öyle anlaﬂ›l›yor]. Çok âlimlere muhâlifdir.
Fekat, hatâlar›; keﬂfî ve ictihâdî oldu¤undan ma’zûrdur.
Ba’z› tâife, ﬂeyhi kötüleyip, dil uzat›r. ‹lmlerini hatâl› görür.
Ba’z› tâife de onun bütün ilmlerini do¤ru bilirler. Bunlar ifrât ve tefrîtdir [fazla ve azd›r]. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî indinde, Nebînin vilâyeti, kendi nübüvvetinden efdaldir. 1/95. [Mektûbât Tercemesi: 141.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî indinde, âh›retdeki rü’yet, tecellî-i
sûrîden ibâretdir. Bu telakkî [görüﬂ] rü’yeti inkârd›r. 3/90.

[Se’âdet-i Ebediyye: 927.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî ve ona tâbi’ olanlar, Hak teâlâya zâtî ihâta ve yak›nl›k ve zâtî berâberlik isbât ediyorlar. 3/80.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, vahdet-i vücûda inan›p, mümkinin
varl›¤›, ayn› Allahü teâlân›n varl›¤›d›r, demiﬂdir. 3/74.
¥

Muhyiddîn-i Arabî ve tâbi’leri, s›fata ayn-i zatd›r, dedi– 167 –

ler. 1/310. [Mektûbât Tercemesi: 495.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî, Fütûhât-i Mekkiyye’sinde, “Cem’i
Muhammedî [Muhammed aleyhisselâm›n kemâlât›], Cem’i
ilâhîden geniﬂdir. Zîrâ, ilâhî hakîkatlar ve mahlûklar›n hakîkatlar› bir aradad›r, diyor. Bilmez ki, orada ancak, ülûhiyyet
mertebesinin z›llerinden, görüntülerinden bir z›l vard›r. O
mukaddes mertebeye göre, Cem’i Muhammedînin hiç mikdâr› yokdur. [Onun yan›nda hiç kal›r.] 2/71.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, hâtemünnübüvve [son Peygamber],
ba’z› ilm ve ma’rifetleri, Evliyân›n sonuncusundan al›r, demiﬂdir. Ve kendini vilâyet-i Muhammedînin sonu bilir. Bu
sözün te’vîli, Pâdiﬂâh›n hazînedârlar›ndan birﬂey almas› gibidir. 3/77. [Se’âdet-i Ebediyye: 941.]
¥

Muhlislerin kusûrlar› afv olunur. 1/239. [Mektûbât Terce-

mesi: 290.]
¥

Mezheb taklîdi lâz›md›r. 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]

¥ Mir’ât-i kâinâtda [kâinât aynas›nda], görülen cemâl de¤il, cemâlin z›lleridir. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]

Murâdiyyet [istenilmiﬂ olmak] cezbenin önce olmas›d›r.
3/118.
¥

¥ Murâdiyyet eshâb›n› [Murâdlar yolunun yolcular›n›],
ﬂeyhin arac›l›¤› olmadan cezb edip, iﬂini bitirirler. 1/292.

[Mektûbât Tercemesi: 462.]
¥

Murâdlar yoluna, ictibâ yolu derler. 3/118.

¥ Murâkabe-i zât, Nakﬂibendiyye yolunda k›ymeti yokdur. 2/23. [Se’âdet-i Ebediyye: 775.]

“El-mer’ü me’a men ehabbe” [Kiﬂi sevdi¤i ile berâber
olur] hadîs-i ﬂerîfi, hicrân ateﬂi ile yananlara tesellî vermekdedir. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

¥ Maraz-› zâhirî [bedenî hastal›k], iﬂ görme¤i gücleﬂdirdi¤i gibi, kalb hastal›¤› da, ibâdet yapma¤› gücleﬂdirir. 1/289.

[Mektûbât Tercemesi: 442.]
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¥ Maraz-› kalbîye [kalb hastal›¤›na] tutulmuﬂ olan›n hiçbir ibâdet ve tâ’at› makbûl de¤ildir. Belki zararl›d›r. 1/105.

[Mektûbât Tercemesi: 156.]
¥ Maraz-› kalbî [kalb hastal›¤›], Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na, kalbin tâm inanmamas›ndan ibâretdir.
1/191. [Mektûbât Tercemesi: 227.]
¥ Müstehab, Hak teâlây› dost eder ve r›zâ-y› ilâhîye vesîledir. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Mesh-i serde [baﬂ›n mesh edilmesinde], kulak ve ensenin mesh edilmesinde ihtiyâtl› hareket etmek lâz›md›r. 1/266.

[Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Müskirâtdan [ve uyuﬂturucudan] kaç›nmak lâz›md›r. Ve

hepsini dahî hamr [ﬂerâb] gibi harâm ve müstenker kabûl ve
i’tikâd edeler. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Meﬂây›hin rûhlar›ndan istifâde etme¤e ve onlar›n yard›m›na ma¤rur olm›yalar [aldanm›yalar] ki, o görünenler,
kendi ﬂeyhinin latîfeleridir ki, o sûretlerde görünmüﬂdür.
De¤iﬂik ﬂeylere ba¤lanmak, hüsrâna mûcibdir. 1/292. [Mektû-

bât Tercemesi: 462.]
¥ Meﬂây›hin ekserîsi rûh ve s›rdan haber verdi. Az kimse,
hafîden haber vermiﬂdir. 1/294. [Mektûbât Tercemesi: 468.]
¥ Müﬂrik o kimsedir ki, Hak teâlân›n gayrinin ibâdetine
tutulmuﬂdur. [Mahlûkâta ibâdet eden müﬂrikdir]. E¤erçi vücûb-i vücûdda orta¤› yok, derse de. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye:

906.]

Müﬂrikler necs-i ayn de¤ildir. [Müﬂriklerin bedenleri
necs de¤ildir]. Onlar›n necâsetleri, i’tikâdlar›n›n pisli¤idir.
3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥

¥

Mudga (yürek). 3/65.

¥ Mudga sol cânibde [sol tarafda] bulunmakdad›r ki,
âlem-i halkdand›r. 2/21.
¥

Mat’ûmât-i lezîze [lezîz yiyecekler] ve melbûsât-› nefî– 169 –

se [nefîs giyecekler] kullan›rken, nefsin arzûlar›n› düﬂünmemek gerekir. 1/70. [Mektûbât Tercemesi: 108.]
¥ Matlûb taraf›ndan bildirilmeden, her ne ki kendi taraf›ndan söylerse, kendinden söylemiﬂ olur. Bu sûretle her ne
ki matlûbu medh etse, kendini medh etmiﬂ olur. 3/123.

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Mezâhir-i cemîleye [güzel görünenlere] istiyerek ve
tekrâr bakmak câiz de¤ildir. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Mezâhîr-i cemîleden [güzel görünenlerden] olan haz ve
lezzet ve baban›n o¤lu ile ve kardeﬂin kardeﬂ ile ülfeti h›lletdendir [dostlukdand›r]. Muhabbet baﬂkad›r. 3/88.

Me’âsînin [günâhlar›n] ve ahkâm-› ilâhiyyeye ba¤lanmaman›n [günâhlar›n] zulmeti, insan›n îmân nûrunu selâmete erdirmez [îmân nûrunu söndürür]. 1/96. [Mektûbât Terceme¥

si: 143.]

“El-mualecetü bil iddâd.” “Ya’nî z›dd› ile ilâc eylemek
lâz›md›r.” 2/53. [Se’âdet-i Ebediyye: 429.]
¥

¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n vâlidesi Hind “rad›yallahü anhâ”n›n fazîleti. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh” ve onun ile berâber olan
Eshâb-› kirâm hatâda idiler. Fekat, hatâ ictihâdî idi. 1/251.

[Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n at›n›n burnuna giren toz,
Ömer ibni Abdül’azîzden efdaldir. 1/66. [Mektûbât Tercemesi: 138.]
¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh” hakk›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayrl› düâ etmiﬂdir. 1/251. [Mektûbât

Tercemesi: 308.]
¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n hatâs›, Veysel Karnî ve
Ömer Mervânînin sevâb›ndan hayrl›d›r. 1/120. [Mektûbât Ter-

cemesi: 208.]

Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n hilâfeti, Alî “rad›yallahü
anh” zemân›nda hakîkî de¤il idi. Ondan sonra, âdil imâm
¥
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oldu. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
Ma’bûd, maksûd [gâye, kavuﬂulmak istenen] ma’nâs›nad›r ki, ona kavuﬂmak için her dürlü zillet ve aﬂa¤›lanmak
îcâb etdirir. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥

¥ Mu’cize-i Kur’âniyye [Kur’ân-› kerîmin mu’cizesi], di¤er mu’cizelerden kuvvetli ve devâml›d›r. 1/107. [Mektûbât

Tercemesi: 157.]
¥ Mu’cizeye tâlib olan, kâfirler ve inkâr ehlidir. Hiçbir
mü’min mu’cize taleb etmemiﬂdir. 1/292. [Mektûbât Tercemesi:

462.]
¥ Mi’râcda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” imkân dâiresinden ç›karak, ezelî ve ebedî bir ânda gördü.
1/283. [Mektûbât Tercemesi: 413.]
¥

Ma’rifetin ma’nâs›. 3/91.

¥ Ma’rifet, ilmin ötesi olup, buna, (idrâk-i basît) de derler. 1/38. [Mektûbât Tercemesi: 65.]
¥ Ma’rifet-i eﬂyâ [eﬂyây› bilmek] yaln›z kalbe has de¤ildir.
Kalb fânî olunca, zâhir yine bilmekdedir (âlimdir) 3/94.

Ma’rifetin sûreti ve bunun îmânda mu’teber oldu¤u.
3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥

¥ Ma’rifet-i Hüdâ [Allahü teâlây› tan›mak] ﬂu kimseye
harâm olsun ki, kendini frenk kâfirinden üstün bile. 1/261.

[Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥ Ma’rifet-i Hüdâ [Allahü teâlây› bilmek] celle sultânühu, ﬂu kimseye harâmd›r ki, onun bât›n›nda [kalbinde, rûhunda], bir zerre dünyâ muhabbeti ola. 2/38. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 745.]
¥ Ma’rifet-i Hüdâ [Allahü teâlây› tan›mak]dan âciz oldu¤unu idrâk etmek, yükselme mertebelerinin sonudur. 3/123.

[Se’âdet-i Ebediyye: 919.]

Ma’rifet-i Hüdân›n [Allahü teâlây› tan›man›n] vâcib
olmas›, zât ve s›fat› tan›ma konusunda islâmiyyetde bildiri¥
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lenlere âiddir. 3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Ma’rifet-i sôfiyye [sôfiyyenin tan›mas›] mu’teber ve hakîkî îmâna kavuﬂma¤a sebebdir. 3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Mu’avvizeteyn tekrâr›, elemin def’i için ganîmetdir.
2/32. [Se’âdet-i Ebediyye: 427.]
¥ Ma’kûlâtda [akla dâir ﬂeylerde, düﬂüncelerde], vehmden gelecek ihtilâfdan emîn olunmaz. Rü’yetde [görmekde]
ise, kalbin itmînân› mevcûddur. 3/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 756.]
¥ Mukarrebler, Allahü teâlâdan gayri bir ﬂey istemezler.
Cenneti, Onun râz› oldu¤u yer oldu¤u için isterler. 1/35.

[Mektûbât Tercemesi: 62.]
¥ Mukallidler, âyet-i kerîme ve hadîs-i ﬂerîfden kendi anlad›klar›na uymay›p, müctehidlerin anlad›klar›na uyalar.
[Bunun için, tefsîr kitâblar›n› okumamal›, dört mezhebden
birine uymal›d›r. Müctehidlere uymak lâz›md›r.] 1/312. [Mek-

tûbât Tercemesi: 498.]
¥ Mükâﬂefe [keﬂf etmek], s›fat mertebesinde hâs›l olan
hâle derler. 3/120.
¥ Mektûbât›n mütâle’as›n› lâz›m bileler ki, fâidelidir.
1/237. [Mektûbât Tercemesi: 296.]
¥ Bir mekrûh ki, mubâh mukâbili ola, tahrîmî mekrûhdur. Yats›y› gece yar›s›na te’hir etmek gibi. 1/29. [Mektûbât Ter-

cemesi: 47.]

Mekrûhdan kaç›nmak ve bir edebe riâyet; zikr, fikr ve
murâkabeden efdaldir; dahâ fâidelidir. 1/29. [Mektûbât Terce¥

mesi: 47.]

Melekler, asl› görenler, asla teveccüh etmiﬂ olanlar [asla ba¤lanm›ﬂ olanlar]d›r. Onlar hakk›nda z›ll›yyet ﬂübhesi
yokdur. 2/12.
¥

¥ Melekler, Hak teâlân›n kullar›d›r. Hatâ ve yan›lmakdan korunmuﬂlard›r. Yemek ve içmekden uzak, kad›n ve
koca [erkek-diﬂi] olmakdan uzakd›rlar. Ba’z›lar› risâlet ile

– 172 –

seçilmiﬂlerdir. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Melekler, imkân dâiresindedirler. Mahlûkdurlar. [Nas›l
olduklar› bilinirler.] 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Meleklerin ba’z›s›, ateﬂ ile kardan yarat›lm›ﬂlard›r.
1/260 [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Meleklerin hakîkatleri, ‹srâfil aleyhisselâm›n hakîkat›ndan meydâna gelmiﬂdir. 3/122.
¥ Melâike-i illiyyîn ki [yüksek melekler ki], Allahü teâlâya yak›n olanlard›r. Onlar›n dahî te’ayyünât›n›n baﬂlang›c›,
te’ayyün-i vücûdîdir. 3/114.
¥ Melâhat, güzellik için güyâ bir merkezdir. Sabâhat, o
merkezin dâiresidir. 3/94.

Melâhat, sabâhat›n üstüdür. Melâhate kavuﬂmak, sabâhat derecelerini kat etdikden sonra ortaya ç›kar. 3/94.
¥

¥ Memlehaya [tuz içine] düﬂen insan, tuz olup, al›ﬂ-veriﬂi
câiz olur. 3/53.
¥ Mümkinin [yarat›lan›n] vâcib-i teâlâdan nasîbi, ayr›l›kdan harâb ve bîtab düﬂmek, anl›yamamak ve hayretdir. 3/80.
¥

Mümkinât›n yarat›lmas›na sebeb, sevgidir. 3/88.

¥ Mümkinât [yarat›lanlar] her ﬂer ve fesâd›n kayna¤›d›r.
2/98 [Se’âdet-i Ebediyye: 930.]
¥ Mümkinât› üç k›sma taksîm eylemiﬂlerdir. Âlem-i ervâh, âlem-i misâl, âlem-i ecsâd [madde âlemi]d›r. Âlem-i misâle berzah [geçid] derler ki, âlem-i ervâhla, âlem-i ecsâd
aras›ndad›r. Âlem-i ervâh ve ecsâd›n ma’nâlar› ve hakîkatlar›, âlem-i misâlde, latîfelerin sûretleri ile ortaya ç›kar.
Âlem-i misâl, hadd-i zât›nda sûretleri ve ﬂeklleri ihtivâ etmez. Sûret ve ﬂekl ona, di¤er âlemden aks etmiﬂdir. Âlem-i
ervâh, âlem-i misâlin üstüdür. Rûh, âlem-i misâle gitmez.
Âlem-i misâl, görmek içindir. Olmak için de¤ildir. Var olma
yeri âlem-i ervâh ve ecsâdd›r. [Rûh âlemi ve madde âlemidir]. 3/31 [Se’âdet-i Ebediyye: 87.]
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¥ Mümkinin yarat›lm›ﬂ olmas›n›n alâmeti, ihtiyâc sâhibi
olmas›d›r. 3/64.
¥ Mümkin, kendi parçalar› ile mümkindir. Ve kendi sûreti ve hakîkati ile mümkindir. Te’ayyün-i vücûbî mümkinde
niçin olur. Mümkinin hakîkati gerekdir ki, mümkin ola.
Mümkin, Vâcib teâlân›n mahlûkudur. Ve ol dahî mümkinin
Hâl›k›d›r. 3/122.
¥ Mümkin, kendine yönelmiﬂ ve Allahü teâlâdan yüz çevirmiﬂ iken, yine kendi asl›na muhabbeti ve meyl-i tabî’îsi
vard›r. Kendini bilsin ve gerek bilmesin. Belki kendine olan
muhabbeti, hemen fil-hakîka kendi asl› ile alâkal›d›r. Çünki,
muhabbete teâlluk eden güzellik ve kemâl, asldan gelmekdedir. Kendinde adem (yokluk) ve çirkinlikden gayri yokdur
ki, muhabbet olsun. [Ya’nî muhabbet yokdur.] 3/80.
¥ Mümkinin güzellik ve iyili¤i, Allahü teâlân›n yüksek
mertebesinden z›l yolu ile gelmiﬂdir. Mümkinin zât› [kendisi], onun sâdece ﬂer olan adem-i zâtîsi [yoklu¤u] vâs›tas› ile
çirkinlik ve noksanl›kd›r. Mümkinin güzellik ve iyili¤i her ne
kadar vücûddan gelmiﬂdir. Ammâ, yokluk aynas›nda görülmekle, ayna hükmünü alm›ﬂ ve kötülükden hisse alm›ﬂd›r.
Ve noksanl›k kazanm›ﬂd›r. Mümkin, asl› [zât›] çirkin oldu¤u
için, bu güzellikden ald›¤› lezzet kadar, hâlis güzellikden lezzet alamaz. Çöpçüye kötü kokudan hâs›l olan lezzet, iyi kokudan hâs›l olmaz. 3/98 [Se’âdet-i Ebediyye: 755.]
¥ Mümkin-i fakîr [muhtâç olan mümkin], Vâcib-i teâlâya
ayna olmas› mümkin de¤ildir. Belki Vâcib-i teâlâ, mümkine
aynad›r. 3/122.
¥ Mümkinât›n hepsi, gerek asl ve de¤iﬂen s›fatlar olsun
ve gerekse âlemler ve akllar, var olmakda ve varl›kda kalmakda Hak sübhânehuya muhtâcd›r. 3/57. [Se’âdet-i Ebediyye:

116.]
¥ Mümkinler [yarat›lanlar] zât sâhibi de¤ildir ki, s›fat o zât
ile varl›kda ola. Bütün varl›klar› [yarat›lanlar›] varl›kda durduran Allahü teâlân›n zât›d›r. 2/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 966.]
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¥ Mümkinât›n [yarat›lm›ﬂlar›n] yarat›lmas›ndan maksad,
onlara, ni’met vermek ve ihsânda bulunmakd›r. Yoksa, onlar›n vâs›tas› ile, ismlerin ve s›fatlar›n kemâlât› hâs›l olmaz.
‹smler ve s›fatlar kendi kendine kâmildir. Hiçbir zuhûr ve
mazhara [görüntüye ve birﬂeyde bunlar› gösterme¤e] ihtiyâclar› yokdur. Bütün kemâlât Hak teâlâda vard›r. Kuvveden fi’le ç›kacak de¤ildir ki, onun meydâna gelmesi bir emre ba¤l› ola. Görmek ve görünmek kendinden kendine olur.
Bilen ve bilinen ve söyliyen ve iﬂiten kendidir. Bütün kemâlât, o makâmda nas›ld›r denilemez, anlaﬂ›lamaz. Ünvân› ile
ay›rd olunurlar. O makâmda, hem icmâl, hem tafsîl vard›r.
3/114.
¥ Mümkinlerin hakîkatleri ‹mâm-› Rabbânî indinde, Allahü teâlân›n “celle sültânüha” ilminde mufassalan [teferruatl› ve geniﬂ olarak] bilinen yokluklar olup, ilm hânesinde
aç›klanan, Allahü teâlân›n ism ve s›fatlar› bu yokluklar›n
ba’z›s›nda yans›m›ﬂd›r. 3/50.
¥ Mümkinât [yarat›lanlar], ismlerin ve s›fatlar›n z›llerinin
görünüﬂleridir [aynas›d›r]. 1/287 [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Mümkinlerin z›ller olmas›, yolculuk esnâs›ndaki sâlikler içindir. Kavuﬂanlar için, z›lli ilâhî yokdur. 3/122.
¥ Mümkinler, Allahü teâlân›n ism ve s›fatlar›n›n aynas›d›r [yans›tmakdad›r]. Allahü teâlân›n zât›n› göstermezler.
3/89.
¥

Mümkinler, s›fat›n z›ll›dir. ﬁu’ûnlar›n z›ll› de¤ildir. 3/26.

Mümkinler, ismlerin ve s›fatlar›n kemâlât›n›n, vehm ve
his mertebesinde görünmesidir. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥

¥ Mümkinler, Allahü teâlân›n ilmindeki hakîkatlerine uygun olarak, d›ﬂar›da görülmekdedirler. 1/234. [Mektûbât Terce-

mesi: 286.]
¥ Mümkinler, ya’nî mahlûklar, beﬂ latîfenin âlem-i emrdeki asllar›n›n sonuna kadard›r. 1/260. [Mektûbât Tercemesi:

326.]
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¥ Bir kimse bir günâh iﬂler, sonra piﬂmân olursa, bu piﬂmânl›¤›, günâh›na keffâret olur. Ya’nî afv›na sebeb olur. Hadîs-i ﬂerîf. 2/66. [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Men arefe nefsehu, fekad arefe rabbehû hadîs-i ﬂerîfinin
ma’nâs› [Kendini tan›yan, Rabbini tan›r]. Bir kimse kendi hakîkatini, ﬂerirlik [kötülük]ler ve z›dl›k ile berâber bilip, her
hayr ve kemâli, Allahü teâlâdan gelmiﬂ [Ona âid] bilince, çâresiz, Allahü teâlây› hayr ve kemâli ile bilmiﬂ olur. 3/66.
¥ Men dakka bâbel kerîmi infeteha [Kerîmlerin kap›s› çal›n›nca aç›l›r]. 1/232. [Mektûbât Tercemesi: 284.]
¥ Men yüti’irrasûle fekad etâ’allahe. [Kim Resûline itâ’at
ederse, Allahü teâlâya itâ’at eder.] Nisâ Sûresi 80. âyet-i kerîmesinin îzâh› 1/152. [Mektûbât Tercemesi: 188.]
¥ Men arafellahe kelle lisânühü. [Allahü teâlây› tan›yan›n dili söylemez olur.] 2/58 [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Kur’ân-› kerîmi kendi görüﬂüne göre tefsîr eden kâfir
olur. [Tefsîr ilminden haberi olm›yanlar ve islâm düﬂmanlar›, tefsîr kitâblar› yaz›p, yald›zl› cildlerle sat›yorlar. Bunlara
aldanmamal›, dört mezhebden birinin ilmi-hâl kitâblar›n›
okumal›d›r.] 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Saç›n›, sakal›n› müslimân olarak a¤artan afv olunur.
“Hadîs-i ﬂerîf.” 1/88. [Mektûbât Tercemesi: 137.]
¥ Men senne sünneten haseneten felehu ecrühâ ve ecrü
men amilebihâ. [Bir kimse, islâmda sünnet-i hasene meydâna ç›kar›rsa, bunun sevâb›na ve bunu yapanlar›n sevâb›na
kavuﬂur.] “Hadîs-i ﬂerîf” 2/57.
¥ Zengine zenginli¤i için alçakl›k gösterenin dîninin üçde
ikisi gider. “Hadîs-i ﬂerîf.” 1/138. [Mektûbât Tercemesi: 180.]
¥ Eshâb-› kirâma dil uzatanlara, onlar› sö¤enlere Allah›n,
meleklerin ve insanlar›n la’neti olsun. “Hadîs-i ﬂerîf” 1/251.

[Mektûbât Tercemesi: 308.]

(Ve minennâsi men-yeﬂterî lehvel hadîsi) âyet-i kerîmesi, tegannînin yasakl›¤› hakk›nda nâzil olmuﬂdur. 1/266.
¥
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[Mektûbât Tercemesi: 350.]

Münâf›k günâh›na kanâ’at edendir. Îmân›n sûreti onu
azâbdan kurtarmaz. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥

¥ Münâf›k, inkâr›n› kalbi ile yaparak, nemâz›n sûretini
yerine getirir. 2/54.
¥ Müntehînin mahlûklar›n sonuna kadar urûcu [yükselmesi], ahkâm-› islâmiyyenin sûretine yap›ﬂmak ile olur. Ondan sonra vücûb mertebelerinde seyr [ilerleme] ahkâm-› islâmiyyenin sûretine ve hakîkatine birlikde uymakla olup, bu iﬂ
[mu’âmele] ilm ﬂân›na kadar var›r ki [yükselir ki], buras›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mebde’i te’ayyünüdür. Bundan sonra ilerlenirse, ahkâm-› islâmiyyenin içi de d›ﬂ› da yolda kal›r. Ârif, ﬂân-› hayâtda yükselir. Bu ﬂân matlûbun mukaddemesidir. [‹stenilenin baﬂlang›c›d›r]. [Maksad›n
kap›s› gibidir.] Bu mertebede ârif, kendini ahkâm-› islâmiyyeden d›ﬂar›da bulur. Allahü teâlâ korudu¤u için, ahkâm-› islâmiyyenin inceliklerinden bir inceli¤i kaç›rmaz. Bu büyük
ni’mete kavuﬂmakla ﬂereflenenler, çok az, hem de pek çok
azd›r. 1/172. [Mektûbât Tercemesi: 213.]
¥ Müntehînin rücû’da [geri iniﬂde] zâhiri ve bât›n› mahlûklara döner. Fekat mahlûklara ba¤lanmaz. Halka dönmekle, kalkm›ﬂ olan perdeler geri gelmez. Yükselirken zâhiri
halkla, bât›n› hak iledir. 1/95. [Mektûbât Tercemesi: 141.]
¥ Müntehînin bât›n›nda [kalbinde, rûhunda], hem vüsûl,
hem de zevk-i vüsûl vard›r. 2/43.
¥ Ni’met verene ﬂükr, ni’mete kavuﬂan üzerine aklen ve
dînen vâcibdir. ﬁükrün derecesi gelen ni’mete göre olur. Allahü teâlân›n ni’metlerine ﬂükr, evvelâ: Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre i’tikâd› düzeltmek, ikinci olarak: Ahkâm-› islâmiyyeyi ehl-i sünnet âlimlerinin ilmihâl kitâblar›ndan ö¤renip,
bunlara uymak, üçüncü olarak: Ehl-i sünnet olan sofiyyenin
yolunda kalbi ve nefsi temizlemekdir. Bu son k›sm ﬂart de¤ildir, fâidesi büyükdür. ‹slâm›n asl›, ilk iki ﬂarta ba¤l› ve islâm›n kemâli üçüncü ﬂarta ba¤l›d›r. 1/71. [Mektûbât Tercemesi:

109.]
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K›ymetsiz Yaz›lar – F:12

¥ Münker ve Nekîrin kabrde mü’minlere ve kâfirlere süâli hakd›r. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Nübüvveti inkâr edenler, îmân ile ﬂereflenememiﬂlerdir. Ve Enbiyâdan baﬂka bir kimse, bu kelimeyi [tevhîdi]
söylememiﬂdir. Nübüvveti inkâr edenler, e¤er, Allahü teâlâ
vard›r, derler ammâ, yâ islâm› taklîd ederler veyâ vücûb-›
vücûdda vâhid bilirler. [Var olan vâcibi bir bilirler.] ‹bâdete
hakk› olmakda vahdâniyyeti inkâr ederler. 3/3. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 906.]
¥ Nikâhl› kad›ndan dört adedi ve câriyeden her ne kadar
taleb ederse, mubâh k›l›nm›ﬂd›r. 1/191. [Mektûbât Tercemesi:

227.]
¥

Ölüm mü’mini sevgiliye kavuﬂduran bir köprüdür. 2/12.

Mûsâ aleyhisselâm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” zemân›nda olsayd›, Ona uymakdan gayri baﬂka ﬂey
yapmazd›. 1/249. [Mektûbât Tercemesi: 307.]
¥

Mûsâ bin ‹mrân, yâ Rabbî, ziyâde azîz kimdir, dedikde,
gücü yeter iken, düﬂman›n› afv edendir, buyuruldu. 1/98.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 146.]

Mûsâ aleyhisselâm, Îsâ aleyhisselâmdan dahâ ﬂanl›d›r.
1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

¥ Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlây› görmek istedikde,
(Sen beni göremezsin) cevâb›n› al›nca, bu iste¤inden vazgeçdi. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]

ﬁark› söylemek, ilâhî, kasîde ve tegannî ile mevlid ve
Kur’ân-› kerîm okumak ve dinlemek, bizim tarîkat›m›zda
yasakd›r. 1/266 sonunda, 3/73. [Kur’ân-› kerîmi ve mevlidi tegannî etmeden okumak lâz›md›r. Çok sevâb olur.]
¥

¥ Mehdî hakk›nda, ﬂeyh ibni Hacer bir risâle yazm›ﬂd›r.
Alâmeti ikiyüze bâlig olur [ulaﬂ›r]. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]

Mehdî aleyhirrahme nübüvvet yolu ile vâs›l olmuﬂ, kavuﬂmuﬂdur. 3/124.
¥
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¥ Mehdînin “aleyhirrahme” hakîkati, s›fat-ül-ilmdir [ilm
s›fat›d›r]. 1/251. [Mektûbât Tercemesi: 308.]
¥ Mehdî aleyhirrahme gelecek. Ve baﬂ› üzerinde bir bulut
bulunacakd›r. 2/67 [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Mehdînin babas›n›n ismi Abdüllahd›r ve Eshâb-› Kehf arkadaﬂ› olacakd›r. “Hadîs-i ﬂerîf.” 2/68. [Se’âdet-i Ebediyye: 398.]
¥ Mehdînin geliﬂi, yüzy›l baﬂ›nda olacakd›r. Dahâ evvel
do¤uda, kuyruklu y›ld›z görülecekdir. 2/68, 1/209. [Se’âdet-i

Ebediyye: 398, Mektûbât Tercemesi: 247.]
¥ Meyyit bo¤ulmak üzere olan kimse gibidir. Babas›ndan,
anas›ndan ve kardeﬂinden ve arkadaﬂ›ndan, kendisine gelecek olan bir düâya muhtâcd›r, beklemekdedir. 1/278.

[Mektûbât Tercemesi: 409.]
¥ Mîzân Hakd›r. Ve bu mîzân dünyâ mîzân›na muhâlif
olup, kefesi yükselir ise a¤›rd›r. 3/17 [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Meyl-i tabî’î [içgüdü] ve taleb [istek] farkl›d›r. 3/3.

[Se’âdet-i Ebediyye: 906.]
¥ Ma’rifetullah›n meydâna gelmesi [hâs›l olmas›], mâsivân›n temâm›na muhabbetden kalbin kesilmesine, âzâd olmas›na [kurtulmas›na] ba¤l›d›r. Bir kalbde, iki z›d ﬂeyin sevgisi bir arada olmaz. 3/37.
¥ Bir farz›n terkine veyâ bir harâm ve yasa¤›n yap›lmas›na sebeb olan nâfile ibâdet, mâlâya’nîye dâhildir. 1/123

–N–
¥ Nâfile nemâz, Kur’ân-› kerîmi hatm, tesbîh ve tehlîl
edince, sevâb›n› ölmüﬂlere hediyye etmek, etmemekden iyidir. 2/77.
¥ Nâk›s ile kâmilden [kusûrlu ile mükemmelden] mürekkeb olan ﬂey kusûrludur. 3/74.
¥ Nâmûs ve âr, örf ve âdet, nefs-i emmâre hevâs›ndan do-

lay›d›r. [Nefs-i emmârenin isteklerinden dolay›d›r.] 3/17.
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[Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Nübüvvet vilâyetden efdaldir. 1/268. [Mektûbât Tercemesi:

383.]
¥

Nebînin nübüvveti, kendi vilâyetinden üstündür. 1/261.

[Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥

Nübüvvet, akl›n erdi¤i makâmlar›n ötesidir. 3/36

[Se’âdet-i Ebediyye: 481.]
¥

Nübüvvetde teveccüh halkad›r. 2/46. [Se’âdet-i Ebediyye:

902.]
¥ Nebî [Peygamber], kendinden önceki bir Resûlün, Nas
ile vâk›, hâs›l olan ahkâm›na tâbi’dir. ‹ctihâd ve sünnetine tâbi’ de¤ildir. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥ Her Nebînin aya¤› alt›nda, bir vilâyet-i hâssa mevcûddur. 1/294. [Mektûbât Tercemesi: 468.]
¥ Necâset, her zemân necâsetdir. Bir vakt pis olmas›, baﬂka vakt temiz olmas› düﬂünülemez. [Ayn›, kendisi necs her zemân necsdir. Önce ve sonra mubâh olamaz.]. 3/22. [Se’âdet-i

Ebediyye: 70.]
¥ Günlerin u¤ursuzlu¤u, Âlemlere rahmet olan›n gelmesi ile bitmiﬂdir. 1/256. [Mektûbât Tercemesi: 318.]
¥ Nisân›n [kad›nlar›n] intisâb› [ba¤lanmas›] câizdir. Mahremleri de¤il ise, perde arkas›nda oturup, tarîkati ahz ederler [al›rlar]. 1/256. [Mektûbât Tercemesi: 318.]
¥ Nisvânda [kad›nlarda] ﬂirkin gizlisinden kurtulan ve
kâfirlik alâmetlerinden birini yapm›yan çok azd›r. 3/41.

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ Nasîhatlerin îcâb› ile amel etmek hâs›l olmaz ise de, kusûr ve noksan›n› i’tirâf dahî hâs›l olur, o da bir devletdir. 3/17.

(Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

Nazar ber kadem [Bu yolda ayaklar›na bakmak.] 1/295.

[Mektûbât Tercemesi: 473.]
¥

Nüzûl [iniﬂ], uruc [yükseliﬂ] mikdâr› olur. 1/234.
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¥ Ni’metleri baﬂkalar›na göstermek, hamd etmek olur.
1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Nefs-ül-emr mertebesi [kendisini görmek], vehm mertebesinden [hayâlini görmekden] ekvâ ve esbetdir. 3/100.
¥ Nefs-ül-emr mertebesi vehmlerin zevâliyle [yok olmas›
ile] zâil olm›yan [yok olm›yan] vücûd demekdir. 2/44.

[Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Nefs-ül-emrde aynadaki sûret mevcûd de¤ildir. Fekat,
tevehhüm ve tehayyül [kuruntuya düﬂme, hayâle getirme]
i’tibâriyle, sûretin husûli nefs-ül-emrî olur. Birincisi, mutlaka
nefs-ül-emrîdir. ‹kincisi tevehhüm ve tehayyülün tavassutuyla nefs-ül-emri olur. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥

Nefs-i emmâre. 2/50. (Se’âdet-i Ebediyye: 948.]

¥ Nefs-i emmâre eﬂyân›n en câhilidir. Himmeti [gayreti]
kendini mahv etme¤edir. 3/27. [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥ Nefs-i emmârenin gâyesi, kendisi gibi bir kimseye ba¤l› olmay›p, herkes ona ba¤l› ola. [Ondan emr ala, ona uya.]
3/60.
¥

Nefs, bizzât, ahkâm-› semâviyyeyi inkâr eder. 3/60.

¥ ‹nsan›n nefsi, Allahü teâlâya isyân, can düﬂman› olan
ﬂeytâna itâ’at dilemekdedir. 3/27. [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥ Herkesin ene [ben] diye hitâb›ndan [söylemesinden]
kasdedilen kiﬂi kendi nefsidir. 3/62. [Se’âdet-i Ebediyye: 754.]
¥ Nefs-i emmâre hayvanlarda yokdur. 1/260. [Mektûbât Ter-

cemesi: 326.]
¥

Nefs-i nât›ka, nefs-i emmâre demekdir. 1/34. [Mektûbât

Tercemesi: 60.]
¥ Nefs-i nât›kan›n hakîkati adem [yokluk]dur ki, vücûdün aks etmesi [yans›mas› in’ikâs›] vâs›tas› ile, kendini mevcûd tasavvur etmiﬂdir. [Kendini, vücûd vâs›tas› ile mevcûd
zan etmiﬂlerdir.] 3/62. [Se’âdet-i Ebediyye: 754.]
¥

Nefs, bir merkez, santrald›r. Duygular, organlar onun
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tafsîlat›d›r [âletleridir]. 1/22. [Mektûbât Tercemesi: 38.]
¥ Nefsin kalb ile ba¤l›l›¤› vard›r. Gönül vâs›tas› ile rûha
ba¤lan›r. Rûhdan gelen feyzler, tafsîlatl› olarak kalbe ve nefse ve nefsden his organlar›na yay›l›r. 1/22. [Mektûbât Tercemesi:

38.]
¥ Nefs-i emmârenin inkâr› mevcûd iken, ahkâm-› islâmiy-

yeyi delîl ile [akl ve fen ile] anlamak güçdür. Önce nefsi temizlemek zarûrî olup, bundan sonra, îmân-› hakîkî müyesser
olur. 1/46. [Mektûbât Tercemesi: 79.]
¥ Nefs-i emmârenin azg›nl›k zemân› olan gençlik zemân›nda, insan, ﬂeytâna muhâlefetde bulunsa, az bir amel için
çok sevâba nâil olur. ‹htiyârl›k zemân›nda [ömrün sonunda]
güç ve kuvvet kalmaz ve normal ﬂartlar bozulup, [cem’iyyetin sebebleri, periﬂân oldukda] nedâmet ve piﬂmânl›kdan
gayri yap›lacak iﬂ yokdur. Ve çok olur ki, o zemâna dahî yetiﬂmek nâsib olmaz. Piﬂmânl›k zemân› yakalanamay›p, piﬂmânl›k nasîb olmazsa, ebedî azâb ve büyük cezâya yakalan›r.
1/96. [Mektûbât Tercemesi: 143.]
¥ Nefs-i emmâre üzerine, islâmiyyetin emr ve yasaklar›na
uymakdan ziyâde, zor bir iﬂ [ﬂey] yokdur. 1/221. [Mektûbât Ter-

cemesi: 269.]

Nefs-i emmârenin fesâdât› semm-i kâtildir. [Nefs-i emmârenin fesâdlar› yol kesicidir.] ﬁeytân›n ilkâs› ile olan hâricî fesâdlar, kolayl›kla zevâl pezîrdir. [Kolayl›kla izâle edilir.]
3/27. [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥

¥ Nefs-i emmârenin harâbl›¤› [mahv olmas›] dînin sâhibine uymakla olur. Gayr› ile mümkin de¤ildir. 1/221. [Mektûbât

Tercemesi: 269.]

Nefs, emmârelikden kurtulup, itmînâna kavuﬂmad›kça,
islâmiyyetin asl›n›n hâs›l olmas›, müyesser olmaz. 2/50.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥

Nefsin safâs›, dalâletdir. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
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¥ Nefsin tezkiyesi [kötülüklerinin izâlesi] mergûbdur [be¤enilir]. 3/60.
¥ Nefsin tezkiyesi, kalbin safâs›na ve onu kalbin siyâset
eylemesine ba¤l›d›r. 3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Nefs mutmainne olunca, serkeﬂlik [dikbaﬂl›l›¤›] ve taﬂk›nl›¤› kalmaz. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Nefsin itmînân›, Zât-i ilâhînin tecellîsi zemân›nda olur.
1/253. [Mektûbât Tercemesi: 316.]

Nefs mutmainne oldukdan sonra meydâna gelen serkeﬂli¤i [dik baﬂl›l›¤›, isyân›], dört unsurda olup, bu serkeﬂlik,
hilâf-› evlâ olan› terk etmek ve ruhsat› istemek ve azîmeti
terk eylemek olup, harâm iﬂlemek ve farzlar› terk etmek de¤ildir. 3/27. [Se’âdet-i Ebediyye: 428.]
¥

Nefsin itmînân›, anâs›r›n [unsurlar›n, maddelerin] i’tidâlinden [orta derecede olmas›ndan] evvel veyâ sonra olur.
Birincisinde, rezîl s›fatlara dönmesi muhtemeldir. 2/50.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Nefsin itmînân›, ilm-i huzûrînin yok olmas›ndan ibâret
olan nefsin fânî olmas› sebebi ile olur. 3/52. [Se’âdet-i Ebediyye:

924.]
¥ Nefsin safâsiyle keﬂf-i mugayyebât olur ki, istidrâcd›r.
3/23. [Fâideli Bilgiler: 454.]
¥ Nefs-i emmâre inadc›d›r. Bir iﬂi murâd etdikde, netîcesine varma¤a acele eder. Hakîkatini ve boﬂlu¤unu [bât›ll›¤›n›] düﬂünmez. 1/228. [Mektûbât Tercemesi: 280.]

Naks ve ﬂer ve kötülük demek, bunlar› anlamak demekdir. Fenâl›k ve naks ile vasflanmak de¤ildir. 1/9
¥

¥ Nokta-i cevvâleden [Bir ipin ucuna taﬂ ba¤lay›p, di¤er
ucundan tutup, çevirince, taﬂdan] hâs›l olan dâire-i mevhûmenin [hakîkatde olmay›p, var gibi görünen dâirenin] o noktaya
[taﬂa] hiç ilgisi yokdur. Faraza o dâire temâm görünse, dâire
hâs›l olunca, o nokta s›n›rlanmam›ﬂd›r. Nokta dâirenin herhangi bir cihetindedir, denilemez. 3/68 [Se’âdet-i Ebediyye: 926.]
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¥ Nokta-i cevvâlenin dönmesinden fehmde [hayâlde]
meydâna gelen dâire, [var kabûl edilen dâire] gibi, asl› yokluk olan bu âlem, var zan olunmakdad›r. 2/98. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 930.]
¥ Nokta-i cevvâle mevcûddur. Hayâlde teﬂekkül eden dâire hâricde yokdur. Lâkin, his ve vehm mertebesinde var kabûl edilmiﬂdir [var görülmekdedir]. 3/58.
¥ Nokta-i cevvâleden dâirenin husûli [Dâire ﬂeklinde h›zla dönen bir noktadan dâirenin meydâna gelmesi] vehm ve
hayâl bak›m›ndan nefs-ül-emrîdir. [Yaln›z, geçici bir görünüﬂ
olmay›p, kal›c› bir varl›kd›r.] Lâkin hakîkatde dâire yokdur.
Nokta vard›r. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye 943.]
¥

Nakl-i ervâh [rûh nakli] mevcûd de¤ildir. 2/58. [Se’âdet-i

Ebediyye: 79.]
¥ Nemâz dînin dire¤idir ve müslimân ile kâfirin aras›ndaki fark› bildirir. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Nemâz, bütün ibâdetlerin ve orucun üstü ve efdalidir.
3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Nemâzda otururken, parma¤› ile iﬂâret etmek, mu’teber rivâyetde harâmd›r. Fetvâ böyledir. 1/312. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 267.]
¥

Nemâz›n âdâb›. 2/87. [Se’âdet-i Ebediyye: 288.]

¥ Nemâzlar› evvel vaktinde k›lmak lâz›md›r. Lâkin, insanl›k îcâb› (âcizlik) müstesnâd›r. Ve k›ﬂ›n yats›n›n te’hîri
müstehabd›r.[ ] 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥

¥ Nemâzda her tekbîr, o rüknü yapma¤a lây›k olmad›¤›n› bildirmekdedir. 1/304. [Mektûbât Tercemesi: 487.]
¥ Nemâzda, erkâna ve ﬂartlara ve sünnetlere ve edeblere riâyet edip, tumânînete ve ta’dîl-i erkâna riâyetde mübâlega
oluna. [Aﬂ›r› dikkat göstere]. Zîrâ ekserî kimseler, nemâz› zâyi’ edip, elden kaç›r›p, ta’dîl-i erkân› yapmam›ﬂlard›r. Bunlar

[¥] demiﬂler ise de, imâm-› Rabbânî tecvîz etmiyor [izn vermiyor].
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hakk›nda azâblar bildirilmiﬂdir. Nemâz düzgün olarak edâ olunursa, kurtuluﬂ ümmîdi çok olur. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
[Köyde, yolda nemâz k›lmak için k›ble cihetini bilmek lâz›md›r. Güneﬂ gören bir topra¤a bir çubuk dikilir. Yâhud bir ip
ucuna birﬂey ba¤lan›p sark›t›l›r. Takvîmde yaz›l› (K›ble sâati)
vaktinde çubu¤un, ipin gölgesi, k›ble istikâmetini gösterir.
Gölgenin, güneﬂin bulundu¤u taraf›, k›ble ciheti olur.]
Nemâzda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” saflar› düzeltir, ondan sonra nemâza dururlard› ve “saflar› düzeltmek, nemâz k›lman›n bir parças›d›r” buyururlard›. 2/64.
¥

¥ Nemâzda niyyet, yaln›z kalb ile olmak sünnetdir. Dil ile
niyyet bid’atdir. 1/186. [Mektûbât Tercemesi: 223.]
¥ Nemâz›n edâs›nda, bu farz› bizim Peygamberimiz edâ
eylemiﬂdir. Ben de edâ edeyim diye niyyet edildikde, ümmîddir ki, farz› yapmak sevâb›ndan baﬂka, tâbi’ olmak sevâb› da ayr›ca hâs›l ola. 3/88.
¥

Nemâz›n hakîkati. 3/77. [Se’âdet-i Ebediyye: 941.]

¥ Nemâz vard›r ki, k›r›k kalbleri zevk ile doldurur. Râhat-i bîmârând›r. 1/261. [Mektûbât Tercemesi: 343.]

Nemâz vard›r ki, günâhlar› yok eder. Nemâz vard›r ki,
kötülüklerden korur. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

¥ Nemâzdaki lezzetden, nefsin zevki ve nasîbi yokdur.
1/137. [Mektûbât Tercemesi: 179.]
¥

Nemâz›n mi’râc olmas›, bu ümmete mahsûsdur. 1/261.

[Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥ Nemâz, mü’minin mi’râc› oldu¤u için, teﬂehhüdde [otururken], mi’râcdaki kelimeleri okumak emr buyuruldu.
1/304. [Mektûbât Tercemesi: 487.]
¥ Nemâz›n dünyâdaki rütbesi, âh›retdeki rü’yetin rütbesi
gibidir. [Allahü teâlây› görmek gibidir]. 1/137. [Mektûbât Terce-

mesi: 179.]
¥

Nemâz›n üstünlü¤ünden birﬂey anl›yan, simâ’ ve nag– 185 –

meden [mûsikîden] söz etmez ve vecd ve tevâcüdü a¤z›na almaz. 1/261. [Mektûbât Tercemesi: 343.]
¥ Nemâzda öyle an olur ki, ârif dilini, Mûsâ aleyhisselâma söyliyen a¤aç gibi bulup, bütün a’zâs›n› vâs›ta ve âlet gibi görür. Öyle zemânlar olur ki, nemâzda bât›n› zâhirine kar›ﬂ›r. Bilmedi¤imiz bir ba¤ ile o âleme ba¤lan›r. 1/305. [Mektû-

bât Tercemesi: 489.]
¥

Nâfile nemâz sevâb› hediyye edilir. 2/77.

¥ Nâfile nemâz› cemâ’at ile k›lmak tahrîmen mekrûhdur.
1/288. [Mektûbât Tercemesi: 440.]
¥ Nâfilelerin, farz yan›nda, hiç i’tibârlar› yokdur. Belki
nâfilenin sünnete [beﬂ vakt nemâz›n sünnetlerine] dahî nisbeti böyledir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Nâfilelerin edâs›, z›llere yak›nl›k hâs›l eder. Farzlar›n
edâs›, asla yak›nl›k hâs›l eder. 1/260. (Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Nûr-› ilâhî, s›fat ve ﬂu’ûnât›n fevkidir [üstüdür]. Ve bu
tecellî, tecellî-i zâtiyyenin de fevkidir [üstüdür]. Hakîkat-i
Kâ’be zan ederim ki, bu nûr-i s›rfd›r ki, cümlenin mescûdudur [secde etdi¤i yerdir]. Bu nûr dahî nûrâniyyet-i s›rf hicâblar›ndan [perdelerinden] bir perdedir. 3/76.
¥ Nûr-i kamerin [ay ›ﬂ›¤›n›n] nûr-› ﬂemsden [güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan] müstefâd oldu¤u [al›nd›¤›]. 3/118.
¥ Nevm zemân›nda [uyku zemân›nda], yüz kerre tesbîh,
tahmîd ve tekbîr getirmek, kendini hesâba çekmek say›l›r.
1/309. [Mektûbât Tercemesi: 494.]
¥ Nevm [uyku] ki, büsbütün gafletdir. Lâkin tâ’at yapmakda hâs›l olan tenbelli¤i def’ niyyeti ile oldukda, ayni ibâdet olur. 1/160. [Mektûbât Tercemesi: 195.]
¥ Ne devletdir ki, herkes bir kimseyi kötü bileler, o ise ha-

kîkatde iyi ola. 1/149. [Mektûbât Tercemesi: 187.]
¥

Niyyetsiz amel sahîh olmaz. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]

¥

Niyyetin ehemmiyeti. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
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¥ Niyyetin lüzûmu muhtemel olan ﬂeylerdedir. Belli olan
ﬂeyde niyyet etme¤e hâcet yokdur. 3/110.
¥ Niyyetini do¤ru yapam›yan kimse, kendini niyyet etme¤e zorlamal›d›r. 1/70. [Mektûbât Tercemesi: 108.]
¥ Niyyete göre amel dürüst olur. Di¤er iﬂleri niyyet etmek ile kendilerini bât›l k›lm›yalar. 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye:

289.]
¥ Niyyet-i pîrân [ﬂeyhler için] oruc tutmak ve istek ve
maksad›n› o oruca ba¤l› k›l›p, o vesîle ile istekde bulunmak
ve iste¤inin onlar sebebi ile, hâs›l oldu¤una inanmak, ibâdetde ﬂirkdir. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]

–V–
¥ Vâris, meyyitin mal›n›n temâm›na hissedârd›r. Ba’z›s›ndan hisse almak verâset de¤ildir. 1/268. [Mektûbât Tercemesi:

383.]
¥ Vâs›tînin (lehü-kalbün) [Kaf sûresi 37.] Âyet-i kerîmesini tefsîri. 3/119.
¥ Vâk›’ât [rü’yâlar] i’tibâre ﬂâyeste [uygun] de¤ildir.
Âlem-i ﬂehâdetde [madde âleminde] müyesser olan [meydâna gelen, ele geçen] mu’teberdir, k›ymetlidir. 2/58.

[Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Vâk›’ât [rü’yâ] ve ahvâli [hâli] nâk›s olan ﬂeyhlere izhâr
eylemeyeler ki [söylememelidir ki], onlar az› çok zan ederler. 1/230. [Mektûbât Tercemesi: 282.]
¥ Vâlidenin o¤luna fâidesi olmad›¤› gün için hâz›rl›k yapm›yana yaz›klar olsun. 1/214. [Mektûbât Tercemesi: 257.]
¥ Vâlideyn hukûku [ana-baban›n haklar›], Hakîkî matlûbun [Allahü teâlân›n] r›zâs›n› kazanmak yan›nda hiç kal›r.
Allahü sübhânehûnun hakk›, bütün mahlûklar›n haklar›ndan öncedir. 1/127. [Mektûbât Tercemesi: 173.]
¥ “Vallahü basîrun bimâ ya’melûne” [Onlar›n yapd›klar›
herﬂeyi Allahü teâlâ görücüdür.] buyurmuﬂdur. Allahü te-
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âlâ, herﬂeyi gördü¤ü hâlde, çirkin iﬂleri yaparlar. Aﬂa¤› bir
kimsenin bile, bu iﬂleri gördü¤ünü bilseler, yüz çevirir, yapmazlar. Bunlar, yâ Hak teâlân›n görmesine inanm›yorlar.
Yâhud, Onun görmesine k›ymet vermiyorlar. Îmân› olana
ikisi de yak›ﬂmaz. 1/73, 1/78. [Mektûbât Tercemesi: 111, 124.]
¥ Vebâ, Hak teâlân›n murâd› [iste¤i] oldu¤undan, Onun
murâd› ile [iste¤i ile] dil-tenk [s›k›nt›l›] olmamak gerekdir.
Çünki, sevgilinin iﬂidir. Ondan lezzet alalar. 2/88. [Se’âdet-i

Ebediyye: 1035.]
¥ Vebâ olan yerden kaçmay›p, vefât eden kimse, ﬂehîd
olur. 2/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 1035.]
¥ Vebâ hastal›¤› olan bir yerden kaçmak, büyük günâhd›r.
2/16. [Se’âdet-i Ebediyye: 1034.]
¥ Vitr nemâz›n› gece yar›s›n›n sonuna te’hîr müstehabd›r.
1/29. [Mektûbât Tercemesi: 47.]

Vücûd ile mümkin aras›ndaki farka sebeb ademdir.
3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥

¥ Vücûb-i vücûd mertebesinde vücûd sâbit ise de zarfiyyet-i hâricî ve ilmî peydâ [aç›k, meydânda] olmam›ﬂd›r.
3/114.
¥ Vücûd mertebesinin âlem-i misâlde zuhûru noktaya yak›nd›r. 2/71.
¥ Vücûd için keﬂf ve ﬂühûd erbâb›ndan bir cem’i gafîr hakîkat-i vâcib-ül-vücûd teâlâd›r demiﬂlerdir. 3/88.
¥

Vücûd-i ilâhî ve vücûb, i’tibâratdand›r.

¥ Vücûd ve sübût lâfzlar›, mütekellimîn indinde [yan›nda] ayn› ma’nâyad›r. Tâife-i âliyye, mâ-sivâya vücûd ›tlâk›n›
câiz görmezler [mâsivây› vücûd olarak kabûllenmeyi câiz
görmezler.]. 2/98. [Se’âdet-i Ebediyye: 930.]
¥ Vücûd-i ilâhîden bir ›ﬂ›k, ilm s›fat›ndaki hakîkat-i mümkinât olan, mâhiyyetler üzerine düﬂerek, vücûd-i z›llî ile hâricde mevcûd olmuﬂlard›r. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
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¥ Vücûdun mâsivâdan [mahlûklardan] nefyi vücûd-› asâleti nefyidir. Zîrâ vücûd, Hak teâlân›n esâs s›fatlar›ndand›r.
Di¤erini, ona ﬂerîk k›lmazlar. E¤er mümkinde [yarat›lanlarda] vücûd var ise, Hak teâlân›n vücûdunun ›ﬂ›¤›ndand›r. Ondan yans›mad›r. Bu z›ll› vücûd, Hak teâlân›n vücûdu yan›nda yok gibidir. Yak›nd›r ki, mevhûmlardan ad edeler. 2/44.

[Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Vücûdü mümkin [mümkinin vücûdü] için isbât eylemek

ve hayr ve kemâli ona râci’ k›lmak, onu hakka ﬂerîk [ortak]
k›lmakd›r. 2/1.
¥ Vücûd-i vâcib-i teâlâ [Allahü teâlân›n vücûdü], mümkinlerin vücûdünün ötesidir. Ve mutlak, mukayyedât›n
[mahlûklar›n] ötesidir. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Vücûd-i mutlak› [mutlak vücûdü], mukayyed vücûda
münhas›r bilmek küfrdür. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Vücûd-i beﬂeriyyetden [beﬂerî vücûddan, maddî vücûddan] ne kadar var ise, yolun perdesi de o kadar bâkîdir [devâml›d›r]. 3/123. [Se’âdet-i Ebediyye: 919.]
¥ Bir vücûd ki âm ve müﬂterek ola. Hak teâlân›n vücûd-i
hâss›n›n z›lâlindendir. Ve bu z›l dahî, zât-i Hak teâlâ üzerine
ve eﬂyâ üzere ber sebil-i teﬂkîk iﬂtikâkân mahmüldür. Muvâtat [uygun] de¤ildir. Ve o z›lden murâd vücûd-i teâlân›n merâtib-i tenezzülâtda zuhûrudur. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Vücûd-i hâricî, bizim efhâm›m›z›n [fehmimizin, idrâkimizin] ötesidir. 3/114.
¥ Vücûd-i hâricîde Zât-i teâlâ ve tekaddesden gayri hiç
nesne yokdur. 3/109.

Vücûd-i zihnî ve mertebe-i ilmî, ayn› ﬂey olup, ta’rîfi.
3/109.
¥

¥ Vücûd-i vehmî mertebesi, vehmin yok olmas› ile, yok olmad›¤›ndan, nefs-ül-emrîdir. Fekat, bu nefs-ül emr vücûd-i
vâcib-i teâlâda sâbit olan nefs-ül-emre cenbünde [nazaran]
lâ-ﬂey [adem] hükmündedir. 3/109.
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¥ Vücûd-i vehmî ki, hâricde görünendir. Vehmin yok olmas› ile, yok olmaz ve sebât ve istikrâr› olm›yan evhâm ve
hayâl de¤ildir. Ve bu dünyâ iﬂleri ve âh›ret mu’âmelesi ona
ba¤l›d›r. 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Vücûd-i vehmî, mücerred vehmin meydâna getirmesi
ile olmay›p, Hak teâlân›n yaratmas› ile vehm mertebesinde
hâs›l olmuﬂdur. 3/68. [Se’âdet-i Ebediyye: 926.]
¥ Vücûd-i müteaddiden çoklu¤un yok olmas› ile hükm
eylemek ilhâd ve z›nd›kad›r [z›nd›kl›kd›r]. 3/32.
¥ Vücûda ve tevâbi’i vücûda [vücûda tâbi’ olanlara, ba¤l›lara] mazhariyyet [zâhir olma] ve mir’âtiyyet [ayna olma]
için ademden gayri kâbil yokdur. Zîrâ ﬂey’in mazhar›, ol ﬂeyin mukâbilidir [z›dd›d›r]. Vücûdun mübây›n ve mukâbili
ademdir. 3/58.
¥ Vücûd-i teâlâ için [Allahü teâlân›n vücûdü için] hiç
adem mukâbil de¤ildir. 3/64.
¥

Vücûd-i z›llî, mahlûklar›n varl›¤›n›n baﬂlang›c›d›r.

1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Vücûd-i ferzend [evlâd›n varl›¤›], Allahü teâlân›n büyük ihsân›d›r. Yaﬂad›klar› müddetçe, insan çok fâidelerini
görür. Ölümleri de, sevâb kazanma¤a ve yükselme¤e sebeb
olur. [Fekat, çocuklar›na dîni, îmân› ö¤retmiyen ana babaya,
çok azâb yap›lacakd›r.] 2/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 1035.]

Vahdet-i vücûd erbâb›, ism ve s›fatlar›, i’tibârât-i ilmiye
zan ederler. [‹lmin i’tibârlar› zan ederler]. 2/45.
¥

¥ Vahdet-i vücûd, sekrin galebesinden [çoklu¤undan] ve
muhabbetden meydâna gelir. Muhabbet, sevenin nazar›ndan
[gözünden] gayriyi siler, giderir. Ve aﬂ›r› ﬂevkden dolay›, kesreti, vahdetin aynas› gösterir. Mir’at, ﬂühûddan gizlenmiﬂdir.
Zâhir olan hemen sûretdir. 3/32.
¥ Vahdet-i vücûd mutlakâ nefs-ül-emrîdir. Ve te’addüd-ü
vücûd, tevehhüm [kuruntuya düﬂme] ve teheyyül [hayâle getirme] i’tibâriyle nefs-ül-emrîdir. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
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¥ Vahdet-i vücûda ba¤l› olanlar [tutulanlar] z›ll› asldan
fark edememiﬂlerdir. 1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥ Vahdet-i cemâl, hazret ilme tesmiye olunur ki, te’ayyün-i evvelin ya’nî hakîkat-i Muhammedînin z›ll›dir. 3/122.

Vahﬂî “rad›yallahü anh”, Veysel Karnîden üstündür.
1/210. [Mektûbât Tercemesi: 251.]
¥

¥ Vera’, islâmiyyetin men etdi¤i ﬂeyleri terk etmekden
ibâretdir. 3/41. [Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
¥ “Vera’ ile dîniniz kâimdir [ayakdad›r].” Hadîs-i ﬂerîf.
2/81. [Se’âdet-i Ebediyye: 96.]
¥ Vera’ ve takvâ, yasaklardan sak›nmak demek olup, zarûriyyât-i dindendir. 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]

Vera’, ya’nî harâmlardan kaçmad›kça ve mubâhlar›n
fazlas›ndan kaç›nmad›kca ele geçmez. 1/286. [Mektûbât Terce¥

mesi: 420.]
¥ Vera’›n temâm olmas› için, lîsan›n› g›ybetden korumal›, sû’i zandan kaç›nmal›, kimse ile alay etmemeli, yabanc›
kad›nlara, k›zlara bakmamal›, do¤ru söylemeli, Allahü teâlân›n ni’metlerinin çoklu¤unu düﬂünerek, kendini ucbdan
[be¤enmekden kurtulmal›], mal› boﬂ yerlere harc etmemeli,
nefsi için mevki’, makâm istememeli, nemâzlar› vaktinde
k›lmal›, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri îmân ve iyi iﬂleri ö¤renip, kendini bunlara uydurmal›. 2/66. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 97.]
¥ “Zerre miskâli vera’, nâfile sadaka, oruc ve nemâzdan
hayrl›d›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 2/66. [Se’âdet-i Ebediyye: 97.]
¥ Vasl-› uryânî, nûrânî perdelerin temâmen kalkmas›ndan [yok olmas›ndan] sonrad›r. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Vüsûl, nübüvvet mertebesinde, husûl, vilâyet makâm›nda olur. 1/302. [Mektûbât Tercemesi: 482.]

Vüsûl [ulaﬂma, yetiﬂme] ile ittisal [kavuﬂma] meyân›nda fark çokdur. 1/220. [Mektûbât Tercemesi: 266.]
¥
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¥ Vüsûlde pîr [ihtiyâr], civân [genç], nisâ [kad›n], s›byan
[çocuk] ve emvât [ölüler] müsâvîdirler. Yaln›z edebe riâyet
ﬂartd›r. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Vüsûl-i matlûb [matlûba ulaﬂma], âfâk ve enfüsün ötesine ba¤l›l›k ve mâ-sivây-› sülûk ve cezbeye ba¤l›d›r. 3/100.
¥ Vüsûl, bekâ-billâh makâm›nda hâs›ld›r ki, fenâdan ve
nisyân-› mâ-sivâdan [mâsivân›n unutulmas›ndan] sonra hâs›l
olur. 3/32.
¥ Vüsûl-i zât-i teâlâ iki k›smd›r: [Zât-i teâlâya kavuﬂmak
iki k›smd›r.] Biri nazarî kavuﬂmak olup, asâleten Halîlullah›n
nasîbidir. Zîrâ, Zât-i teâlâya yak›n te’ayyün, te’ayyün-i evveldir ki, rabb-i Halîldir. ‹kincisi, vüsûl-i kademî olup, bilhassa
Habîbullaha mahsûsdur ki, bu vüsûl [kavuﬂmak], kurb derecesinde çok kuvvetli olmakla, tecellî-i zât›n Resûlullaha münâsebeti ziyâdedir. ‹mdî Enbiyâ meyân›nda, bütün fazîletler,
bu iki büyü¤ün nasîbi oldu. 3/88.
¥ Bu k›sa vaktde ve az f›rsatda, ma’nevî hastal›k [illet]
olan, kalb hastal›¤›n›n, çok zikr ederek, giderilmesi, mühim
[ehemmiyyetli] ilâcdan ve büyük maksaddan olmal›d›r.
1/166. [Mektûbât Tercemesi: 207.]
¥ Vakt-i ﬂebâbda [gençlikde], istikâmet üzere olmak [ahkâm-› islâmiyyeye uymak], dünyâ ve âh›ret ni’metlerinin en
üstünüdür. [Bunun için, evlâdlar›n› dinsiz muallimlerin, gazetenin, arkadaﬂlar›n tuzaklar›na düﬂürmemelidir] 1/146.

[Mektûbât Tercemesi: 185.]
¥ Vilâyet-i sâniye [ikinci vilâyet], fenâdan sonra, bekâ ile
müﬂerref olup [ﬂereflenip], vücûd ve tevâbi’-i vücûd i’tâ buyurulmas›d›r. 3/89.
¥ Vilâyâtin tefâvütleri [farkl›l›klar›], derecât-i kurb i’tibâriyledir [yak›nl›k dereceleri i’tibâriyledir]. 2/92. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 749.]
¥ Vilâyet, kurb-i z›llîdir [z›llere yak›nl›kd›r]. Ve onda olan
giriftarl›k [ba¤l›l›k] z›lle ba¤l›l›kd›r. 3/36. [Se’âdet-i Ebediyye:

481.]
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¥ Vilâyeti, tahâret [abdest almak] gibi, islâmiyyeti, nemâz
gibi bilmek gerekdir. 2/46. [Se’âdet-i Ebediyye: 902.]
¥ Vilâyet, Allahü teâlâya yak›nl›kdan ibâretdir ki, bu ise
z›llere yak›nl›kd›r. 1/302. [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥ Vilâyetde, insanl›k s›fatlar›n›, nübüvvetde, s›fatlar›n çir-

kin ﬂeylere ba¤lanmas›n› yok etmek lâz›md›r. 1/302. [Mektûbât Tercemesi: 482.]

Vilâyetde, dünyâ ve âh›retin unutulmas› lâz›md›r. Nübüvvetde, âh›rete ba¤l›l›k iyidir. 1/302. [Mektûbât Tercemesi: 482.]
¥

¥ Vilâyet, fenâ ve bekâ devletini [ni’metlerini] tahsîlden
ibâretdir [kazanmakdan ibâretdir]. 1/216. [Mektûbât Tercemesi:

259.]
¥ Vilâyet, akl ile anlaﬂ›lamaz. 1/198 [Mektûbât Tercemesi: 236.]
¥

Vilâyetde kerâmet ﬂart de¤ildir. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye:

749.]
¥ Vilâyet, Allahü teâlâya yak›nl›kdan ibâretdir ki, mâ-sivây› unutdukdan sonra, ihsân edilir. 2/92. [Se’âdet-i Ebediyye: 749.]
¥ Vilâyetde, kemâl-i itminân olamay›p, k›smen mevcûddur. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Vilâyetin bütün üstünlükleri, ahkâm-› islâmiyyenin sûretine uyman›n netîcesi, Peygamberlik üstünlükleri, ahkâm-›
islâmiyyenin hakîkatinin meyveleridir. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye:

948.]
¥ Vilâyet dereceleri temâm olup, nihâyete vard›kdan sonra, keﬂf veyâ ilhâm ile hâs›l olan bilgiler, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine tam uygundur. [Nakl olunan bilgilerin
ayn›d›r.] 1/286. [Mektûbât Tercemesi: 420.]
¥ Vilâyetin yar›s› urûc [yükselmek] ve di¤er yar›s› nüzüldür [iniﬂdir]. Ba’z›lar› yükselmek taraf›n› vilâyetin temâm›
zan edip, iniﬂ taraf›n› nübüvvetin kemâlât› zân ederler. Hâlbuki bu iniﬂ dahî, yükselmek gibi vilâyetdendir. 1/301. [Mek-

tûbât Tercemesi: 480.]
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¥ Vilâyetin nihâyeti [sonu] seyr-i enfüsînin nihâyetine
[sonuna] kadard›r. 2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]
¥ Vilâyet mertebelerinin nihâyeti [sonu] kulluk makâm›d›r. Abdiyyetin [kulluk makâm›n›n] fevkinde [üstünde] bir
makâm yokdur. 1/285 [Mektûbât Tercemesi: 415.]

Vilâyetde teveccüh Hakkad›r. Nübüvvetde teveccüh,
hem Hakka, hem halka olup, birbirine mâni’ olmaz. 1/273.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 398.]
¥ Vilâyetde, nefs itmînâna kavuﬂmuﬂ iken, bedeni meydâna getiren maddeler, taﬂk›nl›k ve serkeﬂlikden vazgeçmiﬂ de¤ildirler. Meselâ, cüz’i nârî hayriyyet ve tekebbürden vazgeçmiﬂ de¤ildirler. Cüz’i arzî hisset ve alçakl›¤›na piﬂmân olmam›ﬂd›r. 2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]

Vilâyet beﬂ derece olup, herbiri, beﬂ latîfeden birinin
vilâyetidir. Herbir derece, ülülazm Peygamberlerden birinin
vilâyetinin bir parças›d›r. Vilâyetin birinci derecesi, Âdem
aleyhisselâm›nd›r ki, onun mürebbîsi [onu yetiﬂdiren] tekvîn
s›fat›d›r ki, menﬂe-i sudûr-i ef’aldir. [Amellerin meydâna ç›k›ﬂ›n›n baﬂlang›c›d›r. ‹nsanlar›n her iﬂini bu s›fat yapar.]
‹kinci derece, ‹brâhîm ve Nûh aleyhimesselâm›n aya¤›n›n
alt›d›r [alt›ndad›r]. Onlar›n rableri [yetiﬂdiricileri] ilm s›fat›d›r ki, s›fât-i zâtiyyenin en geniﬂidir. Ve üçüncü derece, Mûsâ aleyhisselâm›n aya¤›n›n alt›ndad›r. Ve Onun rabbi, selb
s›fatlar›ndand›r ki, mukaddes ve kusûrsuzdur. Dördüncü
derece, Îsâ aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r. Onun rabbi selb
s›fatlar›ndand›r, sübût s›fatlar›ndan de¤ildir. Bu derece, takdîs ve tenzîh makâm›d›r. Meleklerin ço¤u bu makâmda Îsâ
aleyhisselâm ile ortakd›rlar. Bu makâmda büyük ﬂân vard›r.
Beﬂinci derece, Peygamberlerin sonuncusunun aya¤› alt›ndad›r. Ve onun rabbi, rablerin rabbidir. Ve s›fatlar›, ﬂu’ûnlar›, takdîsleri ve tenzîhleri kendinde toplamakdad›r. 1/260.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Vilâyeti birinci derecede olan bir Nebînin vilâyeti, en
yüksek derecede olan velînin vilâyetinden çok üstündür.
1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
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¥ Vilâyet, yâ hâssa [husûsî] veyâ âmme [umûmî] dir. Vilâyet-i âmme, mutlakan vilâyetdir. Vilâyet-i hâssa, Vilâyet-i
Muhammedîdir ki, tam fenâ ve olgun bekâd›r ki, nefs mutmainne olur. 1/135. [Mektûbât Tercemesi: 178.]
¥ Vilâyetlerin birbirlerinden üstünlü¤ü, latîfelerin üstünlük s›ras›na ba¤l› de¤ildir. Tâ ki, ahfâ sâhibi di¤erlerinden efdâl ola. Belki, asla yak›nl›k ve uzakl›k bak›m›ndand›r. Ve kalb
latîfesinde olan bir Velî, asla dahâ yak›n olmakla, ahfâ sâhibinden dahâ üstün olabilir. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Vilâyet-i Muhammedî geri al›nmaz. Di¤er vilâyetler, elden gidebilir, geri al›nabilir. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]

Vilâyet-i sugrâda, vehm ve hayâlden kurtuluﬂ yokdur.
Vilâyet-i kebîrede [kübrâda] vehm ve hayâlden kurtuluﬂ müyesser olur. 2/3.
¥

Vilâyet-i sugrâ, âlem-i kebîrdeki latîfeleri geçdikden
sonra baﬂlar. Beﬂ latîfenin asllar› olan z›lleri, seyr-i fillah ile
geçmekle biter. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥

Vilâyet-i sugrâ, âfâk ve enfüse te’alluk eder ki [onunla
alâkal›d›r ki], vilâyet-i z›llîdir ve bunun müntehîlerine tecelli-i berkî [ﬂimﬂek gibi gelip-geçen tecellî] vard›r. Vilâyet-i
kübrâ, asla te’alluk edip, akrabiyyet [yak›nl›k] Hak sübhânehûda seyrdir. Bu vilâyet-i Enbiyâ olup, dâimî tecellîdir. 2/3.
¥

¥ Vilâyet-i ulyâ ki, vilâyet-i mele’i a’lâd›r. Bât›n ismine
te’alluk eder [ba¤l›d›r]. 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Vilâyet-i kübrâ ki, vilâyet-i Enbiyâd›r. ‹smlerin z›llerinin ve s›fât-› vücûbîye dâiresini, seyr-i fillah ile geçdikden
sonra baﬂlar. ‹smlerde, s›fatlarda ve ﬂü’unlarda seyr ederek
biter. Böylece, beﬂ latîfenin seyri temâm olur. 1/260. [Mektû-

bât Tercemesi: 326.]
¥ Vilâyetlerin ve kemâlât-i nübüvvetin üstünde, ‹brâhîm
aleyhisselâm›n kemâlât› [üstünlü¤ü] ve son resûl olan Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemin kemâlât› mevcûddur.
2/50. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
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¥ Vilâyet-i hâssadan sonra uruc [ç›k›ﬂ] ve nüzûldür [iniﬂdir]. 2/59. [Se’âdet-i Ebediyye: 764.]
¥ Vilâyet-i Muhammediyye [Muhammed aleyhisselâm›n
vilâyeti], bütün Peygamberlerin vilâyetlerini hâvîdir [hepsini
kaplar]. Onlar›n birinin vilâyetine kavuﬂmak, bu vilâyet-i
hâssan›n bir parças›na kavuﬂmakd›r. 1/77. [Mektûbât Tercemesi:

122.]
¥ Vilâyet-i Muhammedîde, seyrin sonu, ﬂân›n z›lline kadard›r ki, onun ismidir. 1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Vilâyet-i kübrâ, asla âid yak›nl›kda, Hak sübhânehü ve
teâlâda seyrdir ki, bu, vilâyet-i Enbiyâ olup, dâimî tecellîdir.
2/3.
¥ Velînin nüzûlü [aﬂa¤› dönmesi] çok olunca, kemâli de
çok olur. 1/272. [Mektûbât Tercemesi: 387.]
¥

Velî, sahâbe mertebesine yetiﬂemez, ulaﬂamaz. 3/24.

[Hak Sözün Vesîkalar›: 265.]
¥

Velî, hiçbir Pergamberin mertebesine varamaz. 1/287.

[Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥ Velînin bir bak›mdan Nebî üzerine efdal olmas› mümkindir. Her bak›mdan üstünlük Nebî içindir. 2/7.
¥ Velîlerin mebde-i te’ayyünleri, aya¤› alt›nda olduklar›
Peygamberin mebde’i te’ayyünü olan ismin cüz’iyyât›n›n
cüz’iyyât›d›r [parçalar›ndan bir parçad›r]. 3/114.

Vehm ve hayâl, enfüs ve âfâk dâiresinden ç›kmak
mümkin de¤ildir. Bunlar›n nihâyeti, z›llin nihâyetine dekdir.
Ve bir makâmda ki, z›l olmaya, vehm dahî yokdur. 2/58.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 79.]
¥ Vehm ve hayâl, sâlikin [tesavvuf yolcusunun] ahvâlini
tasvîr ve âﬂikâr edip [meydâna ç›kar›p], ilm erbâb›ndan eder.
2/58. [Se’âdet-i Ebediyye: 79.]

Vehm, kul ile Rab aras›ndaki ellibin senelik yolu, az
zemânda kat edip, derecât-i vüsûle îsâl eder [kavuﬂma dere¥
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cesine kavuﬂdurur] ve hayâl, dekâ›k-› esrâr-› gaybî [gayb esrâr›n›] kendi aynas›nda keﬂf eder. 3/109.
¥ Vehm mertebesinde, meydâna gelme, Hak teâlân›n yaratmas› ile olup, vehmin vücûda getirmesi de¤ildir. 3/97.

Vehm mertebesinin, ilm mertebesinden ziyâde, hâricî
mertebeye benzeme ve münâsebeti vard›r. 3/109.
¥

¥ Zeydiyye mezhebi, Zeynel’âbidînin o¤lu Zeydin yoludur ki, ﬂî’î mezhebidir.

–H–
¥ Her anda âlem ademe gider. Ve onun bir misli vücûde
gelir [âlem, her ân yok olur ve bir benzeri meydâna gelir], her
an böyle olur ﬂeklinde Füsûsda beyân olunan teceddüd-i misâle ba’z› sofiyye kâildir [ba’z› sofiyye böyle inanmakdad›rlar]. Bizim indimizde, sâbit de¤ildir. [Bir görünüﬂdür.] Hakîkat de¤ildir. Bu mu’amele e¤er var ise ﬂühûdîdir. Nefs-ül-emrde vâk›’ de¤ildir. E¤er bu mu’âmele nefs-ül emrde vâk›’ olsa,
birisi ma’siyyet iﬂleyip mu’azzeb olan [azâb içinde bulunan]
di¤eri olmak lâz›m gelir ki, kad›yye-i [mu’âmele] adâletden
ba’îd [uzak] de¤ildir. 2/45. [Se’âdet-i Ebediyye: 966.]

Her kim ki, makbûldür [sevilendir]. Derd-i belâ ile mâsivây› sevmekden, onu men edip, sevgili taraf›na çekerler.
Her kim ki, istenilen [taleb edilen] de¤ildir. Onu kendi hâli
üzere terk ederler. [Ya’nî, derd ve belâ, sevilenlere verilir.]
2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

¥ Herkesin konuﬂmas›nda, ene [ben] lafz› [sözü] ile, maksûd [istenilen] nefsdir. 3/62. [Se’âdet-i Ebediyye: 754.]

Her ne ki, âh›ret için hâz›rlanm›ﬂd›r, güzeldir. E¤er, güzel görünmese bile. Her ne ki, dünyâ için hâz›rlanm›ﬂ ola,
dünyâl›kd›r, çirkindir. E¤er, güzel görünse bile, çirkindir.
1/234. [Mektûbât Tercemesi: 286.]
¥

Her ne ki, kalbin huzûruna yard›m ede, mübârekdir.
Ve her ne ki, yard›mc› olm›ya, u¤ursuz ve nâmübârekdir
¥
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[mübârek de¤ildir]. 1/176. [Mektûbât Tercemesi: 217.]
Her hakîkat ki, islâmiyyet onu yasakl›ya, z›nd›kl›k ve ilhâdd›r. 2/55. [K›yâmet ve Âh›ret: 182.]
¥

¥ Her hât›ray› [akla geleni] yapmak lâz›m de¤ildir. Hât›ra ba’z› ﬂeyler gelir ki, onlar› yapmamak dahâ iyi olur. Nefs,
inâdc›d›r. 1/228. [Mektûbât Tercemesi: 280.]
¥ Herkes, her ne mahâlde [yerde], her ne bulursa, onu yimesi do¤ru de¤ildir. Ahkâm-› islâmiyyenin d›ﬂ›nda hareket etmiﬂ olm›ya. O kimse baﬂl› baﬂ›na de¤ildir ki, ne bilirse onu
yaps›n. Hâlbuki, Allahü teâlâ vard›r. Ve emr ve yasaklar ile
teklîf buyurmuﬂdur. R›zâs›n› ve r›zâs›zl›¤›n› [be¤endi¤i ve be¤enmedi¤i ﬂeyleri], âlemlere rahmet olan Peygamberi ile beyân buyurmuﬂdur. Se’âdetsiz, bedbaht o kimsedir ki, Mevlâs›n›n be¤enmedi¤i ﬂeyleri ister. Ve her ﬂeyi Mevlâs› izn vermeden kullanmak istiyor. Böyle kimseler utans›n ki, dünyâda bu
ﬂeylerin sâhiblerine bile sormadan kullanm›yor. Bu, hakîkî olm›yan sâhiblerin, haklar›n› gözetiyorlar da, bunlar›n hakîkî
sâhibi, be¤enmedi¤i ﬂeyleri, ﬂiddet ile, pek s›k› yasak etdi¤i ve
yapanlar› a¤›r cezâlarla korkutdu¤u hâlde, Onun sözüne iltifât etmiyor, ald›rm›yor. Bu hâl nedir? Müslimânl›k m›d›r, kâfirlik midir? 2/69. [Se’âdet-i Ebediyye: 289.]
¥ Her ﬂey, vâcib-ül-vücûdün “celle sültânehu” irâdesi ile
[dilemesi ile] var olmakdad›r ve Allahü teâlân›n fi’li ile var
olur. Kendi irâdemizi Hak teâlân›n irâdesine tâbi’ k›l›p, kavuﬂdu¤umuzu, arad›¤›m›z ﬂeyler olarak bilip ve onunla sevinmek gerekdir. Böyle olmamak, kullu¤u kabûl etmemek,
Mevlâya “celle sultânehû” karﬂ› gelmek olur. 3/59. [Se’âdet-i

Ebediyye: 425.]
¥ Herkes, kendi akl›n›n derecesine göre, anlad›¤› nesneyi
söyler. Kelâm sâhibi, kelâm›ndan bir ma’nâ murâd eder ve
iﬂiten o kelâmdan, di¤er ma’nâ fehm eder [düﬂünür], anlar.
2/42. [Se’âdet-i Ebediyye: 933.]

Her ﬂeye kalbi ba¤lamakdan kurtulmad›kça, Hak teâlâya ba¤lan›lamaz. Lâkin, mâ lâ yüdrekü küllühu Lâ yütrek küllühu muktezâs› ile, birkaç günlük ömrü ahkâm-› islâ¥
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miyyeye uymakla geçirmek lâz›md›r. 1/305. [Mektûbât Tercemesi: 489.]
¥ Her amelde [iﬂde] karﬂ›l›¤›n misli, ne mikdâr oldu¤unu,
Allahü teâlâ bilir. ‹nsan bilgisi bunu anl›yamaz [idrâk etmekden âcizdir]. Meselâ, muhsan olan bir kimseyi kazf edene
[akll› olan nâmûslu kimseye zinâ isnâd edene] seksen sopa
vurulmas› emr buyurulmuﬂdur. Ve h›rs›zl›k haddi olarak, h›rs›z›n sa¤ elinin kesilmesine, zinâ haddinde, e¤er bekâr ise
yüz sopa ile ve bir sene ﬂehrden sürmek takdîr olunmuﬂdur.
Ve evli olan kad›n ve erke¤i [zinâ edince, ölünceye kadar]
recm etmek hükm buyrulmuﬂdur. Bu s›n›r ve takdîrin s›rr›n›
insanlar anl›yamaz. 1/214. [Mektûbât Tercemesi: 257.]
¥ Her yüz sene baﬂ›nda, bu ümmetin ulemâs›ndan bir
müceddid ta’yîn eylemiﬂlerdir ki, islâmiyyeti ihyâ buyurur.
2/4.
¥ Her sabâh ve akﬂam yüz kerre, Sübhânallahi ve bi hamdihî, sübhânallahil-azîm, diyeler. 3/17. [Se’âdet-i Ebediyye: 102.]
¥ Her-çi maksûd-› tüst, ma’bûd-i tüst [maksâd›n ne ise,
tapd›¤›n odur], ﬂahs›n gâyesi, ﬂahs›n teveccüh eyledi¤i [ele
geçirmek istedi¤i] ﬂeydir ki, hayâtda oldukca ondan ayr›lmaz. Vazgeçmez. Ve onu ele geçirmekde her türlü aﬂa¤›l›k
ve kötülük meydâna gelse de, tehammül eder. Bu ma’nâ
ibâdetin esâs›d›r ki, zillet ve aﬂa¤›l›¤›n kemâlinden haber verir. Pes, maksûd [gâye], ma’bûd olur. 3/3. [Se’âdet-i Ebediyye:

906.]
¥ Her ki yekcâ hemecâ, her ki heme câ hiç câ. [Bir kimse
ki, bir mürﬂide ba¤lan›rsa, her velîden yard›m görür. Her
mürﬂide tâbi’ olan, hepsinden mahrûm kal›r.]. 3/20.

“Helekel-müsevvifûn” hadîs-i ﬂerîfi, (tevbeyi ve iyi iﬂleri sonraya b›rakmak ile f›rsat› kaç›ranlar helâk oldular.) 1/73.
¥

[Mektûbât Tercemesi: 111.]
¥ Heme ûst [herﬂey Odur] sözünün ma’nâs›, eﬂyâ
ma’dum [adem, yok] ve mefkûd olup, Hak sübhânehû mevcûddur, demekdir. 3/89.
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¥ Heme ûst [herﬂey Odur] do¤ru de¤ildir. Heme ez ûst
[Herﬂey Ondand›r] do¤rudur. 3/89.
¥ Hem âlim [ilm sâhibi], hem sôfî [tesavvuf yolcusu] olan
kimse, kibrit-i ahmerdir [ya’nî k›ymetli ve az bulunur]. 2/57.
¥ Himmeti bülend gerekdir ki [yüksek, k›ymetli ﬂeyler
aramal›d›r ki], Allahü teâlâ herﬂeyi bir sebeb ile yaratd›¤›
için, gönderdi¤i için, kendisine kavuﬂduran sebebi, vesîleyi,
ondan istemelidir. 1/75. [Mektûbât Tercemesi: 120.]
¥

Hindistân›n ﬂerâfeti. 2/22.

¥ Hindistanda bu nev’ Evliyân›n toplanmas› ve bu k›sm,
Allah için toplanmalar, e¤er bütün âlem devr olunsa, bu devletin yüzde biri bulunamaz ve buradaki kazançlar ele geçmez. 1/226. [Mektûbât Tercemesi: 278.]
¥ Hindistânda, hokkabazlar aynada ba¤ ve ba¤çe göstermiﬂler. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye: 943.]
¥ Hindistânda dahî dört Peygamber gelmiﬂ [gönderilmiﬂdir], Allahü teâlâya da’vet buyurmuﬂlard›r. Hindde bir Peygambere dört kimsenin îmân etdi¤i bilinmiyor. Da’vetleri
umûmî de¤ildir. Hak sübhânehû, bir kavmde veyâ bir yerde
bir ﬂahs› bu devlet ile [ni’metle] ﬂereflendirip, o kavmi da’vet
ederdi. Onlar, inkâr ederek, Hak teâlân›n helâk›na u¤rarlard›. Hindistânda böylece, y›k›lm›ﬂ ﬂehr harâbeleri çokdur.
1/259. [Mektûbât Tercemesi: 323.]
¥ Hindistânda bir ﬂahs Mehdîlik da’vâ eylemiﬂ idi. Bir
cemâ’at cehâletlerinden, onu va’d edilen Mehdî zân eylediler. Onlar›n anlay›ﬂlar›na göre, Mehdî gelmiﬂ olup, vefât etmiﬂ ve kabri de Fere ﬂehrinde imiﬂ. 2/67. [Se’âdet-i Ebediyye:

54.]
¥ Hind ki, Ebû Süfyân›n zevcesi ve Mu’âviye rad›yallahü
anh’›n annesidir. Kad›nlar›n bî’at›na dâhil ve belki onlar›n
baﬂlar›nda idi. Ve onlar›n taraf›ndan konuﬂmuﬂ idi. Bu bî’atden ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” istigfâr›ndan, onun hakk›nda büyük lutuf me’mûl ve ümîddir. 3/41.

[Se’âdet-i Ebediyye: 778.]
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¥

Hendese, yaln›z mâlâ-ya’nîdir. Ve fâidesizdir. 3/23.

¥ Hindlilerin ma’bûdlar› râm ve kerﬂen, ana ve babadan
meydâna gelmiﬂdir. 1/167. [Mektûbât Tercemesi: 207.]
¥ Hevâ-y› nefsâniyye ki [nefsin arzûsu ki], bât›l ilâhd›r.
Lâ taht›na idhal edip, temâm müntefî [yok] olmal›d›r. 3/2.

Hevâ [arzû, istek] ve heves arzûlar› [gençlik arzûlar›],
Allahü teâlân›n düﬂman› olan nefsin ve ﬂeytân›n sevdi¤i ﬂeylerdir. Ahkâm-› islâmiyyeye uygun ﬂeyler ise, Allahü teâlân›n
[ahkâm-› islâmiyyeye uygun ilm ve amel] sevdi¤i ﬂeylerdir.
Akll› ve zekî insanlar, Allahü teâlân›n düﬂmanlar›n› sevindirip, hakîkî sâhibi gazaba getirmezler. 3/35. [Se’âdet-i Ebediyye:
¥

116.]
¥ Hey’et-i vahdânî, mudgân›n [yüre¤in, kalbin] ismidir ki,
on latîfeden mürekkebdir. Âlem-i halka âid eczâs› çok,
âlem-i emri azd›r. 2/21.
¥ Hiç kimse, kendi kadar, hiç kimseyi dost ittihaz eylemez. 3/100.
¥ Hiçbir kimse, Peygamberimizin sohbetinde bulunanlar›n fazîletine eﬂid olamaz. 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥ Hiçbir kimse, ﬂeytân›n ilkâs›ndan [aldatmas›ndan] korunmuﬂ de¤ildir. Peygamberlere olan ilkây›, Onlara bildirirler. [Allahü teâlâ bildirir]. Evliyâda bu bildirme lâz›m de¤ildir ki, onlar Peygamberlere uyarlar. Her ne ki, islâmiyyete
muhâlif olsa, red edip, onu bât›l bilirler. Hiçbir Velî, Nebî
mertebesine ulaﬂamaz. Lâkin, ba’z› üstünlük Velîye olmak
câizdir. [Fekat her bak›mdan üstünlük Nebîdedir]. 2/57.
¥ Hiçbir Peygamber, kendi dîninde veyâ baﬂka bir Peygamberin dîninde harâm olan bir fi’li iﬂlememiﬂdir. [O iﬂi iﬂleme vaktinde, o iﬂ mubâh olsa da.] ‹çki [alkol, ﬂerâb] mubâh
idi. Sonra harâm oldu. Hiçbir Peygamber içki içmemiﬂdir. O
fi’li iﬂlememiﬂdir. 3/22. [Se’âdet-i Ebediyye: 70.]
¥

Heyûlaya ehl-i islâm kâil [inanm›ﬂ] de¤ildir. 3/53.
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–L–
¥ (Kalb hâz›r olmazsa, nemâz da olmaz) hadîs-i ﬂerîfinde
huzûrdan murâd, nemâz›n farzlar› ve vâcibleri ve sünnetleri
ve müstehablar›n›n yap›lmas›nda kalbin hâz›r olmas›, gevﬂeklik olmamas›d›r. 1/305. [Mektûbât Tercemesi: 489.]

Lahor ﬂehri, di¤er Hindistân ﬂehrlerinin irﬂâd kutbu gibidir. 1/76. [Mektûbât Tercemesi: 121.]
¥

Lâ yese’unî erdî ve lâ semâî ve lâkin yese’unî kalbü abdil mü’mini [Yere ve göke s›¤mam. Fekat, mü’min kulumun
kalbine s›¤ar›m] hadîs-i ﬂerîfinde, yer ve gök, imkân dâiresine dâhildir. Lâ mekânî [mekâns›z] olan, mekâna s›¤maz. Bîçûn olan, çünde ârâm eylemez. [Allahü teâlâ, yarat›landa
yerleﬂmez]. Mü’minin kalbi mekâns›zd›r. Niçin ve nas›ldan
berîdir. Onda s›¤›ﬂma mütehakk›kd›r [tahakkuk edendir].
1/287. [Mektûbât Tercemesi: 426.]
¥

¥ Lâ yese’unî erdî ve lâ semâî ve lâkin yese’unî kalbü abdil mü’mini [Yere ve göke s›¤mam. Fekat, mü’min kulumun
kalbine s›¤ar›m]. Bu s›¤madan murâd, vücûd mertebesinin
kendisi de¤il, sûreti, örne¤i s›¤makdad›r. Kendisinin s›¤mas›
düﬂünülemez. 1/95. [Mektûbât Tercemesi: 141.]

–Y–
(Ey Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Sana
yard›mc› olarak, Allahü teâlâ ve mü’minlerden sana tâbi’
olanlar yetiﬂir.”) âyet-i kerîmesinin geliﬂ sebebi, Ömer-ülFârûkun “rad›yallahü anh” islâma geliﬂidir. (Enfâl sûresi 64.
Âyeti) 2/99. [Se’âdet-i Ebediyye: 515.]
¥

¥ Ye’s, acz [ümîdsizlik ve çâresizlik] ve cehâlet, nihâyetde
hâs›l olur. 1/284. [Mektûbât Tercemesi: 414.]
¥ Yats› nemâz›n›n edâs›, gece yar›s›na kadar mubâhd›r.
Gecenin sonuna kadar gecikdirmek tahrîmen mekrûhdur.
1/29. [Mektûbât Tercemesi: 47.]
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¥ Yâd-i daﬂt [zât›n kesiksiz tecellîsi], ismler, s›fatlar ve
ﬂü’ûn ve i’tibârlar arada olmadan zât›n tecellîsidir ki, devâml›d›r. 1/290. [Mektûbât Tercemesi: 447.]

(MÜH‹M NASÎHAT)
¥ Yavrum! Allahü teâlâ, seni ve hepimizi, Muhammed
Mustafân›n “aleyhissalâtü vesselâm” parlak olan yolunda
yürümekle ﬂereflendirsin! Yavrum! Bu dünyâ, imtihân yeridir. Dünyân›n görünüﬂü, yalanc› yald›zlarla süslüdür. Kötü
kad›na benzer. Yüzünü saçlar, kaﬂlar, ben ile boyam›ﬂlard›r.
Görünüﬂü tatl›d›r. Tâze, güzel, körpe san›l›r. Fekat asl›nda,
güzel koku sürülmüﬂ bir ölü gibidir. Sanki bir leﬂdir ve böcekler, akrebler dolu bir çöplükdür. Su gibi görünen bir serâbd›r. Zehr kar›ﬂd›r›lm›ﬂ ﬂeker gibidir. Asl› harâbd›r, elde
kalmaz. Kendini sevenlere, arkas›na tak›lanlara, hiç ac›may›p, en kötü ﬂeyleri yapar. Ona tutulan akls›zd›r, büyülenmiﬂdir. Âﬂ›klar› delidir, aldat›lm›ﬂd›r. Onun görünüﬂüne aldanan, sonsuz felâkete düﬂer. Tad›na, güzelli¤ine bakan nihâyetsiz piﬂmânl›k çeker. Server-i kâinât, Habîb-i Rabbil’âlemîn “aleyhi ve alâ âlihissalevât vetteh›yyât” buyurdu ki,
(Dünyâ ile âh›ret birbirinin z›dd›d›r, birbirine uymaz. Birini
râz› edersen, öteki gücenir). Demek ki, bir kimse, dünyây›
râz› ederse, âh›ret ondan gücenir. Ya’nî, âh›retde, eline bir
ﬂey geçmez. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, dünyâya düﬂkün olmakdan ve dünyây› ele geçirmek için insanl›k vazîfelerini
çi¤neyenleri sevmekden muhâfaza eylesin!

Yavrum! Bu, pek kötü oldu¤unu anlad›¤›n dünyâ, nedir
biliyor musun? Dünyâ, seni, Allahü teâlâdan uzaklaﬂd›ran
ﬂeyler demekdir. Kad›n, çocuk, mal, rütbe, mevk›’ düﬂüncesi, Allahü teâlây› unutduracak kadar aﬂ›r› olursa, dünyâ
olur. Çalg›lar, oyunlar, (Mâlâ-ya’nî) ile, ya’nî fâidesiz, boﬂ
ﬂeylerle vakt geçirmek, [top oynamak, kumarlar, kötü arkadaﬂ, kötü filmler, mecmû’a ve romanlar], hep bunun için
dünyâ demekdir. Âh›rete fâidesi olm›yan ilmler, dersler de,
hep dünyâd›r. Hesâb, hendese [ya’nî matematik ve geometri], astronomi, mant›k, e¤er Allahü teâlân›n gösterdi¤i yer– 203 –

lerde kullan›lmazsa [ya’nî kâfirlerle mücâdele ve onlardan
üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullan›lmazsa] bunlarla u¤raﬂmak, boﬂuna vakt öldürmek olur ve
dünyâ olur. Bu bilgileri bütün derinli¤i ile, incelikleri ile
okumak, yaln›z baﬂ›na iﬂe yarasayd›, eski Yunan felsefecileri [ve son zemânlardaki Avrupan›n, Amerikan›n fen adamlar›, mütehass›slar›] se’âdet yolunu bulur, âh›retdeki ebedî
azâbdan kurtulurlard›.
[Liselerde, üniversitelerde okunan ulûm-i akliyye, ya’nî
tecribî ilmler, ya’nî fen bilgileri ve yabanc› diller, islâmiyyete
ve mahlûklara hizmet etmek niyyeti ile ö¤renilirse ve bu yolda kullan›l›rsa, fâideli olur. Bunlara çal›ﬂmak lâz›m olur ve
sevâb olur. Bunun içindir ki, ecdâd›m›z, ﬁâm, Ba¤dâd, Semerkand ve Endülüs müslimânlar› her dürlü fende ve güzel
san’atda pek ileri gitmiﬂ, dünyâ birincili¤ini ellerinde tutmuﬂlard›. Avrupan›n ilm ve fen adamlar›, asrlar boyunca, islâm
fakültelerine gelip ihtisâs kazan›rlar ve bununla ö¤ünürlerdi.
Müslimânlar›n o parlak medeniyyetlerinin eserleri, bugün
meydândad›r ve dünyâ münevverlerini hayrân b›rakmakdad›r.
Bugün liselerde, üniversitelerde okutulan ve insan›n bütün gençlik hayât›na mal olan bilgiler, Allahü teâlân›n emrlerine uyarak kullan›l›rsa, fâideli olur ve dünyâ ve âh›retin
kazan›lmas›na sebeb olur.
Medeniyyet demek, yaln›z ilm ve fen demek de¤ildir. ‹lm
ve fen, medeniyyet için, ancak bir âlet, bir vâs›tad›r. ‹lmde,
fende çok ileri olan milletlere, fen vâs›talar›n› ne yolda kulland›klar›n› incelemeden, medenî demek büyük gafletdir.
Pek yanl›ﬂd›r. Fabrikalar›n, motorlu vâs›talar›n, gemi, tayyâre, atom cihâzlar›n›n çok olmas›, gözleri kamaﬂd›ran yeni buluﬂlar›n artmas›, medeniyyeti göstermez. Bunlar› medeniyyet sanmak, her silâhl›y› gâzi, mücâhid sanma¤a benzer.
Evet, mücâhid olmak için en yeni harb vâs›talar›na mâlik olmak lâz›md›r. Fekat, bunlara mâlik olan, eﬂk›yâl›k da yapabilir.
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Medeniyyet, ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâdd›r. Ya’nî, beldeleri, memleketleri i’mâr etmek ve bütün insanlar›, rûh,
düﬂünce ve beden bak›mlar›ndan râhat yaﬂatmakd›r. Bu iki
gâyeye vâs›l olmak, ancak ve yaln›z ahkâm-› islâmiyyeye,
ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uymakla
olur. ‹slâmiyyetden ayr›ld›kca medeniyyet geriler. ‹ﬂte liselerde, üniversitelerde ö¤renilen bilgiler, bütün fen vâs›talar›, fabrikalar, a¤›r sanây›’, memleketleri i’mâr için, insanlar›
râhat etdirmek için kullan›l›rsa, fâideli olur, sevâb olur.
Memleketleri tahrîb, insanlar›n hürriyyetini ellerinden almak, köle yapmak için kullan›l›rsa, fâidesiz olur, günâh olur.
Bunlar›n fâideli olmas›, medeniyyete hizmet etmesi ancak
ve yaln›z islâm dînine uygun kullanmakla olur. Avrupa,
Amerika, asrlardan beri, islâm ahlâk›n›, islâm hukûkunu inceliyor. ‹slâm dîninin emrlerini, yasaklar›n› al›p, kendilerine
mal ediyor. Onlar›n bugünkü ilerlemesi, kanûnlar›nda bile
yer verdikleri, islâmî k›ymetler ve esâslar sâyesinde oldu¤u
aç›kça görülmekdedir. Demek ki, bir milleti, bir gemiye
benzetirsek, islâm ahkâm›, ya’nî Allahü teâlân›n emrleri ve
yasaklar›, bu geminin güverte ve kaptan teﬂkilât›d›r. Bütün
ilmler, fen bilgileri, endüstri kollar›, a¤›r sanâyi’ de bu geminin, çarkç›, makinist k›sm› demekdir. Gemide kaptan da,
makinist de lâz›md›r. Biri bulunmazsa, gemi iﬂe yaramaz,
helâk olur.
O hâlde, dedelerimizin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dünyâ çap›ndaki baﬂar›lar›n›, üstünlüklerini, yine elde etmek için, islâm bilgilerinin her iki k›sm›n›, ya’nî hem dînimizi iyi ö¤renmemiz ve ona sar›lmam›z, hem de ulûm-i akliyyeyi, asr›m›z›n bütün teknik buluﬂlar›n› ö¤renme¤e ve en
iyi ﬂeklde yapma¤a çal›ﬂ›p, bunlar› islâm ahkâm›na uygun
olarak kullanmam›z lâz›md›r. Bunu baﬂar›nca, maddî,
ma’nevî olgunlaﬂacak, bütün milletlere örnek olacak, bütün
dünyâca sevilerek, hâkim ve hâmî seçilece¤iz.
Hadîs-i ﬂerîfde, (El Cennetü tahte z›lâlissüyûf) buyuruldu. Ya’nî (‹slâmiyyet, kâfirlerdeki silâhlar›n hepsini yapmakla ve bunlar› iyi kullanmak ile sa¤lam kal›r). Bunun için,
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fen bilgilerine çok çal›ﬂmam›z, atom bombas›, roket, radar,
füze yapmam›z bunun için askeriyyeye, hükûmete yard›m
etmemiz, kanûnlara uymam›z lâz›md›r. Aksi takdîrde din y›k›l›r. Bindörtyüz bu kadar sene evvel, bugünün kurtuluﬂ yolunu, bu hadîs-i ﬂerîf, bizlere göstermiﬂdir. (‹nsanlar›n (milletlerin) dinleri, kendilerini idâre edenlerin dinleri gibi
olur!) hadîs-i ﬂerîfi de, müslimânlar›n çal›ﬂarak, kâfirlerden
üstün olmas›n› emr buyurmakdad›r. Bu hadîs-i ﬂerîfleri iyi
anlamal› ve dört el ile sar›lmal›d›r].
Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki:
(Bir kimsenin mâlâ-ya’nî ile, ya’nî fâidesiz ﬂeylerle u¤raﬂmas›, boﬂ vakt geçirmesi, Allahü teâlân›n onu sevmedi¤ine iﬂâretdir!) Fârisî beyt tercemesi:
Ne varsa güzel, Allah sevgisinden baﬂka,
hepsi câna zehrdir, ﬂeker bile olsa.
Y›ld›zlarla u¤raﬂmak, ya’nî astronomi ilmi, nemâz vaktlerini anlama¤a yarar demiﬂlerdir. Bunun ma’nâs›, nemâz
vaktlerinin bilinmesine yar›yan ilmlerden biri de, ilm-i nücûmdur demekdir. Yoksa kozmo¤rafya bilinmezse, nemâz
vaktleri anlaﬂ›lamaz demek de¤ildir. Astronomiden haberi
olm›yan çok kimseler vard›r ki, nemâz vaktlerini, bu ilmleri
bilenlerden dahâ iyi anlar. Mant›k, hesâb ve di¤er lise dersleri, hep böyle olup, bunlar›n hepsi islâmiyyetin gösterdi¤i
yerlerde kullan›l›rsa ve ilm-i kelâm da, islâmiyyetin tek se’âdet ve medeniyyet yolu oldu¤unu isbât etmek için kullan›l›rsa câiz olur [ve çok sevâb olur].
Mubâh olan ﬂeyleri yapmak, vâciblerin, farzlar›n yap›lmas›na mâni’ olursa, bunlarla u¤raﬂmak, yine mubâh olur
mu olmaz m›? Elbet olmaz! ‹nsâf etmek lâz›md›r. Dîni, îmân›, farzlar›, harâmlar› ö¤renmeden önce, lise bilgileri ile u¤raﬂmak da bu zarûrî bilgileri ö¤renme¤e mâni’ olmakdad›r.
[(Kimyâ-i se’âdet) kitâb› ilm k›sm›nda buyuruyor ki: Her
mü’minin, en önce, Ehl-i sünnet i’tikâd›n›, k›saca ö¤renmesi farzd›r. Bundan sonra, iki ﬂey ö¤renmesi lâz›m olur. Biri
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kalb için olan, ikincisi beden için lâz›m olan bilgidir. Beden
için olan bilgi de ikidir. Biri yapaca¤› emrler, ikincisi sak›naca¤› yasaklard›r. Emrleri ö¤renmek ﬂöyle olur: Sabâh vakti,
yeni müslimân olan kimsenin, ö¤le vakti gelince abdestin ve
nemâz›n farzlar›n› ö¤renmesi, hemen farz olur. Sünnetlerini
ö¤renmesi de sünnet olur. Akﬂam olunca, akﬂâm nemâz›n›n
üç rek’at oldu¤unu ö¤renmesi farz olur. Ramezân gelince,
orucun farzlar›n› ö¤renmesi farz olur. Zengin olunca, bir sene sonra, zekât› ö¤renmesi farz olur. Hacc› ö¤renmesi, hacca gidece¤i zemân farz olur. ‹ﬂte, herﬂeyi zemân› gelince ö¤renmesi farz-› ayn olur. Meselâ evlenmek istedi¤i zemân, nikâh bilgilerini, kad›n, erkek haklar›n›, kad›nlar›n özr hâllerini ö¤renmesi farz olur. Bir san’ata, ticârete baﬂlay›nca,
bunlardaki emr ve yasaklar›, fâizi ö¤renmesi lâz›m olur.
Hangi san’ata baﬂl›yacaksa zemân›n ona âid fen bilgilerini
de mektebde ö¤renmesi farz olur. (Meselâ diﬂ tabîbi olacaksa, liseyi ve diﬂçi mektebini bitirmesi, staj ve ihtisâs yapmas› farz olur. Her san’at, ticâret, zirâ’at da hep böyledir. Herkese kendi san’at›n› okumas›, ö¤renmesi farz olur. Baﬂka
san’at bilgilerini ö¤renmesi farz olmaz. Harb zemân›nda da
askerli¤i ve yeni silâhlar› yapmak, kullanmak, korunmak
için, fen bilgilerini k›saca ö¤renmek, her müslimâna farz-›
ayn, bunlarda ihtisâs kazanmak ise farz-› kifâyedir).
Harâmlar› ö¤renmek de, herkese baﬂka dürlü farz olur.
Meselâ, erkeklerin ipek giydi¤i bir yerde bulunanlar›n, ipek
giymenin harâm oldu¤unu ö¤renmesi ve bilenlerin bilmiyenlere ö¤retmesi farz olur. (Sun’î ipek giymek erkeklere de
harâm de¤ildir). Alkollü içkiler içilen, domuz eti yinilen,
baﬂkas›n›n hakk›, fâiz, rüﬂvet al›nan, kumar oynanan yerde
bulunanlar›n, bunlar›n harâm oldu¤unu ö¤renmesi farz olur.
Kad›n erkek birlikde oturanlar›n da mahrem ve nâmahrem
olan kad›nlar› ve bakmak câiz olan ve olm›yan kad›nlar› ö¤renmesi farz olur. [Kad›nlar›n, k›zlar›n aç›k gezdi¤i, erkeklerin de dizden yukar›s›n› açd›¤› yerlerde bulunan müslimânlar›n, örtmesi farz olan yerlerini ö¤renmeleri lâz›md›r. Bu
yerlerini açmak ve baﬂkas›n›n aç›k yerine bakmak günâh ol– 207 –

du¤u gibi, bunu bilmemek de ayr› günâhd›r.]
Kalbe âid bilgileri, ya’nî ilm-i ahlâk ö¤renmek, her erke¤e ve kad›na farz-› aynd›r. Meselâ (H›kd) “ya’nî kin ba¤lamak”, (Hased) [Baﬂkas›nda bulunan ni’metin onda olmay›p, kendinde olmas›n› istemekdir. Onda oldu¤u gibi, kendisinde de olmas›n› istemek hased de¤ildir. Buna (G›bta)
etmek, imrenmek denir ki sevâbd›r], (Kibr) [Kendini büyük
bilmek, üstün görmekdir. Kibrli olana karﬂ› kendini büyük
göstermek, kibr olmaz. Sadaka vermek gibi sevâb olur],
(Sû’i zan) etmek [‹yi insân› fenâ bilmek] gibi ﬂeylerin harâm
oldu¤unu ö¤renmek, her mü’mine farz-› aynd›r. Görülüyor
ki, îmân›, ya’nî Ehl-i sünnet i’tikâd›n› k›saca ö¤renmek ve
iyi ve kötü huylar› ö¤renmek, farz-› aynd›r. Ya’nî, herkesin
ö¤renmesi farzd›r. Abdesti, guslü, nemâz› ve orucu ve harâmlar› da, her müslimân›n ö¤renmesi farz-› aynd›r. Cenâze
nemâz›n›, ölüye hizmeti ve san’at ve ticâret bilgilerini (ve
bugünün silâhlar›n› yapmak ve kullanmak için, fen bilgilerini iyi) ö¤renmek farz-› kifâyedir. Ya’nî lâz›m olan kimselerin ö¤renmesi farz olup, baﬂkalar›na farz olmaz. Fekat, lüzûmu kadar kimse ö¤renmezse, bütün müslimânlar, hükûmet ve millet, büyük günâha girer. Meselâ, doktor olacak
kimsenin lise ve t›bbiyyede okumas› farz olup, mühendis
olacak kimsenin t›bbiyyede okumas› farz de¤ildir. ‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” (Dürr-ül-muhtâr) ﬂerhinde, ön
sözde diyor ki: (Ulûm-i nakliyyeden ya’nî din bilgilerinden
kendine lâz›m olanlar› ö¤renmek farz-› aynd›r. Bundan fazlas›n› ö¤renmek ve ulûm-i akliyyeden fâideli olanlar› ö¤renmek farz-› kifâyedir). Nemâzda k›râ’eti anlat›rken diyor ki:
(Bir âyet ezberlemek, herkese farz-› aynd›r. Fâtihay› ve üç
âyet veyâ bir k›sa sûre ezberlemek vâcibdir. Kur’ân-› kerîmin hepsini ezberlemek farz-› kifâyedir. Kendine lâz›m olm›yan f›kh bilgilerini ö¤renmek, hâf›z olmakdan dahâ iyidir). Beﬂinci cildde buyuruyor ki: (Baﬂkalar›na ö¤retmek
için ilm ö¤renmek, kendi iﬂlemesi için ö¤renmekden dahâ
sevâbd›r).]
Yavrum! Hak teâlâ, sana çok lutf ve ihsân ederek, bu
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genç yaﬂda tevbe etmekle ve islâm âlimlerinin yolunda bulunan birinin sohbetine kavuﬂdurmakla [yâhud Ehl-i sünnet
âlimlerinin kitâblar›n› okumakla] ﬂereflendirmiﬂdir. Bilemiyorum ki, nefs ve ﬂeytân›n ve din bilgisi olm›yan kötü arkadaﬂlar›n aras›nda, o temiz hâlde kalabildin mi? Din düﬂmanlar› her yoldan gençleri aldatma¤a u¤raﬂ›rken, de¤iﬂmeden,
ak›nt›ya karﬂ› durmak kolay de¤ildir. Gençlik zemân›d›r. Para bol, nefsin her arzûsunu yerine getirmek kolay ve arkadaﬂlar›n [ve piyasadaki bozuk kitâblar›n] ço¤u da uygunsuz!
Fârisî beyt tercemesi:
Cân›m, yavrum! Sana sözüm, yaln›z ﬂudur:
körpeciksin, yolun da çok korkuludur.
K›ymetli o¤lum! Mubâhlar›n fazlas›ndan sak›nmal›s›n.
Mubâhlar›, lüzûmu kadar kullanmal›s›n. Bunlar› da, Allahü
teâlâya kulluk etmek niyyeti ile yapmal›s›n. Meselâ, birﬂey
yirken, Allahü teâlân›n emrlerini yerine getirmek için kuvvetlenme¤e, giyinirken avret yerini örtme¤e ve so¤ukdan,
s›cakdan korunma¤a niyyet etmeli ve her mubâh için [ve
ders çal›ﬂ›rken böyle] gerekli niyyetler yapmal›d›r. Büyüklerimiz azîmet ile hareket etmiﬂ, ruhsatdan elden geldi¤i kadar kaç›nm›ﬂd›r. Mubâhlar›, zarûret mikdâr› kullanmak da
azîmetdir. Bu devlet, bu ni’met ele geçmezse, mubâhlardan
d›ﬂar› ç›kmamal›, harâm ve ﬂübhelilere taﬂmamal›d›r. Allahü
teâlâ kullar›na çok merhamet ve ikrâm ederek, mubâh olan
ﬂeylerle zevklenme¤e izn vermiﬂdir. Pekçok ﬂeyleri mubâh
etmiﬂdir. Halâl olan bu say›s›z zevkleri, lezzetleri b›rak›p da,
harâm edilen birkaç zevke sapmak, Allahü teâlâya karﬂ›, ne
kadar edebsizlik olur. Hem de, harâm etdi¤i lezzetleri, dahâ
fazlas› ile mubâhlarda da yaratm›ﬂd›r. Halâl olan çeﬂid çeﬂid
ni’metlerin zevkleri bir yana, insan›n iﬂinden, Rabbinin râz›
olmas›ndan dahâ büyük zevk olur mu? Bir kimsenin iﬂini,
efendisinin be¤enmemesinden dahâ büyük cefâ, s›k›nt› olur
mu? Cennetde Allahü teâlân›n râz› olmas›, Cennet ni’metlerinin hepsinden dahâ tatl›d›r. Cehennemdekilerden Allahü teâlân›n râz› olmamas›, Cehennem azâblar›ndan dahâ
ac›d›r. Cehennemdeki sonsuz azâb, hiçbir günâha karﬂ›l›k
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de¤ildir. Küfre, inkâra karﬂ›l›kd›r.
Biz kuluz. Sâhibimizin emrindeyiz. Baﬂ› boﬂ de¤iliz. Her
istedi¤imizi yapma¤a serbest de¤iliz. ‹yi düﬂünelim! Uza¤›
gören akl sâhibi olal›m! K›yâmet günü utanmakdan, piﬂmân
olmakdan baﬂka, ele birﬂey geçmez. Gençlik ça¤›, kazanc zemân›d›r. Merd olan, bu vaktin k›ymetini bilip, elden kaç›rmaz. ‹htiyârl›k herkese nasîb olmaz. Nasîb olsa da, râhat, elveriﬂli vakt ele geçmez. Vakt de bulunsa, kuvvetsizlik, hâlsizlik zemân›nda, yarar iﬂ yap›lamaz. Bugün, her vaz’›yyet elveriﬂli iken, anan›n baban›n varl›¤› büyük ni’met iken, geçim
derdi olmay›p f›rsat elde iken, güç kuvvet yerinde iken, hangi özr ile, hangi sebeble, bugünün iﬂi yar›na b›rak›labilir?
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yar›n yapar›m diyen helâk oldu, ziyân etdi) buyurdu. E¤er dünyâ iﬂlerini yar›na b›rak›rsan ve bugün hep âh›ret iﬂlerini yaparsan
güzel olur. Fekat, bunun aksini yaparsan çok çirkin olur.
Gençlik zemân›nda, insan› üç din düﬂman› olan, nefs, ﬂeytân ve kötü insanlar aldatma¤a u¤raﬂmakdad›r. Bunlar karﬂ›s›nda az bir ibâdet pek k›ymetli olur. ‹htiyârl›kda yap›lan,
bundan katkat fazla ibâdetlerin bu kadar k›ymeti olmaz.
Düﬂman hücûm etdi¤i zemân, askerin ufak bir hareketi, çok
k›ymetli olur. Sulh zemân›nda yap›lan büyük ta’lîmlerin, manevralar›n, bu kadar k›ymeti olmaz.
O¤lum, bütün varl›klar›n hülâsas›, özü olan insan, e¤lence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyf sürmek için yarat›lmad›. Kulluk vazîfelerini yapmak için, Rabbine itâ’at, tevâzu’, kuvvetsizli¤ini, ihtiyâc›n› göstermek,
Ona s›¤›nmak ve yalvarmak için yarat›ld›. Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i ibâdetlerin hepsi, insanlara fâideli ﬂeylerdir. ‹nsanlara yarad›¤› için emr edilmiﬂdir. Yoksa, hiçbir
ibâdetin Allahü teâlâya fâidesi yokdur. Candan teﬂekkür
ederek, minnet ile ibâdet yapmal›. Tâm teslîm olarak, emrleri yapma¤a ve yasaklardan kaç›nma¤a çal›ﬂmal›d›r. Allahü
teâlâ hiçbirﬂeye muhtâc olmad›¤› hâlde, kullar›n› emr ve yasaklar vermekle ﬂereflendirdi. Herﬂeye muhtâc olan, biz
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kullar›n, bu büyük ihsâna, bol bol teﬂekkür etmemiz, bunun
için de, emrleri yapma¤a, cândan sar›lmam›z lâz›md›r.
Ey O¤lum! ‹yi biliyorsun ki, dünyâda biri, mevk›’, rütbe
sâhibi olsa, emrinde bulunanlardan birine, mühim bir vazîfe
verse, bu vazîfenin yap›lmas›nda, emr verene de fâide oldu¤u hâlde, bu iﬂçi, bu vazîfeye ne kadar çok ehemmiyyet ve
k›ymet verir. Bu vazîfeyi, bana büyük bir zât verdi diye ö¤ünür ve seve seve, zevk ile yapma¤a çal›ﬂ›r de¤il mi? Yaz›klar
olsun! Allahü teâlân›n büyüklü¤ü, yüksekli¤i, bu kimsenin
büyüklü¤ü kadar de¤il midir de, islâm dîninin istediklerini
yapma¤a, böyle çal›ﬂ›lm›yor. [Allahü teâlân›n emrleri vazîfe
bilinmiyor ve (vazîfe mukaddesdir! Önce vazîfe, sonra nemâz) gibi ﬂeyler deniyor. Hâlbuki, Allahü teâlân›n emrleri
birinci vazîfe olmak lâz›md›r].
Utanmak lâz›md›r. Gaflet uykusundan uyanmam›z lâz›md›r. Allahü teâlân›n emrlerini yapmamak, iki sebebden ileri
gelir:
1- Allahü teâlân›n emrlerine, yasaklar›na inan›lmam›ﬂd›r.
[Bu ibâdetler arablar içindir. Çöldeki insanlar›n sa¤lam olmas› içindir. Bugün ‹sveç hareketleri, spor, fiziko-terapi, masaj, nemâz›n iﬂini görmekde, duﬂlar, banyolar, plâjlar, abdestden dahâ modern temizlemekdedir denilmesidir].
2- Allahü teâlân›n emrlerine ehemmiyyet vermemekdir.
Bu emrlerin büyüklü¤ünü, mevk›’, kumanda sâhibi kimselerin büyüklü¤ünden aﬂa¤› görmekdir. Her iki sebeb ile de,
ibâdet etmemenin ﬂenâ’atini, çirkinli¤ini düﬂünmemiz lâz›md›r.
Ey evlâd›m! Yalanc›l›¤› çok def’a görülmüﬂ olan birisi,
düﬂman bu gece, filan yerden bask›n yapacak dese, idâreciler, akll›lar, karﬂ› koyma güçlerini düﬂünmez mi? O kimsenin yalanc› oldu¤unu bildikleri hâlde, tehlüke bulunan iﬂlerde, ihtiyâtl›, tedbîrli, uyan›k bulunmak lâz›md›r demezler
mi?
Muhbir-i sâd›k, ya’nî hep do¤ru söyleyici, do¤rulu¤u ile
– 211 –

ﬂöhret bulmuﬂ “aleyhissalâtü vesselâm”, tekrâr tekrâr, aç›kça, âh›retin sonsuz azâblar›n› bildiriyor. Buna inanm›yorlar.
‹nan›lsa da, tedbîr, kurtulma çâresi düﬂünmüyorlar. Hâlbuki,
Muhbir-i sâd›k, kurtuluﬂ yolunu da, göstermekdedir. O hâlde, Muhbir-i sâd›k›n sözlerine, bir yalanc›n›n sözleri kadar
k›ymet vermemek, nas›l bir îmând›r? Îmân›m var demek,
müslimân›m demek, insan› kurtarmaz. Kalbin inanmas›, yakîn hâs›l etmesi lâz›md›r. Hâlbuki, yakîn nerede? Zan bile
yok. Belki vehm bile de¤il. Çünki, tehlükeli zemânlarda
vehm edilen ﬂeye karﬂ› da, tedbîr almak, akl îcâb›d›r.
Hucürât sûresi, onsekizinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, yapd›klar›n›z› hep görmekdedir) buyuruldu¤u hâlde, harâmlar›, yap›yorlar. Hâlbuki, herhangi baya¤› bir kimse, bu
çirkin iﬂleri görecek olsa, belki görmek ihtimâli olsa, yapmakdan vazgeçerler. Bu hâlin iki sebebi olabilir: Yâ, Allahü
teâlân›n verdi¤i habere inanm›yorlar. Yâhud da, Allahü teâlân›n görmesine ehemmiyyet vermiyorlar. Harâmlar›, bu iki
sebeb ile iﬂlemek, îmân› m› gösterir, kâfir olma¤› m› gösterir?
Yavrum, yeniden îmân›n› tâzelemelisin! Peygamberimiz
“aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki, (Lâ ilâhe illallah, diyerek, îmân›n›z› yenileyiniz!) Sonra, Allahü teâlân›n râz› olmad›¤› iﬂlerinden tevbe etmelisin. Yasak etdi¤i, harâm eyledi¤i
ﬂeylerden sak›nmal›s›n. Beﬂ vakt nemâz› cemâ’at ile k›lmal›s›n. Gece nemâz k›labilirsen, teheccüde kalkabilirsen, büyük
se’âdet olur.
[Cum’a, Arefe, Bayram, Kadr, Berât, Mi’râc, Aﬂûre,
Mevlid ve Regâib gecelerinde ibâdet etmek çok sevâbd›r.
Mevlânâ Muhammed Rebhâmî “rahmetullahi aleyh” (R›yâd-un-nâs›hîn) kitâb›n›n, Hind basmas›, yüzyetmiﬂikinci
sahîfesinde buyuruyor ki, büyük islâm âlimi, imâm-› Nevevî
“rahmetullahi aleyh”, (Ezkâr) kitâb›nda buyuruyor ki, gecenin oniki k›sm›ndan bir k›sm›n› (ya’nî bir sâat kadar) ihyâ
etmek, ya’nî okumak, k›lmak, düâ etmek, bütün geceyi ihyâ
etmek olur. Yaz ve k›ﬂ geceleri için hep böyledir. (‹bni Âbi– 212 –

dîn)in dörtyüzaltm›ﬂbirinci (461) sahîfesindeki yaz›dan da,
böyle oldu¤u anlaﬂ›lmakdad›r. (Hakây›k-› manzûme)de diyor ki, (f›kh kitâblar›nda, sâat demek, bir mikdâr zemân demekdir. Nevevî, ﬂâfi’î mezhebinde müctehiddir. Hanefîlerin
de, geceleri, böyle ihyâ etmeleri uygun olur). Hakây›k-i
manzûme kitâb›, Mahmûd-i Buhârînin olup iki cilddir ve
(Manzûme-i Nesefî)nin ﬂerhidir. K›ymetli f›kh kitâb›d›r.
Mahmûd-i Buhârî, 671 [m. 1271] senesinde, Buhârâda vefât
etmiﬂdir.]
Zekât vermek de, islâm›n beﬂ ﬂart›ndan biridir. Zekât
vermek elbette lâz›md›r. [Birçok kitâblar, meselâ Murâd
Molla kütübhânesinde, (1113) numaral› (Surre-tül-fetâvâ)
kitâb› ondördüncü sahîfesinde, (Zekât vermek lâz›m olup
da, (o sene vermeyip), özrsüz gecikdiren günâha girer ve ﬂehâdeti kabûl olmaz) buyurmakdad›r.] Zekât› kolayca verebilmek için, alt›ndan ve gümüﬂden ve ticâret eﬂyâs›ndan, fakîrlerin hakk› olan k›rkda biri, senede bir kerre [meselâ her
Ramezân-› ﬂerîf ay›nda] zekât niyyeti ile ayr›l›p, saklan›r.
Bütün sene içinde, istedi¤i zemân, zekât vermesi câiz olanlardan, diledi¤ine verir. Her veriﬂde, ayr›ca zekât için, niyyet etme¤e lüzûm yokdur. Ay›r›rken, bir kerre niyyet etmek
yetiﬂir. Herkes, fakîrlere ve zekâtdan hakk› olanlara, bir senede ne kadar verece¤ini bilir. Buna göre zekât›ndan ay›r›p
saklar. Ay›r›rken, niyyet etmezse, fakîrlere verdikleri zekât
olmaz. [Nâfile sadaka olur]. ‹ﬂte böylece, hem zekât verilmiﬂ olur, hem de, her zemân muhtâclara yapd›¤› yard›m, yerini bulur. Bir sene içinde, fakîrlere yapd›¤› yard›m, zekât
için ayr›landan az olursa, artan zekât›, yine kendi mal›ndan
ayr› saklamal›, gelecek sene ayr›lacak olan zekât ile kar›ﬂd›r›p vermelidir. Her sene, böyle ay›r›p, yavaﬂ yavaﬂ vermek
câizdir. Yavrum! ‹nsanlar›n nefsi bahîldir, cimridir, tama’kârd›r. Allahü teâlân›n emrlerini yapmakda inâdc›d›r.
Onun için, biraz aﬂ›r› yazd›m. Yoksa, mal› da, cân› da, mülkü de, hep O vermiﬂdir. Onun verdi¤ine el uzatma¤a kimin
hakk› vard›r? O hâlde zekât› ve uﬂru seve seve vermek lâz›md›r.
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Her ibâdeti seve seve yapmal›d›r. Kul hakk›na dokunmama¤a, hakk› olanlar› ödeme¤e, titizlikle çal›ﬂmal›d›r. Üzerimizde kimsenin hakk› kalmamas›na çok dikkat etmeliyiz!
Hakk› dünyâda ödemek kolayd›r. Nezâket ile, yumuﬂakl›kla
hakdan kurtulmak mümkin olur. Fekat, âh›retde, iﬂ böyle
de¤ildir. Orada, hak alt›ndan kurtulmak çok gücdür, çâresi
bulunmaz.
[Kâfirlerin haklar›n› da gözetmek lâz›md›r. Kâfir memleketlerindeki kâfirlerin de mallar›na, canlar›na ve nâmûslar›na sald›rmamal›d›r. Kâfirlerin kanûnlar›na da karﬂ› gelmemelidir.] ‹slâmiyyeti, dînini iyi bilen ve âh›reti düﬂünen do¤ru Ehl-i sünnet âlimlerine sorup ö¤renmelidir. Böyle mubârek insanlar›n sözleri ve kitâblar›, te’sîrli olur. Bunlar›n nefeslerinin bereketi ile, sözlerini yapmak kolay olur. [Para kazanmak için, rey kazanmak, mevk›’ almak için, din kitâb› yazan, nutk söyliyen, müslimânlar› aldatmak için yüzlerine gülen, din h›rs›zlar›n›n yan›ndan ve kitâblar›ndan kaçmak lâz›md›r]. Do¤ru âlim, güvenilir kitâb bulunamayan yerlerde,
bu gibilerden ancak, çok lüzûmlu ﬂeyler sorulabilir. Va’zlar›,
nutklar› dinlenmez.
Ey o¤lum! Bizim gibi fakîrlerin, yukar›da ta’rîf etdi¤imiz,
alçak dünyâ düﬂkünleri ile, ne iﬂimiz vard›r ki, onlar›n gidiﬂlerinin iyili¤ine, kötülü¤üne kar›ﬂal›m? Allahü teâlân›n Peygamberi “sallallahü aleyhi ve sellem” lâz›m olan nasîhatlar›,
aç›kça bildirmiﬂ, söylenmedik birﬂey kalmam›ﬂd›r. Fekat bu
yavru, bu fakîrlere gelip, nasîhat ve yard›m istemiﬂ oldu¤u
için, bu yavrunun nas›l, ne yolda bulundu¤u s›k s›k kalbe
gelmekdedir. Bu ba¤l›l›k bu sat›rlar›n yaz›lmas›na sebeb olmuﬂdur. Evet, bu yavrunun böyle sözleri çok iﬂitmiﬂ oldu¤unu biliyorum. Fekat, yaln›z iﬂitmekle, birﬂey kazan›lmaz.
Duyduklar›n›, ö¤rendiklerini yapmak lâz›md›r. Bir hasta,
ilâc›n› ö¤renebilir. Fekat, ilâc› kullanmad›kça, iyi olamaz.
‹lâc› bilmek, onu iyi edemez. Bütün Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve âlimlerin “rahimehümullah” milyonlarca
sözleri ve binlerle kitâblar›, hep iﬂlemek içindir. Bilmek, k›yâmetde fâideli de¤il, ﬂefâ’atc› de¤il, azâb yap›lmas› için
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huccet ve ﬂâhid olacakd›r. Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimiz buyurdu ki, (K›yâmet günü, azâb›n en
ﬂiddetlisine, en kötüsüne düﬂecek olan, ilminin fâidesini
görmiyen, gidiﬂi ilmine uym›yan âlimdir).
Yavrum, o zemânki tevbenin, ba¤l›l›¤›n bir netîce vermedi¤ini sen de biliyorsun! Çünki, Allahü teâlây› seven ve unutm›yanlardan uzak kalman, o se’âdet tohumunun aç›l›p büyümesine mâni’ oldu. Fekat, o tohumun çürümemiﬂ olmas›, bu
yavrunun yetiﬂme¤e elveriﬂli, nefîs bir cevher oldu¤unu göstermekdedir. O tevbenin, o ba¤l›l›¤›n bereketi ile, Allahü teâlân›n, bu yavruyu, ergeç, sevdi¤i, seçdi¤i yola kavuﬂduraca¤› ümmîd olunur. Herne behâs›na olursa olsun, Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaç›rmay›n›z! Bunlara s›¤›nmak, bunlarla berâber olmak iﬂtiyâk›n› kalbinize yerleﬂdiriniz! Bu büyüklere olan sevginiz sebebi ile, Allahü teâlân›n, kendi sevgisini içinize yerleﬂdirmesini ve kalbinizi, bu
dünyâ çerçöplerine ba¤lamakdan kurtar›p, büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz! Fârisî beytler tercemesi:
Aﬂk öyle bir ateﬂdir ki, yanarsa e¤er,
Ma’ﬂûkdan baﬂka herﬂeyi yakar, kül eder.
Hakdan gayr›y› katl için (LÂ) k›l›nc› çek,
(LÂ) dedikden sonra, birﬂey kald›m› bir bak.
(‹LLALLAH)dan baﬂka ne varsa, hepsi gitdi;
Sevin ey aﬂk! Hakka ortak kalmad› bitdi.
1/73 [Mektûbât Tercemesi: 111.]
Yetmiﬂiki f›rkadan do¤ru yoldan ayr›lanlar, ekserîdir
[ço¤unlukdad›r]. Bunlara sebeb olanlar, tarîkatde yolda kal›p, ﬂaﬂ›ranlard›r. 1/220. [Mektûbât Tercemesi: 266.]
¥

Yetmiﬂiki f›rka, ehl-i k›bleden olduklar› için, tekfîr edilmezler. [Fekat, küfre sebeb olan sözü söyliyenin kâfir [Allah›n düﬂman›] oldu¤u anlaﬂ›l›r] 3/38. [Se’âdet-i Ebediyye: 68.]
¥

¥ Yetmiﬂiki

f›rkan›n reîsleri, kötü âlimler idi. 1/47. [Mektû-

bât Tercemesi: 82.]
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¥ Yetmiﬂüç f›rkan›n herbiri islâmiyyete uymak da’vâs›ndad›r. Herbiri kendi kurtuldu¤unu zan etmekdedir. 1/80.

[Mektûbât Tercemesi: 127, Eshâb-› Kirâm: 263.]
¥ Yetmiﬂüç f›rkadan yetmiﬂikisi, bozuk i’tikâdlar› kadar
Cehennemde kal›rlar. Ve azâb olunurlar. F›rka-› nâciyye hâricdir. [Kurtulan, f›rka-› nâciyye, Ehl-i sünnet f›rkas›d›r.] 2/67.

[Se’âdet-i Ebediyye: 54.]
¥ Yetmiﬂbin kimse; beﬂerin hayrl›s›n›n ümmetinden, hesâbs›z Cennete dâhil olacakd›r ki, onlar; Ellezîne lâ yeknizûne
ve lâ yester-kûne ve lâ yetetayyerûne ve alâ Rabbihim yetevekkelüne, d›rlar, “hadîs-i ﬂerîfi.” Yetmiﬂbin kimse k›yâmetde
z›ll-i bârîde âsûdedirler ki, onlar paray› hayrl› iﬂde kullananlard›r. Bunlar..... da¤lama ve efsûn yapm›yan, u¤ursuzlu¤a
inanm›yan ve Rablerine tevekkül edenlerdir....... 3/21.
¥ Yezîd bî-devletin [nasîbsiz Yezîdin] küfründe, ihtiyâd
edildi¤i için, susulmal›d›r. 1/266. [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ Yezîd bî-devlet [nasîbsiz Yezîd] eshâbdan de¤ildir. O
bedbaht›n eyledi¤i iﬂe, hiç frenk kâfiri cesâret eylememiﬂdir.
Ona la’netde, ba’z› Ehl-i sünnet âlimlerinin duraklamalar›,
râz› olduklar›ndan de¤il, tevbe ve rücû’ ihtimâline riâyet eylemiﬂlerdir. 1/54. [Mektûbât Tercemesi: 90.]
¥ Yezîdi, Ebû Cehli ve di¤erlerini kötülemek, sövmek
ibâdet de¤ildir. 2/96. [Se’âdet-i Ebediyye: 505.]
¥

Ya’kûb aleyhisselâm. 3/100.

¥ Ya’kûb-› Çerhî, evvelâ hâce Alâüddînin müridlerinden
olup, ikinci olarak ﬂâh-› Nakﬂibende ba¤l›d›r diye, Nefehâtda, Mevlânâ Câmi’ aç›klam›ﬂd›r, beyân etmiﬂdir. 1/119. [Mek-

tûbât Tercemesi: 167.]
¥ Yakîn sâhibi ârif için rücû’dan [geri dönüﬂ, iniﬂden] son-

ra, istidlâle [delîl ile anlama¤a] ihtiyâc olur. 2/21.
¥ Yemîn

eyleyip, bir ﬂahs, Vallahî ben Zeydin sûretini aynada gördüm dese, hânis olmaz. [Yemîn keffâreti gerekmez.]
– 216 –

Bu ﬂeklde, hem Zeydin sûreti hakîkatde aynada de¤ildir.
Hem o sûretin aynada meydâna gelmesi vehm ve hayâl bak›m›ndan hakîkîdir. ﬁaﬂ›lacak ﬂeydir ki, hakîkatin z›dd› olan
hayâl ve vehm, burada varl›¤› hakîkî yapma¤a sebeb oluyor.
Bir di¤er misâl, nokta-i cevvâledir. 2/44. [Se’âdet-i Ebediyye:
943.]
¥ Yûsüf aleyhisselâm›n tâlibleri meyân›nda, bir yaﬂl› kad›n, [onu sat›n almak için] ipli¤ini pazara ç›karm›ﬂd›. 1/47.

[Mektûbât Tercemesi: 82.]
¥ Ahî Yûsüf esbahu ve ene emlehu. [Kardeﬂim Yûsüf
benden dahâ sabîh, ben ondan dahâ melîhim.] “Hadîs-i ﬂerîf”. 3/100.
¥ Yûsüf

aleyhisselâm›n hilkati [tabî’ati, yarat›l›ﬂ›] ve hüsn
[güzellik] ve cemâli [yüz güzelli¤i], bu dünyâda meydâna gelen hilkat, hüsn ve cemâl cinsinden de¤ildir. Onun cemâli,
cemâl-i behiﬂtiyân cinsinden idi. 3/100.
¥

Y›ld›zlar›n hayât ve ölümle alâkas› yokdur. 2/68.

[Se’âdet-i Ebediyye: 398.]

_________________
F›rsat ganîmetdir. Ömrün temâm›n› fâidesiz iﬂlerle telef
ve sarf etmemek lâz›md›r. Belki temâm ömrü, Hak celle ve
alân›n r›zâs›na muvâf›k ve mutâb›k ﬂeylere sarf etmek lâz›m
ve lâbüd [lâz›m, gerekli] ve vâcib ve lây›kd›r. Beﬂ vakt nemâzlar, ta’dîl-i erkân ile, cem’›yyet-i bât›n ve cemâ’at ile edâ
edilmelidir. Ve teheccüd nemâzlar›n› elden ç›karmamal›. Seher vaktlerini istigfârs›z geçirmemeli. Gaflet uykusuyla hoﬂlanmamal›, huzûz-› âcile [dünyâ zevkleri] ile magrûr olmamal› [aldanmamal›]; tezekkür-i mevt [ölümü düﬂünmeli], ahvâl-i âh›reti [âh›ret ahvâlini] göz önünde bulundurmal›.
Umûr-› gayr-i meﬂrû’a-y› dünyeviyyeden i’râz [harâm olan
dünyâ iﬂlerinden yüz çevirip], bâkî kalan âh›ret iﬂlerine ikbâl
etmek lâz›md›r. Lâz›m ve zarûrî olan, dünyâ ma’îﬂeti iﬂleri
ile meﬂgûl olup, sâir vaktleri, âh›reti i’mâr etmekle meﬂgûl
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olmal›. Hâs›l-› kelâm [sözün k›sas›], mâsivân›n [Allahü teâlâdan gayri ﬂeylerin] muhabbetinden korunmal› ve bedeni
ahkâm-› islâmiyyeye uymakla süslemeli, onunla meﬂgûl olmal›. ‹ﬂin hakîkati budur. Bundan gayri cümlesi hiçdir. Bâkî
[devâml› kal›c›] ahvâlimiz hayrl› olsun. Vesselâm. (Mürﬂid-i
kâmil seyyid Abdülhakîm-i Arvâsînin Cum’a hutbesine baﬂlarken, minberde söyledi¤i türkçe hutbesidir.)
_________________
TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve
li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî
ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve lil
mü’minîne vel mü’minât yevme yekûmülhisâb. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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KIYMETS‹Z YAZILAR
‹kinci K›sm

– A, E, ‹, Ü –
¥ Âdâb-› Nebeviyyede tehâvün edeni [Peygamberin âdâb›nda gevﬂeklik göstereni] ve süneni Mustafâviyyeyi [Peygamberin sünnetini] terk edeni ârif zan etme. “CÜNEYD”.
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Âh›reti istiyene, Allahü teâlâ, keremi ile, din ve dünyâs›na kâfîdir. 4/42.
¥ “Âh›r zemânda bir kavm zuhûr eder ki, râfizî diye adland›r›l›r. ‹slâm› terk ederler. Onlar› öldürün ki, onlar müﬂrikdirler.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/64
¥ “Âh›r zemânda, ümmetime, sultânlardan mihnetler isâbet eder. Fekat, o mihnetlerden ﬂu kimseler kurtulur ki, ilm
ve amelin aras›n›, üstünlük ve mükemmelli¤in aras›n› birleﬂdirip, üsûl ve fürûdan tafsil üzere Hak teâlân›n dînini bilip,
islâmiyyetin emrinin îcâb› üzere, nefsi için amel eylemeye.
Dîn-i hakk› tahsilde [ele geçirmekde] dili, eli ve kalbi ile mücâhede ede [u¤raﬂa]. ‹ﬂte o kimse, geçmiﬂ olan se’âdetlere
ulaﬂm›ﬂ olmakla, kurtulanlardan olur. Ve dahî ﬂu kimseler
kurtulur ki, Hak teâlâya ârif olup, sükût eyleyip, e¤er hayr›
haber veren kimseyi görürse, ona muhabbet eyleye. Ve e¤er
bât›l› iﬂleyen kimseyi görürse ona bu¤z edip, onunla görüﬂmeye. ‹ﬂte bu kimse de zemân ehlinin îmân›n›n za’af› sebebiyle, aç›¤a ç›karamay›p, içinde gizlemek sebebiyle kurtuluﬂa erer.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ “Âh›r-zemânda bir kavm zuhûr eder ki, Sultân meclislerinde hâz›r olup, Allahü teâlân›n hükmünün z›dd›na hükm
ederler ve yasak etmezler. Allahü teâlân›n la’neti onlar›n
üzerine olsun.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
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¥ Gökdeki melekler, yeryüzünde, Allah için bir araya gelen bir-iki kiﬂinin bulundu¤u yere imrenirler. 4/159
¥ Âfâk ve enfüsün ötesinde z›l yokdur. Asâlet nisbetine
baﬂlamak vâk›’ olur. 4/56

Âfâk ve enfüsde zâhir olan eﬂyâ, Hak teâlân›n varl›¤›na ve kemâl-i kudretine delâlet [iﬂâret] edici âyetlerdir. 6/83.
¥

¥ Âfâk ve enfüsden geçmek, bir emr-i vicdânîdir ki, kimse ondan geçmedikçe, onun ma’nâs›n› tâm ma’nâs› ile idrâk
edemez. “Tatm›yan bilmez.” 4/205
¥ Âfâk ve enfüsden temâmen geçip, ﬂü’ûn ve i’tibârâtdan
seyr ile zât›n mâhiyyetine resîde olalar [kavuﬂalar]. 5/131.
¥ Al›n, se’âdet ve ﬂekâvetin aç›¤a ç›kd›¤› yerdir. Kalb,
ilmlerin ve s›rlar›n mahallidir. 6/238

Âyine-i bât›n›n›z› mâh gibi mülâhaza ederim ki [bât›n
(kalb) aynan›z› ay gibi mülâhaza ederim ki], güneﬂe tekâbülünde, dolunay gibi [bedr-i kâmil] kâmil olmuﬂdur. 5/7
¥

‹brâhîm aleyhisselâm› salâtda tahsîs eylemek, [nemâzda teﬂehhüdde anmak], onun ﬂân›na ta’zîm içindir. Ondan
sonra gelen her Peygamber, o büyük Peygambere uymakla
emr olunmuﬂdur. 5/53
¥

‹brâhîm Havvâs, Allahü teâlân›n zikrini iﬂitirken, kendinden geçmiﬂ olup, bir hafta sonra, rûhunu teslîm eyledi.
4/18
¥

¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ile Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” esrâra müte’allik kelâm› konuﬂurken,
Ömer “rad›yallahü anh” geldikde, konuﬂma üslûbunu ve
beyân edilen esrâr› de¤iﬂdirdiler. Osmân “rad›yallahü anh”
geldikde, aynen üslûbu de¤iﬂdirdiler. Alî “rad›yallahü anh”
geldikde baﬂka bir üsûl ile tâbir buyurdular. [Ya’nî yine de¤iﬂdirdiler.] Bu hâl gösteriyor ki isti’dâtlar›n baﬂka baﬂka olmas› mukarrer (âﬂikâr) ve f›trat›n tegâyürü (de¤iﬂmesi) vâk›’ ve mu’teberdir. 5/59. [Hak Sözün Vesîkalar›: 339, K›yâmet ve

Âh›ret: 97.]
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¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hakk›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Allahü teâlân›n benim kalbime
ak›td›¤›n›, Ebû Bekrin kalbine ak›td›m) buyurmuﬂlard›r.
6/120.
¥ “Ümmetimin ümmetime en merhâmetlisi Ebû Bekrdir
“rad›yallahü anh”. 4/22 [Fâideli Bilgiler: 208, Hak Sözün Vesîkalar›:

324.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” fenâda ferd-i kâmil idi.
5/61 [Hak Sözün Vesîkalar›: 341, K›yâmet ve Âh›ret: 99.]
¥ Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hutbede buyurdu ki; Resûlullahdan iﬂitdim ki, gerçekden ﬂübhesiz ki, insanlar bir
kötülü¤ü gördükde, onu tagyîr eylemeseler [ortadan kald›rmasalar], onun cezâs›n› Allahü teâlâ, onlara da ta’mîm eder
[Bu cezâya onlar da dâhildir], buyurdu. 4/29 [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 89.]
¥ Ebû Bekr Tamistânî demiﬂdir ki, tesavvuf ›zd›rabd›r.
Sükûn gelince, tesavvuf kalmaz. 4/227
¥ Ebû Alî Dekkak, Ebûl Kâs›m Kuﬂeyrîye, rü’yâda dedi
ki; “Dünyâya geleyim de... [dünyâl›k için de¤il] nâs› (insanlar›) uyand›rmak için, insan›n baﬂlang›ç ve sonunu bilmesi lâz›m geldi¤ini duyurmak için..]” 4/102
¥ “Cebrâîl aleyhisselâm bana geldi, dedi ki: Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! ‹stedi¤in gibi yaﬂa, muhakkak öleceksin. ‹stedi¤ini sev, muhakkak ondan ayr›lacaks›n. ‹stedi¤ini yap, muhakkak karﬂ›l›¤›n› göreceksin”. Hadîs-i ﬂerîf.
6/174
¥ ‹ttibâ’i sünnete say’ edip [Sünnete yap›ﬂma¤a gayret
edip], tâ’at vazîfesi ile zemân› de¤erlendirme¤e tam gayret
edeler. 4/117

Eser, birﬂeyin mâhiyyetine âid olan, eserlerden ibâretdir. Meselâ ateﬂin yakmas› gibi. 5/87
¥

¥

Uzak düﬂmüﬂ ahbâb› hayr düâ ile yâd edeler. 6/223

¥ Allahü

teâlâdan gelen din ile bütün insanlar mes’ûldür.
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Bu din, bütün insanlara gelmiﬂdir, ba’z› ﬂahslara de¤il. 4/39.
Ahkâm-› islâmiyye, ilâhî emrler ve yasaklard›r. Hitâb-›
ezelîdir ki, Allahü teâlân›n kelâm s›fat›na te’alluk eder.
4/123.
¥

¥ Ahkâm-› islâmiyye ile tam bezenmek, ibâdetleri yapmakda ve yasaklardan kaçmakda kolayl›k, nefsin fânî olmas›na ba¤l›d›r. Bu da sofiyyenin hizmetine ba¤l› ve onlar›n
muhabbetine âiddir. 5/158 [K›yâmet ve Âh›ret: 104.]
¥ Ahkâm-› islâmiyyenin ortadan kald›r›lmas› ilhad ve z›nd›kl›kd›r. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Bât›nî hâller ve ma’nâlar, misâller ﬂeklinde aç›¤a ç›kar
ki, idrâke yakîn ola. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret:

376.]
¥ Ahvâl ve mevâcîde tâlib olan kimseler mâsivâya tutulmuﬂdur. 4/128 [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥ ‹htiyâc vaktinde, sebeblere yap›ﬂmay›p, bu yol ile zarar
hâs›l olursa, âsî olurlar. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›-

ret: 376.]
¥ ‹htilât-› halk [halk ile görüﬂme], e¤er onlar›n hukûkunu
yapmak niyyeti ile olursa, zikr olur. 4/160
¥ Ehâss-› havâs, zulmânî ve nûrânî perdelerden halâs ve
ﬂühûd ve müﬂâhededen kurtulmuﬂlard›r. 6/113
¥

‹hlâs-› ﬂerîf sûresinin tefsîri. 4/76

¥ ‹hlâs, fenâs›z ve muhabbet-i zâtiyesiz tasavvur edilemez. 4/51 [K›yâmet ve Âh›ret: 163.]
¥ ‹hlâs›n hakîkatine eriﬂmiﬂ olan, tarîkde [tesavvuf yolunda] lâz›m olan u¤raﬂmakdan kurtulmuﬂdur. Her ne iﬂde
olursa olsunlar, Allahü teâlâ içindir. Niyyet etsinler, gerekse etmesinler. Niyyetin lüzûmu ihtimâl olan ﬂeydedir. Onlar›n nefsleri, Allahü teâlâ için fedâ olmuﬂdur. Ben deme¤i ﬂirk bilirler. Evvelce ne etdiler ise, kendi nefsleri için
ederlerdi. Ve niyyete muhtâc de¤iller idi. ﬁimdi de, niyyete muhtâc de¤illerdir. Böyle bir ârife eziyyet edip, edebsiz-
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lik etmek, Hak sübhânehu ve teâlâya edebsizli¤e var›r. Zîrâ ona nisbet olunanlar, külfetsiz Cenâb-› Hak teâlâya nisbet olurlar. Her-gâh, o ârifin a’mâli bî ihtiyâc [ihtiyâcs›zl›k] de¤ildir. Lâkin fil-hakîka Hak teâlân›nd›r. Bu k›yâs
üzere onun, Mevlâs› celle ve a’lâya ta’zîm ve itâ’at olunup,
bu i’tibârla, Kelâm-› Mecîdde vârid olmuﬂdur ki, meâlen:
“Resûle itâ’at eden, Allahü teâlâya itâ’at etmiﬂ olur.” Nisâ sûresi 80.ci âyeti. 4/160.
¥ Ahlâk-› reddiye [kötü ahlâk], ademin [yoklu¤un] kötülü¤ünden ötürüdür. 6/67.
¥ Bî-edebin [edebsizin] hiçbiri, Allahü teâlâya vâs›l olamam›ﬂd›r. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Ezândan sonra, (Veb’ashü mekâmen Mahmûden illezî ve’ adtehü, inneke lâ tuhlifül mîâd) demek, rivâyet edilen mühim bir haberdir. Ecr ve sevâba kavuﬂmak içindir.
Yoksa Allahü teâlân›n va’di, elbette vuku’a gelecekdir.
5/53

‹râde, r›zây› gerekdirmez. Zîrâ, küfr ve isyânlar, Hak
celle ve a’lân›n murâd›d›r. Fekat, mardîsi [be¤endi¤i] de¤ildir. 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345.]
¥

¥ ‹râdeden hurûc edip [kendi irâdesini terk edip], Hak
teâlân›n irâdesine teslîm olalar. 5/115
¥ ‹râdenin ortadan kalkmas›, vilâyetin ﬂart›d›r. Ma’nevî
kuvvetlerin cezbesi olmad›kça, sâdece sûrî ameller ile, nasîb
olmaz. 5/4

‹râdenin sarf’› abdden vâki’ olup, [Kul irâdesini sarf
edip,] Allahü teâlâ (dilerse) halk eder. 5/83
¥

¥ ‹râde asl›nda [bizzât] kemâl s›fatd›r. Onun çirkin olmas›, çirkinlik ile alâkas›ndand›r. 5/52
¥ ‹râde olmay›p, insanlar mecbûr olsayd›, dünyâda zâlimlerin k›nanmas› [kötülenmesi], isyân edenlerin cezâland›r›lmas› olmazd›. 5/83 [Hak Sözün Vesîkalar›: 345.]
¥

Erzâk-› ibâde [kullar›n r›zklar›na] Allahü teâlâ kefîl– 223 –

dir. E¤er az bir çal›ﬂmakla tahsîli mümkin olursa ne a’lâ, ne
güzel. Ve illâ ard›na düﬂmeyeler. 5/22
Arz-› ribâtda [muhârebede] edâ olunan nemâz, ikibin
kerre bin (iki milyon) nemâza müâdildir (eﬂde¤erdir). “Hadîs-i ﬂerîf”. 4/64
¥

¥ Ervâh ve berzah-› sugrâ [Rûhlar ve rûhun mahﬂere kadar kald›¤› âlemler] bahsleri ziyâde nâzikdir. Bu bâbda zan
ve tahmîn ile konuﬂma¤a cür’et eylemeyeler. Nasslar ile sâbit olanlara k›saca îmân eylemek lâz›md›r. Onun tafsîlini Allahü teâlân›n ilmine havâle eyleyeler. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559,

K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Ervâh-› mükemmel [olgun ve üstün kimselerin rûhlar›],
Allahü teâlân›n dilemesi ile, cesed ﬂeklinde görünmüﬂ, acâib
ﬂeyler yapm›ﬂlard›r. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret:

376.]

Ervâh›n [rûhlar›n] müﬂâhedesi kemâl de¤ildir. Kemâl,
bât›n›n mâsivây› bilmekden ve görmekden kurtulmas› [unutmas›]d›r. 6/33
¥

¥ Ez gubâr-› nâka-i Leylâ ki Mecnûn sâlehâ çeﬂm ber reh
daﬂt, girdi zin beyâbân ber nehâst. [Mecnûn Leylân›n yolunu
beklerken, y›llarca çöle bakd›. [Yol gözledi]. Çölden bir toz
kalkmad›.] 5/47
¥ Esbâb›n ref’inde [sebeblerin kald›r›lmas›nda], hikmetin
yok olmas› vard›r ki, onun z›mn›nda [arkas›nda] maslahatlar
[fâideler] olabilir. 6/62
¥ Esbâb [sebebler] vard›r. Lâkin hakîkî müessir Allahü
teâlâd›r [Onun fi’lidir]. 4/110
¥ Esbâba mübâﬂeret [sebeblere yap›ﬂmak] tevekkülü
bozmaz. Te’sîri Allahü teâlâdan bilip ve i’timâd Ona olup,
sebebleri kat’î olarak ortaya koyalar. Sebeblerden kat’î olarak kurtuluﬂa çâre yokdur. 4/182 [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve

Âh›ret: 376.]
¥ Esbâb [sebebler] üçdür: Vehmî, terk edilmesi lâz›m
olan sebebler. Kat’î olarak bilinenlerin yap›lmas› vâcibdir.
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ﬁübhe ve zanl› olanlar›n yap›lmas› zanl› ve ﬂübhelidir. 4/182
[‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Esbâba [sebeblere] yap›ﬂd›kdan sonra, sebebler dolay›siyle, Hak teâlâ eser halk ediyor. 5/52

‹stihâreler tekrâr tekrâr (yedi def’a) yap›la. ‹lticâ ve tezarru’ eyleyeler. E¤er, zahmetsiz kalbde arzû ve sînede aç›lma hâs›l olursa, o emre müteveccih olalar. 5/42 [Hak Sözün Ve¥

sîkalar›: 339.]

‹stihârede, bir emrin [arzûnun] hâs›l olmamas›ndan ve
rü’yâ görmemekden ve kanâat hâs›l olmamas›ndan, da¤›n›k
fikrde olmay›n›z. Zîrâ, vilâyet ve kurb, ona ba¤l› de¤ildir.
Ve herbirinin yoklu¤u kemâlde sebeb-i noksan olmaz. Yüksek himmet sâhibi olup, en yüksek maksada ulaﬂma¤a teﬂebbüs ediniz. Hasenâtlar fazla bulunsun, gerekse bulunmas›n. 5/73
¥

¥ ‹stigfâr, belâlar›n ve s›k›nt›lar›n [ﬂiddetli] kald›r›lmas›
için, fâideli ve mücerrebdir. [Tecribe olunmuﬂdur.] 5/80 [Hak

Sözün Vesîkalar›: 344.]
¥ ‹stigfâra sabâh ve akﬂâm devâm lâz›md›r. Bir kimse,
yirmibeﬂ kerre dese, beytinde [evinde], ehlinde [âilesinde],
dâr›nda [memleketinde ve ﬂehrinde] ve bulundu¤u beldede,
istenmiyen birﬂey ile, karﬂ›laﬂmaz. 5/80 [Hak Sözün Vesîkalar›:

344.]
¥ ‹stikâmet, kerâmetin fevk›dir [üstüdür]. Cem’›yyet ve
istikâmet üzere olalar. 4/151
¥ El-istikâmetü fevkal kerâmeti. [‹stikâmet, kerâmetin
üstündedir.] “Hûd sûresi sakal›ma ak düﬂürdü.” Hadîs-i ﬂerîf. 6/213
¥ Esrâr›n [s›rlar›n] ço¤u kayda ve kitâba gelmez. Sohbet
ve konuﬂma¤a ba¤l›d›r. 4/123
¥ ‹slâm, îmân üzerine atf olundu¤u [ba¤land›¤›] mahallerde, îmân, kalbin tasdîki, islâm, görünürde teslîm olma
ma’nâs›nad›r. 5/53
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¥ ‹slâm›n beﬂ ﬂart›ndan birine halel gelirse, islâma halel
gelir. [Biri yap›lmazsa, o ﬂart yap›lmad›¤› için, islâmiyyet eksik olur.] 5/11 [‹slâm Ahlâk›: 564.]
¥ ‹slâm garîb olmuﬂdur ve gitdikce de ziyâde garîb olur.
Yeryüzünde Allah diyecek kimse kalmasa gerekdir. 4/178

[Eshâb-› Kirâm: 272.]
¥ ‹slâm-› hakîkî, nefs-i emmârenin ink›yâd›na [teslîm olmas›na] ba¤l›d›r. Nefsin itminân›ndan evvel kalbin tasdîki ile
hâs›l olan islâma, islâm-› mecâzî derler. 4/64
¥ ‹slâm-› hakîkî, makâmât-› sülûkun tayy›ndan sonra [sülûk konaklar›n›n geçilmesinden sonra] ve nefsin itminân›ndan sonra hâs›l olur ki, bahs edilen bu kemâller ism-i zâhire
teâlluk eder. 6/35
¥ ‹slâm-› hakîkî, ârifin yolunun dönüﬂsüz olmas› ve tam
olgunlu¤un asla kat›lm›ﬂ olmas›d›r. 6/63
¥

‹slâm, uyan›kl›k yoludur ve netîcesi tenzîhdir. 4/79

¥ ‹slâm-› tarîkat, cem’ül cem’ makâm› olup, küfr tarîkati
müteâkip hâs›l olur ve halk› Hak sübhânehudan ayr› görüp,
zikr ve nemâza ra¤bet eder. 6/207
¥ ‹sm, ismlendirilenin aynas›d›r. ﬁühûd vaktinde ayna
gizlidir. Ve zâhir olan, hemen aynada görünendir. ‹smle vukû’ bulmay›, zât ve müsemmâ ile tahakkuk zân ederler. Ve
bu benzetmek ve aynan›n gizli olmas› sebebiyle, temâmen
gizlenmiﬂ s›fata, zatd›r, derler. Zât ile s›fat, birbirinden, ilmde ayr›lm›ﬂd›r derler. Lâkin hak olan budur ki, Allahü teâlân›n s›fatlar›, hâricde ayr›ca vard›r. 5/102
¥ ‹sm ve ma’nâ ve di¤er elfâz›n [sözlerin] Hak teâlâ hakk›nda söylenmesi, ifâde edecek söz bulunamad›¤›ndand›r.
Hak sübhânehuyu, lafz›n ve ma’nân›n, âfâk ve enfüsün ve tecelliyât ve zuhûrât›n ve tevhîd ve ittihâd›n ve müﬂâhedât ve
mükâﬂefâtin ötesinde olmak üzere aramak gerekdir. 6/122

‹sm-i ilâhî celle sültânühu ile bekâ eyleyip, hakîkat-i
sübûtiyye hakîkat-› ademiyyenin câniﬂeni oldukda, ârifde
müdir ve mütasarr›f hemen o ism olur. Ve o ismin evsâf› ile
¥
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muttas›f ve mütehalli [zinetlenen] olur. O ismin hayât› ile
hay ve ilmi ile âlim ve sem’i ile semî’ ve basar› ile basîr ve
kelâm› ile mütekellim ve irâdeti ile mürîd ve kudreti ile kâdir olur. Zîrâ her ism-i ilâhî celle sültânühu esmâ ve s›fat›
mütezamm›nd›r. Çünki her esmâ z›ldir, baﬂkad›r. Ve o ismin
cüz’iyât›ndan bir cüzdir. Ârif, z›l yolundan asla ba¤lan›p,
ism-i sâb›k renginde ism-i lâh›k›n evsâf› ile muttas›f ve ol
asldan bu asla mülhak olup, asl-› sânîden asl-› sâlise ve ilâ
mâﬂâ Allah mütehakk›k olur. 4/204
¥ Her ism-i ilâhî bütün ismleri ve s›fatlar› kendinde toplar. 5/52
¥ Esmâ-i ilâhîden [ilâhî ismlerden] her birinin asl›, ﬂu’ûn
ve zât›n yüceli¤ine ulaﬂ›r [nihâyet bulur]. 4/24
¥ Esmâ-i ilâhîden [ilâhî ismlerden] her birinin bütün ismleri ve s›fatlar› toplamas›, onlar ile s›fatlanm›ﬂ olmas› demek
de¤ildir. Belki ismin s›fatlar ile alâkal› olmas› ve s›fatlar ile
ﬂartlanm›ﬂ olmas›, kendisinde hât›rlanmakd›r. Meselâ, ilmin
ismleri kendinde toplamas›, hepsine alâkas› olmas› i’tibâriyledir. Tekvînin câmi’iyyeti ilm, kudret, irâde ve gayri kemâl
s›fatlar›n› içine almas› i’tibâriyledir. Sanki ondan al›nm›ﬂd›r.
Kudret ve irâdet, hayât ile ﬂartl›d›r. Ve ilm için lâz›md›rlar. ‹lmin toplad›¤› ﬂeyler, bu s›fatdan al›nm›ﬂd›r. Ve kelâm onlar›
ﬂâmil oldu¤u i’tibâriyle içine al›r. 5/52
¥ Muhammed Eﬂref, Muhammed Ma’sûmun mahdûmzâdesidir. 4/238
¥

Eﬂref sâat, cevf-i ﬂebdir [gece yar›s›d›r.] 4/144.

¥

Eﬂyâ ezdâd›yla tebeyyün eder. [Eﬂyâ z›dd›yla tan›n›r.]

4/17
¥ Eﬂyân›n mebde-i te’ayyünü, esmâ-i ilâhînin z›llidir.
‹sm-i ilâhî mebde-i teayyünün asl› olup, ism-i küllîdir. Mebde-i te’ayyün o küllînin cüz’iyyât›ndand›r. ‹sm-i küllînin asl›
da ﬂân-› zâtâ olup, zât-› teâlâda mücerred i’tibârd›r. 5/135

Eﬂyâya hakîkî mâlik odur. Lâkin, zâhirde kendi kullar›ndan her kimi mâlik eylediyse, hesâba çekilme onunla alâ¥
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kal›d›r. 5/53
¥ Eshâb›n cümlesi, sohbetin ﬂerefi sebebiyle, ölmeden
önce ölmek ile müﬂerref oldular. 6/24
¥

Eshâb-› kirâm vilâyetin en yüksek tabakas›ndad›rlar.

6/19
¥ Eshâb aras›ndaki muhârebeler, düﬂmanl›kdan dolay›
de¤ildi. ‹ctihâd yüzünden idi. ‹ctihâdda hatâya da bir derece sevâb verilir. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]

Eshâb-› kirâm sohbet bereketiyle kemâle ulaﬂd›. Ümmetin evliyâs›ndan öne geçdiler. 4/88
¥

¥ Eshâb-› kirâmda hâller ve kerâmet fazla mikdarda zuhûr etmemiﬂdir. Zîrâ dünyâ amel yapma yeridir. Âh›ret mükâfât yeridir. E¤er amelin karﬂ›l›¤› olan meyvelerden bir
k›sm bu dünyâda ihsân olunursa, âh›ret derecelerinin noksan olmas›na sebeb olur. Bunun için, dünyâda amelin meyveleri verilen ba’z› kimseler görülmüﬂdür ki, ölümü ân›nda,
bu iﬂlerin olmamas›n› temennî ederler. 4/189
¥ Eshâb-› kirâmdan iki ﬂahs› Müseylemet-ül-kezzâb yakalay›p, birisine sorup, Muhammedin “sallallahü aleyhi ve
sellem” Resûlullah oldu¤una ﬂehâdet eder misin dedikde,
evet ﬂehâdet ederim ki, Muhammed “sallallahü aleyhi ve
sellem” Resûlullahd›r, cevâb›n› vermiﬂdir. Müseyleme yine
süâl edip, benim dahî Resûlullah oldu¤uma ﬂehâdet edermisin dedikde, evet dedi. Onu b›rak›p, ikinci ﬂahs› getirtip,
Muhammedin Resûlullah oldu¤una ﬂehâdet eder misin dedikde, o kimse evet dedi. Müseyleme, benim dahî Resûlullah oldu¤uma ﬂehâdet edermisin dedikde, o kimse, ben iﬂitmemek illetine mübtelây›m dedi. Müseyleme süâlini üç
kerre tekrâr edip, o kimse dahî çok sa¤›r oldu¤unu söyleyip, onun risâletini ikrâr etmedi. Ona gadab edip, ﬂehîd eyledi. Bu vak’a Resûlullaha eriﬂdikde, buyurdular ki, maktûl olan ﬂahs yakîn ve s›dk yolunu tutmuﬂdur. ﬁehîdlik rütbesine mâlik olmuﬂdur. Di¤eri ruhsat yolunu ihtiyâr edip,
kendisinden zulmü def’ eylemiﬂ. 6/55 [Hak Sözün Vesîkalar›:

348.]
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¥ ‹slâh-› cesed [bedenin islâh›], kalbin islâh›na ba¤l›d›r.
Bedenin fesâd› dahî, kalbin fesâd›na ba¤l›d›r. 6/178
¥ Asl›n zuhûru ne kadar çok ise, z›lde dahî mahv ve telâﬂ
o kadar çok olur. 4/121
¥ Üsûllerden ve üsûllerin asl›ndan mücerred, zâta [Allahü teâlâya] kavuﬂmak mümkin de¤ildir. 4/1
¥ Üsûl-i dinde [i’tikâd edilecek ﬂeylerde] hât›ra gelen ﬂey
ve vesveselerin menﬂe’i hannâsd›r ki, sadrdad›r [ﬂeytând›r ki,
gö¤üsdedir]. 4/190
¥ Çocuklara dahî, âh›retde ma’rifet hâs›l olmas› ve bunlara akl ve ﬂu’ûr i’tâ edilmesi mümkindir. Meselâ, o günde
müﬂrikler tevhîd ehli olurlar [ya’nî inan›rlar] ve derler ki,
(Allahü teâlâ Rabbimizdir, biz müﬂriklerden olmad›k.)
6/173
¥ ‹tmînân›n [kalbin mutma’inne olmas›n›n] alâmeti, nâzil olunmuﬂ ahkâma tam uymakd›r. 4/228. [Eshâb-› Kirâm:

273.]
¥ ‹tmînândan evvel nefs, ahkâm-› islâmiyyenin sûretine
uymakdad›r. 4/186
¥ Bir gün i’tikâf eden kimse ile Cehennem aras›nda üç
hendek olur ki, herbiri hâfikayndan [magrib ile meﬂr›k aras›
mesâfeden] dahâ çokdur. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese

Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ ‹’tibârât-› ilâhî, meselâ i’tibârât-› mescûdiyet ve gayri
gibidir. 6/105
¥ ‹’tizâr edenin [özr dileyenin] özrünü kabûl etmelidir.
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Allahü teâlây› en iyi tan›yanlar, en çok hayrete düﬂenlerdir. 5/86
¥ A’mâl-i hasene aras›nda, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” nakl olunmuﬂ ve onun ameli olup, hasâisinden olm›yanlar›, âh›retde sevâb almak niyyetiyle îfâ etmek, [yapmak] için, izne ihtiyâc yokdur. Peygamberin
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ameli ümmete izndir ve sünnetdir. Hâcetlerin hâs›l olmas›,
müﬂkilâtlar›n halli için, ba’z› ameller ve zikrler ve düâlar ve
rukyeler mürﬂidin iznine ba¤l›d›r. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ A’mâl-i sâliha sevâb›n› mü’min ve mü’minât›n temâm›n›n rûhlar›na hediyye eylemek güzeldir. Her birine tam sevâb› ulaﬂ›r. Hakk›nda niyyet olunan meyyitin ecri dahî hiç noksan olmaz. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ A’mâl-i uhrevîde tevekkül, bî ma’nâd›r [Âh›ret amellerinde tevekkül olmaz]. 4/182. [K›yâmet ve Âh›ret: 376, ‹slâm Ahlâ-

k›: 559.]
¥ A’mâlde [amellerde] her ne kadar kusûr hât›ra gelirse
[ya’nî amellerini kusûrlu görürse], k›ymeti çok olup, kabûl
olunmaya lây›k olur. 6/225
¥ Amellerin

ve tâ’atlerin ve zikrlerin kabûlü, ihlâsa ba¤l›-

d›r. 5/133
¥ “Amellerin efdali, mü’minin kalbine sürûr (sevinç) vermekdir. [Mü’mini sevindirmekdir.]” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Ce-

vâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ Ummâlüküm a’mâlüküm. [Yapd›¤›n›z amellere göre
idâre edilirsiniz.] 6/34 [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ A’mâl-i sûriye [sûrî ameller], mücerred ma’nevî cezbe
kuvveti olmad›kca, insan› varl›¤› sevmekden ve enâniyyetden kurtaramaz. 4/80 [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥ Amel yap ve istigfâr et. Bu dünyâda amel istenmiﬂdir ve
zarûrîdir. Kabûle lây›k bilin, gerekse bilmeyin, ibâdet yapmak ve ondan istigfâr etmek gerekdir. Ve yalvararak onun
kabûlünü istemek gerekdir. 6/68

A’yân-› sâbiteye sofiyye-i aliyye izâfî yokluklar derler
ve mümkinât›n hakîkatleri olarak tasavvur ederler. 4/130.
¥

¥ A’yân-› sâbite mümkinât›n hakîkat›d›r. (Muhyiddîn-i
Arabî) 6/207.
¥ Agniyân›n [zenginlerin] sohbetine ra¤bet etmeyeler. Ve
fakîr ve nâ-murâd olma¤› azîz bileler. 5/25
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¥ Agniyâ [zenginler] ile sohbetden uzak olalar. Ve zarûretsiz onlar ile berâber olmayalar. 6/97
¥ Ah yaz›k ki, ömr temâm oldu. Ve hiç amel vücûda gelmedi. Dünyân›n vefâs›z oldu¤u aç›kd›r. Fitne ve musîbetler
peﬂpeﬂe gelmekdedir. Dostlar ve ci¤erpâreler vefât edip, göçüp gitdi. Yine hiç uyanmak ve hât›rlamak ve tevbe ve s›¤›nma yokdur. Gaflet artmakdad›r. ‹syân ile geçen günler artmakdad›r. Bu nas›l îmând›r. Ve ne ﬂekl müslimânl›kd›r. Ne
kitâb ve sünneti kabûl ederler. Ve ne aç›k iﬂâretlerin görülmesinden ibret al›rlar. Fikr ve endiﬂe lâz›md›r ki, bir yerde
berâber giden eski dostlar, câna yak›n, hep berâber olanlar
nice oldu ve nereye gitdiler. Cân dostu olan dostlardan hiçbir eser ortada yok. Ve hiç onlardan aç›k niﬂân meydanda
yok. Yaz harman› gibi, yokluk rüzgâr›, onlar›n niﬂân›n› dahî
b›rakmad›. Öyleyse bizim gibi geri kalanlara lâz›md›r ki, ﬂu
birkaç günlük ömrü gaflet ile telef ve gözü aç›k uyku ile [tavﬂan uykusu ile] zâyi’ eylemiyelim. Bu fânî serâya gönül ba¤lamay›p ve bu insafs›z kahbeye aldanm›yal›m ve muhabbet
ba¤lam›ﬂ olm›yal›m. Temâmen cenâb-› Hakk›n r›zâs›n› kazanmak için, bütün gücü harcamal›, nefs ve ﬂeytân›n tuza¤›ndan, hevâ ve hevesin girdâb›ndan kenâra (sâhile) çekilme¤e
çok gayret edelim. Ve kabr ve k›yâmet her zemân gözümüzün önünde olup, kendimizi ölmüﬂlerden sayal›m. Böyle düﬂünmemiz emr olundu. Var gibi bilinen hayât ve vücûddan
soyulup, ölümden önce olan ölüm ile vasflanmak yoluna gidelim. Ve kendimizi gerçek bir ölü ve aslî bir yokluk gibi sayal›m. Yokluk ki, kendini var gibi say›p, vücûd ünvâniyle ortaya ç›km›ﬂ olup, kendinin k›ymet sâhibi oldu¤unu iddiâ ediyor. Halk aras›nda gülünç olmas› yerindedir. Dünyân›n süsleri sebebi ile kendilerini de¤iﬂdirmeyeler ki, dünyâ fânî ve
helâk olucudur. Sâbit de¤ildir. ﬁekerle kaplanm›ﬂ bir zehr ve
alt›n kaplanm›ﬂ necâset gibidir. Bu zehr ile ebedî ölüme tutulmak ve dâimî hüsrâna yakalanmak aç›kd›r. Varl›k ve ona
tâbi’ olan ﬂeyler hakîkî vücûd sâhibine yak›ﬂ›r ve ona lây›kd›r. Ve mümkinin üstünlü¤ü, üstünlük iddiâ etmemesindedir.
Noksanl›¤› da hayrlardan uzaklaﬂmas›d›r. 6/156 [Hak Sözün Ve-

sîkalar›: 353.]
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¥ Efdal-i tâ’at [tâ’atlerin efdali] Evliyâya muhabbet ve
düﬂmana düﬂmanl›kd›r. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Ef’âl ve harekât›n [iﬂlerin ve hareketlerin] cümlesinde
teﬂebbüs edip, niyyet etmelidir. Ve sâlih niyyet zuhûr etmedikce, hiçbir amele [mümkin oldu¤u kadar] baﬂlamamal›d›r.
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Ef’âl-i abd [Kulun bütün fi’lleri] hayr ve ﬂerden, cümlesi, Hak teâlân›n takdîr ve irâdesiyledir (dilemesiyledir). Takdîr yaratmakdan ibâretdir. 5/83. [Cevâb Veremedi: 346.]
¥ Eksirû ihvâneküm fiddîn. “Din kardeﬂlerinizi ço¤alt›n›z.” 4/22 [Hak Sözün Vesîkalar›: 324.]
¥

‹nsanlarla haﬂr-neﬂr olmak, iflâs alâmetlerindendir. 5/6

¥ Elbise kestirmek için gün ta’yin eylemek sâbit olmam›ﬂd›r. 5/51
¥ Elbise-i fâhire [güzel elbise], latîf içecekler, nefis yiyecekler, Allah için câiz, riyâ ve ö¤ünmek için ma’siyyetdir.
5/106 [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Elhâmdülillahi alâ külli hal. Ve e’ûzü billâhi min hâl-i
ehlinnâr. [Her hâl üzere Allahü teâlâya hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allahü teâlâya s›¤›n›r›m.] 6/151.
¥ “Hikmet on k›smd›r. O on k›sm›n dokuzu uzletdedir.
Biri de susmakdad›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169,

Cevâb Veremedi: 349.]

Esselâmü alâ menittebe’al hüdâ. (Hidâyetde olanlara
selâm olsun.) Ve Muhammed aleyhisselâma uymay› seçenlere. “aleyhi ve alâ âlihî minessalevâti efdalühâ, minetteslimâtü ekmelühâ.” 4/75.
¥

¥ Ülfet eyle. (‹nsanlarla görüﬂ, konuﬂ). Onlara gönlünü
kapd›rma. [‹htiyâc›n kadar görüﬂ.] 4/16
¥ Allahü teâlâ, mâsivâya köle olmakdan kurtar›p, temâmen cenâb-› Kudsîsine ba¤lay›p ve ma’mûr eyleye. Yak›nl›k
derecelerinde yükselmeler vere. 4/75
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¥ Allahü teâlâ kendi mevcûdiyyetinde, kendi zât-› mukaddesinden gayra muhtâc de¤ildir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye:

959.]
¥ Allahü teâlâya olan muhabbetin kadar, halk sana muhabbet eder. Senin Allahü teâlâdan korkun kadar, halk dahî
senden korkar. Ve Allahü azze ve celle ile meﬂgûliyyetin her
ne kadar olursa, nas dahî senin emrinde o kadar meﬂgûl olurlar. Temâmen Hak teâlâya müteveccih ol (dön) ve kimseye
teveccüh eyleme. Nefsin seni meﬂgûl etmesin. Allahü teâlân›n fadl›ndan gayra i’timâd eyleme. 5/109.
¥ Allahümme innî es’elüke fi’lel hayrâti ve terkel münkerât ve hubbel mesâkîn ve en tegfire-lî ve terhamenî ve izâ
eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’elüke hubbeke ve hubbe men yühibbüke ve hubbe amelin yükarribünî ilâ hubbike. (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” okurlard›.) [Yâ Rabbî! Hayr iﬂleri yapma¤›, kötü iﬂleri
terk etme¤i senden isterim ve miskinlerin sevgisini isterim ve
beni ba¤›ﬂlaman› ve merhamet etmeni isterim, kavmim aras›nda bir fitne irâde buyurdu¤un zemân, beni fitneye düﬂmeden vefât etdir! ve senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini, beni senin muhabbetine yaklaﬂd›racak amelin sevgisini isterim.] 5/5
¥ Âfâkî putlara kul olanlar, Zât-i ilâhî düﬂmanlar›d›r. Enfüsî putlara kul olanlar s›fât-› ilâhî düﬂmanlar›d›r. 6/55 [Hak

Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Elvân ve envâr›n [renklerin ve nûrlar›n] görünmesi fenâya muhâlif de¤ildir. 4/154
¥ Elem ve üzüntü, ayr›l›k ve musîbet, mâdem ki Allahü
teâlân›n irâde ve takdîriyledir. Ona râz› olmak lâz›md›r. 4/72.

[‹slâm Ahlâk›: 559.]
¥ ‹lhâm hatarât cümlesindendir. Yakîn hâs›l olmas› ve
zann-› gâlib vard›r. Bât›n›n aç›lmas› vard›r. Hatarâta menﬂe’
[baﬂlang›c] ise nefsdir. 4/133
¥

‹lhâm zannîdir. Hâs›l olmas› umulur. 6/87
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¥ “Allahü teâlâ semâvât›n ve erd›n nûrudur” âyet-i kerîmesinin ma’nâs›, sonradan yarat›lm›ﬂlar, yokluklar olup, baﬂdan baﬂa zulmet ve ﬂerlerdir. Ve onlarda olan hayr ve kemâl,
hüsn ve cemâl vâcib-i teâlâ ve tekaddesdendir. Lâkin bu nûr
z›ller vâs›tas› ile olup, “Allahü teâlân›n mü’minin kalbindeki
nûru, fener içindeki mum gibidir” âyet-i kerîmesi bunu irâde
buyurur. 4/113
¥ ‹lhâm zannîdir. Kat’i de¤ildir. Kat’›yyet vahye ba¤l›d›r.
5/116
¥ ‹mâm ile iftitâh tekbîri alma¤›, tecellîlerden ve zuhûrâtdan dahâ iyi bileler. 5/87
¥ ‹mâm-› a’zam, ömrünün sonunda, iki sene ictihâd› terk
edip, uzlete çekilmiﬂdir. 5/61 [Hak Sözün Vesîkalar›: 341, K›yâmet

ve Âh›ret: 99.]
¥ ‹mâm-› a’zam dört bin alt›n k›ymetinde elbise giyerdi.
Ve güzel elbise tavsiye ederdi. 5/106. [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ ‹mâm-› a’zam, imâm-› Ca’fer-i Sâd›kdan süâl edip, Yâ
ibn-i Resûlillah! Allahü teâlâ, insanlar›n istekli iﬂlerini, onlar›n arzûlar›na b›rakm›ﬂ m›d›r, dedikde, cevâb›nda, Allahü teâlâ, rubûbiyyetini, [yaratmak ve her istedi¤ini yapmak büyüklü¤ünü] kullara b›rakmakdan münezzehdir buyurdu. Yine süâl edip, onlara cebr eder mi, dedikde, cevâb›nda; cebr
yokdur. Yaratma¤› kullara b›rakmak da yokdur. ‹kisi aras›
olagelmekdedir, buyurdu. 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345, Cevâb

Veremedi: 346.]
¥ ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›kda ayr› ayr› iki nisbet vard› ve birbirinden ayr›lm›ﬂ idi. Nisbetin biri, yüce ceddi taraf›ndan Alî
“rad›yallahü anh”a ulaﬂ›r. Di¤eri annesinin ecdâd›ndan S›ddîk-› ekberden “rad›yallahü anh” al›nm›ﬂd›r. 5/59. [Hak Sözün

Vesîkalar›: 339, K›yâmet ve Âh›ret: 97.]
¥ ‹mâm-› Rabbânî kaddesallahü sirrehül’azîz, müceddid-i
elf-i sânî idi. 5/2

‹mâm-› Rabbânî vilâyet-i Muhammediyye ve vilâyeti
Mûseviyyenin terbiyet yaftes› olmuﬂdur. [Her ikisi ile yetiﬂ¥
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dirilmiﬂdir.] 4/180.
‹mâm-› Rabbânînin seyri [ilerlemesi] bir noktaya vâs›l
olmuﬂdur ki, asl noktaya akreb [çok yak›n] noktad›r. Onun
üstünde seyr düﬂünülemez. 4/63
¥

¥ ‹mâm-› Rabbânînin hakîkat-i Muhammediyyeye vusûl
buldu¤u [kavuﬂdu¤u]. 4/180
¥ ‹mâm-› Rabbânînin seyri, seyr-i murâdî [Murâdlar›n
seyri, çekilenlerin seyri] oldu¤u. 5/101
¥ ‹mâm-› Rabbânînin sohbetinde hâs›l olan feyzler ve bereketler. 6/91
¥ ‹mâm-› Rabbânînin, ‹mâm-› a’zam ve imâm-› ﬁâfi’î ile
keﬂfen bir araya gelmeleri. 4/231.
¥ ‹mâm-› Rabbânî, kutbiyyet ve ferdiyyetin kemâlât›n›
dahâ baﬂlang›çda kendinde toplam›ﬂ idi. 4/154
¥ ‹mâm-› Rabbânînin nisbeti, nisbet-i Eshâb-› kirâmd›r.
[Ya’nî Eshâb-› kirâm›n nisbetidir.] 6/206.
¥

‹mâm-› Rabbânî, tecellî-i zâtî ile ﬂereflendi. 4/183

¥

‹mâm-› Rabbânî, sâbikûndan idiler. 5/34

¥ ‹mâm-› Rabbânîye, (Seni ve k›yâmete kadar sana tevessül edenleri magfiret eyledim) diye ilhâm olundu. 4/225
¥ ‹mâm-› Rabbânî, Ehl-i beyt-i nebevî kemâlât›na gark
olmuﬂlard›. 4/193
¥ ‹mâm-› Rabbânînin sînesinden [gö¤sünden] vesvese veren ﬂeytân› ve onun avânesini ihrâc eylemiﬂlerdir. 4/190
¥ ‹mâm-› Rabbânînin, Cenâb-› Hakk›n, dâire-i gadab, dâire-i istignâ [ihtiyâcs›zl›k dâiresi], rahmet dâiresinde seyri.
4/45
¥ ‹mâm-› Rabbânî, Kur’ân-› kerîmdeki hurûf-› mukatta’a
ile mümtâz oldular. [Onun s›rlar›na eriﬂdiler.] 6/157
¥ ‹mâm-› Rabbânî, zemân›n halîfesi ile yol berâberli¤i yap›p, Ecmir seferine gitmiﬂlerdir. 4/238
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¥ ‹mâm-› Rabbânîye vefât›ndan alt› gün evvel hummâ
geldi. 4/193
¥

‹mâm-› Rabbânînin ölüm hastal›¤› s›tma idi. 4/183

¥ ‹mâm-› Rabbânînin vefât târîhi 1034, Seferinin 28.ci sal› günü idi. 4/86
¥ ‹mâm-› Rabbânînin yarat›l›ﬂ›, Nebî aleyhisselâm›n art›k
topra¤›ndand›r. 6/198

‹mâm-› Rabbânînin mezâr›ndan, üstün kemâlâtlar›n›n
feyzi al›nmakdad›r. 4/80. [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥

¥ ‹mâm-› Rabbânî Lahorda Hac› süvây› soka¤›nda Hâce
Kâs›m›n eski hânesinde bir-iki ay ikâmet buyurdular. O hâne köhne olmakla, telâpür soka¤›nda di¤er hâneye intikâl
buyurdular. 4/25
¥ ‹mâm-› Gazâlî, Fârâbî ve ‹bni Sînây› tekfir eylemiﬂdir.
[Küfre düﬂdüklerini söylemiﬂdir.] 4/230 [Se’âdet-i Ebediyye: 959],
1/266 [Mektûbât Tercemesi: 350.]
¥ ‹mâm müezzinden mutlaka efdaldir. Ma’mâfih imâmda
ezân›n fazîleti yokdur. 6/24

“Emr-i münkeri gördükde [‹slâmiyyete uygun olm›yan
bir iﬂ gördükde] de¤iﬂdirilmesine kâdir olmad›¤›n›z vaktde,
sabr ediniz. Allahü teâlâ, onu tagyir eder [de¤iﬂdirir].” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

¥ Emr-i ma’rûf ve nehyi münker bütün müslimânlara vâcib ve küffâr ile cihâd gibidir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ “Yâ emr-i ma’rûf ve nehyi münker edersiniz, veyâhud
Allahü teâlâ sizin üzerinize gadab gönderir. O vakt, düân›z
kabûl olmaz.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Emr-i ma’rûf olm›yan memleketde, emrlere itâ’at etdi¤i hâlde, ya’nî mutî’ oldu¤u hâlde üzülmiyenler helâka müstehakd›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

(Belk›s dedi ki: Pâdiﬂâhlar hasmâne bir ﬂehre dâhil olduklar›nda, ol ﬂehri harâb ve ehâlisinin azîzlerini zelîl ve esîr
¥
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eder ve filhakîka bu iﬂi iﬂler.) Neml sûresi 34.cü âyet-i kerîmesi meâli. 4/66
¥ “Allahü teâlâ, (ﬂübhesiz ki) ni’metlerin eserini kulu
üzerinde görme¤i sever.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/106. [K›yâmet ve Âh›-

ret: 101.]
¥ “Allahü teâlâ, bid’at sâhibinin (iﬂleyenin) orucunu, nemâz›n›, hacc›n›, ömresini, cihâd›n›, farzlar›n› ve nâfile ibâdetlerini kabûl etmez. Bunlar, ya¤dan k›l ç›kar gibi islâmdan
ç›karlar.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Vereme-

di: 349.]
¥ “ﬁübhesiz ki, Allahü teâlâya kullar›n›n en sevgilisi, Allahü teâlây› kullar›na sevdirendir.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/117.
¥ “ﬁübhesiz ki ben, dünyây› îmâr etmek için de¤il........”
hadîsi. 4/155.
¥ “Allahü teâlâ sâd›k olan tüccâr› sever.” Hadîs-i ﬂerîf.
4/202. [‹slâm Ahlâk›: 562.]

“‹nsano¤lunun cesedinde bir et parças› vard›r ki, bu sâlih olursa, bütün beden sâlih olur. Bu bozulursa, bütün beden bozulur. Bu et parças› kalbdir.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/109.
¥

¥ (E¤er Allahü teâlâ, sana bir zarar eriﬂdirse, Onu senden keﬂf ve def’e yine Ondan gayri kimse kâdir olmaz. E¤er
sana bir hayr murâd ederse, Onun fadl›n› red ve men’ eder
yokdur. Onun fadl› kullar›ndan diledi¤ine isâbet eder.)
(Yûnüs 107-âyet-i kerîmesi meâli) 5/42. [Hak Sözün Vesîkalar›:

339]
¥ “Kulumu, beni zan etdi¤i gibi karﬂ›lar›m!” Hadîs-i ﬂerîf.
6/225

Enbiyâ kabrlerinde zindedir [diridir]. Lâkin dünyâ hayât› gibi de¤ildir. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥

¥ Enbiyâ adedinin ta’yînini, ülemâ men’etmiﬂlerdir. Sofiyyeden bu bâbda nakl edilen bir ﬂey yokdur. 5/36 [Se’âdet-i

Ebediyye: 512.]
¥

Enbiyâya indirilmiﬂ olan herbir kitâb, Kur’ân-› kerîmin
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eczâs›ndan bir cüz’dür. Onun ba’z› ibârelerinden o kitâblar
alm›ﬂlard›r. [Kur’ân-› kerîm, bütün kitâblar› kendinde toplam›ﬂd›r.] 4/183
¥ Enbiyâya mütâbe’at olmad›kca [uyulmad›kca] kemâle ulaﬂ›lmaz. E¤er birﬂeyler hâs›l olursa istidrâcd›r ki, netîcesi âh›retde hüsrân ve piﬂmânl›kd›r. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]

Enbiyâdan herbirinin kendi Rabbi ile muâmelesi ve s›rr› baﬂkad›r ki, hiçbir kimsenin o muâmelede aslen ﬂirketi
yokdur. O nisbet ve yak›nl›¤›n keyfiyeti mechûldür. 4/222.
¥

¥ Enbiyâ Evliyâdan efdaldir. Fekat ba’z› meziyyetler ve
ma’rifetler Velîye mahsûs (üstünlük) olsa, fadl-› küllîyî mûcib olmaz. Câiz ve belki vâk›’dir. Ve fadl-› külli Enbiyâya
mahsûsdur. Bunun gibi, Nebîler ile Resûller aras› da böyledir. Meselâ Mûsâ aleyhisselâm ile H›z›r k›ssas›nda bu husûsu yazm›ﬂlard›r. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Enbiyân›n müttefik bildirdikleri ve ülemân›n icmâ’lar› olan kavlleri, bât›l hayâllerle kald›rmak [kabûl etmemek]
mümkin midir? 6/16 [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi:

358.]
¥ Enbiyâdan bir Peygambere vahy olunup, zemân›nda
mevcûd bir âbide gidip, senin zühd ve dünyâdan kesilmen,
âh›retde nefsin râhat etmesi içindir. Allahü teâlâ için olan
ameli yapd›n m› dedikde, o amel nedir, diye süâl edince, (Velîlere dostluk, düﬂmânlara düﬂmanl›k eylemekdir) dedi. Hadîs-i ﬂerîf. 6/55 [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ ‹ntizâr ve tefakkud-i matlûbdan [matlûbu beklemek ve
aramakdan] bir an uzak olm›yalar. 5/6
¥ ‹nzivây› ihtiyâr eylemek evlâd›r. [Yaln›zl›¤› seçmek iyidir.] Lâkin riâyet-i hikmet ve adem-i inâre-i fitne [hikmeti
gözetmek ve fitneyi uyand›rmamak] lâz›md›r. 5/151.
¥ ‹nsan toprak olup, toprakdan nebât hâs›l olur, nebâtdan hayvan yir ve hayvan› insan yir ve bundan nutfe hâs›l
olup, yine insan peydâ olur. ‹ﬂte ba’s budur [dirilmek budur]
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demek küfrdür. 6/16 [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
‹nsana i’tâ olunan [verilen] sûrî ve ma’nevî feyz, zâhirî
ve bât›nî feyz [ni’metler], e¤er bir an kesilse, varl›k ve üstünlükler kalmaz. 4/172
¥

¥ ‹nsan›n olgunlu¤u, yoklu¤unu [adem oldu¤unu] anlay›p, kendinde emânet olan kemâlât›, ehline havâle ederek,
kendinden intifâ-i kemâlde, hayriyeti de, selb-i hayriyyetdedir. 4/27.
¥

‹nsan›n k›ymeti, himmeti kadard›r. 4/114

¥ ‹nsan›n izzeti, îmân ve ma’rifet iledir. Mâl ve câh (mevk›’) ile de¤ildir. 5/62 [Hak Sözün Vesîkalar›: 342.]
¥ ‹nsan›n zât› ademdir. Hayr ve kemâl onun hakk›nda
emânetdir. Ve güzellik ve cemâl in’ikâsîdir. E¤er bu hayr ve
kemâli kendine nisbet edip, [kendinden bilip], asl› ile ortakl›k da’vâs› ederse, hâindir. 4/27
¥ ‹nsan bir biçâredir ki, onun üstünlü¤ü ve güzelli¤i yoklukdur. Kendi Mevlâs›na mahsûs olan varl›kdan nas›l haberdâr olur. Onun kemâl ve cemâline nas›l muttali’ olur?
4/162
¥ ‹nsan, on latîfeden mürekkebdir. Beﬂi âlem-i halkdan
[madde âleminden], beﬂi âlem-i emrdendir [rûh âlemindendir]. Nefs, âlem-i halkdand›r. 5/137.
¥ ‹nsan, mebde-i te’ayyünü olan ismin z›ll›dir. Z›lde bulunan, hayr ve kemâl asl›n›n ziyâs›d›r. 6/229.
¥ ‹nsan›n olgunlu¤u, kemâl iddi’a etmemekde, hayrl›l›¤›
da, hayrl›l›¤› kendinden bilmemekdir. E¤er hayr ve kemâli
kendi nefsine nisbet ederse, emânete h›yânet ve asl ile
da’vây-› ﬂirket eder. [Asl ile ortakl›k da’vâs›nda bulunur.]
Me¤er ki yoklukdan sonra, [Yok iken var edilince] kendisine
vücûd ihsân edilince, ikinci bir do¤uﬂ ile do¤muﬂ ola ki, o
vaktde onun hakk›nda, bu söz güzel olur. 5/16

‹nsana her ne ulaﬂ›rsa, cümlesi, takdîr ve ezelî irâde iledir. 6/87.
¥
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¥ “‹nsan›n hayrl›s›, ittika edip [takvâ sâhibi olup,] s›la-i
rahm eden ve emr-i ma’rûf ve nehy-i münker edendir.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ ‹nsandan bu fânî âlemde istenen, bîçâre bir kul (köle)
olup, kulluk vazîfelerini edâ ve temâmlamak ve ibâdetleri ve
tâ’atleri yerine getirmekdir. 5/100.
¥ ‹nsan›n arzû ile kâr› nedir? (‹nsan bir ﬂeyi niçin arzû
eder durur?) Çok vâki’ olur ki, temennî eyledi¤i emr (iﬂ),
kendi hakk›nda mukadder de¤ildir (takdir buyurulmam›ﬂd›r.) 5/19
¥ ‹nsan› Hak sübhânehu ve teâlâ, beyhûde halk eylemedi ki, kendi hâline b›rak›ls›n. Hattâ, her ne bilirse yap›p, hevâ-i nefse ve hoﬂuna giden ﬂeye uysun. Onu emrleri yapmak
ve yasaklardan sak›nmakla mükellef k›ld›. Ve emrler ile muhâtab eyledi. ‹nsan için onun emrlerini yapmakdan baﬂka çâre yokdur. Ve onun hilâf› üzere hevâ-i nefs ve tabî’ate tâbi’
ola. E¤er bu vechle amel etmezse, âsî ve inadc› kul olup, Allahü teâlân›n gadab›na u¤rar ve çeﬂidli cezâlara müstehak
olur. 5/11 [‹slâm Ahlâk›: 564.]
¥ ‹nsan her ne kadar derd ve belâya mübtelâ ve mihnetlere düçâr olursa, berâberlikde ve yak›nl›kda o kadar ziyâde
kâmil olur. 5/111.
¥ ‹nsan›n kadr ve k›ymeti, muhabbet ile belli olur, aç›¤a
ç›kar. Ve di¤er varl›klardan ayr›lmas› bu derd sebebi ile oldu¤u aç›kd›r. 6/111.
¥ ‹nsan›n di¤er mahlûkât üzerine üstünlü¤ü, derd talebi
ve râhat›na düﬂkün olmamak sebebiyledir. 6/38
¥ “‹nsan›n sevmesi ve bu¤z etmesi ve vermesi ve vermemesi, Allah için olursa, îmân-› kâmil olmuﬂdur.” Hadîs-i ﬂerîf. 6/55 [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ ‹n’âmda [ni’mete kavuﬂmakda] sevilenin ve sevenin
murâd›, nefsin murâd›na muvâf›kd›r. Elemde sevilenin murâd› vard›r. 6/121.
¥

Evcâ ve emrâza [ac›lara ve hastal›klara] sabr edeler. Ve
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Hak sübhânehunun kereminden âfiyeti taleb edeler. Ve
mahlûkatdan hiç kimseyi vâs›ta görmiyeler. Hepsini (ve vâs›talar›) Hak sübhânehu ve teâlâdan bileler ve onun def’ini
dahî ondan taleb edeler ki, onun takdîri olmad›kca kimse
kimseye zarar eyleme¤e kâdir de¤ildir. Ve onun irâdeti olmad›kça, hiç kimse def’i zarar eyleme¤e kâdir olamaz. ‹ﬂte
tarîk-i ubûdiyyet budur. [‹ﬂte kulluk budur.] 4/72 [‹slâm Ahlâk›: 559.]
¥ Evkât› [vaktleri], zikr ve fikr ile ma’mûr edeler. Ve en
mühim iﬂlere sarf edeler. Ve gizli ve aç›kda takvâ ve havf
üzere olalar. Ve ölümü ve k›yâmet gününü düﬂüneler ve bu
tefekkürden uzak olmayalar. 4/98
¥ Evkât› [vaktleri], zikr ve fikr ile ma’mûr edeler. Mevlây-› hakîkî celle ﬂânühûnun râz› oldu¤u ﬂeyleri yapmakda
cân-› gönülden çok çal›ﬂmal›, karanl›k geceleri a¤lamak ve
istigfâr ile ayd›nl›k ve pür-nûr edeler. Âh›ret az›¤›n› bu k›sa
zemânda [ömr içinde] hâz›rl›yalar. 5/88
¥ Evlâd-› îﬂân›n (Onlar›n evlâd›n›n) hizmetini kendine
se’âdet bileler. 5/39. [Hak Sözün Vesîkalar›: 338.]
¥ Evliyâ zellelerden (küçük günâhlardan) korunmuﬂ de¤ildir. Lâkin tez uyan›rlar. [Fark›na var›rlar]. ‹yilikler ile
onun tedârikini görürler [telâfi ederler]. 4/182. [‹slâm Ahlâk›:

559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Ev halk›n›n dînen hakk› olan ﬂeyler edâ oluna. Onlara
dahî çokca kar›ﬂm›yalar. [Devâml› onlarla u¤raﬂm›yalar].
4/171.
¥ Ehl-i hukûku [hak sâhiblerini] râz› etmekde, öyle bir
tarz üzere hareket edeler ki, Allahü teâlân›n gadab›na sebeb
olm›ya. Allahü sübhânehunun hakk›, bütün haklardan öncedir. Onun hakk›na kemâl üzere ve di¤erlerinin hukûkuna dahî riâyet edeler. 4/201.
¥ Ehl-i islâm, ehl-i tarîkat, ehl-i hakîkat için, farzlar yap›lmadan ve harâmlardan sak›nmadan kurtuluﬂa çâre yokdur.
4/39
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¥ Ehlullaha [Velîlere] hâs›l olan zikr-i kalbî, evvelâ hakîkat-i câmi’an›n zikridir. [Ya’nî kalb latîfesinin zikridir.]
Onun yak›nl›¤› ile mudga [bütün kalb] dahî zikr edici olur.
5/70
¥ Ehlullah›n [Evliyân›n] ayr›l›¤›n›n mâtemi yer ve göke
yay›l›r. [Yer ve gök ehli üzülür.] Beden ve kalbe yay›l›r. Elden ç›k›ﬂ›ndaki [vefât›ndan dolay›] (husûsî) feyz ve bereketinden mahrûmiyyet aç›kd›r. Di¤erlerinin ayr›l›¤›n›n mâtemi [üzüntüsü], yeryüzünün bir cüz’inde [bir yerde] olur.
6/178.
¥ “Ehl-i me’âsîye [ma’s›yyet ehline] bu¤z eylemekle ve
onlardan uzak olmakla Allahü teâlâya karîb [yak›n] olun.”
Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Ehl-i gaflet ve ehl-i dünyâ ile mümkin oldu¤u kadar kar›ﬂm›yalar. Ve sohbetleriyle kalbin kazanc›na zarar vermiyeler. 4/201
¥ (Ehlül bida’i kilâbü ehlin nâr›.) [Bid’at ehli Cehennemdekilerin köpekleridir.] Hadîs-i ﬂerîf. 5/110 [Fâideli Bilgiler: 169,

Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Ehl-i bid’at ve mülhidler ile sohbet etmeyeler ki, onlar
din h›rs›z›d›rlar. 5/89 [Eshâb-› Kirâm: 275.]
¥ Ehlullah›n [Velîlerin] fazîlet sâhibi olmas›, Allahü teâlây› tan›malar› iledir. Ve Zât ve s›fat-› teâlân›n esrâr›n› keﬂf iledir. Kerâmet ve mahlûklar› keﬂf ile de¤ildir. 4/50 [Hak Sözün

Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Ey Mevlây› taleb eden! Seni yüce derecelere ve hidâyete tâbi’ olma¤a da’vet eder ve ça¤›r›r›m. Cümlenin dönüp, ulaﬂaca¤› Hak teâlâd›r. Ma’lûm ola ki, âh›ret azâb›na,
(dîni) yalanl›yan ve yüz çevirenler at›l›r. Nefs ve ﬂeytân ve
hevâdan sak›nmak lâz›md›r. Sizi alevli ateﬂden (Cehennemden) sak›nd›r›r›m ki, o ateﬂe ﬂekâvet sâhibleri en çok lây›kd›r. Devâml› vera’ ve takvâ üzere olup, miskînlere ve akrabâya yiyecek ver ve giydir ki, k›yâmet gününde, Cehennemden uzak olanlar Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
gibi iyice takvâya sar›l›p, mallar›n›n zekât›n› verenlerdir.
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Dünyâ zînetini temennî ederek ve be¤enerek basîretini elden b›rakma. Zulm sâhibi ve azg›n olanlara meyl edip, vaktini hebâ eyleme (boﬂa harcama). Kabrleri ve onda olup fânî olup gidenleri ve Cennet ehlini ve Cehenneme at›lan cin
ve insan› hât›r›ndan ç›karma! Karanl›k ile örtülmüﬂ geceyi,
ayd›nl›k ile nûrlanm›ﬂ gündüzü tefekkür ederek, Hâl›k teâlâya hamd ve senâ eylemelidir. Allahü teâlân›n emrlerine
sar›lmal› ve yasaklar›ndan sak›nmal›d›r. ‹nsana (erkek ve
kad›nlara) mal ve evlâd›n fâidesiz ve çok az fâideli oldu¤u
k›yâmet gününde, ﬂefâ’at-i kübrâ taleb edilmelidir. Bu sözlerim korku ehline (Allahdan korkana) hât›rlatmak ve teblîgdir. Allahü teâlâdan uzak, hevâ ve hevesine düﬂkün olan,
lüzûmlu ﬂeylerden mahrûm kalm›ﬂ gönlün s›¤›naca¤› ancak
Hak teâlâd›r. Hak teâlâ kullar›n› görmekdedir. Ve herkesin
dönüﬂü onad›r. Gizli ve aç›k herﬂeyi Allahü teâlâ bilir. Ey
Allahü teâlây› taleb eden kiﬂi! ﬁu zâta g›bta olunur ki, aﬂa¤›l›klardan üstünlüklere teveccüh ve yükselip, günâhlar›na
karanl›k gecelerde a¤lar. Ve dönüﬂünün, yüce hükmü arﬂ-›
mecîdden yüksek olan Zât-› kibriyâya oldu¤unu bilir. Ve
herﬂeyden kudretinin te’sîrini al›p, zengin ve fânî k›lan, güldüren ve a¤latan, öldüren ve diriltenin, hakîkatde Allahü
teâlâ oldu¤unu yakînen bilir. ‹ﬂte bu vasflar ile muttas›f
olan, fenâ-i nefs ile fânî ve herﬂeye gücü yeten ile bâkî olur.
Do¤ru yola meyl ve azg›nl›kdan ârî ve k›yâmet azâb›n›n
hüznünden müberrâ olur. Ve insan iﬂlerini hât›rlad›¤› k›yâmet gününde, tam bir mükâfat ile taltif olunup, arasat meydân›ndaki insanlara Cehennemin gösterildi¤i anda (arz
edildi¤i anda), yak›nl›klara ve derecelere mazhar olur. Ey
insanlar! Ehl-i takvân›n mazhar olduklar› bu ikrâm›n ra¤bete ﬂâyan oldu¤unu bilip, gücü ve kuvveti tam sarf ederek
fenâdan soyunup, bekâ celb edici olunuz. Vesselâmü Alâ
menittebe’al hüda! (Hidâyete tâbi’ olanlara selâm olsun!)
vel tezeme mütâbeat-el Mustafâ “aleyhi ve alâ alihissalevâtil ulâ ilâ yevmil cezâ’i.” 4/9
¥ Îﬂân›n hizmetleri ile müﬂerref olanlar, her ne kadar pervâs›z ve gerekli edeblerden uzak iseler de, azîzdirler. 4/88
¥

Îﬂân, âfâk ve enfüsden geçmiﬂlerdir. Nice senelerce mâ– 243 –

sivây› hât›rlamak isteseler, hât›rlar›na gelmez. Ene (ben) kelimesinin kendilerine dönmesini ﬂirk bilirler. Bu büyüklerin
sohbetini istiyeler ve cân atalar. 6/22
¥ “Îmân-› kâmil sâhibi o mü’mindir ki, güzel ahlâk sâhibi
olup, ehline iyili¤i çok ola!” hadîs-i ﬂerîfini Tirmizî ve Hâkim
rivâyet ediyor. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan

Îmân: 141.]
¥ Îmân, kelime-i tevhîdin (Muhammedün Resûlullah)
kelâm›n›n birlikde tasdîkine ba¤l›d›r. 6/16. [K›yâmet ve Âh›ret:

104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ Îmân-› Enbiyâ [Peygamberlerin îmân›] ile avâm›n îmân›, îmân olmas› bak›m›ndan müﬂterek ve müsâvîdir. Îmân-›
Enbiyân›n üstünlü¤ü, îmân›n s›fat›na ba¤l›d›r. Sâlih amellere
yak›n olan îmân, baﬂka bir safâ sâhibidir. Meselâ, insanlar,
insan olmakda müsâvî iseler de, s›fatlar› yönünden muhtelifdir. 6/24
¥ Îmân ve küfr, hayr ve ﬂer, hidâyet ve dalâlet, tâ’at ve günâh, Hak teâlân›n yaratmas› olup, bil-cümle onun takdîr ve
irâdesiyledir. Kullar›n iﬂlerinin Hâl›k› odur, kul de¤ildir. Fekat, insan kendi fi’linde mecbûr de¤ildir. Zîrâ, irâdî hareketler ile gayr-› irâdî hareketler farkl›d›r. Ve Hak teâlâ sevâb› ve
gadab› kullar›n ameline ba¤l› k›lm›ﬂd›r. ‹nsan› irâdesine b›rakm›ﬂ, azâb› ve sevâb›, irâdenin sarf›na ba¤l› k›lm›ﬂd›r ki,
buna kesb denir. Kesb, kuldan, Halk [yaratmak] Allahü teâlâdand›r. 5/137.
¥ Îmân ve ilhâm ve vâridât›n mahalli ve envâr [nûrlar] ve
esrâr›n [s›rlar›n] mahalli sadrd›r [gö¤üsdür]. 5/97
¥ Îmân›n sûreti, d›ﬂdaki ma’bûdlar›n ki, putlar ve di¤er
kâfirlerin tapd›¤› ﬂeylerin nefyine [yok edilmesine] ba¤l›d›r.
Hakîkat-› îmân da, içdeki ma’bûdlar›n yok edilmesine ba¤l›d›r ki, nefsin hevâs› ve Allahü teâlâdan baﬂka ﬂeylere tutulmakdan ibâretdir. 6/16 [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi:

358.]
¥ Îmân-› bil-gayb [gayba îmân] avâm›n nasîbi veyâ seçilmiﬂlerin seçilmiﬂlerinin nasîbidir ki, nübüvvet kemâlât›ndan
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nasîb alm›ﬂ ve isti’dâd mikdâr›nca nihâyetin nihâyetinden
âgâh olmuﬂlard›r. Ortada olanlar (Evliyâ), ﬂühûd lezzeti ile
yetinmiﬂler ve kavuﬂmak hayâli ile râhat eylemiﬂlerdir.
Îmân-› avâm [avâm›n îmân›] nûrânî ve zulmânî perdelerin
gerisindedir. Havâs [seçilmiﬂler] nûrânî perdelerden kurtulmam›ﬂlard›r ve onda tutulmuﬂlard›r ve onun ﬂühûdunu istenen ﬂühûd tasavvur eylemiﬂlerdir. Ehassül-havâs›n [seçilmiﬂlerin seçilmiﬂi olanlar›n] gaybî îmân› ise, nûrânî ve zûlmânî
perdelerin ötesindedir. 4/124
¥ Îmân-› mecâzî, ya’nî sûret-i îmân, avâm›n nasîbidir. Zevâlden [yok olmakdan] emîn de¤ildir. Îmân-› hakîkî ki, havâss›n [seçilmiﬂlerin] îmân›d›r. Zevâlden mahfûzdur. [Yok
olmakdan korunmuﬂdur.] 4/64

–B–
¥ Bazgeﬂt [urûcdan sonraki nüzûl, geri dönme], nefy ve
isbât [Lâ ilâhe illallah] zikrinden sonra, ma’lûm yol üzere,
kalb dili ile (Allah›m), benim maksûdum sensin ve senin r›zând›r, demekdir. 4/165

Bât›ndan murâd, âlem-i emrin beﬂ latîfesidir ki, insan›n
eczâs›ndand›r [parçalar›ndand›r. Bir k›sm›d›r, cüz’üdür.].
5/106 [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥

¥ Bât›n, zâhirden perdelenmiﬂdir [gizlidir.] Ve anlaﬂ›lmas›ndan hayâ eder. Her ne kadar zâhirden ona imdâd ulaﬂ›r
ise de, lâkin hayâ, nâz ve ihtiyâc duymamak ma’ﬂûka lâz›md›r. 4/215.
¥ Bât›n›n taleb ateﬂi ile alevlenmesi ve mahlûkât ile alâkalar›n›n kesilmesi ve ilâhî hakîkatler ile dolmas› ve temizlenmesi; zikrin devâm› ile ve insanlar ile az görüﬂmek ve mâlâ-ya’nî olan sözlerin azl›¤› ile ve büyüklere olan sevginin derinleﬂmesine ba¤l›d›r. 4/43.
¥ Bât›n›n nûrlanmas›nda kelime-i tayyibeden [Lâ ilâhe
illallah’dan] dahâ fâideli birﬂey yokdur. Bu kelimenin birinci k›sm› ile, isti’dâtl› bir sâlik, Allahü teâlâdan baﬂka herﬂeyi b›rak›p; ikinci k›sm› ile, ibâdete müstehak olan bir ilâ-
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h› isbât eder ki, sülûkun hülâsas›d›r. 4/145
¥ Bâ kerîmân kârehâ düﬂvâr nist. [Kerîmler ile yap›lan iﬂler güc de¤ildir.] 6/220.
¥ Bâyezîd-i Bistâmînin nemâzda; Allahü teâlân›n korkusu ve islâmiyyeti ta’zîminden dolay›, gö¤üs kemiklerinin h›r›lt›s› iﬂitilirdi. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Bâyezîd-i Bistâmî düâ ederken, âmîn diyen bir fâs›k,
vefât›ndan sonra, necât buldu [kurtuldu]. 4/233.
¥ Bid’at ehline Resûlullah la’net edip, Allahü teâlân›n,
meleklerin ve bütün insanlar›n la’netleri, bunlar›n üzerine
olsun buyurdu. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ “Bid’ati ortaya ç›karan ve bunu yapan kimseye ﬂeytân
çok ibâdet yapd›r›r. Onu çok a¤lat›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/110.

[Cevâb Veremedi: 349, Fâideli Bilgiler: 169.]
¥ Bid’at bulunan mahallerde, hikmete riâyet olunup, vakt
ve hâle göre, fetevâ-i kalb ile amel edilmelidir. 5/131.
¥ Bid’at sâhibine bu¤z için ondan yüz çeviren kimsenin
kalbini Allahü teâlâ emn ve emân ile memlû eder [emîn eder, korkudan korur]. Bid’at sâhibine güleryüz göstererek
karﬂ›lasa, islâmiyyetin hükmünü hafîfe alm›ﬂ olur. 4/29.

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

Bid’at sâhibini tahvîf eden [hor gören] kimsenin kalbini, Hak teâlâ emn ve emân ile doldurur ve bir kimse bid’at
sâhibini teﬂhir eylese, Allahü teâlâ onu büyük korkudan [K›yâmet gününün korkusundan] emîn eder. Bir kimse bid’at
sâhibine ihânet eylese, Allahü teâlâ, Cennetde derecesini
yüksek eyler. Bir kimse bid’at sâhibine karﬂ›laﬂd›¤›nda, güleryüz üzere mülâyenet ve mülâyemet eylese [yumuﬂakl›k
gösterse], islâmiyyeti hafîfe alm›ﬂ olur. 4/29. [Se’âdet-i Ebediy¥

ye: 89.]
¥ Bid’at yay›lm›ﬂ, sünnet terk edilmiﬂ olan bu zulmetli
zemânda, ilmlerin tahsîli ve neﬂri en ehemmiyyetli iﬂdir. Ve
Sünnet-i Muhammediyyenin ihyâs› maksadlar›n en büyü¤üdür. “Alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye.” Hâlle-
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ri ve vecdleri hiç düﬂünmiyeler. Bu dâr, dâr-› ameldir. [Bu
dünyâ, amel yeridir]. Tâ’atleri yapmakda merd olalar. Yaln›zl›¤› ve bir yere çekilme¤i ganîmet bileler. Bedenin ihtiyâc› olan ﬂeyleri (yiyecek, içecek v.s.) Allahü teâlâya havâle edeler. 4/178.
Berâhime-i Hindin [Hind Berehmenlerinin] ve felâsife-i yunan›n [Yunan felesoflar›n›n] yapd›klar› riyâzet ve mücâhedeleri, Peygamberlerin dinlerine uygun olmad›¤›ndan,
âh›retde kurtulamazlar. 4/50 [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet
¥

ve Âh›ret: 161.]
¥ Bir kimseye rucû’ eyleme¤e (tâbi’ olma¤a) illet (sebeb),
ve bir mevcûda i’timâd eyleme¤e sebeb, yâ mürebbî (terbiye
edici) veyâ saltanat sâhibi veyâhud ma’bûdiyyet ve ülûhiyyetdir ki, bunlar›n cümlesi cenâb-› mukaddese ve bîçûn-i hakîkiye (akl ermiyene) müsellemdir (teslimdir). [Kul’eûzü
tefsîri] 4/79.
¥ Berzah-› kübrâda [Âh›ret gününde] da¤›lm›ﬂ parçalar› ve
çürümüﬂ kemikleri toplay›p, beden z›l mu’âmelesinden kurtulur. O vaktde yak›nl›k devleti (ni’meti) aslen beden unsuru için
olup, bât›n eski nisbetinde iken, zâhire bir yak›nl›k bahﬂ ederler ki, bât›n zâhire tâbi’ olma¤a tâlib olur. 4/109.
¥ Birinin makbûlü, cümlenin makbûlüdür. Birinin merdûdü, cümlenin merdûdüdür. 4/87
¥ Bast ve kabz, erbâb-› kulûbda hâs›l olur ki, onlar baﬂlang›ç ehlidir. Kalb, makâm-› telvînde oldu¤u müddetçe,
kabz ve bast›n gelmesine sebeb olur. Temkîne ba¤l› oldukda
kabz ve bastdan kurtulur. Müntehî [yolun nihâyetine eren]
için bu kabz ve bast yokdur. Onda yekrengi ve temkîn [sükünet ve temkîn] mevcûd iken, ba’z› noksanl›klar sebebi ile, bir
tats›zl›k ortaya ç›kar. 6/137.
¥ Bast ve kabz, sâliklere zuhûr eden iki hâldir. Kabzda terakkî edemeyip [yükselemeyip], tâ’ate ra¤bet ederler. 6/79
¥ Beﬂerin havâss› [insanlar›n seçilmiﬂleri], mele¤in havâss›ndan [seçilmiﬂlerinden] efdaldir. 6/183
¥

Beﬂerin yarat›lmas›ndan murâd, Allahü teâlây› tan›– 247 –

mak olup, bu da Allahü teâlâda fânî olma¤a ba¤l›d›r. 4/99
¥ Bedenlerin uzakl›¤›, kalblerin uzakl›¤›na sebeb de¤ildir.

4/175.
¥

Ba’z› âyet-i kerîmelerin te’vîlleri. 4/52

Bekân›n hâs›l olmas›nda yorulma ki, tâm fenâdan sonra, u¤raﬂmaks›z›n, fadl ve ihsân ederek, bekâ ile müﬂerref k›larlar. 6/38
¥

¥ Bekâ, ilâhî ismlerin ve cilvelerin sâlikde görünmesidir.
4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Bekâ ve fenâ dâimîdir. Ayn› fenâda bâkî, ayn› bekâda
fânîdir. 4/154
¥ Bekâ-y› zâtî ile müﬂerref olan bir ârif-i kâmil, cemâlini
merâyâ-› âlemde [âlem aynalar›nda], müﬂâhede eder. Âlem
onun zuhûr yeri ve tafsîlidir. Zât›, efrâd-› âlemde sârî olup
[âlemde bulunan herﬂeyde sirâyet edip], külli eczâs›n› [bütün
cüzlerini] ihâta eyledi¤i gibi, bütün âleme de muhît olur.
4/139.
¥ Bekâ, vilâdet-i sâniyedir ki, vücûd-i mevhûmdan [Bekâ,
ikinci bir do¤uﬂdur ki, mevcûd-i mevhûmdan kurtulup] münhali’ olup, vücûd-› mevhûble [ihsân olunmuﬂ bir vücûd ile]
mevcûd olmakd›r. 6/161
¥ Belâ, sevenin matlûbdan baﬂkas›na iltifât etmesine mâni’ olup, mahbûba götüren [ulaﬂd›ran] kemend-i mahbûbdur.
4/54
¥ Beldeler, menziller ve köylerin acâibi ve garâibi vard›r.
Hânenin sâhibinin hâneye özel yak›nl›¤› vard›r. Ve komﬂuluk
hakk› vard›r. Ve onun berekât›ndan nasîblenmek gerekdir.
6/194
¥ Belâlar ondan ve def’i dahî ondand›r. Ve herbirinin muayyen vakti vard›r ki, takdîm ve te’hîri mümkin de¤ildir. Her
ecel için yaz›lm›ﬂ bir kitâb [vakt] vard›r. Izd›râb fâidesizdir.
5/42 [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥

Bende-i makbûl [makbûl kul] o kimsedir ki, devâm-›
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zikr ile vasflanm›ﬂ ola [devâml› zikr ile vasflanm›ﬂd›r.]. Bir an
gaflet ve hevâ-i nefs ile berâber olm›ya. 4/75
¥ Borçdan kurtulmak için çok vakt (ekseri), (Allahümme
ekfini bihalâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke.) [Yâ Rabbî! Halâl ile iktifâ edip, harâmdan sak›nan ve
beni fadl›nla senden baﬂkas›na (muhtaç olmakdan) müstagni eyle.] 6/84
¥

Bevâs›r halkas› takmak hoﬂ de¤ildir. 4/119

¥ Bu suhte-i firâk›n [ayr›l›k ateﬂi ile yanan bu kimsenin]
ve çok arzûl›yan›n [kalbi iﬂtiyak içinde olan›n] hâli budur
ki...... 4/157
¥ Bugünün kâr›n› [iﬂini] ferdâya [yar›na] te’hîrde özr nedir ki, hergünün bir ferdâs› vard›r. 4/38
¥ Beytullah›n hacc›, bütün ﬂartlar› mevcûd oldu¤u takdîrde, edâ oluna. Ve beytden beytin sâhibine yaklaﬂma¤a say’
eylemek gerekdir. Ve hacc-› mebrûrun [kabûl olunan hacc›n]
sevâb› ancak Cennetdir, buyurmuﬂlard›r. 5/11. [‹slâm Âhlâk›:

551.]
¥ Bîçûn mertebesine tealluk eden nisbet dahî bîçûn ve
ibâret ve iﬂâretden uzakd›r. Ba’zan o nisbet-i bîçûnîyi âlem-i
misâldeki sûreti ile ortaya ç›kar›rlar [gösterirler] ki anlama¤a ve anlatma¤a yak›n ola. 6/164

–P–
¥ Pîr, mürîdin Hak sübhânehûya kavuﬂmas›na vâs›tad›r.
Mürîdin pîr ile münâsebetinin çoklu¤u nisbetinde, mürîdin
feyz almas› dahâ çok olur. 5/113.
¥

Pîri inciten veyâ inkâr eden hidâyetden mahrûmdur.

4/41.
¥ Pîri incitenden sen de incinmezsen, köpek senden dahâ
iyidir. (Nefehât’da). 4/112, 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Pîre ba¤l›l›kda [inanmakda] bozukluk olursa, yükselmek düﬂünülemez. Bu bozuklu¤un ilâc› yokdur. 6/222
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¥ Pîrden feyz almakda, teveccühsüz sevmek (muhabbet)
ya’nî râb›ta-i ma’nevî kâfîdir. 4/78
¥ Pîr-i hakîkînin [hakîkî pîrin], hakîkî olm›yandan fark›,
sohbetinde, Cenâb-› Hakka kalbin meylinin ve teveccühünün hâs›l olmas›d›r. 5/110. [Cevâb Veremedi: 349, Fâideli Bilgiler:

169.]

Pîrin teveccühü bereketiyle, ﬂevk ve taleb [istek ve arzû] ve yükselmek mümkin olur. 6/222
¥

¥ Pîr, Allahü teâlân›n emrlerine h›rsland›r›r, ﬂevklendirir.
2/50, 3/29, 6/18. [Se’âdet-i Ebediyye: 948.]
¥ Pîr ile münâsebeti tahsîl eden [hâs›l eden ﬂeyler], pîre
hizmet ve muhabbetdir. Ve zâhiren ve bât›nen [kalb ve beden ile] onun âdâb›na [edeblerine] riâyetdir. Ve âdetlerde ve
ibâdetlerde ona uymakd›r. Ve kendi murâdât›n› [arzû ve isteklerini] onun murâdât›na [arzû ve isteklerine] tâbi’ k›lmakd›r. Ve pîrde fânî olmakd›r ve râb›tad›r. 4/165

–T–
¥ “Teennî [acele etmemek] Allahü teâlâdand›r. Ve acele
ﬂeytândand›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Cevâb Veremedi: 342, Herke-

se Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ “Ve tebettel ileyhi tebtilâ”. (Mâsivâdan kesilip, Allahü
teâlâya dön) âyet-i kerîmesinin ma’nâs›, nefsinden ve âlem-i
emr ve âlem-i halkdaki di¤er bütün latîfelerden ve onlara
ba¤l› (dönen) vücûdî kemâlâtdan da tam ma’nâs› ile kesil
[kop, ayr›l]. 4/52
¥ Ticâretde fâsid akdlerden sak›nalar ve bu husûsda çok
dikkat edeler. 4/202. [‹slâm Ahlâk›: 562, Hak Sözün Vesîkalar›:

336.]
¥ Tecellî-i ef’âl zuhûr edince, kalb fânî olup, kendi fi’lini
fi’l-i hak bularak bâkî olur. 6/4
¥ Tecellî-i

s›fat, kendi s›fat ve kemâlât›n›, Hak teâlân›n s›fat ve kemâlât› görme¤i müntecdir [netîcelendirir]. 5/109.
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¥ Tecellî-i s›fat›n kemâli, adem aynas›nda aks eden kemâllerin ve s›fatlar›n kendi asl›na dâhil olmas›d›r. 5/105

Tecellî-i zât, s›fatlar makâm›nda olanlar için, berkîdir.
Fekat, makâm› s›fatdan kurtulmuﬂ olanlar için (tecellî-i zât)
dâimîdir. 5/109.
¥

¥ Tecellî-i berkîler (ﬂimﬂek gibi gelip-geçen tecellîler), tecellî-i ﬂüûnîdir. Tecellî-i zât de¤ildir. [ﬁüûnlar›n tecellîsidir.
Zât›n tecellîsi de¤ildir]. Tecellî eden ﬂân, sâlikin mebde-i
te’ayyünü olan ismin üsûlünden bir asld›r. 4/122.
¥ Tecellî-i zâtî s›ras›nda ârif, kendini eﬂyây› ihâta etmiﬂ
bulur. 6/164
¥ Tecellî-i zâtdand›r ki, asl›n kemâllerine kavuﬂmas›ndan
sonra ârif, kendini hiç sayar ve tam yok olur. 4/182 [K›yâmet

ve Âh›ret: 376, ‹slâm Ahlâk›: 559.]
¥ Tecellî-i zâtî, (asl›nda) Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sonuncusuna mahsûsdur. Lâkin ona tufeyl ve tâbi’ olmak yolu ile di¤er Peygamberlere ve ümmetinden Ona tam
tâbi’ olanlara da nasîb olur. Di¤er Peygamberler için s›fatlar›n tecellîleri vard›r. Lâkin, Enbiyâya s›fatlar›n tecellîsinde
hâs›l olan kurb [yak›nl›k], Muhammed-iyyül-meﬂreb olan
Evliyâya tecellî-i zâtîde hâs›l olmaz. 6/35
¥ Tahsîl-i me’âﬂda [Mâiﬂeti tahsîlde, elde etmekde], bir
kimse sabra kâdir olamazsa, bir gayret ve çal›ﬂma ile e¤er hâs›l olursa ne iyi. Ve illâ devâml› çal›ﬂma¤a kap›lm›yalar ki, iﬂlerin peﬂinde koﬂarak k›ymetli ömrde perîﬂanl›k hâs›l olur.
5/62 [Hak Sözün Vesîkalar›: 342.]
¥ Tedbîr, umûr-› dünyâda [dünyâ iﬂlerinde] iskât-› tedbîrdir. Âh›ret iﬂlerinde, gayret göstermek ve günâhlar› terk etmekdir. [Dünyâ iﬂleri üzerinde fazla durmamak, âh›ret iﬂleri
üzerinde ›srarla durmak lâz›md›r.] 4/207
¥ Terakkî [yükselme] ve yak›nl›k mertebelerinin hâs›l olmas›, temâmen, sünnete uyma¤a, bid’atden sak›nma¤a ba¤l›d›r. 6/17
¥

Terk-i hükmî; islâmiyyetin emr etdi¤i üzere, zekât›
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minnet ile emr edilenlere vermek, s›la-› rahm, komﬂu ve
borç istiyenlere ve gayrinin hakk›na riâyet ve mal› isrâf etmemek ve onu lehv ve la’ba [oyun ve e¤lenceye] ve zînete
vesîle etmemekdir. 4/14.
¥ Terk-i dünyâ lâz›md›r. Bundan kurtuluﬂ yokdur. Hakîkî
terk müyesser olmazsa, hükmen terk mutlaka lâz›md›r ki,
kurtulmak ümmîd oluna. 4/14.
¥ Teselsül, sonu gelmiyen iﬂlerin birbirini ta’kib etmesine
derler. 5/52.
¥ Tesavvuf, emrleri ve nehyleri yapmakda ferâhl›k ve sürûr duymakd›r. (Ebû Amr). 5/110 [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Ve-

remedi: 349.]
¥

Te’ayyünün ma’nâs› sudûrdur [hâs›l olmakd›r]. 4/85

¥ Te’ayyün, gayb-i hüviyyet üzere i’tibâr olunup, bunun
verâ’s›nda [ötesinde] te’ayyün yokdur. Seyr ve sülûk ve
ma’rifet de yokdur. 4/110
¥ Te’ayyünât mertebeleri, z›llerin ve zuhûrlar›n mertebeleridir. Bunun üstü, mertebe-i ›tlak-› zât-› teâlâd›r. 4/183.
¥ Te’ayyün-i imkânî, ﬂahs›n te’ayyün-i vücûbîsinin ki, hakîkat-i insand›r, z›ll›dir. 6/2
¥ Te’ayyün-i evvel, te’ayyün-i hubbîdir. Mertebe-i ›tlakdan ve genc-i meknûndan [gizli hazîneden] ilk önce arsa-›
zuhûra gelip, müteayyin olan nesne hubdur. 4/113

Te’ayyünât kâmilen [temâmen] te’ayyün-i evvel-i vücûdînin z›mn›nda [alt›nda] mündericdir [toplanm›ﬂd›r.]. Te’ayyün-i ilmî-i z›mnî ve te’ayyün-i ilmî-i tafsîlî, onun z›mn›ndad›r. 4/183.
¥

¥ Te’ayyün-i evvel, s›fatlar› toplu ve tafsîlli olarak (içinde) topl›yan hakîkatdir ki, vücûd diye ismlendirilmiﬂdir. Bu
mertebe, te’ayyün-i vücûdî ve te’ayyün-i ilmî-i cümelîdir
[kendinde toplam›ﬂd›r]. 4/85
¥

Te’ayyün-i sânî, te’ayyün-i vücûdîdir. 4/183.
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¥ Te’ayyün-i ilmî, te’ayyün-i vücûdîden dûndür [aﬂa¤›dad›r]. Ve onun husûsiyyetlerinden bir husûsiyyetdir. 4/113.
¥ Tefevvuk-› mekân efdaliyyeti [mekân›n üstün olmas›
efdal olma¤›] göstermez. 6/2
¥ Takdîr-i ilâhî, halk ve îcâddan [yaratmakdan] ibâretdir.
5/83 [Hak Sözün Vesîkalar›: 345.]
¥

Takvâ hakk›ndaki ba’z› âyet-i kerîmelerin tefsîrî. 4/52

¥ Ta’ziyeye dâir mektûb: Allahü teâlân›n dostlar›n›n vefâtlar›n›n mâtemini di¤er insanlar›n mâtemleri gibi bilmeyeler. Di¤erlerinin mâtemi, bir yerdedir. Lâkin bunlar›n mâtemi yeryüzünün temâm›nda ve göklerdedir. Di¤erlerinin mâtemi, cismâniyân›n ba’z›s›ndad›r. Bunlar›n mâtemi, cismâniyâna ve rûhâniyâna ﬂâmildir. Di¤erlerinin mâtemi, sâdece
zâhirde ve sûretdedir. Bu büyüklerin vücûdlar› ma’nevî feyzler ve bât›n›n (kalbin) feyz almas›na vâs›tad›r. Bu bak›mdan
mâtemleri bedenlere ve rûhlara yay›l›r. Lâkin böyle iken, yine onlar için, mâtem tutarken de, Allahü teâlây› sevenlerin
ve tan›yanlar›n nazar›nda (güzel iﬂ), güzel görünmek gerekdir. ‹stenen ﬂey odur ki, Allahü teâlân›n iﬂine râz› ve mutlu
olalar. Ve cadde-i islâm› muhkem ahz edeler. [‹slâmiyyete
sa¤lam yap›ﬂalar]. Peygamber-i Hudân›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” sünneti ile amel edeler. Vâlidelerin ve sâir
ehl-i hukûkun r›zâlar›n› taleb edeler. Allahü teâlân›n r›zâs›n›
kazanmakda tam gayret gösterme¤e riâyet edeler. Gençli¤i
sâhibinin hizmetlerine sarf edeler. Günleri boﬂ yere geçirmeyip, oyun ve e¤lenceye [lehv ve lu’ba] sarf eylemeye. Zevk
ve safâya ba¤l› olm›yalar ki, zevk ve safâ Cennetdedir. Ve sülehâ ve derviﬂân› kalb ve gönülden azîz tutalar. Ve onlar ile
berâber bulunmay› seçeler. Dünyâ ehline, Âhireti düﬂünmiyenlere ve dünyân›n süslerine göz-ucu ile dahî nazar eylemeyeler. Ve onu hakîr ve de¤ersiz ve öldürücü zehr tasavvur
edeler. Ve i’yâl ve evlâda iyi ﬂeklde mu’âmele ve güzel olarak iyi ve hoﬂ davranalar. Ve ammâ, onlar ile tâm münâsebet
eylemeyeler. Cenâb-› mukaddesden, yüz çevirmesine sebeb
olmay›p, (innehü kâne fî ehlihi mesrûran) “Ve ammâ o kim-
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se ki, sa¤ eli boynuna zincirli olmakla, kitâb-› a’mâli [amel
defteri] arkas›ndan sol eline verilir. O, onu gördükde, vâh,
keﬂki helâk ve hebâ olayd›m diye temennî eder. O hâlde
alevli ateﬂe b›rak›l›r. Zîrâ o, dünyâda âhireti inkâr edip, âile
ve kabîlesi aras›nda mâl ve makâm ile mesrûr idi.” (‹nﬂikak
Sûresi: 13) va’dine yakalanm›yalar. 4/234.
¥

Tekebbür harâmd›r. 5/106 [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]

¥ Tilâvet-i Kur’ân, Hak teâlâ ile tekellümdür [konuﬂmakd›r]. 6/93.
¥ Teklîfât-› islâmiyyeyi [islâmiyyetdeki teklîfleri] inkâr
eden, mülhid ve z›nd›kd›r. 5/53.
¥ Telvîn makâm›nda, kesret-i vâridât ve televvün-i ahvâl
[hâllerin de¤iﬂmeleri] mevcûddur. 5/28.
¥ Tekvîn makâm›nda, mâsivây› unutmak ve kalbe gelen
hât›rât› nef’ etmek mevcûddur. 5/28.
¥ Tenâsüh, rûhun bedene teallukundan önce, baﬂka di¤er
bir cesede te’allukudur ki, böyle inanmak küfrdür. 6/5
¥ Tevbe, günâh› müte’âkib olursa [hemen günâhdan sonra olursa], üç sâat zarf›nda ise, deftere yaz›lmaz. 5/110. [Fâide-

li Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Tevbe kap›s› aç›kd›r. Hak teâlâ ra’ûf ve rahîmdir. Kusûr
iﬂlemekden kimse hâlî de¤ildir. Ümmîdvâr olalar. 5/12
¥ Teveccüh muhabbetsiz müessir de¤il, lâkin muhabbet
teveccühsüz müessirdir. 4/33 [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Teveccühde huzûr ve gaybet [yan›nda ve uzakda olmas›] berâberdir. 4/122.
¥ Teveccüh-i pîr-i kâmil [kâmil pîrin teveccühü], da¤ gibi
zulmeti ve kederleri, her ne yol ile meydâna gelirler ise gelsinler, sâd›k mürîdden def’ eder. 6/121.
¥ Teveccüh yap›lmas› için, kalb ile yalvarmak lâz›md›r.
6/157.
¥ Teveccüh bir emr-i zâhirdir ki [aç›k bir iﬂdir ki] beyâna
[aç›klama¤a] ihtiyâc› yokdur. 6/251.
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¥ Teveccüh-i kalb yolu ﬂudur ki, geçmiﬂ günâhlara [kusûrlara] piﬂmân olup, tevbe-i nasûh edile. Ve üç kerre kelime-i
istigfâr› söyliyeler. Sonra, gö¤sün sol taraf›nda bulunan ve
hakîkî kalbin yeri [makâm›] olan kalbi sanavberîye müteveccih olup, Allah lafz› mübârekini tekrar-tekrar söyliyeler ve
kalbden söyliyeler. 6/177.
¥ Tevhîd, Allahü teâlây› [zât› kadîm olan›], Allahü teâlâdan gayriden ayr› k›lmakd›r ki, dereceleri ve mertebeleri
vard›r. 4/47.
¥ Tevhîd iki nev’dir. Tevhîd-i avâm; tevhîd-i havâs. Tevhîd-i havâsda, mâsivâya muhabbet ve nefsin adâveti [düﬂmanl›¤›] kalmaz. 4/123.
¥ Tevhîdin tarîkatde ma’nâs›, mâsivâya [mahlûklara] teveccüh ve iltifât etmekden ve baﬂka ﬂeyi görmek ve bilmekden kalbi temizlemekdir. 4/165
¥ Tevhîd-i ﬂühûdî, mâsivâya ﬂühûd ve ﬂuûru kald›rmakd›r
ki, tarîkat›n ﬂart›d›r. 4/150.
¥ Tevhîd-i vücûdî, nef’i vücûd-i eﬂyâ olup [eﬂyân›n varl›¤›n› kald›rmak olup], tarîkatda ﬂart de¤ildir. 6/73
¥ Tevhîd, nefs-il-emrde [haddi zât›nda] ﬂühûdîdir. Vücûdî de¤ildir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Tevessüt-i ta’âm ve tevessüt-i menâm ve tevessüt-i kelâm lâz›md›r. 4/145
¥ Tevekkül, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
hâlidir. Kesb, Onun sünnetidir. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb

Veremedi: 349.]
¥ Teheccüd ve k›yâm-› leyl [gece kalkmak], tarîka-i aliyyenin zarûriyyât›ndand›r. 5/36. [Hak Sözün Vesîkalar›: 336.]

–C–
¥

Câmi’›yyet-i ârifin ma’nâs›. 4/203.

¥ Cebriyye mezhebi, kuldan irâde ve ihtiyâr› kald›r›p
[yok deyip], kulu; iﬂlerin yap›lmas›nda mecbûr bilirler. Bel-
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ki iﬂi kulun [irâde-i cüz’iyyesi ile] yapd›¤›n›, kula nisbet eylemezler. Ve bunu Allahü teâlâ yap›yor [kulu mecbûr] bilirler. Bu küfrdür. Ve buna böyle inanan kâfirdir. Hayrl› iﬂe
sevâb taleb edip, ﬂer iﬂe azâb yokdur. Ve kâfirler ve âsîler
ma’zûr ve onlara süâl ve azâb yokdur. Zîrâ iﬂler bil-cümle
Hakdand›r. Ve bunlar mecbûrdurlar derler. Böyle i’tikâd
küfrdür. Hak teâlâ Saffât sûresi 24.cü âyetinde meâlen buyurur: (Onlar inan›ﬂlar›ndan ve yapd›klar›ndan sorulacaklard›r.) Hicr sûresi 92. ve 93.cü âyet-i kerîmelerinde meâlen, (Rabbin hakk› için, onlar›n hepsine k›yâmet gününde
iﬂledikleri küfr ve ma’siyyetlerden süâl edip, cezâlar›n› veririz.) buyuruluyor. Yetmiﬂ Peygamber lisân›ndan bunlar
mel’ûndur. Ve mezhebleri akl›n anl›yaca¤› ﬂeklde bât›ld›r.
Zîrâ elin titremesi ile, eli istekle kald›rmak baﬂka oldu¤u
meydândad›r. Kulun o kadar ihtiyâr ve kudreti vard›r ki,
emrlerin ve nehylerin uhdesinden gelme¤e kâdirdir. Hak
teâlâ kerîmdir. Kula gücü yetmiyece¤i ﬂeyi emr buyurmam›ﬂd›r. Uhdesinden gelme¤e kâdir oldu¤u kadar teklîf buyurmuﬂdur. Bu cemâ’at, kendilerine eziyyet edeni k›nay›p,
intikâm alma¤a kalkarlar. Ve çocuklar›n› döverler ve edeblendirirler. Yabanc› bir erke¤i kendi zevceleri ile görseler,
k›nay›p, azar da ederler. Ma’zûr ve mecbûrdur deyip, göz
yummazlar. Kat’î nas ile sâbit olan âh›ret azâb›ndan bu behâne ile kurtulmak ve istedikleri iﬂleri ihtiyâr eylemek isterler. Böylece kazâ ve kaderi inkâr ederler. 5/83, 5/137. [Fâideli Bilgiler: 231.]
¥ Ca’fer bin Sinân buyuruyor ki, (‹bâdet ve iyilik yapanlar›n, kendilerini, günâh iﬂleyenlerden üstün görmeleri, onlar›n günâhlar›ndan dahâ fenâd›r.) 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Ce-

vâb Veremedi: 349.]
¥ Ca’fer bin Sinân buyuruyor ki, (‹ﬂlenen günâh›n tevbesinden gaflet eylemek, o günâh› iﬂlemekden dahâ kötüdür.)
5/110 [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Celâleddîn-i Rûmî, vahdet-i vücûd mensûblar›n›n reîslerindendir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

Celâleddîn-i Rûmî, sofiyye-i muvahhidîn [vahdet-i
– 256 –

vücûd ehlinin] reîslerinden iken, kendine ba¤l› olanlar›n
ahvâline riâyet ve helâk edici ﬂeylerden onlar› selâmete
ra¤bet etdirip himâye ediyor, kendilerini ve bunlar› tehlükelerden koruyor, fâideli ﬂeyleri çekip, zararl› ﬂeylerden
kaç›n›yorlar. ‹htiyâçlar›n› elde etme¤e u¤raﬂ›yorlar. Çocuklar›n› terbiye ediyorlar. Mühim iﬂlerde birbirine dan›ﬂ›yor, k›zlar›n› ve âilelerini aç›k gezdirmeyip, yabanc›lar›n
bunlara yaklaﬂmas›na müsâ’ade etmiyorlar. Çocuklar›n›
fenâ arkadaﬂlardan koruyorlar. Zâlimlere ve düﬂmanlara
cezâlar›n› veriyor ve hastalar›n› zararl› g›dâlardan perhîz
ediyorlar. O hâlde bu alçak dünyâ iﬂlerinde, kesret ahkâm›na riâyeti terk etmek mübâh iken, bunlar› gözetip de,
âh›ret iﬂlerinde bu ahkâma riâyet farz oldu¤u hâlde, terk
etmek ve vahdet-i vücûd hîlesi ile kulluk vazîfelerinden
kurtulmak istemek, ahkâm-› ilâhîyeye inanmamak ve Peygamberlere inanmamakd›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Celâl ve elem yolu ile olan lezzet, cemâl ve in’am
[ni’metler] lezzetinden ziyâdedir [çokdur]. 4/106
¥ Cem’ makâm›, insanlar› Hak teâlâdan ayr› görmeyip,
birinin ahkâm›n› di¤ere câri k›lmakd›r. Cem’ makâm› sekrdir. Fark makâm›, ya’nî cem’ül-cem’ sahv olup, buraya vüsûlde ârif islâm-› hakîkî ile müﬂerref ve da’vet ve irﬂâda lây›k
olur. 5/64
¥ Cem’ makâm›nda Allahü teâlân›n varl›¤› zuhûr ve istilâ
edip, sâlik kendi mevhûm varl›¤›n› âciz [hiçbir ﬂey] bulur. Bîçâre sâlik mukayyed varl›kdan nas›l haberdâr olur. Ve hakîkî varl›kdan nas›l haber bulup, cemâl ve kemâlden ne vech
ile hissedâr olur. O yüksek makâmdan onun nasîbi, nasîb
alamamakd›r. Bu iﬂde ilm-i matlûbu nice tedârik eder ki,
ilm-i münâfîyi aynd›r. [Asl ilme tersdir]. Çok ârif, bu makâm-› cem’den terakkî edip, fark-› ba’del cem’e vâs›l ve bekâ ve ﬂu’ûr ile ﬂeref hâs›l etdikde, ilm ile ayn›n ikisi cem’ olur.
Ve biri di¤erine münâfi (z›d) olmaz. O zemânda ilm-i bâkî ile
fehm eder, ilm-i fânî ile de¤il. Ayn-› fenâda bâkî ve ayn-› bekâda fânîdir. 5/52.
¥

Cem’ makâm›nda olan sâlik nemâz› merfû’ bulur [kal– 257 –
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d›r›lm›ﬂ bulur]. Ve islâmî teklîfleri, zincîr-i dest [el ba¤›] ve
pây-› mecnûn bulur ve hayâl-i sükût tekâlif eder. Ve zikri
laklaka [söz kalabal›¤›] ve günâh fehm eder. 4/181
¥ Cem’ul cem’, halk› Hak celle ve a’lâdan ayr› görmek
olup, küfr-i tarîkatdan sonra hâs›l olur. 6/207
¥ Cem’ul cem’, ya’nî fark mertebesi, islâm-› hakîkî, sahv
ve ma’rifet makâm›d›r. 4/26
¥ Cem’ul cem’ makâm›nda olan sâlikin ârâm› [râhat›]
ubûdiyyetde ve lezzeti de tâ’atdedir. 4/181
¥ Cem’i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem” cem’i
ilâhîden dahâ geniﬂ diyen ârif, cem’i Muhammedî vücûb ve
imkân mertebelerini câmi’dir [toplam›ﬂd›r.] Lâkin cem’i ilâhî onlar› câmi de¤ildir diye buyurur. Hâlbuki bu ﬂühûd ﬂey’in
misâllerinin asla benzemesi kabîlindendir. Zîrâ cem’i Muhammedîde olan numûne vücûb mertebesinin numûneleridir. Asl› de¤ildir. O mertebe imkân›n ihâtas›ndan dahâ yüksek [berter] ve münezzehdir. 6/164.
¥ Cin, teklîfde insana tâbi’ ve bizim Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” dînine tâbi’ k›l›nm›ﬂd›r. 6/29
¥ “Cennetde yüz derece vard›r ki, a’lâs› Allah yolunda cihâd edenlere ihsan edilmiﬂdir. ‹ki derecenin aras› yer ve gök
aras› kadard›r”. Hadîs-i ﬂerîf. 4/64.
¥ Cennete giren insanlar›n ço¤unun girmelerine sebeb,
Allah için takvâ ve güzel ahlâkd›r. Ve Cehenneme insanlar›n
ço¤unun girmelerine sebeb, gam ve ferecdir (tasa ve ﬂâdümânl›kd›r) hadîs-i ﬂerîfini Tirmizî ve ‹bni Hibban ve Beyhekî rivâyet ederler. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan
Îmân: 141.] Ferec=Gam’›n aksi.
¥ Cennetin eﬂcar [a¤açlar›], enhar [nehirleri] ve bunun
gibi hûrî ve g›lmâni, Hak sübhânehûnun tenzîh ve tahmîdinin ma’nâlar›n›n görünmesidir ki, dünyâda o ma’nâlar bu
harfler kisvesine ve kelimeler sûreti ile peydâ olmuﬂdur [görünmüﬂdür, ortaya ç›km›ﬂd›r]. Meselâ Sübhânallah gibi ve
dahî Elhamdülillah gibi. Ve bu kelimelere dünyâda mübâ-
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ﬂeret, mûcib-i terakkîdir [söylemek yükselme sebebidir].
Bunun gibi, Cennetde o latîfelere ve ni’metlere kavuﬂmak
derecelerin yükselmesine ve makâmlar›n yükselmesine sebebdir. 4/189.
¥ “Cennete girmek ancak, rahmet-i ilâhî iledir.” Hadîs-i
ﬂerîf. 4/119.
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdînin Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” tâbi’ olma¤› teﬂvîk etmesi. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169,

Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî buyurur ki, hâdis [mahlûk] kadîme
[hâl›ka] makrûn oldukda [yaklaﬂd›kda], bundan eser kalmaz. Ya’nî arﬂ ve arﬂda bulunan herﬂey hâdisdir. Ârifin
kalbi yan›nda nisbeti mahv ve telâﬂî sâhibidir ki, kalb kadîmin nûrlar›n›n zuhûr etdi¤i yerdir. O hâlde nas›l his eder.
6/123
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî vahdet-i vücûd bânîsi iken [kurucusu iken], serâpa [tepeden t›rna¤a kadar] ahkâm-› islâmiyyeye uymak ile bezenmiﬂdi. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Cüneyd-i Ba¤dâdî kutbiyyet ve ferdiyyetin kemâlât›n›
câmi’ idi. 4/154.
¥ Civânl›k eyyâm› [gençlik ça¤›] ömrün en k›ymetli zemâ-

n›d›r. En k›ymetli ﬂey ise ma’rifetullahd›r. Gençli¤ini en kötü ﬂey olan hevâ ve heves peﬂinde harcay›p, ma’rifetullah›,
ömrün en kötü zemân› olan ve ele geçece¤i de kesin olm›yan
ihtiyârl›k zemân›na b›rakanlara yaz›klar olsun. 4/65. [‹slâm
Ahlâk›: 558.]

Civânân-› müste’idana hayf ve efsun ki, f›trat-i âlîlerini
bu fânî-i denîye masrûf edip, [K›ymetli ömrünü bu fânî ve
denî (alçak) olan dünyâ için sarf eden kâbiliyyetli gençlere
çok yaz›k!], onlar gençliklerini dünyâ için harcamakla aldat›c› bir kahbeye tutulmuﬂlar, k›ymetli cevherleri, saks› parçalar› ile de¤iﬂmiﬂlerdir. (Mutlak cemâl parlak ve hâz›rd›r [dönülecek yer bellidir.]). 4/164
¥

¥

Cehl ve hayret, ﬂühûd-i ma’rûf üzere [bilineni gör– 259 –

mek, bilmek] meziyyet sâhibidir ve a’lâ-i makâmâtd›r.
4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ “Cû’ [açl›k] bir kimseye galebe edip, bunu insanlardan
gizleyip, Allahü teâlâya teveccüh ederse, Allahü teâlâ onun
bir senelik r›zk›n› verir [r›zk›n› açar].” Hadîs-i ﬂerîf. 5/37 [Hak

Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Çehre-i mâﬂûk [ma’ﬂûkun yüzü] karﬂ› karﬂ›ya gelen iki
aynalarda, aynan›n temizli¤i ve nûrâniyyeti kadar aks ve
meydâna ç›kar [görünür]. Ayna renge bulanm›ﬂ ve sûreti kabûl etmiyorsa, noksanl›k aynadad›r. Yoksa aynan›n gösterdi¤i sûretde de¤il. 6/167
¥

Cihâd›n fazîletleri hakk›nda hadîs-i ﬂerîfler. 4/64

–H–
¥ Hâcât›n kazâs› [isteklerin yerine gelmesi] ve müﬂkilât›n küﬂâyiﬂi [zorluklar›n aç›lmas›] için, (La havle ve lâ kuvvete illâ billah) kelimesini beﬂyüz kerre okuyalar. Ve evvelinde ve âh›r›nde en az yüz kerre salât eyleyeler. (Bu,
imâm-› Rabbânî rad›yallahü anh›n hatm-i hâcegân›d›r.)
5/33.
¥ Hâkimlerden ve gayrilerden görülen zulm ve ﬂiddeti,
fi’li Hak [Hakk›n fi’li] bilmelidir. Zâhirin gâm ve hüznüne
bende [kul] ma’nî olamaz. 6/80
¥ Hâl, telvînden haber verir. Sâhib-i temkin [temkin sâhibi] olan hâlden geçmiﬂdir. 6/56
¥ Hâl, ilmden eﬂrefdir [ﬂereflidir]. Hâl, ehl-i vecd ve kemâlin husûsiyyetidir. 6/217
¥ Hâl’in do¤rulu¤una alâmet, yakînin hâs›l olmas›d›r. Yakîn hâs›l oldukda, hâl; vehm ve hayâlden bîrûndur [uzakd›r]
demiﬂlerdir. 6/63.
¥ Hub ve cünûndan hâlî olan [Sevgi, muhabbet ve delilik
olm›yan] âdem, hayvânâta mülhakd›r [dâhildir]. 4/114.
¥

“Hac ile ömre aras›n› birleﬂtirin. Zîrâ onlar fakîrlik ve
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günâhlar›n kalkmas›na sebeb olur.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/11. [‹slâm
Ahlâk›: 564.]
¥ Hadîs-i ﬂerîfde gelmiﬂdir ki, bu üç ﬂeyden çekinmiyen
kimse, gerçekden mü’mindir. Hizmet-i i’yâl [Âilesine hizmet], ve fakîrler ile berâber oturmak ve hizmetkâr› ile ta’âm
yimek. [Hizmetkâr temiz olmak lâz›md›r.] 5/109.
¥

Hadîslerin ba’z›s›, ba’z›s›n› tefsîr eder. 6/5

¥ Harem-i Kâ’benin füyûz ve berekât› baﬂka, harem-i
Medînenin kemâlât ve kâr› ve semeresi baﬂkad›r. 6/232
¥ Hüzn ve ferâhl›¤›n olmamas›, kazâya râz› olma¤a ters
de¤ildir. 6/17
¥ Hesâb-› mü’minîn [mü’minlerin hesâb›] k›sa bir müddet
içinde olacakd›r. Fasl-› kazâ [yap›lma zemân›] bir sâ’atd›r.
Birinin hesâb›, di¤erini hesâbdan iﬂgal etmez. 4/11
¥ Hüsn-i hulk [güzel ahlâk] hakk›ndaki Hadîs-i ﬂerîfler.
4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ “Hüsn-i hulk [güzel ahlâk], gücü yetdi¤i hâlde gadab
eylememekdir.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Her-

kese Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ “Hüsn-i hulk [güzel ahlâk] hatâlar› eritir. Su k›ra¤›y›
eritdi¤i ve mahv etdi¤i gibi. Ve kötü ahlâk dahî ameli ifsâd
eder. Sirkenin bal› bozdu¤u gibi”. Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Cevâb

Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141.]

Hüsn-i hulk [güzel ahlâk] bu¤z eyledi¤i kimseye fütüvvetdir. Ve ikrâh eyledi¤i [tiksindi¤i] ﬂahsa mal vermek, kalbin nefret eyledi¤i zât ile, hüsn-i sohbetdir, demiﬂlerdir.
5/109.
¥

¥ Ebûl-Hasen-i Harkânî, Muhammed Kassabdan efdâldir. Ya’nî müntehîdir [sona varm›ﬂd›r]. 4/179.
¥

Huzûr, gafletden kurtulmakdan ibâretdir. 4/160

Huzûr, öyle ola ki, nefs-i hâz›r dahî arada olm›ya. Vücûd yolunu yokluk sahras›na çeke. Ve kendi huzûru yine
¥
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kendine müteveccih ola [döne]. 4/75
¥ Huzûr ve teveccüh-i kalbî, zikrin fevkidir [üstüdür]. Ve
ondan dahâ latîfdir. 5/145.
¥ Huzûr-› dâimî [dâimî huzûr] bât›na nisbetle mümkindir. Ve baﬂlang›çda zuhûr eder. Bu devâm, zâhirde zordur.
4/172.
¥ Huzûr ve âgâhînin devâm›nda, uyku ve tilâvet ve nemâz ve bunlar›n gayrisi birdir. [Huzûr ve âgâh olan kalb, nemâz, uyku ve tilâvetde ayn›d›r.] Huzûr ve âgâhî kalbin melekesi olup ve onun s›fat-› lâz›mesi olur ki, hiçbir zemân ayr›l›k kabûl etmez. 5/109.
¥ Huzûrun devâm›nda, mâsivân›n unutulmas› ve hât›rlanmamas› hiç lâz›m de¤ildir. Huzûr-› dâimî huzûr-› mâsivâ
ile birleﬂir. 5/109.
¥ Huzûr-› mübtedî [mübtedînin huzûru] öyle bir huzûrdur ki, gaybet ona der-kafâd›r [Sonra gaybet hâs›l olur].
Huzûr-› mütevass›t [Yolun ortas›nda olan için huzûr], ki
gaybet onun der-kafâs› de¤ildir. [Gaybet onunla hâs›l olmaz]. Ve bu iki huzûrda hâz›r›n vücûd› der-meyând›r [aradad›r]. Ve fenâ husûle peyveste de¤ildir. [Fenâ hâs›l olmas›na ba¤l› de¤ildir]. Ve huzûr-› müntehî [sona varan›n huzûru ise] bir huzûrdur ki, nefs-i hâz›r der-meyân [arada]
de¤ildir. 6/137
¥ Hataran›n [fikr, düﬂüncenin] menﬂe’i nefsdir. ‹lhâm da
hatarât cümlesindendir. Lâkin bunda, husûl-i yakîn galebe-i
zan [yak›n›n hâs›l olmas› kuvvetli zan] ve inﬂirâh-› bât›n [bât›n›n aç›lmas›] vard›r. 4/133.
¥ Hak sübhânehü ve teâlâ, ba’z› mahlûkât›ndan râz›d›r.
Ve onu hasen [güzel, iyi] k›lm›ﬂd›r. Di¤er ba’z›lar›ndan râz›
de¤ildir. Onu kabîh [çirkin] eylemiﬂdir. 4/26
¥ Hak teâlâ, âfâk ve enfüsün ve nisbet ve i’tibârât›n ötesidir. Onu derûn ve bîrûnun verâ’s› taleb eylemek gerekdir.
[Onu âfâk ve enfüsün ötesinde aramak lâz›md›r.] 6/74
¥

Hak teâlâ bizim akllar›m›zdan ve anlay›ﬂ›m›zdan, ilm– 262 –

lerimizden ve idrâk›m›zdan verâ’ül verâ’d›r [ötelerin ötesidir.] 4/116
¥ Hak teâlâ verâ’-› âfâk ve enfüsdür [âfâk ve enfüsün ötesidir]. Onun tâlibi âfâk ve enfüsden geçmedikçe, ma’rifet elde edemez [kavuﬂamaz]. 4/205
¥ Hak teâlâ verâ’ül verâ’d›r [ötelerin ötesidir]. Sümme
verâ’ül verâ’d›r [yine ötelerin ötesidir]. Bu ötelerin ötesi olmak, kurb yönündendir. Uzakl›kda de¤ildir. Her ne ki tasavvur olunur ise, hattâ bir kimsenin zât›ndan dahî ziyâde ona
yak›nd›r. Akl›n ondan haberdâr olmas› zordur. Cânib-i
bu’dün verâ’iyyeti cevelangâh-› vehmîdir. [Uzakl›k ciheti ile
ötelerin ötesi olmas› vehmin anl›yaca¤› ﬂeydir]. Hâlbuki yak›nl›kda olan bir verâ’iyyeti vehm ve hayâl, anl›yamaz ve
kendine, kendinden ziyâde yak›nl›¤› tasavvur eyleme¤e kâdir de¤ildir. 4/205.
¥ Hak teâlân›n ihâtas› mücmelin müfassal› ihâtas› gibidir.
Meselâ kelime, aksâm›nda câri’ oldu¤u gibidir. 6/16 [K›yâmet

ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]

Hak teâlâ hiç-birﬂeye hulûl etmez. Mahlûkât›n ba’z›s›n›n, vâcib-i teâlân›n nûrlar›n›n zuhûruna liyâkati [kâbiliyyeti] vard›r. Ve senki (taﬂ) ve külûh (toprak kese¤i), sâhibi liyâkat de¤ildir. Dünyâda rü’yet vâki’ olmaz. 6/16 [K›yâmet ve Âh›¥

ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ Hak teâlâya, mümkinât›n madde ve heyûlâs›d›r demek,
çok kötü bir çirkinlikdir. 6/16 [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Ve-

remedi: 358.]
¥ Hak teâlân›n âleme nisbeti [ba¤l›l›¤›], hâl›k›yyet [hâl›k
olmas›] ve mahlûklar›n onun mahlûku olmas› ciheti iledir.
Sûrî ve z›llerle ilgili nisbet var ise, ismlere ve s›fatlarad›r.
5/132.
¥ Hak teâlâ ne dâhil-i âlemdir, ne hâric-i âlemdir. Ne
muttas›ld›r [bitiﬂikdir], ne münfas›ld›r [ayr›d›r]. 5/108.

Hak teâlâya ilm ve fehm vâs›tas› ile aﬂk-i ilâhî [ilâhî
aﬂk] hâs›l olmaz. Aﬂk-› ilâhî, sülûke ba¤l›d›r. [Tesavvuf yo¥
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lunda sülûk yapmak, ilerlemek lâz›md›r]. 5/69
¥ Hak teâlâ âh›retde kurtulman›n medâr›n› [esâs›n›], kat’î

vahy ile sâbit olan Hakk›n dînine ba¤l› ve yak›nl›¤›n› sünnete tâbi’ olma¤a ba¤l› k›lm›ﬂd›r. 4/57
¥ Hak teâlân›n mukaddes bârigâh›na bizim kusûrlu amellerimiz yak›ﬂ›r de¤ildir. 6/68
¥ Hak teâlân›n kuldan râz› olmas›, kulun Hakdan râz› olmas›n›n üstüdür [fevk›’dir.] 4/62

Hak teâlân›n ziyâde mahbûbu [en çok sevdi¤i] ﬂu kimsedir ki, Allahü teâlân›n kullar›na muhabbetine sebeb olan
ve kullar›n dahî Ma’bûd-i teâlâya muhabbet eylemelerine
vesîle oland›r. O kimse, teblîg ve da’vet sâhibidir. 4/29.
¥

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

Hak teâlân›n dostlar›, onun belâs›na râz›lard›r. Bununla berâber, belâlar›n def’i için düâ ederler. 6/206
¥

¥ Hak teâlân›n kendi zât›na ve s›fat›na ve ef’âline muhabbeti vard›r. Ve bu muhabbetin çoklu¤undan, her birinde iki i’tibâr vard›r ki, muhibbiyyet ve mahbûbiyyetdir. Ve
mahbûbiyyet-i zâtiyyenin zuhûru kemâlât-› Habîbullahd›r
“sallallahü aleyhi ve sellem”. Ve muhibbiyyet-i zâtiyyenin
zuhûru kemâlât-› kelîmullahdad›r. Ve mahbûbiyyet-i esmâ
ve s›fat›n zuhûru, di¤er Enbiyâda tahakkuk eder. Esmâ ve
s›fat›n z›lleri olan mahbûbiyyet ve muhibbiyyet-i z›ll›yyenin
zuhûru, Evliyây-› Mahbûbîn ve muhibbînde hâs›l olur.
6/137
¥ Hak sübhânehu müsebbib-ül-esbâb [sebeblerin îcâd
edicisi] ve varl›klar›n bir araya gelmesini hâs›l edicidir. Bir
sebeb îcâd etme¤e kâdirdir. 5/17
¥ Hak teâlâ hikmet-i bâligas› ile [yüce hikmeti ile], kendi
yüce kudretini, hikmet perdesinde gizli k›lm›ﬂd›r. 4/110.
¥ Hak teâlâ cümleyi Cehenneme atsa, zulm de¤ildir. Zîrâ, kendi mülkünde tasarruf etmekdedir. 4/11
¥

Hak teâlâ kullar›n›n r›zklar›na kefîldir. Günlük erzâ– 264 –

k› ele geçirmek için fazla çal›ﬂarak, kendilerini perîﬂân eylemeyeler. E¤er az bir çal›ﬂma ile mümkin olursa, ne a’lâ
[ne güzel] ve yoksa onun ard›na düﬂmiyeler. 5/22
¥ Hak teâlân›n talebinde tenbellik [alâkas›zl›k] eylemeyüp, Onun ma’rifet yolunu arayalar. Ve bu ni’metin kokusu
her ne cenâhdan gelirse, o tarafa [ona] alâka göstereler. Ve
bu fânî dünyâda istenen ﬂey, bu devletin [ni’metin] ele geçmesidir. ‹nsan›n yarat›lmas›ndan maksad, ma’rifete kavuﬂmas›d›r. 6/34 [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Hak sübhânehu ve teâlâ, o rahmet ve ref’et ile (merhâmet ile), baﬂaﬂa¤› (Cehenneme) düﬂecek kâfirlere, uzak ve
düﬂman oldu¤unu izhar buyurup, müslimânlara, onlara düﬂman olmalar›n›, ﬂiddet ve sert olmalar›n› ve muhârebede onlar› katl etmelerini emr buyurmuﬂdur. 4/39
¥

Hak teâlân›n hukûku, bütün hukûklardan öncedir. 6/92

¥ “Hak teâlâ ile ilgili bir iﬂ yaparken, kötü kimseden
korkmamal›d›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

Hak teâlân›n mahall-i nazar› kalbdir. 4/48

Hak teâlâ cilve buyurursa [dilerse], sonradan yarat›lm›ﬂ
bîçâre mahlûk âdeme teveccüh eder. 4/13
¥

¥ Hak teâlâ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” râz› olmas›n› taleb etmekdedir. 4/10. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Hak sübhânehu ve teâlâ, mâsivâya [mahlûklara] köle
olmakdan kurtar›p ve uzaklaﬂd›r›p, temâmen kendi mukaddes cenâb›na ba¤l›ya. 4/143
¥ Hakk›n iki veyâ üç k›sm› Hanefîde, sülûs (1/3), veyâ
rub’-› (1/4) ﬂâfi’îdedir. 4/231.
¥ Hakây›k-› selâsenin [üç hakîkatin], (Kur’ân, Kâ’be, salât) muâmelesi, nübüvvet kemâlât›n›n fevk›’dir (üstüdür).
6/140.

Hakây›k›n ink›lâb› [hakîkatin de¤iﬂmesi] aklen ve dînen muhaldir. [Mümkin de¤ildir.] 6/2
¥
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¥ Hakkaniyyet ünvâniyle [nâmiyle] zâhir olan bütün ﬂühûdlar› ve hayâlleri kald›ralar. Ma’lûmât ve ﬂühûdlar›n ötesinde seyr edeler (yürüyeler). Nas›l oldu¤u anlaﬂ›lmayan nisbeti talebde bulunalar. Bu ad› geçen nisbetin misâlleri olup
ve o mu’âmeleyi hât›rlatan ﬂühûdi nef’ eylemek lâz›m de¤ildir. Tâ’at vazîfeleri ve ibâdât üzere müstekîm olalar. [Do¤ru
yol üzere bulunalar]. 4/175.
¥ Hakây›k-› eﬂyâ [eﬂyân›n hakîkati], zât-i ﬂeyden [ﬂeyin
kendisinden] ve mâbihi ﬂey’i hüve hüveden ibâret de¤ildir.
[Ve onunla olan ﬂey, o ve ondan ibâret de¤ildir.] Belki onun
mebde-i füyûz-› vücûdu ve tevâbi’i vücûdîsidir. [Belki onun
baﬂlang›c›, varl›¤›n›n feyzleri ve vücûd›na tâbi’ olan ﬂeylerdir]. 5/1
¥ Hakîkat-i vâcib-i teâlây› [Vâcib-i teâlân›n hakîkatini]
idrâkden, mümkin nas›l haberdâr olabilir ki, bu mümkinin
nasîbi acz ve ye’sdir. [Acz ve ye’s oldu¤u âﬂikârd›r]. 5/57
¥ Bir hakîkatin di¤er bir hakîkatden üstün olmas›, birinci
hakîkat sâhibinin, ikinci hakîkat sâhibinden üstün olmas›n›
gerekdirmez. 4/183.
¥ Hakîkat-i ﬂey [Bir ﬂeyin hakîkati] o ﬂeyin kendisi demek olmay›p, bundan varl›¤›n baﬂlang›c› ve o varl›¤a tâbi’
olanlar murâd edilmiﬂdir. 5/1
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”
te’ayyün-i hubbîdir. 4/183.
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”
berzeh›yyât-› kübrâ [büyük arac›] tesmiye edilmekdedir
[ismlendirilmekdedir]. 4/88
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”,
ilk yarat›lan olup, bütün mümkinâtin hakîkatlerini kendinde toplam›ﬂd›r. Ve ona (Hakîkatlerin hakîkati) derler.
6/164.
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”den ilerisi ülûhiyyet olup, buraya yükselmek mümkin
de¤ildir. 6/205.
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¥ Hakîkat-i Muhammedîye “sallallahü aleyhi ve sellem”
berzâh-› kübrâ [büyük arac›] derler ki, vahdet makâm›d›r.
Zîrâ Allahü teâlâ ile mahlûklar aras›ndad›r. 6/207
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”,
bütün ilâhî ﬂuûnlar› kendinde topl›yand›r. 5/1
¥ Hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”,
te’ayyün-i evveldir. 4/183.
¥ Hakîkat-i Kâ’be, hakîkat-i Muhammedînin “sallallahü
aleyhi ve sellem” fevkidir [üstündedir]. Zîrâ hakîkat-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem”, te’ayyünât›n mertebelerinden dolay›d›r. Hakîkat-i Kâ’be te’ayyünât›n mertebelerinin üstündedir. 6/195
¥

Hakîkat-i Kâ’be, hakîkat-› Kur’ân›n üstündedir. 4/183

¥ Hakîkat-i Kâ’be, mahlûklar›n hakîkatleri ile ilâhî hakîkatler aras›nda geçitdir. 4/24
¥ Hakîkat-i Kâ’beyi, imâm-› Rabbânî bir mahalde surâdikât-› azamet-i kibriyâidir [azamet dereceleridir] buyurmuﬂ,
bir mahalde nûr-› s›rf deyip, bir mektûblar›nda dahî hakîkat-i
Ahmediyyedir diye karar vermiﬂdir. Bilcümle bu de¤iﬂiklikler
[farkl›l›klar] nüzûl esnâs›ndaki söyledikleridir. 6/130.
¥ Hakîkat-i Kâ’be-i Rabbânî, hakîkat-i Muhammedî sallallahü aleyhi ve sellemin fevkidir [üstündedir]. Zîrâ hakîkat-› Kâ’be, Zât-› teâlân›n ﬂân› ile olup, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin, kulluk makâm›n›n kemâli ve âbidiyyetidir. 5/1
¥ Hakîkat-i Kur’ânî ve hakîkat-i Kâ’beden her birinin
di¤eri üzerine üstünlü¤ünün beyân olunmas›n›n sebebi, kusûrlu olan hât›ra ﬂöyle gelir ki, Kur’ân-› Mecîd, Hak sübhânehunun s›fat›ndan veyâ ﬂân›ndan dolay›d›r. Ve ﬂu’ûn ve s›fatda iki i’tibâr mevcûddur. Birisi i’tibâr-› te’ayyün ve biri
dahî i’tibâr-› ›tlak ve lâ te’ayyündür [te’ayyün olunm›yand›r]. Dolay›siyle bu iki i’tibâra nazarla iki hakîkatden herbirinin di¤eri üzerine üstünlü¤ü ile hükm olunmuﬂ bulunmas› mümkindir. Bir hükm bir i’tibâr ile ve hükm-i di¤er, i’ti-
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bâr-› di¤erle oldukda tehâlüf (muhâlif) olmaz. 4/183.
¥ Hakîkat-i Kur’ânî, s›fat-› zâidedir. ﬁân-› gayr-› zâide dahî de¤ildir. 6/130
¥ Hakîkat-i Kur’ân [Kur’ân›n hakîkati], bütün zâtî kemâlât› kendinde toplam›ﬂd›r. 4/183

Hakîkat-i Kur’ânîde, vüs’atin baﬂlang›c›, nemâz›n hakîkatinde, vüs’at›n kemâli vard›r. 6/140.
¥

¥ Hakîkat-i Kur’ân, Enbiyân›n hakîkatlerinin üstündedir.
6/128
¥ Hakîkat-i Kur’ân, ma’bûdiyyet-i s›rfa ﬂâyân de¤ildir
[yak›ﬂ›r de¤ildir]. 6/128
¥ Hakîkat-i salât [nemâz›n hakîkati], bütün hakîkatlerin
üstündedir. 6/224
¥

Hakîkat-i salât, hakîkat-i Kâ’benin üstündedir. 6/140

¥

Hakîkat-i salât, ma’bûdiyyet-i s›rfa ﬂâyând›r [yak›ﬂ›r].

6/76
¥ Hükemâ demiﬂlerdir ki [maddîciler diyor ki], (yok
olan var olmaz ve var olan da, yok olmaz. Bunu isbât etme¤e bile lüzûm yokdur, bunu herkes bulabilir.) Bu sözleri insanlar için do¤rudur. ‹nsanlar elbette birﬂeyi yokdan var
edemez. Hiçbirﬂey yaratamaz. Fekat bu sözü, Allahü teâlâ
için söylemek yanl›ﬂd›r. Herkes de¤il, kimse böyle söylemez ve isbâta gelmez, vehm ve hayâldir. Allahü teâlân›n
kudretine inanmamakd›r. Allahü teâlân›n yokdan var etmesi ve bütün âlemleri hiçden yaratmas› ve hepsini yok etmesi, Onun kudretine göre, ﬂaﬂ›lacak birﬂey de¤ildir. Bunu
söylemek âlemin kadîm oldu¤unu, yokdan, sonradan yarat›lmad›¤›n› söylemek demekdir ki, küfrdür. Çünki, kâinât›n, bütün zerreleri ile yokdan var edildi¤ini, bütün dinler
sözbirli¤i ile bildirdiler. (‹nsan düﬂünmüyor mu ki, biz onu
önceden yaratd›k, hâlbuki o, birﬂey de¤ildi) meâlindeki
âyet-i kerîmeye uygun de¤ildir. Kâdî Beydâvî “rahmetullahi aleyh” tefsîrinde (insan adem idi, ya’nî yok idi) diye
ma’nâ vermiﬂdir. Bu sözleri, hem de, Allahü teâlân›n birﬂey
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yapam›yaca¤›n› bildirir. Çünki, yok olan› var etmiyor diyorlar. Var olan›n var edilmesi de olmaz. Onlar›n dedikleri
gibi, var olan yok olmaz ise, varl›klar›n varl›kda kalabilmeleri için de, Yaratana ihtiyâclar› olm›yacakd›r. Hattâ Allahü teâlâ eﬂyây› yok edemiyecekdir. Bunlar cismlerin hâssalar›, hareketleri için acabâ ne diyecek. Bunlar›n her zemân
yeniden meydâna geldiklerini ve yok olduklar›n› herkes
görüyor. Vel-hâs›l bu sözleri söylemek, Allahü teâlây› inkâr
etmekdir. Allahü teâlâ böyle ﬂeylerden çok yüksekdir.
4/230 [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ “Halâl zâhir [aç›k], harâm âﬂikârd›r [aç›kd›r]. ﬁübhe eyledi¤in ﬂeyi terk ve ﬂübhesiz ile amel eyle.” Hadîs-i ﬂerîf.
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ “Hilm sâhibi kul, oruclunun ve nemâz k›lan›n derecesini idrâk eder.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herke-

se Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ Halvet der encümen, tefrîka yeri olan encümende [toplulukda, kalabal›kda] kalb yolu ile matlûb ile halvet eylemekdir. [Halk içinde Hak ile olmakd›r.] 4/163.
¥ “Hamd etmekden çok, Allahü teâlâya sevgili, birﬂey
yokdur.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m

Olan Îmân: 141.]

“Hamele-i Kur’ân›n di¤er insanlar üzerine fazîleti, Hâl›k›n mahlûk üzerine olan fazîleti gibidir.” Hadîs-i ﬂerîf.
4/134.
¥

¥ Havl [hareket] ve kuvvetden kendini tamâmen ihrâc
edip, bütün iﬂleri Hak teâlâya havâle edeler. 4/145
¥

“Hayâ, îmândan bir ﬂu’bedir.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/27

¥ Hayât-i dünyâ [dünyâ hayât›], bir kaç gündür. Çok de¤ildir. Bu k›sa zemânda [f›rsatda], kabrin ve k›yâmetin fikri
mutlaka lâz›md›r. 4/105.

Hayât-i kabrde [kabr hayât›nda], his [hissiyyat] vard›r.
Hareket yokdur. 4/34 [‹slâm Ahlâk›: 558.]
¥
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¥ Hayâti çend rûzeyi [birkaç günlük hayât›] âh›ret az›¤›n›n tahsîline sarf edip, di¤er iﬂleri Hak celle ve a’lâya sipâriﬂ
edeler. Magrib ve meﬂr›k›n Rabbi, Ondan baﬂka ilâh yokdur.
Onu vekîl edin. 5/8
¥ Hayâtda iken kabr ittihâz›, yâ mekrûh veyâ müstehâbd›r. 5/51
¥

Hayvânlarda nefs-i emmâre yokdur. 5/50

¥ Hayât-i dünyevî [dünyâ hayât›] gâyet azd›r. Ebedî ve
dâimî mu’âmele ona ba¤l›d›r. Bahtiyâr ﬂu kimsedir ki, bu az
zemândaki f›rsat› ganîmet bilip, âh›ret kâr›n› onda görüp,
âh›ret r›zk›n› hâz›r ede. 4/147 [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâ-

z›m Olan Îmân: 141.]

–H–
Hâtimeye [son nefese] kat’i hükm olunmaya ki, vahye
ba¤l›d›r. Zann-› gâlib ve mutmainne olunmuﬂ bir ilm, din büyüklerinin son nefesinin selâmetine delâlet ederse, mümkindir ve bunun gibi ilhâm ile dahî hâtimenin [son nefesin] güzel ve çirkinli¤i kat’î bilinmez. Zîrâ ilhâm zannîdir. Lâkin
zandan zanna olan fark, yer ile gök aras›nda olan fark gibidir. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥

¥ Hâtimenin [son nefesin] selâmeti hiçkimse için kat’î de¤ildir. (Müstesnâlar vahy iledir). 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Hârika, açl›k ve riyâzet ile cûkiye ve berâhime gibi, küfr
ehlinde de hâs›l olur. 4/50 [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve

Âh›ret: 161.]
¥ Hânümândan [ev, barkdan] geçip, akrabâ ve çoluk çocu¤a vedâ gerekdir. Zîrâ Hakk›n hakk›, bütün haklardan öncedir. 6/92
¥ Hatm-i tehlîl okunarak sevâb› rûhâniyyet-i meyyite
[meyyitlerin rûhlar›na] hediyye olunur. 5/13

Hizmet-i îﬂâna ikdâm [îﬂâna hizmetde devâm [çal›ﬂma]
olmad›kça], sohbet hevesinde olmamal›. 5/110. [Fâideli Bilgi¥
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ler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]

Hizmet-i huzûr-› pîr [Pîrin huzûrunda hizmet] ve sohbet, râb›tadan efdaldir. 4/50 [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve
¥

Âh›ret: 161.]
¥ Hizmet-i fukarâ [sâlihlerin hizmeti] ve ehlullaha hizmet, müsmir-i berekâtd›r. Dünyâ ve âh›ret sefâs›na [se’âdetine] sebebdir. 6/244
¥ Hizmet-i fukarây-› bab-illah [Allahü teâlân›n kap›s›na
gelen fukarâya hizmet] ve Ehlullah›n r›zâs›n› kazanmak, büyük bir se’âdetdir ki, herkese nasîb olmaz [her ni’met sâhibine müyesser olmaz]. 5/151
¥ H›z›r ve ‹lyâs “aleyhimesselâm” vefât etmiﬂlerdir. Rûhlar› cism sûreti ile [cesed olarak görünüp] cesede âid harekât
ve cismânî ibâdetler onlardan vukû’ bulur. 4/182 [‹slâm Ahlâk›:

559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ H›z›r aleyhisselâm, zikr-i nefy-i isbât› [Lâ ilâhe illallah
ile zikri], Abdülhâl›k Goncdüvânîye, havuzda, su içinde
tâ’lim eylemiﬂdir. 5/113 [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]

Hât›ralar›n [düﬂüncelerin] çok olmas›ndan kalb muzdarip olmaya. Kendi iﬂlerine bakalar. Ve istigfâr› terk etmiyeler. 6/193
¥

¥ Hulefâ-i ümeyye [Emevî halîfeleri] minber üzerinde
ehl-i beyte nice seneler seb’ ve la’net eylediler. Ve Ömer bin
Abdülazîz “rahmetullahi aleyh” onlar› kald›rd›. Lâkin
Mu’âviye “rad›yallahü anh” onlar aras›nda de¤ildir. 5/36

[Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Hât›rat› kavuﬂma sebeblerinden sayalar. “Elâ innehü bi
külli ﬂey’in mühîtun.” [Dikkat ediniz. Haber veriyorum.
ﬁübhesiz ki, Allahü teâlâ herﬂeyi ihâta eder.] 6/237
¥

Hallâc-› Mensûr, hergün bin rek’at nemâz k›lard›. 4/29

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

H›lkatden [yarat›l›ﬂdan] maksâd olan ﬂeyi, bu k›sa f›rsat zemân›nda kazanmak gerekdir. Yoksa mahrûmlukdan
¥
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ve piﬂmânl›kdan gayri hiç netîce olmaz. Birkaç günlük ömr
büyük bir ganîmetdir. 5/20
¥ Halkla ülfet eyle [görüﬂ, konuﬂ]. Fekat, alâka peyda eyleme [alâka kurma]. 4/16

Halkla ihtilât [aralar›na kar›ﬂmak], onlar›n hukûkunu
edâ niyyeti ile olursa tâ’atdir. 4/172.
¥

¥

Halka i’tirâz k›llet üzere [az] olmal›d›r. 5/110 [Fâideli Bil-

giler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Halk ile konuﬂmalar yumuﬂak ve tatl› olmal›d›r. Hiç
kimseye sertlik eylememeli. Me¤er ki, Hak için ola. 5/110

[Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥

Halka hizmet zikrden efdaldir. 4/160

Hannâs, insanlar›n sadr›nda [gö¤sünde] bulunan cin
olup, üsûl-i dinde [îmânda] vesvese ve hât›ralar hâs›l eder.
4/190
¥

¥ Hâb [uyku] esnâs›nda, bedenine bir nev’i gaflet â’r›z
olmakla, bât›n nisbeti meydân› boﬂ bulup, tam bir güzellik
ile güzel ve perdesiz olan, meydân-› zuhûra yol bulur. Ve
yüzlerce nâz ve niyâz ile gülistanda [gül ba¤çesinde] görülür.
4/215
¥ Hâce-i Ahrâr, “rehberin görüntüsü [râb›ta], Hakk›n
zikrinden dahâ fâidelidir.” buyurmuﬂdur. 4/165
¥ Hâce-i Ahrâr buyurmuﬂdur ki, e¤er ben ﬂeyhlik eylesem, hiçbir ﬂeyh, âlemde mürîd bulamazd›. Ammâ bize baﬂka iﬂler emr olunmuﬂdur ki, o iﬂler, islâmiyyetin yay›lmas› ve
müslimânlar›n kuvvetlendirilmesidir. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
¥ Hâce-i Ahrâr›n vahdet-i vücûda meyli var iken, emr-i
ma’rûf ile meﬂhûrdur. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Hârikalar›n hâs›l olmas›, açl›¤a ve riyâzete ba¤l›d›r.
Ma’rifet ile iﬂi yokdur. 4/50 [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve

Âh›ret: 161.]
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¥ Havâs›n hâb› [seçilmiﬂlerin uykusu] gaflet olmay›p, ibâdetden ayr› kalmak memnû’ [yasak]d›r, [uygun de¤ildir.] Nevmül ulemâi ibâdetün. [Âlimlerin uykusu ibâdetdir.] 4/215
¥ Havâss-› beﬂer [insanlar›n seçilmiﬂleri Peygamberler], havâss-› melekden [meleklerin seçilmiﬂlerinden] efdaldir. 4/219
¥ Havâsdan [seçilmiﬂlerden] ba’z›lar›n›n vefâtlar›nda, onlar›n rûhlar›n› Melek-ül-mevt [Azrâil aleyhisselâm] almaz.
Bunlar›n vefâtlar› s›ras›nda, Melek-ül-mevtin hâz›r olmas›,
rûhun kabz edilmesini müjdelemek için olmay›p, ta’zîm ve
ﬂereflenmek içindir. 4/229
¥ “Havf-› dünyâ [dünyâ korkusu ya’nî, islâmiyyete muhâlif olma korkusu] ve âh›ret [korkusu], bir kimsede cem olmaz.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/18

Havf-› hâtime [son nefes korkusu] ve âh›ret endiﬂesi
[düﬂüncesi], tâ’atin artmas›na sebeb olup, nâfile amelin çok
yap›lmas›na sebeb olur. 4/18
¥

¥ Havf-› hâtime [son nefes korkusu] öyle büyük bir
ni’metdir ki, Allahü teâlân›n dostlar› bu derde tutulmuﬂlard›r. (Son nefes derdine.) 5/152
¥ El-hayrü fî-mâ sana’a Allahü teâlâ [hayr, Allahü teâlân›n yapd›¤›ndad›r] diyerek sabr edeler. Cümle iﬂleri, Hak teâlâya havâle edeler. 5/152
¥ Havâssa [seçilmiﬂlere] ba’z› ﬂeyler hâs›l olur ki, havsala-i avâmdan [avâm›n idrâk etmesinden] gizlidir. Onlar› [o
hâlleri] avâmdan gizlemelidir ki, fitneye sebeb olmaya.
4/24

–D–
¥ Derd ve muhabbet, insanlar›n bildi¤i bir hâle münhas›r de¤ildir. Her kim ki, âh›rete hâz›rlanmakla iﬂtigal eyleye, bu derd ve muhabbet ile vasflanm›ﬂd›r. Zîrâ onun kalbine muhabbetin dolmas›ndan dolay›d›r ki, âdet olan ﬂeyleri [insanlar›n oyaland›¤› iﬂleri] terk etmiﬂdir. Ve nefse
muhâlefet ederek, onun tahrîbine, [ona uymama¤a], onu
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k›rma¤a cesâret göstermiﬂdir. Her ne kadar buna sebeb nedir, bilmese de. 4/227
¥ Derd-i talebi sermâye-i se’âdet [sermâyeyi tâleb derdini, kurtuluﬂ derdi ile dertlenmeyi] din ve dünyâ ve ﬂevk-›
matlûbu [matlûbun arzûsunu] ni’met-i uzmâ bileler [büyük
ni’met bileler]. 6/38
¥ Derd-i dünyâ [dünyâ derdi] yak›nlaﬂma¤a ve yükselme¤e sebebdir. 4/227

Derd ve belâdan halâs için, günâhlar›na istigfâr etmelidir. 4/119, 5/80, 2/99
¥

¥ Derd ve belâ vürûduna [gelmesine] sebeb, günâhlard›r.
Zarar verenlere k›zmamal›, mukâbele etmemeli, kendi günâhlar›na istigfâr etmelidir. 4/119, 5/80, 2/99 [Se’âdet-i Ebediyye:

515.]
¥ Dervîﬂâna [Velîlere] muhabbet ve teveccüh ve ihlâs, büyük bir ni’met ve büyük bir devâ [ilâc]d›r. 6/111
¥ Düâ ve teveccüh, tevekkül ve tefvîze [›smarlama¤a] muhâlif de¤ildir. Tefvîze muhâlif olan budur ki, mâsivâya ilticâ
[s›¤›nmak] ve rükûn [cân› gönülden meyl] etmekdir. 5/24
¥ Düâ-i zahril-gayb, icâbete akrebdir. [G›yâben uzak
kimseye yap›lan düâ, kabûl olunmaya çok yak›nd›r. Çabuk
kabûl olunur.] 4/98
¥ Da’vete icâbeti (gitme¤i) menhî k›lan esbâb [mâni’ olan
sebebler]: Yeme¤in ﬂübheli olmas›, d›var ve tavanda resmler
bulunmas›, çalg› ve çalg› âleti, ya’nî tegannî âleti ve boﬂ ﬂeyler (ﬂark›lar) dinlemek, oyun ve e¤lence bulunmas›, da’vet
edenin zâlim, bid’at ehli, fâs›k, ﬂirretli, ﬂöhreti tâlib olmas›d›r. 4/22 [Fâideli Bilgiler: 208, Hak Sözün Vesîkalar›: 324.]
¥ Dimâg, havâs-› bât›nan›n mahallidir. [Beyin, beﬂ duyunun, görme, iﬂitme, koku alma, tad alma, dokunma duyular›n›n merkezidir. Hiss-i müﬂterek, hayâl, vâhime, hâf›za, mütasarr›fa denilen, görülmiyen beﬂ duyunun da merkezi dimâgd›r.] 5/113 [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]
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¥ Dimâgdan, vehm ve hayâlden, hataralar›n giderilmesi
[kald›r›lmas›] zordur. 5/94

Dimâg, gurûr ve enâniyyet [benlik] yeri ve yükselme,
ve tefekkür ve fâsid hayâllerin yeridir. 5/97
¥

¥ Dünyâ [harâmlar], alt›nla süslenmiﬂ bir necâset ve ﬂeker ile kapl› bir zehr gibidir. 5/45 [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Dünyâ [harâmlar], görünüﬂde hoﬂ ve ﬂirindir. Asl›nda
öldürücü bir zehr ve bât›l [bozuk] mal ve ona mübtelâ olmak
fâidesizdir. Ve ona sar›lan periﬂân, hor ve ona tutulan delidir.
Akll› o kimsedir ki, k›ymetsiz [geçersiz] mala kap›l›p ve böyle bir fâsid metâ’a meftûn olmaz. [Dünyâ hayât›nda], bu k›sa
f›rsatda, Mevlâ-y› hakîkî celle ﬂânühunun r›zâs›n› ele geçirme¤e, gönül verir ve âh›ret amelini hâz›rlar. Bu keyflenilen
fânî dünyâda, istenen ﬂey, kulluk vazîfelerini edâ etmek ve
Hakk›n ma’rifetini ele geçirmekdir. Yaz›klar olsun ki, bu
dünyâda, o kimse kendinden istenileni edâ edemeyip, di¤er
iﬂler ile meﬂgûl olur. 5/45 [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Dünyâ [hayât›] azîz ise [nefse uygun ise], âh›ret hor,
dünyâ hor ise, âh›ret azîzdir. ‹kisinin cem’i mümkin de¤ildir.
4/42
¥ Dünyevî hâdise ve tefrika ve musîbetler her ne kadar
[nefse] zâhirde ac›d›r, amma, bât›na nazarla merhem ve râhatd›r. Ve uhrevî yükselme¤e sebebdir. Zâhirin düﬂmesi, bât›n›n yükselmesine sebebdir. 6/85
¥ Dünyây›, âh›ret ameli ile taleb eyleyen aldanm›ﬂ ve
hüsrâna u¤ram›ﬂd›r. 4/31
¥ Dünyâda [insan›], yimek, uyumak, (istedi¤i gibi) yaﬂamak ve ni’metlenmek [gibi, nefsin arzûlar›] için yaratmad›lar. Yaﬂamak ve ni’metlenmek [asl hayât] âh›retdedir. Bilâkis tâ’at ve kulluk için ve kendini bilmek için halk olundun.
6/45
¥

Dünyâ [hayât›], âh›retin tarlas›d›r. 5/95

¥ Dünyâya, yaﬂay›p (keyf sürmek), ni’metlenmek [nefse uymak] için gönderilmedik. Esâs yaﬂama sonrad›r (âh›-

– 275 –

retdedir). Dünyâya, tâ’at ve ibâdet için gönderildiler (insanlar). ‹nsandan istenilen ﬂey, Hak celle ve alây› tan›makd›r. E¤er bu istenen iﬂlerde bozukluk (noksanl›k) var ise,
mâtem edilecek bir hâldir ki, dünyâ ve dünyâda olan ﬂeyler onun yerini tutmaz. Bunlar›n yoklu¤u (elden kaç›r›lmas›) ile bu fânî hayâtda üzülürlerse [zorluk çekerlerse] bu
zorluk âh›ret için kolayl›kd›r. 6/208
¥

Dünyâ [hayât›] ﬂol kimse için zem edilmemiﬂdir ki, ....

6/38
¥ Dünyân›n dîne (âh›rete) tercîh edildi¤i zemânda, amel
edenin ecri, di¤er zemândaki amel edenin ecrinin elli mislidir. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

Dünyân›n âh›ret hükmünde k›l›nmas›n›n îzâh›. 6/185

¥ Dünyâda Allahü teâlân›n r›zâs›n›n ele geçmesi istenmiﬂdir. Onu tan›mak âh›retde va’d edilmiﬂdir. 6/78
¥ Dünyâda [âhiret âﬂ›klar›n›n] âﬂ›¤›n nasîbi hep ﬂevk ve
›zd›rabd›r. Kavuﬂmak âh›retdedir. 6/185
¥ Dünyâ ayr›l›k yeridir. Kavuﬂmak yeri âh›retdir. Kavuﬂmamakdan dolay›, gönülleri k›r›lmaya. 6/203.
¥ Dünyâ [hayât›] amel ve kesb yeridir. Ve âh›ret, karﬂ›l›k
ve ecrin verilece¤i yerdir. Amel iﬂlerken ecr taleb edip,
onunla kalmak, kendini ecrden mahrûm eylemekdir. 5/33
¥ Dünyâ hayât› geçicidir. Bu birkaç günlük hayât› ganîmet bilip, Mevlâ-y› hakîkî celle ﬂânühünün r›zâs›n› kazanma¤a sarf etmek gerekdir. Ve zikr ve fikr ile geçirmelidir. Alçak
dünyân›n, geçici ve helâk edici olarak sergilenen (fânî)
ni’metlerine meyl etmeyip, âh›reti kasdedeler. Ve ebedî mülkü ve devâml› ni’metleri ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak ile meﬂgûl olalar. 6/119.
¥ Dünyâ [hayât›], baﬂtan baﬂa ayr›l›k yeri ve üzüntü yeridir. Kavuﬂma yeri âh›retdir. Hak sübhânehu, onun ameli
[âh›ret amelleri] ile kerem eyleye. [Âh›ret amelleri ile ﬂereflendire]. Tâ ki o yerin kavuﬂmas› hâs›l ola [âh›retin].
Dünyâ [da nefsin] râhatl›¤› kald›r›lmad›kça, Allahü teâlâ-
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ya tam kavuﬂmak hâs›l olmaz. Bunun için, Hak teâlây› taleb edenler, bu dünyâda, devâml› ci¤erleri yanar ve gözleri yaﬂ dolar. Ve her vaktde kederli, yan›p, erimekde karars›zd›rlar [devâml›, yan›p, erirler]. 4/164.
¥ Dünyâ iﬂlerine zarûret kadar çal›ﬂ›p, di¤er vaktleri kalbi toparlama¤a sarf eylemek gerekdir. 5/128.
¥ Dünyâdaki müﬂâhedeler [kalb gözü ile görülen ﬂeyler]
ile tesellî olmak, susuz kimsenin serâb› su zan etmesi gibidir.
6/202.
¥ Dünyâdaki bütün ﬂühûdlar [görünen ﬂeyler], z›llerin ﬂâibesinden uzak de¤ildir. Zîrâ asl›n [z›lsiz] zuhûr etmesine
dünyân›n yap›s› müsâid de¤ildir. Zîrâ asl›n zuhûr edece¤i yer
âh›retdir. 6/130.
¥ Dünyâdaki zuhûrlara, ister tecellî-i s›fat, ister tecellî-i
zât desinler, z›llerdir. 6/203
¥ Dostlardan insanl›k îcâb› vâki’ olan ve muhabbete ters
düﬂen bir iﬂ zuhûr ederse, afv edip, onlar›n güzel iﬂlerine bak›la. 5/123
¥

Dostlardan son nefes selâmeti için düâ umulur. 6/226

¥

Dil de, baﬂ gibi, devâml› kötü ahlâka yer ve kaynakd›r.

6/67
¥ Dîn-i mübînde kat’î ve tevâtür ile sâbit olan bilgilere
tam i’tikâd edip, müteﬂâbihat› zâhirinden sarf eylemek [müteﬂâbihat› zâhir üzere almamak, te’vil etmek] veyâ onun ilmini Hak sübhânehuya havâle eylemek gerekdir. Üzerinde
ittifak [icmâ’] olan i’tikâdda ﬂübhe eylemeyeler. 6/16 [K›yâmet

ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]

Dinden nasîbi olm›yan kimse, kurb [yak›nl›k] ve ma’rifetden [tan›makdan] nas›l hisse alabilir. 6/55 [Hak Sözün Vesî¥

kalar›: 348.]

Dinde Ebû Hanîfenin “rad›yallahü anh” ve eshâb›n›n
kavlleri mu’teberdir. Ehl-i târîhin kelâmlar› mu’teber de¤il¥
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dir. 5/36 [Hak Sözün Vesîkalar›: 336.]
¥ Dînül mer’i dînü halîlihi. “Kiﬂinin dîni, arkadaﬂ›n›n dîni gibidir.” 4/14.

–Z–
¥ Zât-i baht [Zât-i teâlâ] celle ve alâ mertebesinde nisbet-i vücûd yokdur. Ve nisbet-i imtinâ’i adem dahî yokdur.
Nisbet-i vücûb-› vücûd peydâ oldukda, onun mukâbili olan
nisbet-i imtinâ-i adem dahî zâhir olur ve nisbet-i vücûb-›
vücûda müteferri’ olan istihkak-› ibâdet dahî zuhûra gelir.
4/68
¥ Zât-i teâlâ hiçbir vakt s›fat ve ﬂuûnâtdan münfek olmaz.
[Allahü teâlây› arayan s›fat ve ﬂuûnâtla karﬂ›laﬂ›r. Bunlar ondan ayr›lmaz.] 4/47
¥ Zât-i baht-› ilâhî bî-mülâhaza-i esmâ ve s›fat, teveccüh
ve murâkabe ve tasavvur ve te’akkulden [akl erdirmekden]
berterdir [pek yüksekdir]. Vâs›l-› zât-› baht olup, vasl-› üryâni ile mümtaz olan ârifin muhabbet-i zâtiyye hükmünce
zât-i baht ile maiyyeti vard›r ki, ol makamda s›fatdan melhuz yokdur. Fekat bu infikâk, muhabbetde ve ibtilâdad›r.
5/119
¥ Zât-i teâlâ var olmas›nda hiçbirﬂeye muhtac de¤ildir.
Ve Zât-i teâlân›n hakîkati ve mâhiyyeti vücûd de¤ildir. Vücûdu, varl›¤› baﬂkas›na muhtac olmad›¤› gibi, Allahü teâlân›n hakîkati, o varl›kdan ibâretdir demek ma’nâs›zd›r. Kendi varl›¤› ile hâricde mevcûd olan bir zâta, baﬂkalar›na olan
s›fat, baﬂkalar› ile bulunabilen bir kelimeyi ism verme¤e ne
lüzûm vard›r. Hak teâlâ, nisbetlerin ve i’tibârlar›n ötesindedir. Hak teâlân›n zât›na adem mukâbildir demek ma’nâs›zd›r. Zîrâ yoklu¤un karﬂ›l›¤›nda bulunan vücûd baﬂkad›r ki,
olmak ve meydâna gelmek ma’nâs›nad›r. 4/230 [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 959.]

Zât-i baht-i teâlâ mertebesinde ârifin nasîbi, matlûbdan gayri de¤ildir. Pes isbât-i muhabbet dahî yokdur ki, mertebe-i s›fatdad›r. Bu sözün tafsili, Mebde’ ve Mu’ad risâle¥

– 278 –

sinde, kendi sözü ile Râbi’a-i Basriyenin kelâm› meyân› fark
ve beyân eyledi¤i ma’rifetde tasrîh buyrulmuﬂdur. Taleb
oluna. 5/153
¥ Zât-i teâlâdan gayri ism ve s›fata tâlib olmay›n›z ve zirveden hadîda tenezzül eylemeyiniz. 5/31
¥ Zât-i akdes mertebesinden herkes f›kd ve cehl ile mevsûflard›r. Ve erbâb-› ilm ve cehl ol zirve-i ulyâdan ye’s hâlindedir. ‹lm, ﬂühûd ve sözü bil-cümle merâtib-i z›lâldedir. Efsâf ve ef’âl mertebelerinde ve mertebe-i zât-› mukaddesde
hayret ve cehlden gayri ﬂey yokdur. 5/73
¥ Bir zerre, Hak teâlân›n izni olmadan hareket edemez,
dedikleri Halk eylemek [yaratmak] i’tibâriyledir. Cezâ ve
azâb, kesb i’tibâriyledir. [Kul kesbi sebebi ile azâb veyâ cezâ
görür.] 5/83 [Fâideli Bilgiler: 231, Hak Sözün Vesîkalar›: 345.]
¥

Zikr-i cehri [sesli zikr] memnu’dur [yasakd›r]. 5/54

¥

Zikr-i cehri [sesli zikr] bid’atdir. 5/131.

¥ Zikr-i kalbîyi yapam›yana, zikr-i lisânî dahî telkin oluna. Ümmîddir ki, iki zikrden netîce meydâna gelir. 6/186
¥ Zikr-i kalbî te’sîr etmiyen kimseye, vukûf-› kalbî ile emr
etmeli ve teveccüh gerekdir ki, zikr te’sîr eyleye. 4/165
¥

Zikr, islâmiyyetin emrlerindendir. 5/106 [K›yâmet ve Âh›-

ret: 101.]
¥ Zikr asl›nda, sünnet ve güzeldir. Do¤ruca Resûlullaha
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vâs›l olur. 5/36 [Hak Sözün

Vesîkalar›: 336.]
¥ Zikr, kayts›z ﬂarts›z ve kalbde hiçbirﬂey bulundurmadan ola. 4/200
¥

Zikrde abdest ﬂart de¤ildir. 6/9

¥ Zikr eden kimse hiç olmazsa dilinden ç›kan nedir, onu
bile. 5/104
¥ Zikr ve fikre devâm edeler. Ve kalb vazîfesini azîz bileler. Ve Allahü teâlâya, kendini hiç bilerek devâml› ihlâ-
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s› en lezzetli ni’met bileler. Ve o yüce dergâha tutulma¤›
en k›ymetli iﬂ bileler. [En önemli iﬂlerden bileler]. 4/48
¥ Zikr ile vaktleri o kadar ma’mur edeler ki, farzlardan
ve sünnet-i müekkedelerden gayri hiçbirﬂey ile meﬂgûl olm›ya ve tilâvet ve ibâdet-i nâfileyi dahî baﬂlang›çda terk eylese
dürüstdür. 6/190
¥ Zikr ve fikr ile vaktleri ma’mûr edeler ki, se’âdet-i ebedî istifâde oluna. Onsuz muhaldir. 6/83
¥ Zikr-i kalbîye öyle devâm etmeli ki, sem’i iﬂitme s›fat›
oldu¤u gibi, kalbin s›fat-› lâz›mesi ola ve bu ma’nâ tarîkat-i
Nakﬂibendiyyede az bir çal›ﬂma ile hâs›l olur. 6/86
¥ Zikr-i kalbîye [kalb ile zikre] öyle devâm edeler ki,
devâml› olup, sem’i iﬂitme s›fat›, basar› da görme s›fat› oldu¤u gibi, zikr dahî kalbin s›fat› ola. ‹ﬂte bu vakt zâhirin
[bedenin] gafleti, bât›n›n huzûruna sirâyet eylemez. Ve görünen uyku [bedenin uykusu] ma’nevî teveccüh ile birleﬂir.
5/99
¥ Zikrin tekrâr›na o ﬂeklde devâm edeler ki, mâsivâ sahâ-i sîneden (kalbden) temâmen siline [kalka] ve mâsivân›n
ismi ve resmi gönül aynas›ndan yok ola. 5/93

Zikr-i nef-yü ve isbâta [Lâ ilâhe illallah zikrine] o kadar
devâm edeler ki, sahâ-i sînede [kalbde], Hak sübhânehudan
gayri hiçbir murâd ve maksûd ve Hak teâlân›n murâd›ndan
gayri bir murâd kalm›ya. 5/71
¥

¥ Zikr-i ismillah [Allah isminin zikri] baﬂlang›çda pekçok
fâidelidir. 5/113 [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]
¥ Zikr-i zât tarîki [Allahü teâlân›n zât›n›n zikrinin yolu]
ﬂöyledir ki, dil dama¤a yap›ﬂ›r ve bitiﬂir ve kalb-i sanavberiye [maddî kalbe] müteveccih olas›n ki o yürek, kalb-i hakîkîye yuva gibidir. Ve Allah ism-i mübârekini o kalb üzerinde hât›rlama yolu ile, kalbden geçirirsin. Ve o s›rada dikkat
ederek hiçbir uzvunu hareket etdirmeyesin ve hayâlde kalbin sûretini de düﬂünmiyesin. Maksad olan kalbi hât›rlamakd›r. Kalbin sûretini tasvîr de¤ildir. Ve Allah lafz-› mübâ-
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rekinin ma’nâs›n› bîçûn ve bîçûnegî [ötelerin ötesi] mülâhaza edip, hiçbir s›fat› ile düﬂünmiyesin. Hâz›r ve nâz›r oldu¤unu dahî düﬂünmiyesin ve Allahü teâlân›n yüce zât›ndan
s›fatlar seviyesine düﬂmiyesin. E¤er pîrin sûreti kolayca zâhir olursa [görünürse], onu dahî kalbe getirip, kalbde h›fz
edip, zikr eyleyesin. Nefes ba¤lanmaz. Nefesin müdâhalesi
olmamal›d›r. 6/9
¥ Zikr-i nef-yü isbât tarîki [Lâ ilâhe illallah diyerek zikr
yolu] ﬂudur ki, dilini dama¤a yap›ﬂd›r›p ve nefesi zîr-i nâf’de,
ya’nî göbek alt›nda habs edip, kelime-i lâ’y› göbekden çekip
tâ fark› sürreye îsâl ve ilâhe kelimesini fark-› sürreden sa¤
omuza getirip, illallah lafz›n› buradan kalb-i sanavberiye
[kalb cihetine] vâs›l eyleye ki; gö¤sün sol taraf›nda vâk›’dir.
Ve bu mecmu›n nakﬂ›nda [bu ﬂeklin iﬂleniﬂinde, (yap›l›ﬂ›nda)] sûret-i Lâ ma’kûs olur [Lâ’n›n sûreti aks olur]. Ve bu kelimeleri bir mahalden di¤er mahalle ulaﬂd›rmak hayâl ile olmak gerekdir. Ve a’zâ [uzvlar›] ve nefesi hareket etdirmiye ve
nefes göbek alt›nda tutula. Nefesin tahammülü kadar zikri
tekrâr ede. Ve ma’nâs›n› bu kelime ile birlikde Lâ maksûde
illallah [Allahü teâlâdan baﬂka maksûd yokdur] olarak hayâl
yolu ile tasavvur edeler. 6/47
¥

Zikr-i nef-yü isbât tarîk› [yolu]. 5/113 [K›yâmet ve Âh›ret:

165.]
¥ Zikr-i nef-yü isbât [Lâ ilâhe illallah zikri] binden beﬂbine kadar, her ne kadar mümkinse zikr edeler. 6/17
¥ Zikr-i nef-yü isbât› [Lâ ilâhe illallah zikrini] nefesi habs
ederek, önce H›z›r aleyhisselâm, Abdülhâl›k Goncdüvânîye
ta’lîm eylemiﬂdir. 5/113 [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]

Zikr-i nef-yü isbâtda [Lâ ilâhe illallah zikrinde], nefesin
habsi mümkin olmazsa, habs etmiyeler. Nefesin habsi ﬂart
de¤ildir. 5/43
¥

¥ Zikr-i nef-yü isbât›n [Lâ ilâhe illallah zikrinin] adedi ve
vakti muayyen de¤ildir. Her vakt, nefes müsâ’adesince tek
olmal›d›r. 5/43
¥

Zikr-i nef-yü isbât› [Lâ ilahe illallah›] tesbîh ile veyâ
– 281 –

tesbîhsiz lisânen huzûru kalb ile çok yapalar. 5/33
¥ Zikr-i nef-yü isbâtda [Lâ ilâhe illallah zikrinde] Muhammedün Resûlullah ilâvesi lâz›md›r. Ve mertebe-i ta’yîni
yokdur. [Belli bir say›da de¤il. ‹stenilen yerde]. 6/76

Zikr-i nef-yü isbât [Lâ ilâhe illallah zikri] her bir nefesde tek olacakd›r ki, buna dikkate vukûfu adedî derler. 6/47
¥

¥ Zikr-i nef-yü isbât›n [Lâ ilâhe illallah zikrinin], bât›n›n
temizlenmesinde, tâm bir te’sîri vard›r. 4/14
¥ Zikr-i nef-yü isbât›n [Lâ ilâhe illallah zikrinin] te’sîri,
di¤er zikr ve iﬂlerden fazlad›r. 5/139
¥ Zikrin kemâli, hât›rlananda [zikr edilende] fânî olmakd›r. 4/51 [K›yâmet ve Âh›ret: 163.]

Zikr-i kalbî ile meﬂgûl olmak, büyük ni’metlerdendir.
Onun ﬂükrünü edâ edeler. “Ni’metlerime ﬂükr ederseniz, onlar› artd›r›r›m.” ümmîd olunur ki bu zikr, zikr edilene kavuﬂma¤a vesîle olup ve ma’rifetden bir küçük kap› aç›l›p, zikr ile
zikr edeni aradan kald›r›p ve huzûru kendili¤inden zuhûr
eder ve “Kendisini yine ancak kendisi zikr edebilir”, perde
dahî aç›la. 5/46
¥

¥ Zikrden maksad, zikr edilende fânî olmakd›r. Zikr
edilende fenâ hâs›l oldukda, zikr kalmasa bir be’s yokdur.
4/37
¥ Zikr ve murâkabede hâs›l olan tad ve zevk cezbenin
te’sîrlerindendir [eserlerindendir]. 5/122
¥

Zikr netîcesinde bât›n›, zikr sultânî istîlâ edip..... 4/23

[Hak Sözün Vesîkalar›: 325.]

Zikr eden kulu, Hak teâlâ dahî zikr eder. “Beni zikr
ederseniz, ben de sizi zikr ederim.” Bundan ziyâde se’âdet
var m›d›r? 6/145
¥

¥ Zikrden zikr edilene ve delîllerden delîl getirilene kavuﬂa, sûretden hakîkate çekile ve lafzdan ma’nâya ulaﬂalar.
6/122
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¥ Zikr ve ibâdetde cem’iyyet [topluluk] ve halâvete [tadlara, zevklere] ba¤l› olmayas›n›z. Gerek halâvetle, gerek bî
halâvetle [zevksizlikle] (hâller olsun olmas›n) zikr ediniz.
‹bâdet ne kadar meﬂakkatli ise, onun dahî sevâb›n› [çok sevâb›n›] ümmîd edesiniz. 6/166
¥ Zikr ve teveccüh ve huzûr, o zemâna dekdir ki, vücûd-i
zâkir der meyân olm›ya. [Zikr edenin vücûdu aradan kalk›ncaya kadar zikr etmeli.] 6/242
¥ Zikr vaktinde, bütün a’zâda, zevk meydâna gelmek,
zikrlerin sultân›ndand›r. 6/82
¥ Zikr bütün bedeni kaplay›p, kalb gibi her uzvu dahî zikr
ederse, (SULTÂN-I Z‹KR) denir. 5/142
¥ Zikr esnâs›nda huzûr ve kendinden geçme [hâli] galebe
eyledikde, zikr terk ve onun h›fz› lâz›md›r [o hâli muhâfaza
lâz›md›r]. 5/78
¥ Zikrden maksad, kalbin hareketi olmay›p, teveccüh ve
kalbin huzûrudur. 4/37
¥ Zikrde dil ile söylemek zor olursa, kendi lisân› ile tâ’lim
edeler. 6/128
¥ Zikr, yaln›z olarak mûs›l [kavuﬂdurucu] de¤ildir. Râb›ta ve muhabbet ve fenâ-fiﬂﬂeyh ile meﬂrûtdur [ﬂartl›d›r].
4/198

–R–
¥ Râb›ta ile mürﬂidin teveccühü cem olursa [birleﬂirse]
nûrûn alâ nûrdur. 4/33. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Râb›ta, mürﬂidin sûretini gönülde tasavvur eylemekdir.
5/113 [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]

Râb›ta, mürîdin, pîrinin sûreti her zemân göz önünde
olmas›d›r. 4/165
¥

¥

Râb›ta zikrden dahâ fâidelidir. 4/198

¥

Râb›tadan dahâ yak›n kavuﬂma yolu yokdur. 5/113 [K›-

yâmet ve Âh›ret: 165.]
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¥ Râb›tan›n kuvvetindendir ki, huzûrda ve gaybetde [hâz›r ve uzakda] olan vâr›dât›n [gelen feyzlerin] fark› anlaﬂ›lmaz ve ikisi bir tasavvur olunur. Hâz›r olmak ve uzak olmak
aras›ndaki fark sâbitdir. Lâkin bu fark râb›tan›n kuvveti nisbetinde azd›r. 4/197 [‹slâm Ahlâk›: 562.]
¥ Râb›ta ba¤l›l›¤› ço¤al›nca, sâlik [tesavvuf yolcusu] kendini pîrin ayn› ve onun s›fat› ve libâs› ile kendini mevsûf
[onunla vasflanm›ﬂ] bulur. Ve her nereye bakarsa, pîrin sûretini görür. 4/165
¥ Râb›tay› ve bât›n ile ilgili meﬂgaleyi, sabâh nemâz›ndan
sonra ve uyku vaktinde yapmak hoﬂdur. 6/166
¥ Râfizîlerin zuhûr edece¤i ve müﬂrik olduklar› ve katli
lâz›m oldu¤u hakk›nda hadîs-i ﬂerîf. 4/64
¥ Râh-› vüsûl [kavuﬂmak yolu] ahkâm-› islâmiyyeye tâbi’
olma¤a ba¤l›d›r. 4/29 [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Râh-› feyz [feyz yolu], muhabbet ve ﬂevk nisbetinde
aç›kd›r. Ve bât›ndan bât›na yol aç›lm›ﬂd›r. 6/37
¥ Râh-› inâbetde [inâbe yolunda], mâdem ki, kavuﬂmak
kendi gitmesi iledir, riyâzet ve meﬂakkat çokdur. ‹ctibâ yolunda kavuﬂmak, kavuﬂdurulmak yolu ile hâs›l oldu¤u için,
riyâzet ve meﬂakkat o kadar lâz›m de¤ildir. Onun riyâzeti,
ahkâm-› islâmiyyeyi yapmak ve sünnete riâyet etmek ve râz› olunm›yan bid’atlerden sak›nmakd›r. 6/220
¥ Rü’yâlar kâbiliyyeti haber verir. Ve iﬂe yak›n olan kuvveti [isti’dâd kuvvetini] haber verir. ﬁu’ûrlu yap›lan iﬂ de¤ildir. Bir gönül gerekdir ki, kâbiliyyeti zuhûra gelip, muâmeleleri kuvveden fi’le ulaﬂa. 5/135
¥ Rü’yet-i uhrevî [âh›ret rü’yeti], ilm-i huzûrî ile alâkal›d›r ki, o makâmda hâlis, âﬂikâr olma vard›r. ‹hâta yokdur. Bir
keyfiyyet ma’lûm olmaz. Nas›l ma’lûm olur ki, o hazretde
keyfiyyet yokdur. 4/210

Rü’yet-i basarîyi [göz ile görme¤i] inkâr eden mu’tezile, delîl olarak, rü’yet-i basarî, mukâbeleyi iktizâ eder.
[Karﬂ›l›kl› olmak lâz›m gelir.] Bu ise, Hak teâlâya cihet ve
¥
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nihâyet isbât›n› mûcib oldu¤undan, mümkin de¤ildir, derler. Hâlbuki, bu delîlleri Hak teâlân›n mahlûkât›n› görmesini de inkâr› mûcibdir. Mukâbele ﬂart olmaz. Zîrâ Hak teâlâ mekândan münezzehdir. 6/62
¥ Rü’yet, âhirete mahsûs ve mevcûddur. Ve bilinmiyene
âid olan rü’yetin nas›l oldu¤u da bilinemez. 4/189
¥ Ricâlün Lâ tülhîhim ticâretün ve lâ bey’un an zikrillah,
[Öyle kimseler vard›r ki, ticâretleri ve al›ﬂ-veriﬂleri onlar›,
Allahü teâlân›n zikrinden al›koymaz.] Hiçbir nesne onlar›n
maksûdu hât›rlamas›na mâni’ olmaz. 5/44
¥ Rücû’ eden (inen) kâmil insan; e¤er vilâyet kemâlât›ndan sonra inerse, zâhiri halka, bât›n› hakka müteveccihdir.
E¤er, nübüvvet kemâlât› sona ulaﬂ›p, rücû’ ederse (inerse),
zâhiri ve bât›n› halka müteveccihdir. 6/217
¥ Rahmeti gadab›n› geçmiﬂdir. Hâlbuki kâfirler çokdur.
Bunun cevâb›; rahmet ehlinden murâd, insan ve cinden tâ’at
ehli ve meleklerin temâm› olup, gadab ehlinden murâd, insan ve cinnin kâfirleridir. 4/11
¥ Rahmet; gadab üzerine fazla olmasa idi, bizim gibi günâhkârlara, dünyâ ve âhiretde kurtulma ümmîdi olmazd›.
Rahmetin çok fazla oldu¤undand›r ki, bu mikdar günâh ile
yeryüzünde seyr ederiz. Helâk olmay›p, envâ› ni’metler ve
ihsânlar ile berâber, k›yâmet gününde kurtulaca¤›m›z› ümmîd ederiz. Rahmet-i ilâhî dünyâda mü’mine ve kâfire ﬂâmildir. K›yâmet gününde rahmet, mü’minlere mahsûs olup, kâfirler mahrûm kalacaklard›r. 4/11
¥

Rahmet herﬂeyde vard›r. ‹llâ aﬂkda yokdur. 4/151

¥ Razzâk-› zül metîn’e ümûr-› me’âﬂ› sipâriﬂ edeler. [Metin olan Allahü teâlâya, yaﬂamak için lüzûmlu olan bütün iﬂlerini ›smarl›yalar.] Ve cem’iyyeti [mahlûkat›n düﬂüncesinden kurtulma¤›] onun tedbîrini terk eylemekde bileler. Zîrâ
tedbir, muâmeleleri ve sebebleri toplamak, devr eder, uzay›p
gider. Ondan tam bir cem’›yyet [düﬂüncenin toparlanmas›,
da¤›lmamas›] meydâna gelmesi mümkin de¤ildir. 4/178 [Es-

hâb-› Kirâm: 272.]
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¥ Rahîkun mahtûm âyet-i kerîmesi tefsîri. Muhabbet ﬂerâb›, ebrâr ve mukarreblerin kalblerinde bulunur. 6/105
¥ R›zk mukadderdir. Ziyâde ve noksan ihtimâli yokdur.
R›zk›n tenk [az] veyâ ziyâde [çok] olmas› Hak teâlân›n fi’l-i
hâss›d›r. Hiç kimsenin onda medhâli [müdâhelesi] yokdur.
6/208

“R›zk k›lleti ve iyâl kesreti ile berâber, musalli olan
[R›zk› az ve âilesi çok olup, nemâzlar›n› iyi k›lan] ve ehl-i islâm› g›ybet etmiyen benimle berâber haﬂr olur.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/110 [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem,” bi’setden önce, zikr-i kalbîye iﬂtigâl üzere idi. [Kalb ile zikr üzere idi.]
5/106 [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hutût-› mütenevvi’a ile müzeyyen [zînetli], mülevven [renkli] kumaﬂdan
elbiseyi severdi. [Bürd-i yemânî denilen pamuk ve ketenden
yap›lm›ﬂ elbiseyi severdi.] 5/106 [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bin dirhem
k›ymetli ridâ giyerdi. Nemâzda dört bin dirhem k›ymetli ridâ bulundu¤u evkât olurdu. [Cübbe giydi¤i olurdu.] 5/106

[K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ta’âm› lüzûmu
kadar yirdi. Doyuncaya kadar yimezdi. 5/51
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ahmed ismi
Muhammed isminden efdaldir. 5/1
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Kâ’be-i muazzamadan efdaldir. 4/183
¥ Hak teâlân›n ibtidâ halk etdi¤i nesne [ilk önce yaratd›¤› ﬂey] nûr-i Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem” idi.
4/113
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ma’rifete [bilme¤e] tâlibdir. Hâlbuki makâm-› mahbûbiyyetdedir [Mahbûbiyyet makâm›ndad›r]. 4/11
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¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” medhi ve senâs›. 4/10 [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kesret-i
hüznle mevsûf oldu¤unun sebebi [hüznünün çoklu¤unun sebebi]. 5/120
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, devâm-› fikr
ve tevâsul-i hüzn ile mevsûf iken, sâirlere ne hâs›l olur. 5/10
¥ Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vilâdetleri [do¤umlar›] ve vefâtlar› dahî pazartesi günü vâki’ oldu.
Günün âh›rinde [ertesi günü] intikal buyurup, sal› günü h›fz
olunup, çarﬂamba gecesi n›sf-ül-leyle karîb [gece yar›s›na yak›n], ve bir rivâyetde o gece defn olundu. Sinn-i ﬂerîfleri
[ömr-i ﬂerîfler, ﬂemsî] altm›ﬂ›nc› yaﬂ›nda iken veyâ [kamerî]
altm›ﬂüçüncü senesi ve bir kavlde dahî [yuvarlak hesâb ile]
altm›ﬂbeﬂ sâlinde [yaﬂ içinde] r›hlet [göç] vâk›’ oldu. Bu akvâl-i sâl-i vilâdet ile sâl-i vefât› dâhil-i hisâb edip etmemekle
[bu sözler, do¤um senesi ile vefât senesini say›p-saymamak
ile] veyâ yaln›z aﬂerât› ta’dât ile rivâyet edildi¤ine göre, tehâlüf [birbirine uymama] göstermekdedir. 5/51
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mukaddes
kabrleri, mubârek cesedlerinden boﬂ kalmaz. Muhtelif mahallerde vâk›’ olan mülâkat [konuﬂma] her ne kadar cesed
sûreti ile görünse de, rûhânîdir. Ve rûh mütecessid olur [cesed ﬂeklinde, bedeni ile görünür]. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye:

512.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile, vefâtdan
sonra konuﬂma rûhânîdir. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” uykusu i’tidâl
üzere idi. Mubârek kalbleri uyumaz; belki, çeﬂm-i se’âdetleri [mubârek gözleri] uyur idi. Ve ay›n onyedinci veyâ ondokuzuncu veyâ yirmi birinci günü fasd etdirirlerdi [hacamat
olurlard›]. 5/51

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mebde-i
te’ayyünü, te’ayyün-i hubbîdir. 4/21 [Hak Sözün Vesîkalar›: 322.]
¥
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¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” mütâbe’at
[tâbi’ olmak, uymak] yedi derece olup, birincisi, kalbin tasdîkinden sonra ve nefsin itmi’nân›ndan evvel olan ityân-›
ahkâm-› islâmiyye ki [ahkâm-› islâmiyyeyi yapmakd›r ki],
avâm ve zâhir âlimler bu derecededir. ‹kinci derece, ahlâk›
düzeltmek ve kalb hastal›klar›n› düzeltmek olup, sülûk erbâb›na mahsûsdur. Üçüncü derece, islâm›n hakîkati ve nefsin itminân› olup, erbâb-› vilâyete mahsûsdur. Dördüncü derece, nefsin itmi’nân›ndan sonra olan islâmiyyetin hakîkat›n›n aç›¤a ç›kmas›d›r ki, ulemâ-i râsihîne mahsûsdur. [Bütün
hayrl› iﬂler hakîkî ve kusûrsuz olmakd›r]. Beﬂinci derece,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kemâlât›n›n husûlidir ki [Ona mahsûs kemâlâta, yüksekliklere tâbi’ olmakd›r ki], ilm ve amelin dahli yokdur. Lütf ve ihsând›r. Büyük
Peygamberlere ve bu ümmetin pek az büyüklerine mahsûsdur. Alt›nc› derece, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mahbûbiyyet makâm›na ittibâ’d›r ki [tâbi’ olmakd›r
ki], mücerred muhabbet ile olup, fadl ve ihsân›n fevk›’dir
[üstüdür]. Birinci dereceden baﬂka bu beﬂ derece, bil cümle
makâmât-i urûca te’alluk eder. Yedinci derece, mutâbe’at-i
nüzûl ve hubûta te’alluk eder ki, cemî’i derecât-› sâb›kay›
câmi’dir. Tâbi’ ile metbû’ farks›z olmuﬂdur. 2/54, 4/140

[Se’âdet-i Ebediyye: 1. k›sm 30. madde.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” mütâbe’at olmad›kça, [tâbi’ olunmad›kça] kurtuluﬂa ermek mümkin de¤ildir. 5/110 [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” salevât getirmek, k›yâmet gününün korku ve ﬂiddetinden kurtulma¤a sebebdir. 5/53
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” muhabbeti
herﬂeyden ve kendi nefsinden ziyâde olmay›nca, îmân temâm olmaz. 4/128 [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ameli olup
[yapd›¤› iﬂler olup], hasâisinden olm›yan a’mâlin ityân›nda
[sâdece ona mahsûs olm›yan iﬂlerin yap›lmas›nda] izne ihtiyâc yokdur. Hâcetlerin hâs›l olmas› ve müﬂkilâtdan kur-
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tulmak için ba’z› ameller ve zikrler ve düâlar ve rukye, izne ba¤l›d›r. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” âdet ve ibâdetde az ve çok benzemeyi büyük se’âdet ve bereket ve yüksek derecelere kavuﬂmak bileler. Mahbûba teﬂebbüh edenler
mahbûb [Sevgiliye benziyenler sevgili] ve iktidâ edenler dahî mergûbdurlar [uyanlar dahî be¤enilmiﬂdirler] 5/71
¥

¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak istiyen, ahkâm-› islâmiyyeye sa¤lam yap›ﬂ›p, sünnete ittibâ’ [uymak] ve bid’atden sak›nmak üzerine olmal›d›r. Kitâb ve sünnetin ›ﬂ›¤› ile ayd›nlan›p, bid’at zulmetine ve ﬂeytânlar›n yoluna düﬂmekden uzak olmal›d›r. 6/74
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, dünyân›n [harâm ve mekrûh ﬂeylerin] tahrîbi için gönderildi. Ta’mîri için
gönderilmedi. “Hadîs-i ﬂerîf” 5/66
¥ Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ‹brâhîm aleyhisselâm›n milletine tâbi’ olunmas›n›n emr olunmas›, bir makâm›n husûli [geçilmesi, ç›k›lmas›] içindir ki, ona kavuﬂmak,
makâm-› ‹brâhîmden geçmedikçe müyesser de¤ildir. Ve makâm-› ‹brâhîme vusûl [ulaﬂma] dahî onun milletine mutâbe’ate ba¤l› oldu¤udur. Merkeze varmak, muhîtden [çevreden] geçmedikçe mümkin de¤ildir. 6/24
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bi’setden mukaddem [Risâleti bildirilmeden evvel] zikr-i kalbî ile meﬂgûl
oldu¤u mervi’dir. 5/59 [Hak Sözün Vesîkalar›: 339, K›yâmet ve Âh›-

ret: 97.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bana ve gayriye [baﬂkalar›na] dünyâ ve âhiretde vukû’ bulmas› muhakkak olan ümûrun [iﬂlerin] tafsîlini bilmem buyurmuﬂdur.
5/116.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
“Bir kimse ﬂübheyi ve riyâkârl›¤› hakl› dahî olsa terk eylese, Cennetin bir yerinde bir köﬂke kefîlim. Ve mizâh yoluyla dahî olsa, yalan› terk eden kimse için Cennetin ortas›nda ve güzel ahlâk sâhibine dahî Cennetin a’lâs›nda bir bey-

– 289 –

K›ymetsiz Yaz›lar – F:19

te [köﬂke] kefîlim.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Cevâb Veremedi: 342,
Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mu’âz ibni Cebele buyurdu ki, “Yâ Mu’âz! Sana vasiyyet ederim ki, takvâ
üzere ol! Hep do¤ru söyle. Ahd›na sâd›k ol. Emânete h›yânet etme. Yetîmlere merhamet et. Komﬂunun hakk›n› gözet.
Kimseye k›zma. Hep tatl› konuﬂ. Her müslimâna selâm ver.
‹mâm›n lâz›m oldu¤unu bil. Kur’ân-› kerîmin yolu olan f›kh
bilgilerini ö¤ren ve bu bilgilerden ayr›lma. Her iﬂinde âh›reti düﬂün. Hesâb gününe hâz›rlan. Dünyâya gönül ba¤lama.
Hep güzel, fâideli iﬂler yap. Hiçbir müslimân› kötüleme. Yalanc› ﬂâhidlik yapma. Do¤ru sözü kabûl eyle. ‹mâm-› âdile isyân etme. Yeryüzünde fesâd ç›karma. Her zemân, Allah› zikr
et. Gizli günâhlara gizli tevbe et. Âﬂikâr günâhlara âﬂikâr
tevbe et!” 6/6 [Hak Sözün Vesîkalar›: 347.]
¥ Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”, rü’yâda görmek, Medîne-i münevverede medfûn oldu¤u sûretle meﬂrût
de¤ildir. [O ﬂeklde görmek ﬂart de¤ildir.] Her ne sûretle müﬂâhede olunursa, ümmiddir ki, ﬂeytân onun sûretine giremez. Lâkin, rü’yâlar isti’dâd› haber verir, hâs›l olaca¤›n› göstermez. 6/219.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
“Cimri olarak yaﬂamak ve hevâya tâbi’ olmakla dünyây› dîne ihtiyâr etmek, insanlar aras›nda yay›ld›¤› zemanda, onlardan uzlet ve onlar›n iﬂlerini terk ile sabr eden kimseye ve o
zemânda âmil olan kimseye, di¤er zemânda o iﬂi iﬂleyen elli
kimsenin ecri [sevâb›] vard›r.” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ R›zâ-y› ilâhî, r›zâ-y› abdden akdemdir. [Allahü teâlân›n r›zâs› kulun r›zâs›ndan öncedir.] Öncelik o tarafdad›r.
6/238.
¥ R›zâ makâm›, sülûk makâm›n›n sonudur ki, onun meydâna gelmesi, kesb ve riyâzete ba¤l›d›r. Mutlaka makâmât-i
urûcun sonu demek de¤ildir. 6/59.
¥ R›zâ makâm›, makâmlar›n sonu olmad›¤›, bilâhere belli oldu. 4/196.
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¥ Rükû’ ve sücûd [secde] tesbîhlerinin nihâyeti yedidir.
Ba’z› rivâyetde dokuz ve onbir dahî vârid olmuﬂdur. 5/109.
¥

Renklerin ahseni [güzeli] yeﬂildir. Nur-i ahfâ yeﬂildir.

6/5.
¥ Rûha otuz y›lda vüsûl eden sâlik [kavuﬂan, eriﬂen sâlik],
Hudâya vâs›l oldum [kavuﬂdum] demiﬂdir. [Öyle zan etmiﬂdir.] 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥

Rûhun üsûlü s›fât-› zâidedir. 4/213.

¥ Rûh ile cesed bir araya geldi¤i zemânda, lezzet al›r ve
elem duyar. 6/217.
¥

Rûhun, bedenin sa¤ cânibine te’alluku vard›r. 5/126.

¥ Rûh, ne dâhil-i bedendir; ne hâricdir. [Ne bedenin dâhilinde, ne hâricindedir]. Bedene te’alluku tedbir ve tesarruf
cihetiyledir. 5/43.
¥ Rûh bedenden müfârakat›ndan [ayr›lmas›ndan] sonra,
fenâ bulmaz. Sâir [di¤er] âlem-i emr latîfeleri de böyledir. Ve
filân›n rûhâniyyeti zâhir oldu ve ﬂöyle ifâde ve istifâde edildi
derler. Ondan murâd, rûh latîfesidir. 6/140.
¥ Rûh, âlem-i ervâhdand›r. Ve âlem-i bîçûnîden [ötelerin
ötesinden] hissedârd›r. Fânî bedene âﬂ›k olup, bedene ba¤lan›p ve onun ahkâm› [iﬂleri] ile insibâ¤ [boyanma, temizlenme] ya’nî onun iﬂlerinin ﬂekline girip ve araﬂd›r›p, beden arac›l›¤› ile iﬂitip ve görüp ve konuﬂup ve bedenin lezzeti ile dahî lezzetlenip ve elemi ile dahî elemlenip ve onun hareket ve
sükûnu ile hareketli ve sâkin olmuﬂdur. 5/135.
¥ Rûhun renginde olan renge, sürh [k›rm›z›] humret [k›rm›z›l›k] üzere karar vermiﬂlerdir. 5/43.

–Z–
¥ Zekât vermiyenler arasâtda, nar gibi k›zg›n levhalar ile
da¤lanacak, hadîs-i ﬂerîfi. 5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
¥

Zekât›, emvâl-i nâmiyeden [ticâret mal›ndan] ve
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en’âm-i sâimeden [k›rda, çay›rda otl›yan kasab hayvanlar›ndan] ve toprak mahsüllerinden minnet ve ra¤bet ile edâ edeler. [Zekât› acele ve çabuk vereler]. Mal sadaka ile noksan
olmaz. Hadîsde vârid olmuﬂdur ki: “Zeheb (alt›n) ve f›dda
(gümüﬂ) her ﬂekilde ticâret mal›d›rlar. Bunlar›n sâhibi, zekât
hakk›n› yerine getirmezse, k›yâmet gününde, nardan safha
ve levhalar yap›l›p, ateﬂe at›l›p, temâm nar gibi oldukda, sâhibinin aln›n› ve s›rt›n› onunla da¤larlar. So¤udukda, tekrâr
iâde olunur. Mikdâr› ellibin sene olan günde, tâ ki kullar›n
aras›nda hesâblaﬂma temâm olup, ehl-i Cennet Cennete ve
ehl-i Cehennem Cehenneme vâs›l oluncaya dek, bu ﬂekilde
azâb olunur” diye buyurmuﬂlard›r. Kemâli kereminden, havalân-› havlden sonra [Nisâb mikdâr› mal oldukdan ve üzerinden bir sene geçdikden sonra] ve muhtâc olduklar› mahalle sarf olundukdan sonra, geri kalan mal›n, k›rk hissede bir
hissesi Allahü teâlâya sadaka eylemek üzere farz eylemiﬂdir.
Ne insâfs›zl›kd›r ki, onun edâs›nda ihmâl (tenbellik) göstere
ve hîle ile zekât vermiye. Cân ve mâl, bil-cümle Hak teâlân›nd›r. E¤er mal›n temâm›n› fukarâya vermeyi emr buyurup
ve cân› dahî taleb eylese [cân› vermeyi dahî emr buyursa],
Allahü teâlân›n vâlühleri [onun aﬂk› ile yananlar] ve hayranlar›, hiç b›rakmadan ve kaﬂlar›n› çatmadan ve ﬂevk ve arzû
ile [cân ve mâl›n] temâm›n› îsâr ederler [cömertce verirler]
ve se’âdetlerini onda bilirler. 5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
¥ Zelle ve me’âsînin [Günâhlar›n ve hatâlar›n] ilâc›, tevbe ve inâbet ve pîrin teveccühü iledir. 6/222.

Bu zemân, nübüvvet zemân›ndan uzak ve sünnetlerin
nûrlar›n›n azald›¤› zemând›r. Ve bid’at zulmetinin artd›¤› zemând›r. 4/74.
¥

¥ Zemân-› belâ ve evkât-› ibtilâda [belâ ve zorluk zemân›nda], nef-yü isbât sühûlet ile [kolayl›kla] müyesser olur.
4/42. [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Zemâne ehlinin kalbinde, müdâhene o kadar mütemekkin olmuﬂdur ki [yerleﬂmiﬂdir ki], Allahü teâlân›n emr
ve nehyine riâyet ziyâde düﬂvard›r [güçdür, zordur]. 4/212.
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¥ Zemân›n ve zemâne ehlinin de¤iﬂmesinden kalb daralmas›ndan ve onun devâm etmesinden ve kalkmas›ndan infiâle düﬂmiyeler [üzülmiyeler]. Belki ibret al›p, korkmal› ve
titremelidir. Cümleyi Hak sübhânehudan bileler. Ve her nesneyi ona havâle edeler. 6/43.
¥ Zemin her ne kadar zulmet ve karanl›k içinde oldu. Lâkin çeﬂme-i hayât zulümâtdad›r. [Âb-› hayât karanl›kda bulunur.]. 6/65.
¥ Z›nd›klar ve mülhidler mezhebine göre, günâha ›srâr
eden ve devâm eden ârif azâb olunmaz. 5/53.
¥ Z›nd›k›n maksad›, islâmiyyeti y›kmakd›r. Her neﬂ’enin
[dünyâ ve âhiret hayât›n›n] hükmleri baﬂkad›r. Birini di¤erine kimse kar›ﬂd›ramaz. Me¤er câhil veyâ z›nd›k ola. Bu neﬂ’e
[dünyâ] sûret ve hakîkatden mürekkebdir. Bu neﬂ’ede hiç
hakîkat sûretden ayr› de¤ildir. Âh›ret neﬂ’esi [hayât›] ki, hakîkatin zuhûrudur. Sûretlerin hakîkatlerden ayr›lmas› o
vaktde hâs›l olur. Bir hükm ki, islâmiyyetde, yolun baﬂ›nda
olana lâz›m gelir, sonunda olana dahî lâz›m gelir. Bütün
mü’minler ve ârifler, avâm ve havâs, bu ma’nâda, ayn› derecede müsâvîdir. Z›nd›k, yapd›¤› iﬂleri Allahü teâlâdan bilip,
kendi nefsini bundan uzak tutup ve böylece dinden ve îmândan ç›kar. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

Zî-hicr-i dositân hûn ﬂüd derûn-i sîne cân-› men,
Firâk-› hem-niﬂînân suht ma¤z-› istehân-› men.

[Sevdiklerimden ayr› kald›¤›m için, gö¤sümde rûhum
kan a¤l›yor.
Birlikde oturduklar›m›n ayr›l›¤›, kemiklerimin ili¤ini
yak›yor.] 4/157.
¥ Zühd, tevbe ve tevekkül, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” mütâbe’at ile olmad›kca, makbûl de¤ildir.
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]

“K›yâmet günü Allahü teâlân›n huzûruna kavuﬂanlar,
vera’ ve zühd sâhibleridir.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/110. [Fâideli Bilgiler:
¥

169, Cevâb Veremedi: 349.]
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¥ Zeytine, yetmiﬂ Peygamber, bereket ile düâ etmiﬂdir.
4/113.
¥ Zeytinin en çok fâidelisi [fâidesi çok olan›], ﬁâmda yetiﬂir. Mübârek bir a¤açd›r. 4/113.

–S–
¥ Sâlike iki ﬂey lâz›md›r. Muhabbet-i ﬂeyh ve devâm-›
zikr. [Hocas›n› sevmek ve devâml› zikr etmek.] 4/198.
¥ Sâlikin, murâd›n› taleb eylemesi [kendi murâd›n› istemesi] Hakk›n murâd›n› red etmesi demekdir. 6/67.

Sâlik, istek ve arzûlar›ndan kurtulup, Hakk›n irâdesiyle hareket edince [teslim olunca], meﬂîhat makâm›na yak›ﬂ›r.
Bu hâl ise, vilâyetin birinci (ilk) kemâlidir. 4/?
¥

¥ Sâlik [tesavvuf yolcusu] evvelâ kendi kullu¤unu izhâr
edip ve nefsine kulluk etmekden ve hevâs›na tapmakdan ve
hayâlindeki putlar› Mevlâya ortak koﬂmakdan [kendi baﬂ›na
hareket etmekden] halâs bulmak zarûrî olarak lâz›md›r.
5/26.
¥ Sâlik kendi isteklerinden kurtulmad›kça ve kalbinde
Hak sübhânehüden gayri hiçbir maksûdu kalmay›p, eﬂyâya te’alluk eden [ba¤lanan] ilmi ve sevgisi kopmad›kça,
yükseklere [Allahü teâlâya, o yüce makâma] yol bulamaz.
6/67.
¥ Sâlik-i müsteide [istidâd sâhibi bir sâlike] dahâ tarîkati
ilk ö¤rendi¤i günde, kalbin fenâs›ndan niﬂân ayân oldu. [Fenâ makâm›ndan iﬂâret görünür.] 4/235.
¥ Sâlik-i reﬂîd [do¤ru yolu tutan sâlik] zikr ve fikre devâm edip, ikbâl ve teveccühün devâm›na [mesûd, se’âdetli
olman›n ve do¤ru yolda bulunman›n devâml› olmas›na], z›d
olanlardan yüz çevirip ve ezelî inâyet tâlibin hâline ﬂâmil
oldukda, tedrîcen onun kalbini sultân-› zikr istilâ eder. Bir
hâl üzere ki kalbin zikri devâml› olur. [Devâm eder]. Zâhirin gafleti kalbe sirâyet eylemez. Zâhir [d›ﬂ, beden] ne ile
meﬂgûl olursa, gerek gâib olsun, gerek hâz›r olsun ve gerek
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uyan›k olsun ve uykuda olsun, bât›n dâimâ zikr ve huzûrda
olur. 4/23. [Hak Sözün Vesîkalar›: 325.]
Sâlik-i bî çâre [bîçâre tesavvuf yolcusu], çünki süflî âleme tutulmuﬂdur. Ulvî âlem ile münâsebeti yokdur. ‹ki tarafl› bir tavassut ediciye [arac›ya] muhtâcd›r ki, sâlikin o arac›
olan ﬂeyh ile münâsebeti ne kadar çok olursa, onun kalbinden o kadar çok feyz al›r. 4/78.
¥

¥ Sâlike her nereden bir nisbet [feyz, hâl] eriﬂirse [gelirse], kendi pîrinden bile. K›ble-i teveccüh perâkende ve perîﬂân olmaya. 6/42.
¥ Sâlik, beﬂerî kirlerden bât›n aynas›n› temizleyip ve
mâ-sivâdan yüz çevirdikde fenâ hâs›l olur. Ve ilâhî ismler
kendisinde tecellî etmekle, her bir ism ile bekâya ve hakîkata kavuﬂur. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret:

161.]
¥ Sâlik, her ne kadar yükselirse de ve yak›nl›k elde etse
ve fenâ ve bekâ ile müﬂerref olsa, zât ve s›fât-› ilâhîde ortakl›k hâs›l olmaz. Çünki, kulluk gücünün d›ﬂ›na ç›kamaz.
4/76.
¥ Sâlik kendini yok bilir. Ve kavuﬂulanlar› asldan bilmeyip, asla sipâriﬂ eylemezse, adem denir ki, fenâ-y› cezbedir.
Ve ondan rücû mümkindir. Lâkin fenâ-y› hakîkî ona muhâlifdir ki, dönüﬂden emîndir. 4/122.
¥ Sâlikin iﬂi, taﬂ gibi kat› ve gücsüz olmak, kabz [darl›k]
vâs›tasiyle yâhud zelle, [hatâ] iﬂlemekle ve beﬂerî s›fatlar›n
galebesi cihetiyle bât›na zulmet hâs›l olmas›yledir. Böyle
vaktde tevbe ve istigfâr lâz›md›r. 6/121.
¥ Sâlikin yükselmekden mahrûm kalmas›, yâ sudûr-›
zelle [zellenin hâs›l olmas›] veyâ irtikâb-› me’âsîdir ki [günâh iﬂlemesi sebebi iledir ki], ilâc› tevbe ve inâbet ve pîrin
teveccühü ile olur. Veyâhud ﬂevk ve talebin azalmas›d›r.
Onun ilâc› dahî, pîrin teveccühüdür ki, Onun bereketiyle
hem ﬂevk ve taleb ve hem yükselme meydâna gelir. Veyâ
yüksek isti’dâd›n›n olmay›ﬂ›d›r. Onun dahî ilâc›, yüksek
isti’dâtdan hissedâr olan pîr ile sohbet ve Ona tam mu-
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habbet ve pîrin teveccühü ve muhabbeti iledir. Onun bereketi ile kendi isti’dâd›ndan yüksekli¤e terakkî edip ve
muhabbet cezbesiyle pîrin gizli hâllerini [üstünlüklerini]
cezb eder ki, bu seyr geçicidir. Tabî’î de¤ildir. Veyâhud
i’tikâdda bozukluk vard›r ki, ilâc› yokdur [ilâc kabûl etmez]. ‹’tikâddaki gevﬂeklik, öyle bir geçid vermez engeldir ki, onun yolunu kesmiﬂdir. ‹’tikâd tâm ve ﬂeyhde fânî
olmad›kca terakkî mümkin de¤ildir. Ve dâimâ s›k›nt›da
kalmaya mahkûmdur. 6/222.
¥ Sâliklerin isti’dâdlar› çeﬂidli olup, tasarruf sâhibi pîr, bir
sâliki, isti’dâd›ndan yukar› mertebelere ulaﬂd›rma¤a kâdirdir. Ammâ, sâlikin isti’dâd›na münâsib olan yüksek mertebelere ulaﬂd›rma¤a kâdirdir. Yoksa isti’dâd›na z›d olan mertebelere yükseltme¤e kâdir de¤ildir. 5/120.
¥ Sâlik, Muhammed-ül-meﬂreb olmad›¤› takdîrde, Muhammed-ül-meﬂreb olan ﬂeyhinin, sohbetinin câzibesi ve teveccühü sebebi ile, vilâyet-i Muhammediyyenin kemâlât›na
ulaﬂ›r. O vilâyetin ona mahsûs olan hâlleri ile ﬂereflenir. Lâkin, ona Muhammed-ül-meﬂreb demek veyâhud vilâyet-i
Muhammedî sâhibi demek mümkin de¤ildir. Zîrâ bu kemâl
onda yokdur ve uzakd›r. Zâtî ve tabî’î de¤ildir. Onun vilâyeti, aya¤› alt›nda bulundu¤u Nebînin vilâyetidir. 6/140.
¥ Sâlikin asl›l üsûlü (as›l asl›), i’tibârât-› ilâhîdir. [Allahü
teâlân›n ihsân› iledir.] 4/1.
¥ Sâlik yolun baﬂ›nda iken zevkler ve de¤iﬂik hâller ve çeﬂidli s›rlar ve ma’rifetlerin beyân› kâindir. [Bunlar hâs›l olur.
Bunlar›n merkezidir.] Yolun temâmlanmas›ndan sonra, yüksek derecelere ulaﬂd›kda, cehl ve acz ve dilin tutulmas› hâs›l
olur. 4/88.
¥ Sâlikin mebde-i te’ayyünü olan ism, sâlikin idrâkini istilâ edip, sâlik kendi varl›¤›n› onun yan›nda örtülü olarak ve
kendini yok bulur. O ismde fânî olup, vücûdu ve kemâlât-›
vücûdu ondan bilip ve ona tâbi’ oldukda, mutlak fenâya ulaﬂ›r. 5/120.
¥
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nünde seyr eyledikde, aslda ve asl›n asl›nda seyr sâhibidir. Ve
mu’âmelesi ondan yükseklere terakkî eyledikde, bu ismle
tesmiye olunmaz. [Bu isme ba¤l› de¤ildir.] Asllar› dahî z›ller
[gölgeler] gibi yolda [yolculukda] geçer. Bil cümle esmâ ve
i’tibârât [esmâ ve i’tibârât›n temâm›] bu makâmdan hâricdir.
Ve kelâm-› mecîd [Allahü teâlân›n kelâm›] bu yüksek makâmda dâhil oldu¤u için, çâresiz bu hâl tilâvet ile kuvvetlenir. [Kur’ân-› kerîm okumakla kuvvetlenir.] 4/224.
¥ Sâlik, kendi s›fat ve kemâlât›n› Hak teâlân›n s›fat ve kemâlât› görmek, tecellî-i s›fatdand›r. Kemâl-i tecellî oldur ki,
bu z›llerin kendi asl›na ve ademin dahî adem-i mutlaka [yoklu¤un dahî mutlak yoklu¤a] döndü¤ünü anlay›p, kendini s›fatdan ayr› [uzak] bula ve kendini yokluk sahrâs›na atm›ﬂ
ola. 5/58.
¥ Sâlikin mebde-i te’ayyünü olan isme eriﬂmesi ve onda
fenân›n ele geçmesi, insan›n kemâl mertebesi de¤ildir. Nitekim, vilâyet bu fenâya ba¤l›d›r. Lâkin bu kavuﬂmada çok
mertebeler vard›r. Ve bu ismin o kadar z›lleri vard›r ki, sâlik
her bir z›lle vâs›l oldu¤u zemânda, o z›l sâlike asl unvân› [ismi] ile görünüp, sâliki o noktaya kavuﬂdurur. Hangi sâhib-i
devletdir ki, asla vâs›l ola. [Asla vâs›l olan, devlet sâhibidir.]
Bu makâm, sâliklerin muradlar›na nâil olamad›klar› ve
ayaklar›n›n kayd›¤› makâmd›r. 5/60.
¥ Sâlikin mebde-i te’ayyünü ﬂu’ûn mertebesinden ise,
ayn-› sâbiteye kavuﬂma ve onda fenâdan sonra, ayn ve eser
zevâl bulur. Zîrâ ﬂu’ûnun âlem ile hiç münâsebeti yokdur.
Zîrâ, âlem z›ll-› s›fatd›r. Z›ll-› ﬂu’ûn de¤ildir. [S›fat›n z›ll›dir,
ﬂu’ûnun z›ll› de¤ildir.] ﬁimdi bir ﬂânda fenâ, onun mutlak
fenâs›n› müstelzim [lâz›m gelen] ve ayn ve eserini izâle
eder. [Ortadan kald›r›r.] E¤er ayn-› sâbite-i sâlik, makâm-›
s›fatdan ise, ona fenân›n eriﬂmesi, vücûd-i sâliki umumî
olarak mahv edici olmaz. Ve eserini ortadan kald›rmaz.
5/84.

Sâlikde kemâl husûlü [kemâlin hâs›l olmas›] dört derece üzeredir. Birinci derece, imkân derecelerini kat’ edip,
kendi mebde-i te’ayyünü olan isme kavuﬂmakd›r ki, fenâ¥
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n›n hâs›l olmas› buna ba¤l›d›r. ‹kinci derece, o ismde seyr
edip, kemâlâti ile mütehakkîk olmakd›r ki [kemâlât› ile tahakkuk etmekdir ki], bekây› tahsil eder. Üçüncü derece, ismin sonuna ulaﬂ›p,ism ile bekâ bulmakd›r. Bu üç derece,
seyr-i ilallah ve fillaha ba¤l›d›r ki, kemâlât-› urûcdur. [Yükseliﬂin kemâlidir.]. Dördüncü derece, iniﬂe ba¤l›d›r ki, seyr-i
anillahi billahd›r. Ve seyr-i-fil-eﬂyâd›r. 5/130.
¥ Sâlik, mahviyyet ve istihlâk zemân›nda [gark olma,
kendini gayb etme zemân›nda] kendi te’ayyün-i imkânîsini
vücûd-i hakkânî ile aç›¤a ç›kar›p ve ahlâk›, Allahü teâlân›n
ahlâk› ile ahlâklanma olur. 6/8.
¥ Sâlikin terakkî ve urûcu asâlet ve z›ll›yet alâkas› olan
makâmlardad›r. Bu alâka temâm oldukda [kesildikde], terakkî düﬂünülemez. Mebde-i zâtdan sâlikin nasîbi olmaz.
Mümkinde zâtdan bakîye yokdur ki, zâtdan hissedâr ola.
6/58.
¥ Sâlik, terakkî zemân›nda mebde-i te’ayyün olan ismin
z›llerinden bir z›l ile, hakîkatlenir. [Mütehakk›k olur.] Dahâ
yukar›ya baﬂlay›nca, dahâ üst z›l ile ki, evvelkinin asl›d›r.
Mütahakk›k olur. [Hakîkatlenir.] Ve kezâ, ikinci asldan
üçüncü asla ve üçüncü asldan dördüncüye, Allahü teâlân›n
diledi¤i kadar bekâ bulur. Hangi devlet sâhibidir ki, z›ller
mertebesinin temâm›ndan geçip, ismin asl›na kavuﬂur. 4/47.
¥ Sâlikin mu’âmelesi [fe’âliyeti], z›ller mertebesinden ve
asl mertebesinden dahâ yukar› ilerleyince, asl› dahî z›l gibi
geçip, yüksek dereceleri ve ay›rd edememe sebebi ile o iﬂin
netîcesi acze ve cehâlete ulaﬂ›p, kelime-i tayyibeye ba¤l› olan
fe’âliyet sonuna gelmiﬂ olur. Ve bu kelime-i mubârekenin
tekrâr›, o makâmda netîce vermez. Ve o makâmda terakkî
[yükselme] derece-derece, Kur’ân-› kerîm okumak ve nemâz ile olur. 5/119.
¥ Sâlik ma’rifetini temâmlay›p, urûc ve nüzûl [yükselme ve iniﬂ] makâmlar›n› mufassal bir ﬂeklde kat’etdikden
sonra, s›rf yokluk makâm›na inerek, orada Allahü teâlân›n
zât›n›n›n aynas› olur. ‹smlerin kemâlât›n›n hepsi, onda zu-
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hûr bulur. ‹lm mertebesinde her ne kadar anlat›lanlar zuhûr bulmuﬂ ise de, hâric mertebesinde, âyine ol ârifdir ki,
hâricde bütün kemâlât müﬂâhede olunur. 4/148.
¥ Sâlik, emâneti ehline sipâriﬂ eder [›smarlar]. Ya’nî, âriyeti [emâneti] olan kemâlât›, sâhib-i kemâlâta [kemâlât sâhibine] havâle edip, o kemâlât›n aynas› olan [göründü¤ü
olan] adem-i mukayyedi, adem-i mutlaka [hiçbir ba¤l›l›¤›
olm›yan yoklu¤u mutlak yoklu¤a] sipâriﬂ ederse, onu cenâb-› akdese [Allahü teâlâya] yol bulma¤a lây›k hâle getirip, bekâ-billâh ile ve ikinci derecede olan tecellî-i zât ile
müﬂerref ederler. Mâdem ki, yokluk lekesi ile lekelidir. O
hazretin yak›nl›¤›na lây›k de¤ildir. Bu aks yolu ile müﬂâhede ve emânet dahî vehmdeki bir i’tibârd›r ve ilmdeki de¤iﬂiklikdir ki, hakîkaten hiçbir vakt kemâl o hazretden ayr›lmam›ﬂ ve yokluk dahî hakîkatde, mutlak yoklukdan ayr›lmam›ﬂd›r. 4/232.
¥ Sâlikin mu’âmelesi [iﬂi] üsûlden bâlâya [asllardan yukar›ya] revâne olup [ilerleyip] ve anlama kalmay›nca, terakkî
[yükselme] o makâmda Kur’ân-› kerîm okumak ve nemâz
iledir. (Ehl-ül-Kur’ân Ehlullah) hadîsinden murâd, bu cemâ’at olmak mümkindir ki, bunlar, hakîkat-i fenâ ve bekâya
mazhar olmuﬂdur [kavuﬂmuﬂdur]. Bu dereceden evvel vâki’
olan tilâvet, ebrâr›n amelidir. Ve o makâmda kelime-i tayyibenin tekrâr› fâidelidir ve terakkî sa¤lar. Çünki, bu kelime-i
mubârekenin bereketi ile bât›n›n temizlenmesi hâs›l olmuﬂdur ve Kur’ân-› kerîm okumakda mahâret kazand›kda,
[Kur’ân-› kerîmi temizler tutar] bu ma’nâya iﬂâretdir. 5/67

[Hak Sözün Vesîkalar›: 343.]
¥ Sâlikin cezbesi, sülûkundan önce ise, sülûk onun cezbesi esnâs›nda hâs›l olur. Seyr-i enfüsînin esnâs›nda [z›mn›nda]
seyr-i âfâkî hâs›l olur. Zîrâ, cezbe seyr-i enfüsîden, sülûk
seyr-i âfâkîden ibâretdir. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet

ve Âh›ret: 161.]

Sâlikin kâbiliyyeti mikdâr›nca, hangi Nebîye münâsib
olursa, Onun vilâyetini bulur [al›r]. 5/120.
¥
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¥ Sâlikde olan muhabbet, onun muhabbetinden bir k›v›lc›m ve e¤er ﬂevk ise, onun ﬂevk›ndan bir k›v›lc›md›r. Teferru’âtda olan zuhûrat, asldan al›nm›ﬂd›r. Hiç birﬂey kendi
müstek›l de¤ildir. 6/60.
¥ Sü’âl [dilenmek] harâm ve kötüdür. Lâkin zarûret ve
acz zemân›nda mubâh olur. E¤er iﬂ ölümle alâkal› ise, dilenmek halâl, belki azîmet, belki vâcib olur. Ölü eti ve h›nz›r eti
gibidir. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Sü’âl [dilenmek] ölüme düﬂen için veyâ avret mahallini örtecek gücü olm›yana ve çal›ﬂma gücü olm›yana mubâhd›r. Ölü eti ﬂartlar› gibidir. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›:

337.]
¥ Sü’âl [dilenmek] bir ejderin [y›lan›n] a¤z›na elini sokup,
bir ﬂey almak ve ç›karmakd›r, “hadîsi”. 5/37. [Hak Sözün Vesî-

kalar›: 337.]
¥ Seherlerde a¤lama¤› ve istigfâr› ganîmet bilip, en mühim iﬂ kabûl edeler. [‹ﬂlerin büyüklerinden kabûl edeler.]
6/13.
¥ Seherde uyan›kl›¤› mümkin oldu¤u kadar elden b›rakmay›n›z. Ve o vaktde nemâz›, istigfâr› ve hüngür-hüngür a¤lama¤› ganîmet biliniz. 4/14.
¥

Ser çeﬂme birdir. [Kaynak birdir.] 6/215.

¥ Se’âdet-i ebedîye [ebedî se’âdet] ve sonsuz kurtuluﬂ,
Enbiyâya uyma¤a ba¤l›d›r. 4/10. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Sefer der vatan, seyr-i enfüsîdir ki, ona cezbe de derler.
Bu büyüklerin baﬂlang›cda mu’âmeleleri, bu seyrdedir. [Bu
yolculukdan baﬂlarlar]. 4/165.
¥ Sekrin çoklu¤u ve muhabbetin aﬂ›r›l›¤›, sâlikin basîreti
gözünden temyîzi ref’ edip [hakîkati ay›r›p] mümkini vâcibi
teâlâ gibi gösterir. Fekat bu iﬂ sâlikin ﬂühûdundad›r. Ve hakîkatde böyle de¤ildir. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve

Âh›ret: 161.]
¥

Sekrden sahva [serhoﬂlukdan ay›kl›¤a] ve cem’den
– 300 –

fark-› ba’del-cem’a [bir görmekden, ayr› görme¤e] ve küfrden îmâna geleler ki, kemâl budur. 4/39.
¥ Sekr, fenâ hâli ve ﬂu’ûrsuzluk hâlidir. Hub ve sencidedir. [Güzel ve ölçülüdür]. Lâkin o hâlde kalmak, be¤enilmiﬂ
de¤ildir. 4/26.
¥ Sekr ve sâlikin kendinden geçmesi, her ne kadar muhabbet yolu ise de, nemâz› bozulur. 5/120.
¥ Sekr sâhibi ma’zûrdur. Fekat, sekr bilgilerini [hâllerini]
taklîd etmek iyi de¤ildir. 4/39.

Sekr ehli, olgunlu¤u [kemâli] ﬂühûd ve müﬂâhedeye
ba¤l› bilip, tecellîler ile kanâ’at etmiﬂ ve lezzet bulmuﬂ, tevhîd ve ittihâda kap›lm›ﬂlard›r. Bu cemâ’at her ne kadar imkân perdesinden ve zulmânî perdelerden uzaklaﬂm›ﬂlarsa da,
lâkin nûrânî perdelerde ve vücûbî perdelerde kalm›ﬂlard›r.
Ve ondan kurtulamam›ﬂlard›r. Ve onun görünmesini Hak teâlân›n görünmesi ve tecellîsi bilmiﬂlerdir. Ve tecellî-i zât berkî’dir. [Bir an tecellîdir]. Ya’nî berk-› hât›f gibidir. [ﬁimﬂek gibi göz kamaﬂd›r›r.] Ve tekrâr mestûr olur [örtülür] derler.
Hâlbuki, bundan ötedeki mertebelere ulaﬂan büyükler, tevhîd [birlik] ve ittihâd›, pesmânde-i râh k›l›p [birleﬂmeyi geride b›rakm›ﬂ olup], tecellîlerden ve zuhûrlardan çok yükseklere ulaﬂm›ﬂlar, ﬂühûd ve müﬂâhedeye iltifât etmeyip, perdelerden temâmen kurtulmuﬂlar ve yakînen bilmiﬂlerdir ki, bu
ﬂühûd, Hak sübhânehunun ﬂühûdu de¤il ve bu tecellî, Hak
teâlân›n zât›n›n tecellîsi de¤ildir. Belki s›fatlar›ndan bir s›fat›n ve kemâlât›ndan bir kemâlin zuhûrudur ki, bunlar zât-i
teâlâya hicâbd›r [perdedir] ve Allahü teâlân›n zât›n› taleb
eden, s›fat ve kemâlât›n ﬂühûdi ile kanâ’at etmez ve kâfî bulmaz, râhatlamaz. 6/122.
¥

¥ Selâmet-i kalb ki [kalbin selâmeti ki] bu yolun ilk ﬂart›d›r. O vaktde mâsivân›n sevgisi ve unutulmas› [kalbden at›lmas›] gerçekleﬂir. 4/105.

Selâm›, insanlara güleryüz ile vermek, sadakadan addedilmiﬂdir, hadîsi. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Ve¥

remedi: 342.]
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¥ Silsile-i îcâd [yarat›l›ﬂ zenciri] Resûlullaha ba¤l› ve Rubûbiyyetin aç›¤a ç›kmas›, Ona ba¤l›d›r. 4/10. [‹slâm Ahlâk›:

557.]
¥ Silsiletüz-zeheb kitâb›nda Mevlânâ Abdürrahmân Câmî, vahdet-i vücûdu zem ediyor. Kendisi ise, vahdet-i vücûd
muhakk›klerindendir [ehlindendir]. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
¥ Sultân-› vakte [vaktin sultân›na] nasîhatlar ve ni’metin
ﬂükrünü edâ etmek hakk›nda mektûb. 6/6 [Hak Sözün Vesîkala-

r›: 347.]
¥ Sultân rûh gibidir. Di¤er insanlar, cesed gibidir. Sultân›n ›slâh›na çal›ﬂmak lâz›md›r ki, zemân›n durumuna göre,
islâmiyyeti yaymal›, anlatmal›d›r. Mübâlega ve zorlama da
hoﬂdur. Ammâ, ziyâde mübâlega olunm›ya [haddi aﬂmaya].
4/74.
¥ Sultân-› vakte [vaktin sultân›na], fenâ-y› kalb ve fenâ-y›
nefsî ve ba’z› fâideler ve ma’rifetler beyân eden mektûblar.
6/237.
¥ Sultân-› vaktin [vaktin sultân›n›n] dindâr olduklar› beyân olunmuﬂ, bu hâle ﬂükr edilmiﬂdir. Sultânlar aras›nda bu
nev’ini bulmak anka kuﬂu hükmündedir. Ümmiddir ki, yak›nda [k›sa zemânda] kalbin fenâs› ile ﬂerefleneler ki, vilâyet
derecelerinin ilkidir. Bu ma’nây› onlar›n hakk›nda karîb-ül
husûl (onlar›n bu dereceye ulaﬂaca¤›n› yak›n) buluyorum.
6/242.
¥ Sülûk, cânib-i tâlibdendir. [Sülûku tâlib yapar]. Ya’nî
yola gitmekdir. Lâkin, cezbe, cânib-i matlûbdand›r. [Çekilmek, Allahü teâlâdand›r]. Ya’nî yola götürmek olur. Gitmek
ile götürülmek aras›nda büyük fark vard›r. 6/121, 1/117.

[Mektûbât Tercemesi: 166.]
¥ Sofiyyenin yolunda sülûk lâz›md›r ki, Allahü teâlây› tan›mak müyesser hâs›l ola. [Ele geçe.] Ve nefsin hevâs›ndan
kurtulmak hâs›l ola. Her kime bu ma’rifet hâs›l ise, “Ona
müjdeler olsun, onun için ne mutlu” kendi yarat›l›ﬂ›ndan
maksad ne ise onu yerine getirmiﬂ, insânî kemâlâta ulaﬂm›ﬂ-
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d›r. 5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
Sofiyyenin yolunda sülûk ve muhabbet-i zâtiyyeye kavuﬂmak, Habîb-i Rabbil âlemîne tâbi’ olmadan, hâs›l olmaz.
4/22. [Hak Sözün Vesîkalar›: 324.]
¥

¥ Sülûk ve di¤er bir ta’bîrle seyr-i ilallah, son noktaya
ulaﬂ›p, mâsivâdan kurtulunca, fenâ hâs›l olup, seyr-i fillaha
baﬂlamak olur ki, buna cezbe derler. 5/140. [K›yâmet ve Âh›ret:

164.]
¥ Sülûk, ismlerin ve s›fatlar›n tafsîlinde terakkî [yükselmek] ise, merâtib-i vüsûl nihâyet pezîr de¤ildir. [Vüsûl mertebelerinin nihâyeti yokdur.] E¤er kat’-› merâtib-i esmâ ve
s›fat icmâlen vâki’ ise, menâzil-i vüsûl inkitâ’ pezirdir. [E¤er
ismler ve s›fatlar mertebelerini geçmek, k›saca vâki’ ise, vüsûl menzillerinin nihâyeti vard›r.]. 6/217.
¥ Sülûk ve riyâzetden, tâ’at ve ibâdetden maksad, sâlik,
kendinin, asl›n›n adem oldu¤unu bilmekdir. 5/91.
¥ Bir sünneti ihyâ, yüz ﬂehîd sevâb›d›r, hadîs-i ﬂerîfi.
4/228. [Eshâb-› Kirâm: 273.]
¥ Sünnete uymak elbette kurtulma¤a sebebdir. Ve netîceye ulaﬂd›r›r. Ve dereceleri yükseltir. Sünnetin d›ﬂ›nda kalanlar ise tehlükedir. 6/51.
¥

Sûre-i ihlâs›n tefsîri. 4/76.

¥ Seyr ve sülûkdan maksâd, ma’rifetullahd›r. Ma’rifeti elde etmek zarûrîdir ki, vilâyet-i hâssas›z ele geçmez. 6/2.
¥ Seyr ve sülûkdan maksad, perdeleri kald›rmakd›r. Yoksa (kayd alt›na al›nam›yan) ankay› ele geçirmek de¤ildir.
6/122.
¥ Seyr ve sülûkdan maksad, sûretleri ve gaybî nûrlar› temâﬂâ [müﬂâhede] etmek de¤il, nefsin baﬂ›-boﬂlu¤unu gidermek ve kullu¤u tahsîldir [ele geçirmekdir]. 4/230. [Se’âdet-i

Ebediyye: 959.]
¥ Seyr ve sülûkdan maksad, fenâ ve kendini yok bilmekdir. Ve hakîkî matlûbdan baﬂkas›na tutulmakdan kur-
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tulmakd›r. 4/104.
Seyr ve sülûkun hülâsas› [özü], matlûbun huzûru müyesser olup, ârifin nefsinin aradan ç›kmas›d›r. 4/216.
¥

¥

Seyr-i âfâkî, matlûbu kendi d›ﬂ›nda aramakd›r. 4/165.

Seyr-i ilallah derecesini geçmek, ellibin senelik yoldur.
4/122.
¥

¥ Seyr-i ilallah, beﬂ latîfenin asllar›na yükselmekle imkân
dâiresinin seyridir ki, sülûkden ibâretdir. 5/60.
¥ Seyr-i ilallah, Allahü teâlân›n ismlerinden sâlikin mebde’i te’ayyünü olan isme kadard›r ki, ismin z›ll›dir. Bunda
imkân dâiresini geçmek vard›r ki, vücûb mertebelerinden
olan isme ulaﬂ›r. 6/207.
¥ Seyr-i fillah-› sâlik, mebde’i te’ayyünü olan ve z›l dâiresinde bulunan ismden i’tibâren olan seyrdir ki, Allahü teâlân›n ism ve s›fatlar› dâiresinde seyr ma’nâs›nad›r. 6/207.
¥ Seyr-i enfüsî, kendine gelip, kendi kalbinin etrâf›n› devr
etmekdir. 4/165.
¥ Seyr-i âfâkî, uzakda uzaklaﬂmad›r. Seyr-i enfüsî yak›nda yaklaﬂmad›r. Lâkin bu kurb da z›llîdir. 4/88.
¥ Seyr-i âfâkî ve seyr-i enfüsîde meydâna gelen her tecellîyi, e¤er tecellî-i zâti bilirlerse de, cümlesi fi’llerin ve s›fatlar›n z›lleri ile alâkal›d›r. Fi’llerin ve s›fatlar›n kendileri ile alâkal› de¤ildir. 5/58.
¥ Muhammed Seyfeddîn “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz”, Muhammed Ma’sûmun “kuddise sirrûh” mahdûm zâdeleridir [o¤ludur]. 4/235.
¥ Sermâye-i vakti [vakt sermâyesini], fânî lezzetlerden
istifâde için telef etmiyelim. Ve harâb edilmesi ile me’mur
oldu¤umuz ﬂeyin ta’mîrinde olm›yal›m. Allahü teâlâya yak›nl›k lezzeti ve kavuﬂma lezzeti, na’îm-i Cennetin lezzetinden ziyâde [çok] oldu¤u gibi, uzakl›k ve mahrûmluk azâb›
da Cehennem azâb›ndan dahâ kötüdür. Ah, yaz›k, Allahü
teâlâdan yüz çevirene. Ve hasretler [üzülmeler] olsun ki, Al-
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lahü teâlân›n indinde haddi aﬂana. Tekrâr dünyâya gelmek
yokdur. Ve bu ac›mas›z kahbeye zâhiren tutulup ve nefîs
cevherleri b›rakarak saks› parças› kadar az bir ﬂeye tenezzül
ederler. Cemâl-i mutlak tâbân [parlak] ve seyr ve sülûk yolu da aç›k ve seçikdir. [Gizli de¤ildir.] Bizim gibi yarat›l›ﬂ›
aﬂa¤› olanlar, o cemâlden perdelenmiﬂ ve uzak ve o yüce
makâmdan kovulmuﬂlard›r. Kemâl-i hicâlet ve infi’âldir ki,
hazret-i kerîm-i zünnevâl, ol izzü celâl ile, bu zerre misâle
bir nazar-› bî misâl eylemekle s›r-u alâniyyesinden agâh eyleyip, o ise nihâyetsiz cehâletinden dolay›, kalbi ile baﬂkas›na bakar. Ve baﬂkas›na naz ederek gider. 4/175.
¥ “Sultân-› sâhib-i cevr [zâlim sultân] yan›nda, adâletden
bahs etmek ve tavsiye etmek, cihâd›n efdalidir.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

–ﬁ–
¥ ﬁâh-› Nakﬂibend, iftâr vaktinde yedi yerde hâz›r olmuﬂd›r. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ ﬁâh-› Nimetullah kâdiriyye gönderilmiﬂdir: Bizim gibi
bir köﬂeye çekilmiﬂ olanlar ve bilinmiyen bir köﬂede olanlar,
binlerce riyâzet çekseler ve bütün gücü ile çal›ﬂsalar ve gayret etseler, sultânlar›n gönlünde eseri görülen [iz b›rakan] bir
hak kelime ile, belki ona yak›n olamaz. 4/74.
¥ ﬁü’ûnât-› ilâhî [ilâhî ﬂü’ûnât] s›fatlar›n asl› olup, zât-i
ilâhîde kâinlerdir. [Vard›rlar]. O yüce mertebede ayr›l›k görülmedi¤inden, bu ﬂü’ûnât, zât-i akdesden ayr› de¤ildir. Ve
zât›n gayr› de¤ildirler. Ve birbirlerinden ayr›lmalar› da yokdur. Ve birbirlerinin ayn› da de¤ildirler. Zât-i teâlâ, temâmiyle bu ﬂü’ûndan herbirinin renginde zuhûr eder. 5/35.
¥

ﬁü’ûnât›n i’tibârât üzerine üstünlü¤ü vard›r. 4/183.

¥

ﬁü’ûnât-i ilâhî, hakîkî s›fatlar›n asllar›d›r. 5/119.

¥ ﬁü’ûnât-i ilâhî, kemâlât-› zâtiyyeyi mündemiçdir [içine
al›r]. 5/105.
¥ ﬁü’ûnât-i ilâhî, zât üzere zâid de¤ildir. [Zât ile berâberdir.] 5/85.
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¥ ﬁü’ûnât-i zâtiyyeden terakkî [yükselme] câiz ve vâk›’d›r
[olur, vukû’ bulur]. 5/119.
¥ ﬁü’ûnât-i ilâhî azze ﬂânühüde mücerret i’tibârâtd›r.
4/183.
¥ Attâr-› ﬁiblî “rahimehullahü sübhânehu” k›rk sene a¤lad›. Ve semâ yönüne [gökyüzüne] bakmad›. A¤lama sebebi
sorulunca, kabrin korkusundan ve k›yâmetin heybetinden
a¤lar›m, dedi. Gökyüzüne neden bakmad›¤› sorulunca, çok
günâh iﬂledim, meclislerde çok kahkaha ile güldüm. Ondan
utan›p, yukar›ya bakamam, dedi. 4/18.
¥ “ﬁedîd olan kimse [kuvvetli, ﬂiddetli kahramân olan
kimse], çarp›ﬂmada ﬂedîd olmas› mu’teber de¤ildir. Belki gadab› vaktinde [k›zg›nl›¤› ân›nda] nefsine mâlik olan kimseye
ﬂedîd demek [kahramân demek] lây›kd›r.” Hadîs-i ﬂerîf.
4/147. [Cevâb Veremedi: 342, Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141.]
¥ ﬁerâb-› köhne-i mâ [bizim köhne ﬂerâb›m›z›n] baﬂka bir
tad› vard›r. Her ne kadar, her yeni ﬂeyin bir yeni tad› olursa
da! 6/14.
¥ ﬁerh-i sadr [Gö¤sün aç›lmas›, ya’nî kalbin nûrlanmas›],
nefsin itmînân›na ve nûrun sînede [kalbde] zuhûruna ba¤l›d›r ki, alâmeti, bu yalanc› dünyâdan kaç›p ve âh›rete hâz›r olmakd›r. 4/143.
¥ ﬁerh-i sadr [Gö¤sün aç›lmas›, ya’nî kalbin nûrlanmas›],
vilâyet-i kübrâda lâz›m olan ﬂeylerdendir. 5/91.

ﬁerh-i sadr›n kemâli, ﬂeytân gö¤üsden kovulmad›kça
mümkin de¤ildir. 4/190.
¥

¥ ‹nsan›n ﬂerefi, üstünlü¤ü, îmân ve ma’rîfet iledir. Mal ve
makâm ile de¤ildir. 5/63.
¥ ﬁirkin inceliklerinden kurtulup, tevhîdin esâs›na kavuﬂan, anka-i magrib [anka kuﬂunu ele geçirmek] hükmündedir. 6/230.
¥ Ahkâm-› islâmiyyesiz kurtulmak mümkin de¤il ve hayâl

etmek bât›ld›r. 4/73.
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¥ Ahkâm-› islâmiyyeye tâbi’ olunmad›kça, uyulmad›kca,
hiçbir vaktde ma’rifet-i ilâhî ele geçmez. 4/77.
¥ ‹slâmiyyete ve sünnete tâbi’ olunursa ve bid’atden kaç›n›l›rsa [ne kadar çok bu iﬂ yap›l›rsa] bât›ndaki nûr çok olur.
6/51.
¥ Ahkâm-› islâmiyyeye muhâlif ve gevﬂek yap›ﬂ›p, islâmiyyete uyuyorum diyenler, bâdemin kabu¤u ile vakt geçirirler [boﬂa vakt geçirirler]. 4/101.
¥ Ahkâm-› islâmiyye ile süslü [donanm›ﬂ] ve sünnet-i seniyye ile donanm›ﬂ olm›yanlar›n meclislerine girmemelidir.
6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ ‹slâmiyyet, nâk›s-› akl olanlar [akls›zlar] içindir demek
küfrdür. 6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ ﬁerefül-insan bil-îmân vel-ma’rife lâ bil-mâl vel-menzile. 5/67
¥ Ahkâm-› islâmiyyeye ittibâ’ [uymak] ve ﬂeyhi muktedâya muhabbetde [ba¤l› oldu¤u ﬂeyhine muhabbetde] do¤ruluk ve sa¤laml›k var ise, ahvâl ve mevâcidin olmamas›, gam
de¤ildir. 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345.]
¥ ‹slâmiyyet üç k›smd›r. ‹lm ve amel ve ihlâs. ‹lm ve ameli ülemâ-i zâhir bildirir, ö¤retir. ‹hlâs›n hakîkati, bât›n âlimlerine hizmete ba¤l›d›r. 5/23.
¥ Ahkâm-› islâmiyyeye riâyet etmek [uymak] zikrdir. Ancak nef-yü isbât [Lâ ilâhe illallah] ve ismi zât›n [Allah isminin] tekrâriyle olan zikr, serî’ olarak te’sîr edip, ﬂerî’atin hudûduna riâyet ile olan zikre vesîledirler. 6/46.
¥ Ahkâm-› islâmiyye, hanefî ve ﬂâfi’î mezheblerinden
hâric de¤ildir. E¤er hanefîden bir mes’ele bildirilmedi ise,
ﬂâfi’î mezhebinde bildirilmiﬂdir. Ve ﬂâfi’îden d›ﬂar› ç›kmam›ﬂd›r. Hakk›n üçde iki veyâ dörtde üç hissesi ‹mâm-›
a’zama âiddir. Ve üçde veyâ dörtde biri ﬁâfi’î iledir.[1] Ah-

[1] Hindistânda yaln›z hanefî ve ﬂâfi’î mezhebleri oldu¤u için, bu iki mezheb birbiri ile mukâyese edilmiﬂdir.
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kâm-› islâmiyyeye ve sünnete tâbi’ olma¤a ve bid’atden
kaçma¤a ne kadar gayret gösterilirse, bât›n›n nûru da, o
kadar çok olur. 6/51.
¥ ﬁi’r ve emsâli ﬂeyler her ne kadar, yüksek derecelere
ulaﬂsa da, sûretdeki fazîletlere dâhildir ki, ma’nâ ehli indinde, hayrl› iﬂ kabûl edilmekden uzakd›r. 4/51. [K›yâmet ve Âh›-

ret: 163.]
¥ [K›yâmet günü] ﬁefâ’at, evvelâ Enbiyâdan, ikinci olarak sâlihlerden, mü’minlerin günâhkârlar› için, Hakk›n izni
ile olacakd›r. 4/148.
¥ ﬁükr, ahkâm-› islâmiyyeyi kabûl edip ve îcâbiyle de
amel etmekden ibâretdir. 4/40.
¥ ﬁükr ﬂudur ki, kula ni’met olarak verilen bütün a’zâlar
ve zâhirî ve bât›nî kuvvetler, ne için halk olundu ise, onu yerinde kullanmakd›r. 6/100.
¥ ﬁükr, Allahü teâlâya yap›l›p ve rahmetinin artmas›n›
ümmîd edeler ve kendi iﬂ ve amelinden ümmîdsiz olup, sâdece Allahü teâlân›n rahmetinden ümmîdli olalar. Onun kabûlü, bizim ihlâs›m›za ba¤l›d›r. 6/131.
¥ ﬁevk, halâvet [zevkler, hâller], nisbet, nîstî [kendini yok
bilmek] bunlar›n hepsi, yolun ortas›nda vard›r. Nihâyetde
ﬂevk yokdur. 4/84.
¥ ﬁevk, muhabbet ve arzû sebebiyle, senelerce yap›lan iﬂler, senelerin kazanc›, az bir sâatde [k›sa bir zemânda] ele geçer. 6/173.
¥ ﬁevk ve muhabbet büyük bir ni’metdir. ‹ﬂin asl›, ﬂevk ve
muhabbet üzeredir. Ve ilerlemek ve yaklaﬂmak ona ba¤l›d›r.
6/119.
¥ ﬁühedân›n ervâh› [ﬂehîdlerin rûhlar›] yeﬂil kuﬂlar›n içindedir, hadîs-i ﬂerîfinin tefsîri. 6/5.
¥ ﬁühedân›n [ﬂehîdlerin] Enbiyâ üzerine birkaç husûsda
üstünlükleri var ise de, her bak›mdan üstünlük, Enbiyâya
mahsûsdur. 6/24.
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¥ ﬁühûd-› âlem [âlemi görmek] mübtedî ve müntehîlerin
nasîbidir. [Yolun baﬂ›nda ve sonunda olanlar›n nasîbidir.]
Yolun ortas›nda olanlar, sekr hâlindedir ve kendinden geçme erbâb›d›r. 5/52.
¥ ﬁühûd, ilm ve söz etmek, bunlar›n hepsi z›l mertebelerindedir. Evsâf ve ef’âl [vasf ve iﬂler] mertebelerinde ve zât
mertebesinde hayret ve cehlden gayri nesne yokdur. 5/87.
¥ ﬁühûd ve vüsûlün [görmek ve kavuﬂman›n] hakîkati
âh›retde va’d edilmiﬂdir. Dünyâda sizden ve bizden kulluk
yapmam›z istenmekdedir. 5/10.
¥ ﬁühûd, sâliklere, yâ âfâk aynas›nda veyâ enfüs aynas›nda zuhûr eder. Âfâkî ﬂühûda, Ehlullah indinde mekân i’tibâr
edilmez. Ve onun seyrine bu’d der bu’d [çok uzak] demiﬂlerdir ki, vehmin dolaﬂd›¤› yerdir. ‹stenilen ﬂeye kavuﬂmak, enfüse âiddir ki bu seyre kurb der kurb [yak›n›n yak›n›] demiﬂlerdir. Matlûbu bulmak âfâk ve enfüsün ötesidir. Ve bu ötelik [uzakl›k], son derece yak›nl›k, i’tibâriyle olup, akl onu tasavvurdan âciz ve hayrând›r. Ve hayâlin ve vehmin ulaﬂd›¤›
yerden dahâ yüksekdir. 6/74.
¥ ﬁey’iyyet, sübûtî veyâ vücûdî olur. Vücûdî, ﬂey’in merâtibinden bir mertebede avâlimden bir âlemde zuhûrîdir. Sübûtî, ﬂey’in ilmde sübûtudir. Hâricde de¤ildir. [ﬁey olmak iki
dürlüdür. Sâbit olan ﬂey, mevcûd olan ﬂey. Mevcûd olan ﬂey,
hâricde bulunan ﬂeydir. Sâbit olan ﬂey ise, ilmde bulunan, hâricde bulunm›yan ﬂeydir.] 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ ﬁey’in, di¤er bir ﬂey ile ittihâd› [Birﬂeyin baﬂka bir ﬂey
ile birleﬂmesi,] birinci ﬂeyin, ikinci ﬂeyin hakîkati olmas›n›
gerekdirmez. 4/88.

ﬁey’in bir s›fat›n› bilmek, ilm, ol s›fat, vechedir, ol ﬂeye
de¤ildir. [ﬁey’in bir s›fat›n› bilmek, ﬂey’in kendisini bilmek
de¤ildir.] 5/1.
¥

¥ ﬁeyh Halîlullah, Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh”un mahdûmzâdeleridir [o¤ludur]. 5/140. [K›yâmet ve Âh›-

ret: 164.]
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¥ ﬁeyh Ebûl-Kâs›m, Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh”un mahdûmzâdeleridir. 5/129.
¥ ﬁeyh ile münâsebet hâs›l eden ﬂeyler, ﬂeyhe muhabbet
ve hizmet, zâhiren ve bât›nan onun âdâb›na riâyetdir. 4/78.
¥ ﬁeyh Abdülkuddüs, Hind [Çeﬂtiyye] meﬂâyihinin büyüklerinden idi. Ve Hâce Ahrâr zemân›na yak›n idi. [‹mâm-› Rabbânînin babas› Abdül-ehad hazretlerinin üstâd›d›r.] 6/231.

[Se’âdet-i Ebediyye: 1064.]
¥ ﬁeyh Ebû Sa’îd-i Ebül hayr buyurmuﬂdur ki, su üzerinde yürümek kolayd›r. Kurba¤a ve s›¤›rc›k da, suda yürürler.
Çaylak ve sinek de havada uçarlar. ﬁeytân da, bir nefesde,
do¤udan bat›ya ulaﬂ›r. Bunun gibi ﬂeylerin k›ymeti yokdur.
Murâd odur ki, insanlar aras›nda bulunup ve halk aras›nda
haﬂr-neﬂr olup, Allahü teâlâdan bir ân gâfil olmamal›d›r.
5/110. [Cevâb Veremedi: 349, Fâideli Bilgiler: 169.]
¥ ﬁeytân kuvvetli düﬂmand›r. Yolun sonuna varm›ﬂ olanlar dahî, kendilerinden emîn de¤ildir. Yolun baﬂ›nda ve ortas›nda olanlar, buna k›yâs oluna. 4/87.
¥ ﬁeytân, insan›n d›ﬂ›ndaki bir düﬂmand›r. ‹nsan›n içinde
taﬂ›d›¤› ﬂeytân olan nefs, iç düﬂmand›r. ‹çdeki düﬂman [nefs]
yard›m etmedikçe, d›ﬂdaki düﬂman hükmünü icrâ edemez.
6/171.

ﬁeytân ve hevâya uymak sebebi ile Rahmâna kavuﬂma¤› unutm›ya ve s›hhat elde iken ve emniyyetde iken, Allahü teâlây› çok zikr edip, Kur’ân-› kerîm tilâveti için dahî
zemân ta’yîn oluna. Ma’lûm ola ki, nefs-i emmâre ve alçak
dünyâ, aldat›c›d›r ve aldat›c› bir sevgili ve ragbet edilendir
ve âh›reti ve Cennet ni’metlerini unutdurur. Ve ﬂeytân,
dünyâya teﬂvik etmekdedir. Fakîrlik ve yoksulluk ile korkutur. Ma’lûm de¤ilmidir ki, dünyâ ve onun metâ’› geçer gider [elde kalmaz]. Ve fânî ve acele gider. Âh›ret metâ’› elden gitmez. Ve bâkî ve ele geçecekdir. Senin için arkadaﬂ ve
dost, yâ la’în ﬂeytân, yâhud hûr-i ayn [hûriler]dir. Meﬂgûl
oldu¤un iﬂe yaz›klar olsun. Üç fâideli ﬂeyi, üç ﬂeye tercîh eyledin. Ya’nî nefsin yorgunlu¤unu, kalbin meﬂgûliyyetini ve
¥
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a¤›r hesâb› nefsin râhatl›¤›na, kalbin sâkin olmas›na ve hesâb›n hafîf olmas› üzerine tercîh eyledin. Bedenin ﬂeklini
süsleyip ve cânî nefsi doyurarak himâye eyledin. Allahü teâlây› unutdun. Ve kalbini fânî lezzetleri düﬂünmekle doldurdun. Âh›retin ehemmiyyeti [maksad›] sana hâs›l olmad›.
Akll› olan kimse, dünyâdaki âcil olarak ele geçenlere, nas›l
olur da ihtimâm ve ehemmiyyet üzere olup, âhiret iﬂlerini
geriye b›rak›r. Bilmez mi ki, dünyâ iﬂlerinde tedbîr, tedbîri
terkdir. Âh›ret iﬂlerinde tedbir, çal›ﬂmak ve kusûru terkdir.
Duymad›n m› ki, istenilen ﬂey, dünyevî ihtiyâclar› isteme¤i
temâmen terk ile, yarat›l›ﬂ maksad› olan iﬂe çok gayret etmekdir. ﬁu hâlde, yaz›klar ve esefler olsun ﬂol kimselere ki,
dünyâ ile mutmain olup, onda sevinç ile gururlan›rlar. Ve
k›yâmet gününün ﬂiddetini ve kabrin yaln›zl›¤›n› unutarak,
gücünü bât›la sarf edip, Allah›n kitâb›ndan yüz çevirerek
uzak olup, boﬂ ﬂeylere, oyun ve e¤lenceye çok gayret gösterir ve beyt-i ma’mûra ra¤bet göstermezler.” ‹nsan bilmez
mi, ﬂol vakti ki, kabrlerdeki mevtâ dirile. Ve sudurda [gö¤üsde] olan hayr ve ﬂer temyiz ve ibrâz ola. [Ortaya ç›ka].
Rabbi teâlâ onlar›n gizli ve âﬂikâr hâllerine âlimdir [bilir].
Yevm-i k›yâmetde ona göre her kimseye cezâs›n› verir.
Âdiyât sûresi (son âyetler). 4/207.
“ﬁeytâna seb’ eylemeyin [sö¤meyiniz]. ﬁerrinden isti’âze edin [ﬂerrinden Allahü teâlâya s›¤›n›n›z].” Hadîs-i ﬂerîf. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥

¥ ﬁî’îler, üç halîfeye ve Mu’âviyeye “rad›yallahü teâlâ anhüm” ve di¤er sahâbîlere sö¤erler. Ve birkaç kimseden gayri, bütün sahâbî sonradan mürted oldular, dediler. Ehl-i sünnet vel cemâ’at ise, hiçbir sahâbîye kötü söylemez, kötü bilmez. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]

–S–
¥ “Sâ’imin [oruclunun] a¤z›nda, açl›k sebebi ile hâs›l olan
koku, Allahü teâlâ indinde, miskden dahâ güzel kokudur.”
Hadîs-i ﬂerîf. 5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
¥

Sâhib-i hakîkînin [hakîkî sâhibin] fermân›na itâ’at ve
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boyun e¤mek lezzetini, harâmlardaki lezzetden ziyâde bilmek gerekdir. Ni’metleri ihsân eden Allahü teâlân›n bir kimseden ve onun iﬂinden râz› olmas› ni’meti, di¤er lezzetlerin
tad› ile bir olmaz. 4/211.
¥ Sâlih-i vefâ [vefâ sâhibi sâlih], hayr ameli iﬂler. Lâkin
ma’siyyetden [kötülüklerden] kaç›nmak s›ddîklar›n iﬂidir.
5/112.
¥ Sâlih kimsenin gördü¤ü rü’yâlar, müjdedir ve istidâd›
haber verir. Çok vâki’ olur ki, o istidâd› gösteren rü’yâ zuhûra gelir. Ve ekseriyâ dahî zuhûra gelmez. Cân fedâ eylemek
gerekdir ki, iﬂ, sözden iﬂe ve iﬂitmekden ele-avuca gele. [Ad›n› duymakla kalm›ya, ele geçe.] 4/200.
¥ Sabâhat, hüsn-i tafsilidir ki, [yüz güzelli¤inin aç›klanmas›d›r ki], onunla boy güzelli¤i, yüz güzelli¤i ve göz güzelli¤i ve kaﬂ güzelli¤i diye ta’bîr olunur. Hâlbuki, melâhat, bir
hüsndür ki [görülmiyen güzellik, bir güzellikdir ki], ma’nevî
ve zevkîdir. Ve ta’bîr ölçüsünün d›ﬂ›nda ve ötesindedir.
[Ta’bîri mümkin de¤ildir.] 4/113.
¥ “Sabâh ve akﬂam r›zk› olup, dilenen, Cehennem ateﬂini
ço¤alt›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Muhammed S›bgatullah, Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh”un mahdûmzâdeleridir. 4/231.
¥ Sohbet, dünyâ için olup, âhiret düﬂünülmez ise, dünyâ
için ve âh›ret için hüsrând›r. 4/31.
¥

Sâlihlerin sohbetini aray›n›z. 4/14.

¥ Sohbet-i fukarâ ve sulehâ [derviﬂlerin ve sâlihlerin sohbetine] ve ahkâm-› islâmiyyeye uygun olan ﬂeylere ra¤bet
edip, ahkâm-› islâmiyyenin hilâf›na [muhâlif] iﬂ gördükleri
mahalden kaçalar. 5/99.
¥ Sohbet-i pîr [pîrin sohbeti] müyesser olmazsa, kay›ts›z
[tam bir] muhabbet ile de [uzakdan] feyz al›n›r. Yaln›z bu ikisinin aras›nda büyük fark vard›r. 6/47.
¥

Sohbet-i ehlullah [ehlullah›n sohbeti], kemâlin ele
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geçmesi ve sülûk konaklar›n›n geçilmesi için mutlaka lâz›md›r. 6/9.
¥ Sohbet-i ehlullah›n fâideleri. [Evliyân›n sohbetinin fâideleri.] 4/158.
¥ Sohbet-i îﬂân›n [Onlar›n sohbetinin] bir sâati, k›rk günlük mücâhedelerden dahâ üstündür. 4/47.
¥ Sohbet lâz›md›r. Çâre yokdur. Sûret ve râb›ta ile iktifâ
olunmak [kifâyet etmek] hatâd›r. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›:

328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Sohbetin ve Onlara hizmetin mükâfât›, Hak teâlâya kavuﬂmakd›r. Di¤er amellerin karﬂ›l›¤›, ona yak›nl›¤a ulaﬂd›ramaz. Bu iﬂin hakîkatidir ki, nefs-i emmâreyi itmînâna getirir.
Di¤er amelleri de sûretden hakîkate getirir. 4/233.

Sohbet edece¤in kimse ile Allahü teâlân›n ma›yyeti basar-i basîretine dûçâr olmal›d›r. 4/125.
¥

¥ Sohbet-i agniyâdan [Dünyâl›k topl›yan›n sohbetinden]
kaç›nmak lâz›md›r. 4/125.
¥ Sohbet-i nâ cins [yabanc›lar ile sohbet]den, tefrîka ehli
ile, bid’at ehlinin sohbetinden kaç›nalar. 4/145.
¥ Sohbet-i ehli dünyâ [dünyâ ehlinin sohbeti] mevcûd
iken, hakîkî matlûbun sevdâs›n›n kalbde hâs›l olmas›, ne
büyük ni’metdir. Derviﬂlerin muhabbeti onun eseri ve Onlar›n niyâz› onun beyyine-i vâd›h›d›r. [Onun aç›k delîlidir.]
4/143.
¥ Sadr [gö¤üs], ilm mahallidir, yeridir. Gayb âleminden
gelen [ulaﬂan] her feyz, evvelâ sadra gelir. 5/97.
¥ Sadaka-i tetavvu’u [nâfile sadakay›] istemek, kazanma¤a kudreti olm›yan muhtâc içindir. Muhtâc, nefsine mevt veyâ maraz isâbetinden havf eden cây›’ [ölmekden veyâ hasta olmakdan korkan aç] veyâ bedeni örtecek ﬂeye kudreti
olm›yan aç›k kimsedir. Böyle kimse, âciz olmay›p da, kesbine baﬂka birﬂey mâni’ olursa, bir günlük yiyece¤i istemesi câiz olur. [‹stedi¤i bir günlük ola]. E¤er kesbi terk etme-
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¤e sebeb, nâfile nemâz ve oruc ile meﬂgûliyyet ise, zekât istemek câiz de¤il ve nâfile sadaka istemek mekrûhdur. 5/37.
[Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Sadakan›n sevâb›, evvelâ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve sonra meyyitin rûhuna hediyye edilmelidir.
5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ S›rât-› müstekîme hidâyet demek [do¤ru yola kavuﬂmak demek], kulun r›zâs›n› kazâ ve kadere tâbi’ etmek demekdir. 4/44.
¥ S›rât-› müstekîm [do¤ru yol] ahkâm-› islâmiyyedir. Bir
düz çizgi gibidir. Bu hatt› müstekîmden az bir ayr›l›k, ﬂeytânlar›n yoludur. 6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi:

358.]
¥ S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›], ehl-i sünnet indinde, zât-i ilâhî üzerine, nas›l oldu¤u bilinemez tarzda, hâricde mevcûdlard›r. 5/105.
¥ S›fat ve ef’âli [Allahü teâlân›n s›fatlar› ve fi’lleri] zât›ndan ayr› de¤ildir. E¤er ayr›l›k var ise z›llerdedir. 4/183.

S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›] hâricde mevcûddur. Bununla berâber, s›fata her ne âid olur ise, zâta da âiddir. Ve s›fatlar zâtda i’tibâr edilmekdedir. Bu i’tibârât-› zâtiyye, ﬂü’ûn-i zâtiyye ›tlak olunur. 5/105.
¥

¥ S›fât-i ilâhî [Allahü teâlân›n s›fatlar›] ve ﬂu’ûnât› [ﬂu’ûnlar›], zât-i teâlâdan hiç ayr› olmay›p, ayr›lmas› yokdur. Fekat,
zât›n âﬂ›klar› için, muhabbet-i zâtiyye cihetinden zât-i teâlâ
ile berâberlik hâs›l olur ki, o makâmda ﬂân ve i’tibârdan hiç
hât›ra gelmez. Bu muhabbet hâllerinin husûsiyyetlerinden
ve ﬂaﬂ›lacak ﬂeylerindendir. 5/119.
¥ S›fat, ef’âl ve zât-i ilâhînin hakîkatinden, mahlûklar›n,
cehl ve hayretden gayri nasîbi yokdur. Gayba îmân eylemek
lâz›md›r. Her ne keﬂf ve ﬂühûd hâs›l olursa, “Lâ” derken yok
etmelidir. 6/66.
¥ S›fât-i vâcibî [Allahü teâlân›n s›fatlar›], yoklu¤un ﬂâibesinden uzaklard›r. Zât-i teâlâya muhtâc olduklar›ndan,
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imkân-› zâtîden müberrâ [Allahü teâlân›n zât›n›n imkânlar›ndan uzak] de¤illerdir. [Zât ile vard›rlar]. 4/221.
¥ S›fât-i ilâhînin i’tibârât› üzerine tefevvuku [Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n, i’tibârât› üzerine üstünlü¤ü] vard›r.
4/183.
¥ S›fat, hakîkatde zât›n gayr›d›r. [S›fat baﬂka, zât baﬂkad›r.]. 4/85.
¥ S›fât-› ilm [ilm s›fat›], hayât s›fât›ndan baﬂka, bütün ismlerin ve s›fatlar›n üstüdür. Ve bütün s›fatlar›n hepsini kendinde toplam›ﬂd›r. 4/113.
¥ Samed [bir olmak, benzersizlik], birli¤e iﬂâretdir ki, s›fât-i ef’al ve sâir s›fât-i sübûtiyyeden ve ﬂu’ûn ve i’tibârât-i zâtiyeden, bütün bunlar›n vasflar›n mâlik olma mertebesidir.
4/76.
¥ Sûretden hakîkate ve sözden ma’nâya geçeler. 6/170.
¥ Sûret-i pîr [pîrin sûreti] hakîkatde pîrin ayn› de¤ildir. Ve
pîre olan ihtiyâc› gidermez. Pîrde ﬂeyler vard›r ki, an›n sûretinde yokdur. 5/50.
¥ Suver-i misâliye keﬂfi [Keﬂf edilen misâlî sûretler] ve
bunlarla konuﬂma hoﬂdur ve ilmî müjdelerdir ammâ, hakîkî
matlûb ile iﬂleri yokdur. Ve çünki, bât›nî nisbeti bozmaz.
Havf yokdur. 4/182.
¥ Sûrî âlâm [ortaya ç›kan elemler] ma’nevî terakkîlere
vesîledir. 6/68.
¥ Sofiyye-i kirâm, matlûbu insan kendisinde idrâk eder
demiﬂlerdir. Enfüsün d›ﬂ›nda [nefslerin d›ﬂ›nda] söz konuﬂmam›ﬂlard›r. ‹drâk›n hakîkati ise, enfüsün d›ﬂ›ndad›r ki, enfüs o mu’âmeleye nisbetle âfâk hükmündedir. Âfâk ve enfüs
vehmin cevelan etdi¤i yerdir. [Onun sahâs› içindedir.].
5/103.
¥ Sôfî, sûretde halk ile berâber olup, hakîkatde halkdan
uzak, ayr›d›r. 6/119.
¥ Savm [oruc] benim içindir ve onun karﬂ›l›¤›n› ben veririm diye, Hak teâlâ buyurur. “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
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¥ Sayd-› hestî, bî dâm-› nistî mutasavver ve sûret pezîr de¤ildir. [Varl›k av›, yokluk tuza¤› olmadan tasavvur edilemez
ve zuhûr etmez.] [‹nsan kendini yok bilmedikçe, Allahü teâlâya kavuﬂamaz]. 6/120.
¥ Zarûretler, mahzûrlar› [harâml›¤›] ortadan kald›r›r, mubâh k›lar. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Da’yedeke alâ füâdike fe innel kalbe yeskünül lil halâli. [Elini kalbinin üzerine koy! Halâl için muhakkak kalb sâkin olur.] 5/110. [Cevâb Veremedi: 349, Fâideli Bilgiler: 169.]
¥ Dalâlet erd›nda [kâfir ülkesinde] bir kimseyi irﬂâd eylemek sadakad›r. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Vere-

medi: 342.]

–T–
¥ Tâife-i aliyyenin sevenleri, onlar ile berâberdir ve husûsî hâllerine mahrem ve ortaklard›r. 4/198.
¥ Bir tâifenin gördü¤ü dünyâ [bakd›¤› dünyâ çöplükleridir] ve bir gürûhun tama’ etdi¤i [arzû etdi¤i] âh›ret ni’metleridir ve bir f›rkan›n dahî himmeti, Allahü teâlâya teveccühdür. 4/8.
¥ Tâ’ât›, Hak teâlân›n rahmetinin eseri ve Onun yard›m›
ile oldu¤u için bileler. 4/92.
¥ Tâ’âti güzel yapmak, fenâ hâs›l olmadan müyesser olmaz. 5/100.
¥ Tâ’ât ve zikr vazîfeleri ile meﬂgûl olalar. Ve muhâliflerin sohbetinden de uzak durup, kaçalar ve islâmiyyetin yasak etdiklerinden perhîz [kaçarak] ve Allahü teâlân›n mekrinden korkup ve titreyip, kendi amelinden üzüntülü olalar
ve ameli de terk eylemiyeler. Amel et, istigfâr et. Ve Hak teâlân›n fadl›na i’timâd ve Peygamberin sünneti üzere istikâmeti al›ﬂkanl›k hâle getireler. 5/4.
¥ Tâlibe gerekdir ki, herﬂeyden geçip, bu büyüklerin sohbetini tercîh eyleye. Ve taleb vâs›talar›nda cân›n› harc›ya
[can fedâ ede]. Kendine istirahât vermiye. Ve üzüntülü ve arzûlu ola. 5/46.
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¥ Tâlibi [maksad›] Hak teâlâ olana, kâfirlerden uzaklaﬂmak ve onlar› düﬂman bilmek zarûrî lâz›md›r. 6/55. [Hak Sö-

zün Vesîkalar›: 348.]
¥ Tâlibân, zâhiren ve bât›nan [Allahü teâlây› taleb edenler, zâhiren ve bât›nan] Peygamberimize tâbi’ olma¤a gayret
edip ve bu devlete mâni’ olan herﬂeyden baﬂ gözünü ve kalb
gözünü yumalar, bileler ki, bir ﬂah›s kerâmetler ve fazîletler
sâhibi olsa, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmakda gevﬂek olsa, onun muhabbeti öldürücü zehrdir. Kerâmetleri olmasa, fekat tâbi’ olmakda sa¤lam olan›n sohbeti ﬂifâ veren ilâcd›r. 4/10. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Tâlib-i ilâhîye [Allahü teâlâya tâlib olana] hicran içerisinde olmakdan ve devâml› üzüntülü olmakdan baﬂka çâre
yokdur. 4/13.
¥ Tâlibe baﬂlang›cda zikr lâz›md›r. Çâre yokdur. [Mecbûrdur]. O ﬂartla ki, kâmil ve mükemmil olan mürﬂidden bu
zikr dersini alm›ﬂ ola. E¤er bu ﬂart olmazsa, ebrâr›n zikri kâbilindendir ki, netîcesi sevâbd›r. Yaklaﬂd›r›c› de¤ildir. 4/84.
¥ Tâlib-i sâd›k [sâd›k tâlib], ﬂeyhine muhabbet ile bât›n›ndan feyz alarak onun rengine girer. [Onun makâm ve derecelerinde ilerler]. 4/165.
¥ Tâlib-i sâd›k [sâd›k tâlib], mürﬂidin sohbetini ganîmet
bilip, kendini onun r›zâs›na tâbi’ k›lmal›d›r. 6/121.
¥ Tâlib, ârifin sûretine nazar ederse [zâhirine, görünüﬂüne bakarsa], bereketinden mahrûm kal›r. 4/203.
¥ Tâlibe, muhabbet, hizmet, âdâb ve ﬂeyhe ittibâ’ lâz›md›r. 4/165.
¥ Tâlibe lâz›md›r ki, iste¤ini ve istek vâs›talar›n› [talebin
îcâblar›n›] ﬂeyhe aç›kl›ya. 5/89. [Eshâb-› Kirâm: 275.]
¥ Tâlib-i Hak olana [Hakka tâlib olana], Hak teâlâdan
baﬂka ﬂeylerden yüz çevirmesi lâz›md›r. 4/78.

Tâlibin zikri ihlâs ile ola. Kendisinde nefsânî arzûlar ve
kendine güvenme ﬂübhesi olm›ya. 4/170.
¥
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¥ Tâlib-i sâd›k [sâd›k olan tâlib], zikr ehli ile sohbet eder,
gayriler ile zarûret oldu¤u kadar görüﬂür. 6/223.
¥ Tâlibe lâz›md›r ki, kâbiliyyetinin artmas›n› niyâz eyleye
[isteye]. 5/143.

Tâlib-i âh›rete, terk-i dünyâ lâz›md›r. [Âh›reti taleb
edene, dünyây› terk lâz›md›r.] 4/83.
¥

¥ Tâlib olan, vâs›l olan [kavuﬂan] ve idrâk sâhibi olan dahî kalbdir. 5/52.
¥ Tâlib ile matlûb aras›nda en büyük perde, kendi nefsidir. 6/184.
¥ Tâlib, ba¤land›¤› ﬂeylerden boﬂalmad›kca [ayr›lmad›kca] ve var olmak ve di¤er üstün s›fatlar›, asla [Allahü teâlâya] âid oldu¤unu bilmedikce [kabûl etmedikce], bekâ bulamaz. 6/215.
¥ Tâlibin maksad›, nisbetin husûli olmal›d›r. [Allahü teâlâya yaklaﬂman›n ele geçmesi olmal›d›r.] Onu bilmesi ﬂart
de¤ildir. Kolayl›kla ve çabuk ele geçen nisbet, o kadar k›ymetli de¤ildir. Zorlukla ve yavaﬂ yavaﬂ olan makbûldür. E¤er
tâlib acele ederse, hevesine kap›lm›ﬂd›r. Büyükler bu talebde
ömrler harcam›ﬂlard›r. 4/122.
¥ Tâlib, kullu¤u kadar ve kendini yok ve muhtâc bilmesi
kadar kemâlâta kavuﬂur. 4/204.
¥ Tâlib-i izdiyâd olmak [artmas›n› istemek] mevcûda râz›
olmamak de¤ildir. [Mevcûda râz› olacak, dahâ da isteyecek.]
6/206.
¥ Turuk-› vusûl, mahlûkat›n nefesleri adedincedir. [Allahü teâlân›n r›zâs›na, ma’rifetine götüren yollar, mahlûklar›n
nefesleri adedincedir.] Çünki, her hayâli, asl›na kavuﬂduran
bir yol vard›r. Her mahlûkun ayn-› sâbitesi baﬂkad›r. Lâkin
cümle yollar, islâmiyyet dâiresinde toplanm›ﬂd›r. ‹slâmiyyetden ayr›lan, yolda kal›r. ‹slâmiyyet bir a¤ac›n gövdesi, tarîkatler, bu gövdeden ayr›lan dallard›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
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¥ Turuk-› di¤er [di¤er tarîkatler], bid’ate âid ﬂeylerden
hâlî de¤ildir. [Ya’nî bid’at kar›ﬂm›ﬂd›r.] 5/15.

Turuk-› aliyyenin menﬂe’i [Bütün tarîkatlerin baﬂlang›c›] Resûlullah aleyhisselâmd›r. Ayr› tarîkatler olmas›, insanlar›n isti’dâtlar›ndand›r, kâbiliyyetlerindendir. 5/106. [K›yâmet
¥

ve Âh›ret: 101.]
¥ Tarîkler [tesavvuf yollar›], ancak Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” izinde bulunmakla ulaﬂd›r›r. [‹nsan›
se’âdet-i ebediyyeye ulaﬂd›ran tek bir yol vard›r. O da Resûlullah›n izinde bulunmakd›r.] “Cüneyd.” 5/110. [Fâideli Bilgiler:

169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Tarîk-› mûs›l [kavuﬂduran yol] ikidir. Biri nübüvvet yolu olup, tavassut, vâs›ta yokdur. Asl›n asl›na kavuﬂdurur. Di¤eri vilâyetdir ki, sülûk yoludur. Vâs›ta lâz›md›r. 4/29.

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

Tarîk-› vilâyetde [vilâyet yolunda] eﬂyân›n ilminin unutulmas› ﬂartd›r. [Eﬂyâya olan bilgisinin unutulmas› lâz›md›r.].
4/35.
¥

¥ Tarîk-› vilâyeti [vilâyet yolunu] temâml›yarak, nübüvvet yak›nl›¤›na ve nübüvvet kemâlât›na kavuﬂmak çok nâdirâtdand›r. 4/35.
¥ Tarîkate sülûkden maksad perdelerden kurtulmak ve
kalb gözündeki perdelerin kalkmas› ile vasl-› üryânînin hâs›l olmas›d›r. Yoksa, ankâ denilen kuﬂun avlanmas› gibi, idrâk olunam›yan ﬂeyin ihâtas› de¤ildir [anlamas› de¤ildir].
6/185.
¥ Tarîkate girmekden maksad, ihlâs elde etmek ve ibâdetleri kolay yapmakd›r. 6/203.
¥ Tarîkat tâliminde icâzet iki nev’dir. Biri, bir kâmilin
ﬂeyhlik makâm›na oturtulmas›d›r. ‹kincisi, bir nâk›s› icâzetle,
irﬂâd etdikleri ile berâber fâidelendirmekdir. [Ya’nî yetiﬂmemiﬂ birine izn vererek, talebeleri ile berâber onun da yetiﬂmesini sa¤lamakd›r.]. “Mebde ve Me’âd risâlesi”. 4/61.
¥

Tarîkat tâlimine icâzet için, bid’at ihdâs etmemek,
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ahkâm-› islâmiyyeye uymak ve ﬂeyhlerini sevmek, ﬂart
koﬂulmuﬂdur. 5/55.
¥ Tarîkat icâzeti, rü’yâda rûhlar›n verdim demesi ile olmaz. Uyan›k iken mu’teberdir. 4/200.
¥
¥

Tarîkat beyân›nda arabî ibâre ile mektûb. 5/114.
Tarîkatde bid’at, yolun kapanmas›na sebebdir. 6/34.

[Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]

Tarîkatde feyz ve bereketin ele geçmesinin ﬂart›, edeblere riâyetdir. 5/13.
¥

¥ Turuk-› îsâl [kavuﬂdurma yollar›], zikr-i nef-yü isbât
[Lâ ilâhe illallah], zikr-i zât [Allah], teveccüh ve murâkabedir. Gö¤sün aç›lmas› ve yükselme hangisi ile olursa, onunla
meﬂgûl olalar. Lâkin nef-yü isbât [Lâ ilâhe illallah] terk
olunmaz. Onun fâideleri mutlakd›r. Onsuz temâm olmaz.
5/52.
¥ Tarîkat uzlet de¤ildir. Emr-i ma’rûf, nehy-i münker, cihâd ve sünnete uymakd›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Tarîk-i Ahmedîde [Ahmedî yolunda], ismler ve s›fatlar
k›saca geçilir, zâta kavuﬂulur, mertebeler biter. Seyr sâhibi,
tafsîlatl› giderse, zâta kavuﬂamaz. 6/138.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye, sünnete uymak ve bid’atlerden kaç›nmakdan ibâretdir. 6/121.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede birbirinden fânî olmak ﬂart›
ile sohbet, uzletden dahâ iyidir. Birkaç kimsenin, bir yerde
meﬂgûl olmas›, yaln›z meﬂgûl olmakdan efdaldir. Zîrâ ictimâ’da feyzler in’ikâs eder [birbirine eklenir.]. 6/241.
¥

Tarîkat-i Nakﬂibendiyyeye silsile-i zeheb derler. 5/19.

¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ilk ﬂart, mâsivân›n unutulmas› ve baﬂka ﬂeylerin ilminin yok edilmesidir. 4/168.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede ilk ﬂart tevbedir. Tevbede
derler ki, ilâhî, benden vâki’ olan, bildi¤im ve bilmedi¤im her
bir günâh ve suçdan tevbe eyledim, rücû eyledim. 6/9.
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¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede yükselmek, yaln›z ﬂeyhin
sohbeti ve muhabbeti ve edeblerine riâyet ve islâmiyyete
uymak iledir. Ve tâlib, ﬂeyhin sohbeti ile yavaﬂ yavaﬂ isti’dâd›n› tekmîl ve belki ﬂeyhin kemâlât›na vâs›l olur. ‹sti’dâd›na uygun yolu, ﬂeyh onu irﬂâd eyleme¤e muhtâç de¤ildir.
Zikr eylemek lâz›m ise de, ta’lîmi tesellî etmek içindir. Kavuﬂma¤a sebeb de¤ildir. Kavuﬂma¤a sebeb sohbetdir ki,
sohbet sâhibinde fenâ ﬂartiyle ki, baﬂlang›cda böyle idi. Sahâbe ve tâbi’în, yaln›z sohbet ile sonsuz kemâlâta vâs›l oldular. 5/78.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede tâlib, râb›ta ve muhabbet ile
sâat sâat ﬂeyhin rengine girer. [ﬁeyhine benzer.] 5/82.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, al›nm›ﬂ olan zikrden, farzlardan ve sünnetden gayri ile meﬂgûl olunmaz. 5/101.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede, evvelâ zât›n zikri [Allah ismi ile zikr] ve sonra zikr-i nef-yü isbât [lâ ilâhe illallah zikri]
ta’lîm olunur. 5/78.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede pîrin ta’lîmi en mühimdir.
Onsuz mümkin de¤ildir. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet

ve Âh›ret: 161.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede sülûk ve nisbet te’sîsi [nisbetin te’sîs edilmesi] ﬂeyhe ittibâ’ iledir. 4/165.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede mürﬂidin, mürîdlerin hâllerini bilmesi ﬂart de¤ildir. 6/132.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyede tevhîd-i ﬂühûdî lâz›md›r.
Tevhîd-i vücûdî lâz›m de¤ildir. [Bir görmek vard›r, bir bilmek yokdur.] 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret:

161.]
¥

Bu tarîkde her zuhûr eden ﬂey ile kana’at eylemiyeler.

5/65.
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyenin sülûki vehm ve hayâl iledir.
Ahvâl [hâller] ve vehm ile idrâk eder. 5/68. [Hak Sözün Vesîka-

lar›: 344.]
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K›ymetsiz Yaz›lar – F:21

¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyyeye kayyûmiyyet cezbesi Abdülhâl›k Goncdüvânî vâs›tas› ile Ebû Bekr-i S›ddîkdan gelmiﬂdir. Ma’iyyet cezbesinin baﬂlang›c› ise, ﬁâh-› Nakﬂibendden
baﬂlam›ﬂd›r. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Tarîkat-i Nakﬂibendiyye büyükleri azîmet ile hareket
ederler [amel ederler], ruhsatdan kaç›nm›ﬂlard›r. Ve azîmetleri de, zarûret mikdâr› yaparlar, buyurulmuﬂdur. 6/121.
¥ Ta’âm [yemek] ve menâm [uyku] az olmak be¤enilir ise
de, ibâdetde azl›¤a, tehîre sebeb olmamal›d›r. Ve dimâg› hasta ve hayâlât› ifsâd [akl› ve hayâli ifsâd] eylemeye. 5/51.
¥ Ta’âm [yemek], menâm [uyku] ve kelâmda [söylemekde] orta yola riâyet lâz›md›r. 4/145.

Ta’âma [yeme¤e] baﬂlamakda besmele, sünnet-i müekkededir. 5/51.
¥

¥ Taleb ve ﬂevkin sönmemesinin ilâc›, pîrin teveccühü iledir. 6/222.
¥ Taleb mevcûd olmasa dahî, nisbet verilir. Lâkin taleb
mevcûd oldukda, nisbet-i mefkûdenin arzûsunu dahî, nisbet
makâm›nda kabûl ederler. [Bu arzûyu dahî nisbet makâm›nda kabûl ederler.] 5/89. [Eshâb-› Kirâm: 275.]
¥ Ta’âmdan sonra, Elhamdülillâhillezî et a’menî hâzâtta’âm ve razekanî min gayr-i havlin minnî velâ kuvvetin [Allahü teâlâya hamd olsun. Beni doyurdu. Beni r›zkland›rd›.
Kuvvetsiz iken doyurdu] diyenin günâhlar› magfiret olunur;
hadîsi. 5/51.
¥ Ta’âmda sedd-i ramak [ölmiyecek kadar yimek içmek]
ve imsak-i [perhîz] kudret kadar birkaç lokma tenâvül eylemek [yimek] insano¤luna kâfîdir. Sabr mümkin olmazsa,
mi’denin üçde birini yemek için, üçde birini s›v›lar için ve
üçde birini dahî, hava için ta’yîn etmelidir; Hadîs-i ﬂerîfi.
5/51.

Tulû’u cemâl-i ehadiyyet [Allahü teâlân›n cemâlinin
görünmesi] beﬂerî s›fatlar› yok eder. 5/136.
¥
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¥ Topra¤a secde eylemek, Hak sübhânehuya çok mahbûbdur [sevgilidir]. 5/154.
¥ Tavr-› akl›n verâs› [akl›n ötesi, akl sâhas›n›n ötesi] öyle
bir sâhad›r ki, orada kalb yolu ile keﬂf ve müﬂâhede olunan
ba’z› ﬂeyler anlaﬂ›l›r ki, akl onun idrâkinden âcizdir. Hislerin,
akl›n idrâk etdi¤i ﬂeylerden âciz olmas› gibidir. “Mevlânâ
Câmî”. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Tûfândan sonra gelen ulül’azm Peygamberlerin evveli
‹brâhîm aleyhisselâmd›r. 4/113.
¥

Tûfândan sonra, ilk biten a¤aç zeytindir. 4/111.

–Z–
¥ Zâlim zulmünü mazlûmdan kald›rmad›kça, özrü kabûl
olmaz. “Hadîs-i ﬂerîf” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Zâlimin zulmünü kald›rmaya gücü yetmiyen, oradan
hicret etmelidir. “Hadîs-i ﬂerîf.” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

Zâlim sultân yan›nda adâleti söylemek, cihâdlar›n en
efdalidir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

¥ Zâhir ve bât›n, iki nev’dirler. ‹nsanlar›n bildi¤i zâhir,
âlem-i halk, bât›n âlem-i emrdir. ‹kinci taksimdeki, bât›na
nisbet ile on latîfe, zâhir hükmünde kal›r. 4/154.
¥ Zâhirin bât›na nisbeti, âﬂ›k›n ma’ﬂûka nisbeti gibidir.
4/215.
¥ Zâhirin ahkâm-› islâmiyyeye uymas›na ve bât›n›n
ma’rifet nûrlar› ile zînetlenmesine gayret edeler. 6/75.
¥ Zâhirde [d›ﬂ görünüﬂ olarak] mübtedî ve müntehî müsâvîdir [eﬂitdir]. 4/179.
¥ Zâhirin ahkâm-› islâmiyyeye uygun yaﬂamas›, bât›ndaki yak›nl›¤›n te’sîridir. Bu te’sîr ﬂart de¤ildir. 4/109.

Zâhirin [d›ﬂ›n, kal›b›n] ta’mîri, bât›n›n tahrîbine sebebdir. Aksi de böyledir. 4/155.
¥

– 323 –

¥ Zâhirin huzûru, bütün iﬂlerde sâlih niyyet olmas› ve iﬂlerinde Mevlân›n r›zâs› olmas›ndad›r. Hattâ zâhiren gafletde
görülen iﬂlerde, bât›n›n huzûrunun devâm› lâz›md›r. 4/160.
¥ Zâhir asl›nda, zulmet ve kötülükdür. Bât›n onunla kar›ﬂarak münevver olur. 5/134.
¥ Zâhir isminde Allahü teâlân›n zât› düﬂünülemez. Bât›n
isminde zât, ism perdesi arkas›nda düﬂünülebilir [idrâk edilir]. Meselâ ilmde seyr zâhir isminde seyrdir. Alîmde seyr bât›n ismindedir. 4/47.
¥ Z›l, asl ile ayn› olamaz. [Bunun için, hoparlörde ve televizyonda iﬂitilen sesler, insan sesi de¤ildir.] 4/230. [Se’âdet-i

Ebediyye: 959.]
¥

Z›lli bilmek, asl› bilme¤i îcâb etdirir. 6/237.

¥ Z›l, asl ile kâimdir. [Asl olmazsa z›l olmaz.] Z›ll›yyetin
sâbit olmas›, vehm ve hayâl mertebesindedir. 4/74.
¥ Z›le tutulmak, mahlûkâta [mâsivâya] tutulmakd›r. Asla
ba¤lananlar için z›l, büyük bir da¤d›r [mâni’dir]. 4/7.
¥ Z›llin hayr ve kemâli asldan al›nm›ﬂd›r, [gelmekdedir].
Kendinden bilirse hâindir. 4/121.
¥

Z›llin kemâli asl›na ba¤l›d›r. [Asldan al›nm›ﬂd›r.] 5/116.

¥ Z›llin asla ba¤lanmas›, z›llin yok olmas›n› îcâb etdirmez. 6/2.
¥

Z›l dâiresi, imkân âlemine asl ve baﬂlang›cd›r. 6/105.

¥ Z›l dâiresi, enfüsün [nefsler âleminin] nihâyetine kadard›r. 4/56.
¥ Z›l gibi asl› dahî geride b›rakalar. Üstünlük, z›llerin ve
asllar›n ötesindedir. 6/105.
¥ Z›lden asla geleler. Asl› dahî terk ile görünenden görünmiyene teveccüh edeler. Asldan geçmek, kendi ademinde çal›ﬂmak olup, mümkin de¤ildir. Lâkin muhabbeti, keyfiyetsiz berâberlik hâs›l eder. 4/166.
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¥ Zulm, baﬂkas›n›n mülkünde izni olmadan tasarruf etmekdir. 4/11.
¥ Zulm-i hükkâm, ﬂe’âmet-i a’mâlimizdendir. [‹dârecilerin zulmü, amellerimizin kötülü¤ündendir.] 6/34. [Hak Sözün

Vesîkalar›: 348.]

– A, ‹, U, O, Ö –
¥ Ârifde, ilmi nisbetinde, yokluk ve kendinden geçmek
artar. Yak›nl›¤› nisbetinde dûr olur. [Uzakda görür]. 4/111.
¥

Ârifin kendini kusûrlu görmek büyük ni’metdir. 6/214.

¥ Âriflerin kalbleri, Hak teâlân›n büyüklü¤ünün tecellîsinde kendinden geçmiﬂdir. 4/125.
¥ Ârif, kendi yoklu¤una âlim [kendi yoklu¤unu bilir] ve
kemâl s›fatlar›na âlim olunca [bilince], matlûbun kap›s› aç›l›r. 5/82.
¥ Ârif, asl›na kavuﬂdukdan sonra, rücû’ ederse [geri dönerse] irﬂâd ile ﬂereflenir. 4/219.
¥ Ârifin bât›n› [kalbi, rûhu] zâhirinden ve bütün mahlûklardan uzakd›r. Zâhirin gafleti, bât›na sirâyet eylemez. 5/5.
¥ Âﬂ›k-› sâd›k [sâd›k olan âﬂ›k], Peygambere uymakda
sa¤lam [azîmli] oland›r. 5/99.
¥ Âﬂ›kdaki kemâlât, Allahü teâlân›n kemâlât›ndan bir
nûrdur, ﬂu’âd›r. 6/71.
¥ Akll›

odur ki, bu dünyâdaki say›l› nefesleri ile ebedî hayât› ele geçire. 6/211.
¥ Âlem-i asgar [en küçük âlem] insan›n kalbidir ki, zât ile
münâsebeti di¤erlerinden fazlad›r. 6/139.
¥ Âlem-i sagîr insand›r ki, âlem-i halk ile âlem-i emrden
meydâna gelmiﬂdir. 6/139.

Âlem-i kebîr, Arﬂ›n alt›nda ve Arﬂ›n üstünde olanlara
denir. 6/139.
¥
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¥ Âlem-i halk›n yak›nl›¤› asld›r. Âlem-i emrin yak›nl›¤›
z›llidir. 5/1.
¥ Âlem-i emrin âlem-i halkdan çok bak›mdan üstünlü¤ü
var ise de, umûmî üstünlük âlem-i halkad›r. 6/2.

Âlem-i misâl, âlem-i ﬂehâdet gibi mevcûdâtdand›r.
Vehm ve hayâlin d›ﬂ›nda vard›r. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâ¥

met ve Âh›ret: 376.]
¥ Âlem-i misâlde, akldan geçenlerin ve ma’nâlar›n dahî bir

sûreti vard›r. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ “Fesâd zemân›nda ibâdet etmek, bana hicret etmek gibidir.” Hadîs-i ﬂerîf. 6/68, 1/85. [Mektûbât Tercemesi: 135.]
¥ ‹bâdetin en iyisi zikrdir. Ve zikrin üstünlü¤ü, Allahü teâlâda fânî olmakd›r. 4/51. [K›yâmet ve Âh›ret: 163.]
¥ ‹bâdetde lezzete ba¤lanm›yalar. ‹bâdet ederken lezzet
hâs›l olur ise, ni’metdir. 4/92.
¥

‹bâdetin kabûl olmas›, üstünlü¤ü, ma’rifete ba¤l›d›r.

5/61. [K›yâmet ve Âh›ret: 99.]
¥ ‹bâdetin kabûle yak›n olan›, kulun varl›¤› arada olm›yan›d›r. 4/187.
¥ ‹bâdetden maksad, zahmet ve güçlük çekmekdir ki,
nefs ile düﬂmanl›kd›r. 4/92.
¥ ‹bâd›n kulûbü, [kullar›n kalbleri], Hak teâlân›n tasarrufundad›r. Murâd›na [iste¤ine] göre çevirir. 5/121.
¥ ‹bâreler ve iﬂâretler, z›llere ve s›fatlara ba¤l›d›r. Asl›n
zuhûrunda kalmazlar. [Asl zuhr edince, ibâre ve iﬂâretler
kalmaz.] 4/144.
¥ Abdülhâl›k

Goncdüvânî, silsile-i hâcegân›n baﬂ›d›r. H›z›r aleyhisselâmdan ilm alm›ﬂd›r. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Abdülkâdir Geylânînin, “ayaklar›m, Evliyân›n hepsinin
ensesi üzerindedir” [sözü], kendi zemân›ndaki evliyâya mahsûsdur. 6/24.
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¥ Abdülkâdir Geylânî, emr-i ma’rûf ve nehyi anil münker eylemiﬂ ve korku olunca da câiz buyurmuﬂdur. 4/29.

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Abdüllah ibni Mubârek, müstehablar› yapmakda gevﬂek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakda
gevﬂeklik de, farzlar›n yap›lmas›n› zorlaﬂd›r›r. Farzlarda gevﬂek davranan da, ma’rifete kavuﬂamaz, buyurdu. 5/110. [Fâ-

ideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Abd [kul], irâdesini sarf etmekde muhtârd›r. Allahü teâlâ, yaratmakda muhtârd›r. 5/137.
¥ Abd-i makbûl [makbûl kul], birkaç günlük hayât› tâ’at
ile geçirip, gaflet ile geçirmez. Geçim ve ni’met ile meﬂgûl olmaz. [Dünyâ ni’metlerini keyfine göre kullanmaz.] Bunlar›n
netîcesi piﬂmânl›kd›r. 4/209.
¥ Abdin [kulun] Rabbi ile aras›ndaki perde, nefsidir.
Âlem de¤ildir. Kulun murâd› nefsidir. 6/110.
¥ Ubûdiyyet [Allahü teâlân›n emrinden râz› olmak], zâhirî ve bât›nî olup, bât›nîsi de muhtelifdir. En çabuk ulaﬂt›ran› Nakﬂibendiyyedir. 5/10.
¥ Ubûdiyyet, Hak teâlâya muhabbet ve bunun alâmeti,
ahkâm-› islâmiyyeyi yerine getirmekdir. 4/230. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 959.]
¥ Ubûdiyyet, kendi irâdesinden kurtulup, Hak teâlân›n
murâd› ile olmakd›r. 4/80. [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥ Ubûdiyyetin hakîkati, nefsin arzûlar› için olan tedbîrlerden geçip, Cenâb-› Hakka tevekkül etmekdir. 4/79.
¥ Ubûdiyyetin bir k›sm› beden ile tahsîl olunur. [Zâhirî
a’zâ ile, maddî kuvvetler ile], di¤er k›sm› kalb ve rûha ba¤l›d›r. 5/10.
¥ Ubûdiyyet, zillet [kendini hakîr bilmek] ve yokluk ve
teslîm ve onun emrlerine ba¤lanmakd›r. 5/4.
¥ Osmân “rad›yallahü anh”, Enes “rad›yallahü anh”›n
yolda, bir bak›ﬂ›n› [bir kad›na bak›ﬂ›n›] keﬂf etdi. 6/19.
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¥ Adem, di¤er ta’bîrle yoklukdur. Kadîm de¤ildir. Ve kâinât›n asl›d›r. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Ademât-i mukayyede [kaydl› yokluklar], ilm-i ilâhîde
mevcûddur. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Ademin asl› ve menﬂe’i ilâhî kemâlâtd›r ki, ilmde ortaya ç›km›ﬂd›r. [Ma’rifet ile anlaﬂ›labilir.] 4/230. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 959.]
¥ Adem-i mukayyedin [kaydl› (ﬂartl›) ademin] mutlak
ademe ba¤lanmas›, nefsin fenâs›ndan sonrad›r. 4/152.
¥ Adem-i mutlak ki [mutlak adem ki] s›rf ﬂerdir. Allahü
teâlân›n varl›¤›na karﬂ›l›k olma¤a mecâli yokdur. [Karﬂ›l›k
olamaz.] 4/148.

Adem sûretinde sâlikin örtünmesi, fenâ sûretinde sönmesi vard›r. Örtünmüﬂ [gizlenmiﬂ olan] ortaya ç›k›p, geri döner. 4/12.
¥

¥ Adem, ism-i ilâhînin varl›¤›n›n geliﬂinden ibâretdir ki,
ârifin mebde-i te’ayyünü [te’ayyününün baﬂlang›c›]d›r.
4/12.
¥ Ademin [yoklu¤un] tarîkatdaki ma’nâs›, kendini ve
kendi vasflar›n› anlamamakd›r [idrâk etmemekdir]. 4/165.
¥ Ademden hakîkî fenâya geçeler ki, z›lden asla kavuﬂalar. 6/82.
¥ Adem [yokluk] ki, cezbe cihetinde fânî olmakd›r. Sâhibinin geri dönüﬂü câizdir. Zîrâ henüz tarîkatdedir. Ve cezbesi, sülûke zam olmam›ﬂd›r [ba¤lanmam›ﬂd›r]. 5/109.
¥ Adem, cezbe ile peydâ olmuﬂ bir fenâd›r. Fenâ, maksad
olan varl›¤›n istîlâs›d›r. Yoklukda ârifin vasflar›n›n örtünmesi, fenâda bu vasflar›n yok edilmesi vard›r. 4/182. [‹slâm Ahlâ-

k›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Ademi [yoklu¤u] veyâ mecnûn olma¤› istemek, münâsip de¤ildir. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥

Azâb-› kabr [kabr azâb›n›, kabrde azâb] çekenlerin
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na’ra ve ç›¤l›klar›n›, insandan ve cinden baﬂka bütün mahlûkât iﬂitir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Arﬂ›n üstü rûhlar âlemidir. Bu âlemde âlem-i emr latîfeleri vard›r ki beﬂdir. 5/135.
¥ Arﬂa iﬂâret eylemek, onun kayyumuna [varl›kda tutana] iﬂâretin ayn›d›r. 4/5.
¥ Areftü Rabbî bi-cem’il izdâd. [Bütün z›dlar› cem’ etmesi ile Rabbimi bildim.] 6/181.
¥ Urûc [yükselmek], Hakka dönme¤e derler. Nüzûl [iniﬂ],
halka teveccühe [dönme¤e] derler. Seyr-i ilallah ve seyr-i fillah, urûc ederken olur. Seyr-i anillah› billah ve seyri eﬂyâ billah, nüzûl yaparken olur. 6/137.
¥ Urûcda teveccüh Hak teâlâya olup, halk ile münâsebeti yokdur ki, uzlet ehli böyledir. 6/220.

Uzlete ülfetden ziyâde râg›b olalar. [Uzlete, yaln›zl›¤a,
insanlara kar›ﬂmakdan dahâ çok ra¤bet etmelidir.] Zâhir
ilmlerden de uzak olmamal›d›r. 6/50.
¥

¥ Uzlet, yümünlü ve bereketlidir. Halk›n hukûku ve Allah r›zâs› için sohbet, uzlete mâni’ de¤ildir. 5/29.
¥ Aﬂk-› ilâhî, bât›n›n [rûhun] nasîbidir ki, bedende te’sîrleri gözükmez. 5/69.
¥ Aﬂkda merhamet yokdur. Katl eder ve diyet isterler [öldürürler, karﬂ›l›¤›n› isterler]. Ya’nî ibâdeti kald›rmazlar.
4/151.
¥ Aﬂk-› ma’ﬂûk [ma’ﬂûkun aﬂk›], sevgisi gizlidir. Âﬂ›¤›n
aﬂk› [sevgisi] ise, aç›k olup, coﬂar ve gürler [gürültülüdür].
4/54.
¥ Aﬂk ve derd, insana di¤er mahlûkat içinde üstünlük sa¤-

lam›ﬂd›r. 4/114.
¥ ‹kâb [cezâland›rma] ve âh›ret azâb›, kulun kesbi karﬂ›l›¤›ndad›r. 5/137.
¥

Akl-› fe’âl ki, filozoflar dokuzuncu seyyare derler. Ve
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günlük hâdiseleri ona isnâd ederler. Böyle birﬂey yokdur.
6/87.
¥ Akllar›n›n esîri olanlar [akllar›na uyanlar], bu muhabbetin k›ymetini bilmezler. 6/173.
¥ Aklî delîller, kanâat hâs›l etmekden baﬂka, birﬂey bildirmez. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Alâüddîn-i Attâr, zemân›n›n kutb-› irﬂâd› olmuﬂdur.
5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ ‹llet-i ma’nevî [ma’nevî hastal›k], mâsivâya ba¤lanmakdan ibâretdir. 4/105.
¥ ‹llet-i ma’nevîye [ma’nevî hastal›¤a], çok zikr ederek,
ilâc taleb edeler. 6/153. [Cevâb Veremedi: 362.]
¥ ‹lm için, rü’yet-i basar ve kalb [kalb gözü aç›k olmas›]
ﬂart de¤ildir. 5/102.
¥

‹lm, âlim ile berâberdir. 4/88.

¥

‹lm ve bilmek mahalli sadrd›r [gö¤üsdür]. 6/225.

¥ ‹lm-i husûlî sâhibi, zevk ve ﬂevkdedir. Ve sohbeti zevk
verir. 4/88.
¥ ‹lm-i zarûrînin mahalli kalbdir ki, te’alluk edeninin
gayr-i cismânî olmas›na mâni’ de¤ildir. 6/62.
¥ ‹lm, hâl’in baﬂlang›c›d›r. ‹lm, havâs ve avâm içindir.
Hâl, vecd ve kemâl ehlinin husûsiyetidir. 6/217.
¥ Ayn-el-yakîn [görerek bilmek], eser perdesi olmadan
müessiri görmekdir. Ve görülende yok olmakd›r. Ateﬂi müﬂâhede [görmek] gibi. 6/137.
¥ ‹lm ve amel ihlâss›z makbûl de¤ildir ki, rûhsuz beden
gibidir. 6/189.
¥ ‹lm ve amel, islâm kitâblar›nda beyân edilmiﬂdir. ‹hlâs,
sofiyyeye hizmete ba¤l›d›r. 6/189.
¥ Gaybdan haber vermek, kalbden geçenleri bilmek gibi hârik-ul’âde ﬂeyler, ehl-i istidrâcda da bulunur. 4/182. [K›-
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yâmet ve Âh›ret: 376, ‹slâm Ahlâk›: 559.]

Bir vâs›ta ile birﬂeyi bilmek konusunda ukalâ [akl erbâb›] demiﬂlerdir ki, ma’lûm olan vâs›tad›r, ﬂey’in kendi de¤ildir. 4/183.
¥

¥ ‹lm-i ilâhî mücerred bir inkiﬂâfd›r. Ma’lûmun [bilinenin]
görülmeden anlaﬂ›lmas›d›r. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ ‹lm s›fat›, ayr›ca s›fatd›r. Te’alluk etdi¤i mâsivâd›r. [Mâsivâ ile alâkal›d›r]. Zât mertebesine ulaﬂamaz. Ve ilm ki zât›n kemâlidir. Mâsivâya te’alluk etmekden üstün ve yüksekdir. 5/105.
¥ ‹lm-i ezelî, eﬂyâya varl›klar›ndan önce te’alluk eden
ilmdir. 6/17.
¥ ‹lm-i mümkin, ma’lûm olan ﬂeylerin sûretinin, âlimin
nefsinde hâs›l olmas› iledir ki, âlimin de¤iﬂmesine sebebdir.
4/156.
¥ “Gâfil âlimlerden, yaltakc› hâf›zlardan, câhil tesavvufculardan kaç›nmak lâz›md›r.” 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb

Veremedi: 349.]
¥ Eﬂyâ ilmi ki, asl›nda kâmil bir s›fatd›r. Ba¤lanma olursa
kötüdür. 4/156.
¥ Gayreti yüksek olan, devâml› matlûbu arzû eder. Yok
olacak olan ﬂeye ra¤bet etme¤e de¤mez. 6/106.
¥ Tabî’at ve riyâzî ilmlerin incelikleri ile meﬂgûl olmak, en
ﬂerefli vakti zâyi’ ve mâlâya’nî ile meﬂgûl olmak ve belki akâidde gevﬂeklik meydâna getirir. Bu ilmlere ba¤l›l›k bir üstünlük olsa, onu, dîn-i islâm›n sâhibi ihmâl eylemez ve selef-i sâlihîn yüz çevirmezlerdi. Onlar ra¤bet etmeyince, bunlarda
kemâl dahî yokdur. 4/85.
¥ Ulviyyet ve süfliyyet [yüksek varl›klar ve aﬂa¤› varl›klar] ve cümle mahlûkât, nûr-i Muhammedîden “sallallahü
aleyhi ve sellem” halk oldu. 4/113.
¥ Birkaç günlük ömr ki, ebedî mülk onun ile al›n›r. Çok
k›ymetlidir. Onu boﬂuna sarf eylemiyeler. 4/38.
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¥ Birkaç günlük ömrü, en mühim iﬂlere sarf edeler. Geceleri ihyâ etme¤i, seherleri a¤lama¤› ganîmet bileler. 4/30.
¥ Ömr, her ân geçmekde, ecel-i müsemmâ yaklaﬂmakdad›r. Bu k›sa f›rsatda, çok zikr ile meﬂgûl olmal›d›r. 6/87.
¥ Ömer “rad›yallahü anh”, h›ristiyân kâtib kabûl etmedi.
Câiz de¤ildir, dedi. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Ömerin gadab›ndan korkunuz. Çünki, Allahü teâlâ gadab eder. 5/152.
¥ ‹hlâss›z amel, rûhsuz kal›b gibidir ki, kabûl olmas›
mümkin de¤ildir. 4/31.
¥ Amel vaktinde ecr taleb etmek, kendini ecrden mahrûm eylemekdir. 4/61.
¥

Her amel ki, Allah r›zâs› için ise, zikre dâhildir. 4/160.

¥ Kötü iﬂler hât›r›ma geliyor korkusu ile hayr ameli terk
etmek câiz de¤ildir. Amel et, tevbe et. 5/29.
¥ Ameli terk eylemeyeler ve ondan istigfâr› dahî terk eylemeyeler. 6/186.
¥ Umûma azâb vâki’ oldukda, sâlihler magfiret ve r›dvana mazhar olur, hadîsi. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Anâs›r-› selâsenin [üç unsurun] nasîbi, vilâyet-i mele-i
a’lâya kadard›r. Unsur-› hâk’in [toprak unsurunun] nasîbi, nübüvvet mertebesinin kemâlât›ndand›r. 4/205.
¥ Avâm, hakîkat ehlinden yüz çevirirler. Ve mahlûkât›n
ahvâlini bilmiyen, dahâ yüksek olan iﬂleri bilmez derler. 4/50.

[Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Avâm›n bât›n› zâhiri ile kar›ﬂ›kd›r. Ve zâhirin gafleti bât›na sirâyet eder. 5/5.
¥

Avâm›n ma’rifeti ile havâs›n ma’rifeti bir de¤ildir.

4/88.
Avâm›n ve ehassül-havâs›n îmân› [baﬂdakilerin ve sondakilerin îmân›] gaybî olup, ortadakiler ﬂühûd lezzeti ile
¥
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doymuﬂlard›r. 4/124.
¥ Îsâ aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü kudret s›fat›d›r.
4/88, 1/260. [Mektûbât Tercemesi: 326.]
¥ Îsâ aleyhisselâm, bu ümmetin imâm›na uyup, arkas›nda
nemâz k›lsa gerekdir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret:

376.]
¥ Ayn [birﬂeyin esâs›], ﬂey’in hakîkat ve mâhiyyetinden
ibâretdir. 5/116.
¥

Ayn-› sâbite ile tahakkuk, Evliyâl›k kemâlât›ndand›r.

5/9.
¥ Ayn-› sâbite, sâlikin mebde-i te’ayyünidir. Ve vilâyet
ona kavuﬂma¤a ba¤l›d›r. 5/130.
¥ Ayn ve eserin yok olmas›na baﬂlamak, vilâyet-i kübrân›n baﬂlang›c›ndad›r. Ve yok olman›n kemâli, onun sonundad›r. Zîrâ z›llerden ve enfüsün ba¤lar›ndan ç›kmak, ayn ve
eserin yok olmas›n› îcâb etdirir. Vilâyet-i kübrân›n baﬂlang›c›ndad›r. 6/137.

–G–
¥ Bir gâzîye veyâ mücâhide veyâ mükâtibe yard›m edeni,
Cenâb-› Hak mahﬂerde gölgelendirir. 4/64.
¥ Garîb olan ehl-i islâm›n, dalâlete düﬂmemekden ümmîdleri [kurtuluﬂ ümmidleri], Hayr-ul-beﬂerin ehl-i beytinin gemisidir. 5/11 [‹slâm Ahlâk›: 564], 1/51. [Mektûbât Tercemesi:

86.]
¥ Gargara zemân› [ölüm ân›] gelmedikce, tevbe kap›lar›
aç›kd›r. Îmân› berbat eylemiyeler. 6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104,

Cevâb Veremedi: 358.]
¥ Gazâ ve hâc sevâb›na nâil olanlar, gizli Allah adamlar›d›r ki, çocuk sâhibi ve nâmûslu ve dünyâ cihetinden az birﬂey
ile kanâ’at ede. Ve âilesine güler yüzlü ola. “Hadîs-i ﬂerîf.”
5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
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¥ Gadab sonunda yumuﬂakl›k eden kimseye, Allahü teâlân›n muhabbeti [sevgisi] vâcib oldu. “Hadîs-i ﬂerîf”. 4/147.

[Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi: 342.]
¥ Düﬂman galebe [istilâ] etdi¤i zemân, az bir çal›ﬂman›n
büyük de¤eri vard›r. Düﬂman kuvvetleri az oldu¤u zemân
çal›ﬂman›n o kadar i’tibâr› yokdur. 6/77.

G›nâ-y› zâtî mevcûd iken [kendinin hiçbir ihtiyâc› yok
iken], insanlar› kendi taraf›na da’vet buyurmuﬂdur. Ve ihsân› sonsuz oldu¤u için, o yolu açm›ﬂd›r. Da’vet ve yol gösterme var iken, Allahü teâlân›n ebedî cemâlinden mahrûm kalm›yal›m. [Böyle birﬂeyden mahrûm kalana yaz›klar olsun.]
6/191.
¥

¥ Zengin ve bolluk içinde olanlar›n sohbeti, öldürücü
zehrdir. 6/97.
¥ Gaybet ve huzûr ve cem’iyyet [Kazanc› gayb etmek ve
huzûra kavuﬂmak] hepsi yak›nl›kdand›r [müntesebâtdand›r].
Yak›nl›kdan boﬂalm›yan sâlike [bunlar› geçmiyen sâlike] zâtî yoklu¤un zuhûru mümkin de¤ildir. 6/149.
¥ Mübtedînin gaybeti [kendinden geçmesi] onun rûhundan, zikr ve huzûrun örtünmesidir. 6/137.
¥ Müntehînin gaybeti [kendinden geçmesi], onun zâhiri,
rûhun iﬂlerinden örtünmesidir. Zîrâ onun rûhu için gaybet
yokdur. Her ne ki hâs›l olmuﬂ ise, ayn› ﬂeklde devâm eder.
6/137.

–F–
¥ Fâs›k, mübtedi’ ve âsînin [günâhkâr, bid’at sâhibi ve isyânkâr›n] evine, yeme¤ine, ancak zarûret veyâ bir müslimân›n iﬂini görmek için gidilir. 5/106. [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Fâil, ancak azîz ve celîl olan zât-i vâcibdir. Vücûd ancak
vâs›tad›r ve ﬂartd›r. 4/85.

“Muhakkak ki, ben dünyây› harâb etmek için [harâmlar› ve mekrûhlar› harâb etmek için] gönderildim. Dün¥
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yây› ma’mûr etmek için gönderilmedim.” Hadîs-i ﬂerîf.
4/155.
¥ Firâset, sâlih kimseleri ay›rabilmek ve tan›yabilmekdir.
4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Farzlar›n yerine getirilmesinde havâs ve avâm ve Enbiyâ ve Evliyâ müsâvîdir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Farzlar› temâml›yan edebler ve nâfileler de, farzlardan
say›lm›ﬂlard›r. 4/24.
¥ Farzlar, yak›nl›k bahﬂeden [yaklaﬂd›ran] amellerin en
sevgilisidir. “Hadîs-i kudsî”. 5/140. [K›yâmet ve Âh›ret: 164.]
¥ Farz nemâzlardan sonra Muhammed Ma’sûm yetmiﬂ
kerre estagfirullah, derdi. 5/80. [Hak Sözün Vesîkalar›: 344.]
¥ Farzlar›n yap›lmas›na mâni’ olan nâfileler ile meﬂgûl olmak, mâlâya’nîye dâhildir. 6/228.
¥ Fazîletleri ve kerâmetleri olm›yan, fekat Peygambere
tâbi’ olmakda ileri derecede olan›n k›ymeti, fâideli bir ilâc
[iksir]dir. 4/10. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Fazîlet ve kerâmet sâhibi olan, fekat Resûle uymakda
gevﬂek olan›n sohbeti öldürücü zehrdir. 5/110. [Fâideli Bilgiler:

169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Fadl-› külli sâhibinin [tâm üstünlük sâhibinin], fazîletlerin çeﬂidlerinin hepsi ile üstün olmas› îcâb etmez. 6/24.
¥ Fudayl bin ‹yad, ulemâ-i sofiyyedendir. [Tesavvuf büyüklerindendir]. Bid’at ehlini kötülemiﬂdir. 4/29. [Se’âdet-i

Ebediyye: 89.]
¥ Fakîrler, zenginlerden, yar›mgün [âh›ret günü] evvel
Cennete gireceklerdir. 4/11.
¥ Çok sabr eden fakîrler [derdliler], yar›n k›yâmet gününde Allahü teâlân›n dostlar›d›r. “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/152.

Fakîrlik belâs›na düﬂen, insanlara ihtiyâc›n› arz etmekle fakîrlikden kurtulamaz. Cenâb-› Hakka yalvararak zenginli¤i yaklaﬂd›r›r. “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/37.
¥
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¥ Belli bir fakîrlik ve darl›k, Allahü teâlân›n hâs kullar›na, taraf›ndan inâyetdir. 6/208.
¥ Fakîrlikden kalbleri üzülmesin ve geçim s›k›nt›s›ndan
da muzdarip olm›yalar. “Allahü teâlâ, kim için isterse, onun
r›zk›n› geniﬂletir ve takdîr eder.” Hak celle ve a’lân›n tâlibleri, Onun iﬂlerinden ﬂâd olup ve lezzet duymalar› gerekdir.
4/42.
¥ Göklerin ve âlemlerin, kazâ ve kaderde alâkalar› yokdur. Hayr ve ﬂerrin vâs›tas›z hâl›k› Hak teâlâd›r. Ehl-i islâm
[müslimânlar] akl-› fe’âle inanmam›ﬂlard›r. 6/87.
¥ Fenâ, varl›¤›n, Allahü teâlân›n r›zâs›nda yok olmas›ndan ibâretdir. 6/73.
¥ Fenâ, kötü ahlâkdan kurtulmak, bekâ, güzel ahlâk ile
vasflanmakd›r. 6/137.
¥ Kalbin fenâs›, kalbin mâsivâya olan ilm ve muhabbet
ba¤lant›s›n›n kesilmesidir, kopmas›d›r. 4/177. [K›yâmet ve Âh›-

ret: 284.]
¥

Kalbin fenâs›n›n ta’rîfi. 6/169.

¥ Kalbin fenâs›, mâsivâ ile ilgili olan ilm-i husûlînin unutulmas› olup, tecellî-i ef’âle ba¤l›d›r. 4/165.
¥ Nefsin fenâs›, sâlik, emânet olarak al›nm›ﬂ olan kemâlât› asla [sâhibine] verilmiﬂ görmek ve bu kemâlâta ayna
olan kendini yok bulmak ve hareketsiz ve hissiz bir cans›z
madde görmekdir. 4/47.
¥

Fenâ, muhabbetin netîcesidir. 5/153.

¥ Hakîkî fenâ, kemâlât›n, Hak teâlâdan oldu¤unu bilip,
kemâlât› sâhibine teslîm edip, kendi yoklu¤u ile hakîkatlenmekdir ki, (Ben) ta’bîrine kâdir olamaz. [Ben diyemez.]
4/127. [‹slâm Ahlâk›: 559.]
¥ Fenâ demek, varl›klar kalmaz. Vâcib, nas›l söylenmiﬂ
ise, öylece kal›r. 4/104.
¥

Fenâ, kendini Mevlâ-y› teâlân›n ayn› olarak tasavvur
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de¤il, belki kendini ortadan kald›rmakd›r. 4/232.
¥ Fenâ ve bekâ, sâhibinin vicdân›na [rûhuna, kalbine]
ba¤l›d›r. Anlatmak ile olmaz [Do¤ru ifâde edilemez]. 5/11.

[‹slâm Ahlâk›: 564.]

Fenâ, ayn-el-yakîndir. [Görerek yakîndir, inanmakd›r].
Bekâ, hakk-el-yakîndir [yaﬂayarak yakîndir]. 5/52.
¥

¥

Nefsin fenâs›, s›fatlar›n›n tecellîsinin netîcesidir. 4/165.

¥ Nefsin fenâs›nda sâlik, vücûdü ve onun kemâl s›fatdan
olan tâbi’lerini, vâcibî üstünlüklerin z›lleri bulur. Ve bu kemâlât› asla teslîm edip, kendini ölü varl›k görür. Sâlik kendini yok görüp, ba¤l› olan ﬂeyleri de asldan bilmezse adem denir. 4/123.
¥ Nefsin fenâs›, on latîfenin fenâs›n› da ihtivâ etmekdedir. 4/133.
¥ Nefsin fenâs›n›n kemâli, asl›n s›fat›na ba¤land›¤› gibi
[kat›ld›¤› gibi], yokluk dahî, mutlak yoklu¤a ba¤lan›r [kat›l›r]. 6/152.
¥ Latîfelerin fenâs›, o latîfenin kendi asl›na kavuﬂmas›na
ba¤l›d›r. 5/84.
¥ Rûhun fenâs›, s›fatlar›n tecellîsinin ortaya ç›kmas›n›n
netîcesidir. 6/4.

S›rr›n fenâs›, s›fat, ﬂu’ûnât ve i’tibârât›n tecellîsi netîcesinde hâs›l olur. 6/4.
¥

¥ Hafînin fenâs›, tenzîhî olan selbî s›fatlar›n tecellîsi netîcesinde hâs›l olur. 6/4.
¥

Nefsin fenâs›, eserin ve ayn›n zevâline ba¤l›d›r. 5/91.

¥

Fenâ hâs›l olmad›kca, bekâ bulunmaz. 6/244.

¥ ﬁeyhde fânî olmak, üveysîden gayriye [vefât eden velîden istifâde edenden baﬂkas›na] zarûrîdir ki, irâdeyi pîrin
irâdesine tâbi’ k›lmakd›r. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâ-

met ve Âh›ret: 161.]
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¥

ﬁeyhde fânî olmak, hakîkî fenân›n baﬂlang›c›d›r. 5/153.

¥

Fenâ ve bekâda mu’teber olan, devâml› olmakd›r.

5/94.
¥ Fenâdan maksad, îmân›n parlamas› ve ahkâm-› islâmiyyeye tam ba¤lanmakd›r. 4/177. [K›yâmet ve Âh›ret: 284.]
¥ Kalbin fenâs›, hem cezbe, hem sülûke terettüb eder.
[Hem sülûk, hem cezbeye âiddir]. Kalbin fenâs›na kavuﬂan,
seyr-i ilallah› temâm edip, kendi asl›na kavuﬂup ve de¤iﬂik
hareketden istikrarl› harekete [telvinden temkine] kavuﬂmak hâs›l olduysa, ümîddir ki, dönüﬂünden emîn ola. 5/109.
¥ Fenâ ve bekâ, cezbe yönünden olup, sülûk yap›lmam›ﬂ
ise, tekrâr beﬂerî varl›¤a dönebilir. 4/165.

Fenâ ve bekâ, bât›n [rûh] hâllerindendir. Beﬂerî ihtiyâclar›n görülmesine muhtâcd›r. Ondan kurtuluﬂ mümkin de¤ildir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥

¥ Fenâ ve bekâ, rûh vasflar›ndand›r. Fekat, sûrî eﬂyân›n
ortadan kalkmas›, rûhun mu’âmelelerine yard›mc› olurlar.
4/83.
¥ Hakîkî fenâ sâhibi, ﬂu’ûr sâhibidir, ay›rd eder. Eﬂyân›n
hakîkatini bilmiﬂdir. Zîrâ bu makâmda fenâ ve bekâ birbirlerinden ayr›l›rlar. Ve ayn-i fenâda bâkî ve ayn-i bekâda fânîdir. Zât›n›n yokluk ve kemâl s›fatlar›n emânet oldu¤unu
bilip, kendini s›rf yoklu¤a ilhâk eder [katar]. 6/181.
¥ Nefsin fenâs›na vâs›l olm›yan sâlike, gadab zemân›nda
ﬂeytân yol bulur. “Goncdüvânî” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Fenâ makâm›nda kalmak iyi de¤ildir. Bekâya yükselmek lâz›md›r. 4/38.
¥ Fenâ, kendi baﬂ›na olgunluk ise de, istenen maksaddan
de¤ildir. Asl maksada kavuﬂmak için vâs›tad›r. 4/156.
¥

Kalbin fânî olmas›, vilâyetde bir basamakd›r. 6/169.

Fenâ her uzva ulaﬂmad›kça kemâle ulaﬂ›lmaz. [Kemâl
bulmaz.] 6/67.
¥
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¥ Her mertebenin fenâ ve bekâs›, onun dahâ üstüne ç›kma¤a basamak olur. 4/182. [K›yâmet ve Âh›ret: 376, ‹slâm Ahlâk›:

559.]
¥ Nefsin fenâs›na baﬂlamak, küçük vilâyetdedir. Nefsin
hakîkî fenâs›, büyük vilâyetdedir. 5/97.
¥ Fenâ ve bekâ, her ne kadar vilâyet-i sugrâda [küçük vilâyetde] da teﬂekkül ederlerse de, fenân›n hakîkati, vilâyet-i
kübrâdad›r [büyük vilâyetdedir]. 5/97.

Adem-i hâs’›n adem-i mutlaka [husûsî yoklu¤un mutlak yoklu¤a] kat›lmas›, bu vilâyetin husûsiyetlerindendir.
6/152.
¥

¥ Nefsin fenâs›n›n kemâlinden sonra bekâd›r. Ve vilâyet-i
kübrân›n mu’âmeleleri ileridedir. 4/88.
¥ Kalbin fenâs›ndan sonra, nefsin fenâs›, sonra nefsin itminân›, sonra, islâm-› hakîkî. 5/5.
¥ Fenâ ve bekâ ilâhî s›rlardand›r. Ve zevk ve vicdan ile
anlaﬂ›l›r. ‹nsanl›k [nefs] kayas› [da¤›] yerinde durdukca, hakîkî fenâ görünmez. Ortaya ç›kmaz. Kulluk vazîfesi, kuldan
hiçbir vakt sâk›t olmaz. 6/143.
¥ Fenâ ve bekâdan sonra, iﬂ asla ve asl›n asl›na ba¤lan›r.
Ve cehl ve hayrete düﬂer. Bu cehl ve hayret, bilinen cehl ve
hayret olmay›p, ilm ve ma’rifet üzerine binlerce meziyyeti
vard›r. [‹lm ve ma’rifetden binlerce def’a üstün bir hâldir.]
4/122.
¥ Fenâ ve bekâ ﬂühûdîdir [görünüﬂdedir]. Vücûdî [varl›kda] de¤ildir. 4/152.
¥ Fânî olan›n, fenâ hâlinde kendini mahv ve yok olmuﬂ
bulmas›n›n sebebi budur ki, kötü s›fatlar›n nefs latîfesinde
tam yerleﬂmesi vard›r. Meselâ, benlik ve emr dinlememek ve
emr edilenlere itâ’at etmemek ve câhil oldu¤unu bilmemek
gibi ki, emânet olan üstünlü¤ü kendinden bilip, kendini kâmil ve hayr olmak üzere bilir. Bu s›fat›n yoklu¤u ile, nefsin
yoklu¤u tasavvur edilebilir. 6/137.
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¥ Sâlik fânî oldu¤unu biliyorsa, ona fenâ derler. Bu ilm
dahî yok olup, yoklu¤u ortaya ç›karsa, fenân›n fenâs› derler.
6/73.
¥ Fenâ ve Bekâ; Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iktisâb olunmuﬂ [al›nm›ﬂ olup], fekat, bu ta’bîrleri
Ebû Sa’îd-i Harrâz aç›klam›ﬂd›r. 5/59. [Hak Sözün Vesîkalar›:

339.]
¥ Bir fenâ ki, yokluk dahî, varl›k gibi ondan ayr›l›p, asla
kat›la. Zât›n tecellîsindendir. 6/30.
¥ Cihâd için, “Allah yolunda bir sâ’at beklemek, Hacer-i
esved yan›nda Kadr Gecesi nemâz k›larak ihyâ etmekden
hayrl›d›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/64.

–K–
¥ Kabrin ni’metlerine ve azâblar›na îmân eyledik. Ve nas›l oldu¤unu düﬂünmeyiz ki, onu bilmekle vazîfeli de¤iliz.
4/182. [K›yâmet ve Âh›ret: 376.]

Kabr, âh›ret hayât›n›n evvelidir. Âh›rete âid iﬂlerin baﬂlang›c› kabrdendir. 4/24.
¥

¥ Kabrde, Cum’a gecelerinde ve günlerinde ve Ramedân
ay›nda, kâfirlerden azâb kald›r›l›r. 6/207.
¥ “Kabrden maymûn ve h›nz›r [domuz] sûretinde kalkacaklar, günâhlara müdâhene edip, mâni’ olma¤a güçleri yeter
iken, mâni’ olm›yanlard›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 89.]
¥ Kabrde rûhun alâkas› ve ba¤lanmas› vard›r. Beden his
eder. Lâkin bu ba¤lanmas› hareket olacak kadar de¤ildir.
6/217.
¥ Kabr, Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çedir, hadîsinin îzâh›. 4/70.

Kabz [s›k›nt›] zuhûr ederse, üzülmiyeler ki, sâliklere
sülûk esnâs›nda zuhûr eder ve terakkîlerine sebeb olur.
Kabz [s›k›nt›] ve bast›n [aç›lma] ikisi de ahvâle, hâllere
¥
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dâhildir. Güyâ bu yolun esâslar›ndand›r. Kâb›z ve bâs›t
[s›k›ﬂt›r›c› ve aç›c›, neﬂ’e verici] Allahü teâlân›n ismlerindendir. Sâlike ba’zan bir ism tecellî eder [bir isme kavuﬂur], ba’zan da di¤er bir ism tezâhür eder. Lâkin kabz ve
bast [s›k›nt› ve aç›lma] iﬂi, telvîn [hâllerin de¤iﬂmesi] zemân›ndad›r. Mu’âmele [iﬂ] temkîne ulaﬂ›nca, latîfeler dahî, telvînden, [hâllerin de¤iﬂmesinden] kurtulup, kabz ve
bastdan uzaklaﬂ›r, hâlin devâml›l›¤› ile s›fatlan›r. 6/121.
¥ De¤iﬂik cihetlere dönmek, kendini da¤›n›kl›¤a atmakd›r. 4/154.
¥ Kader, Hak teâlân›n, kendi ihtiyâr›mla de¤iﬂik zemânlarda ﬂöyle-böyle yapsam gerekdir demesi olup, cebr yokdur
ve Hak teâlâya zemân cârî de¤ildir. Takdîr ve halk bir anda
cârîdir [cereyân etmiﬂdir]. 4/11.
¥ Kader, Hak teâlân›n ezelde, kul, kendi ihtiyâr› ile ﬂu fi’li
iﬂlese gerekdir diye ilm-i ilâhînin ba¤lanmas›d›r, alâkas›d›r.
5/137.

Kur’ân-› kerîm, Allahü teâlâdan gayri bütün eﬂyâdan
efdaldir. 5/134.
¥

¥ “Nemâzdaki Kur’ân, nemâz d›ﬂ›nda okunandan hayrl›d›r.” Hadîs-i ﬂerîf. 6/93.
¥ Kur’ân-› kerîm tilâveti ile yükselmek, kökden yukar›
do¤ru ç›kmak olup, yükselmesi bilinmiyen sâlik içindir.
“Kur’an ehli, Allah›n dostlar›d›r” hadîs-i ﬂerîfinde, Kur’an
ehlinden murad, bu cemâ’at olmak mümkindir ki, islâmiyyetin ahkâm›n› tatbîk edip, fenâ ve bekân›n hakîkatine mazhar
olmuﬂlard›r. Bu hâle kavuﬂmadan evvel vâki’ olan okumak,
ebrâr›n ibâdetine dâhildir. Ve o makâmda iken olan kelime-i
tayyibenin tekrâr›, fâideli ve yükselme sa¤lar. Çünki, bu mubârek kelimenin bereketi ile bât›n [kalbin ve rûhun] temizlenmesi ele geçer. Ve okumaya kâbiliyyet kazanm›ﬂ oldukda,
“Yaln›z temiz olanlar el sürsün” meâl-i ﬂerîfi bu ma’nâya iﬂâretdir. 5/67. [Hak Sözün Vesîkalar›: 343.]
¥ Kur’ân-› kerîmi okuyan [bedenen ve rûhen] Evliyâullahd›r. Onlara düﬂmanl›k eden, Allahü teâlân›n düﬂman›d›r.
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“Hadîs-i ﬂerîf”. 5/130.
¥ Kur’ân-› kerîmi h›fz ve takrîr [okuyup, ezberlemek] ve
hadîs [hadîs kitâblar›] tahrîri kayd›nda olm›yan kimse,
ma’nen uyulmaya lây›k de¤ildir. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Ce-

vâb Veremedi: 349.]
¥ K›yâmetin yaklaﬂmas› ve zulmetin birikmesi [ço¤almas›] sebebi ile, günden güne bu büyüklerin yolu [bu yüksek
yol] örtülmekdedir. Ve onun nûrlar› gizlenmekdedir. Ve temâmen bir köﬂede inzivâya çekilmekden baﬂka ilâc› yokdur.
Lâkin o dahî, kendi irâdemde de¤ildir. 4/157.
¥ Nübüvvet yak›nl›¤›, âlem-i halk ile alâkal›d›r. Ve vilâyet
yak›nl›¤› âlem-i emr ile alâkal›d›r. 4/109.
¥ Kurb [yak›nl›k] ve visâl [kavuﬂma] lezzeti, Na’îm-i Cennet lezzetlerinden dahâ fazla oldu¤u gibi, bu’d [uzakl›k] ve
h›rmân [mahrûmluk] azâb›, Cehennem azâb›ndan dahâ çokdur. 4/102.
¥ Kurb, bu’dun [yak›nl›k uzakl›¤›n] karﬂ›l›¤›d›r. Uzakl›k
yok olunca, yak›nl›k ele geçer. Lâkin, yak›nl›k ve uzakl›k k›yâs edilen ﬂeylerdendir. Birﬂey bir ﬂeye k›yâsla yak›n, di¤er
ﬂeye k›yâsla uzakd›r. Yaklaﬂman›n kemâli kavuﬂmadad›r. En
yak›nl›k mertebesi, kavuﬂmakdan da dahâ yak›nd›r. 6/137.
¥ Nâfilelerden meydâna gelen yak›nl›k oldur ki, kul fâ’il
ola. Ve Hak celle ve a’lân›n fi’line âlet ola. Farzlardan meydâna gelen yak›nl›k, s›rf Allahü teâlân›n emrine uymak oldu¤u için, kulun varl›¤› arada de¤ildir. Hak teâlâ fâ’il olup, kul
ona âlet olur. 6/137.
¥

Kazâya r›zâ lâz›md›r. 4/48.

¥ Kazâ ve kader mes’elesi ilâhî s›rlardand›r. Bu bâbda,
men’ eden hadîs-i ﬂerîfler çokdur. Ondan bahs etmek yasakd›r. Bu bâbda, Ehl-i sünnete uygun dürüst i’tikâd etmelidir.
5/137.

Kazâ-i ezelî, irâdeyi ortadan kald›rm›ﬂ olsa, Hak teâlâ
günlük hâdiselerin yarat›lmas›nda muhtar olmamas› lâz›m
gelir. 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345, Cevâb Veremedi: 346.]
¥
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¥ Kazâ-i mu’allak iki k›smd›r. Birinin ba¤l› oldu¤u sebebler levh-i mahfûzda gösterilmiﬂdir. ‹kincisinin sebeblerini ancak Allahü teâlâ bilir. [Allahü teâlâ indindedir]. 6/206.
¥ Kazâ makâm›n›n uhdesinden gelmek, ziyâde müﬂkildir.
[Kazây› anlamak çok zordur.] 4/135.
¥

Kazâ nemâzlar› hakk›nda. 5/63. [Hak Sözün Vesîkalar›: 343.]

¥ Kutb-› irﬂâd ve medâr ve bunlar›n emsâli olan lafzlar, islâmiyyetin zâhirini okuyanlarda vârid olmad›. [Onlar böyle
ﬂeyler söylemediler]. Sofiyye-i kirâm›n istilâhlar›ndan ve
keﬂflerindendir. 5/76.
¥ Kutb-› irﬂâd ve gavs ve kutb-› medâr ki, her vaktde
mevcûddurlar. Kutbluk ve ba’z› makâmlar kendi zemânlar›na mahsûsdur. 6/24.

Kutb-› medâra inzivâ [gizlenmek] lâz›md›r. Resûlullah
zemân›nda kutb-› medâr var idi. 6/105.
¥

¥ Kutb-› irﬂâd, kayyûm-i âlem olan zâtd›r. Herkese rüﬂd
ve îmân onun vâs›tas› ile gelir. 6/140.
¥

Kûl e’ûzü birabbinnâs sûre-i ﬂerîfesinin tefsîri. 4/79.

¥ “Ya Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Ol hicreti terk edenlere de ki, e¤er sizin babalar›n›z ve o¤ullar›n›z
ve kardeﬂleriniz ve zevceleriniz ve aﬂîretiniz ve kesb olunmuﬂ
mallar›n›z ve kesâd›ndan korkdu¤unuz ticâretiniz ve hoﬂnud
oldu¤unuz meskenleriniz, Allahü teâlâdan ve Resûlünden ve
Onun yoluna cihâddan sizlere muhabbetli ise, imdi Allahü
teâlân›n acele [hemen] ve sonra gelecek ukûbât [büyük
azâb] emrine hâz›r ve muntaz›r olun. Allahü teâlâ itâ’atden
hurûc eden kavme tevfik ve hidâyet vermez.” [Tevbe Sûresi
25.ci Âyet-i kerîme meâli] 6/92.
¥ Kalbin tasdîki ile hâs›l olan îmâna [islâma] mecâzî müslimânl›k denir. Nefsin îmân etmesine [ba¤lanmas›na] hakîkî
müslimânl›k derler. 4/64.

Kalb evvelâ, nefsin saltanat›nda ve onun idâresindedir.
Hak teâlân›n inâyeti ile, nefsin hâkimiyyetinden kurtula.
¥

– 343 –

Asl hâline dönüp, insan›n kemâli [olgunlu¤u] olan yak›nl›k
ve ma’rifete kavuﬂur. 6/175.
¥ Kalbin ayd›nlanmas›, nûrlanmas›, zikrin devâm›na ve
murâkabeye ve kulluk vazîfelerinin edâs›na ve farz, vâcib ve
sünneti edâ ile, harâm ve mekrûhlardan kaç›nma¤a ba¤l›d›r.
6/51.

Kalbin parlamas›, ahkâm-› islâmiyyeye uymas› [hâllenmesi] ve Peygamberimizin sünneti ile zînetlenmesi ve Allahü
teâlân›n râz› olmad›¤› bid’atlerden ve nefsin ﬂehvet ve zevklerine dalmakdan kaç›nma¤a ba¤l›d›r. Ve zikrin ve ﬂeyhe muhabbetin kalbe devâml› yerleﬂmesine ba¤l›d›r. 6/13.
¥

¥

Kalbden hataralar def’ olunca [at›l›nca] beyne ulaﬂ›r.

4/55.
¥ Kalbin, iﬂsiz ve mu’attal olmas› yokdur. [Kalb devâml›
çal›ﬂ›r.] Mâsivâ veyâ zât-i ilâhî ile meﬂgûl olacakd›r. 5/113.
¥ Kalbin mâsivâdan tam kesilmesinin hâs›l olmas›n› ve
ba¤lant›lardan kurtulmas›n› [insan] idrâk eder ve bilir. 6/96.
¥ Kalbin mâsivâdan kesilmesi, her ne kadar fazla ise
ni’metdir. Lâkin ﬂu ﬂart ile ki, farzlara ve vâciblere bir halel
gelmiye ve yoksa tehlikedir, tehlikedir. 6/129.
¥ Kalbin gaflet ve hât›ras› [dünyâya ba¤l›l›¤›], zât› ile ilgili derin bir hastal›¤›d›r. Gaflet ve hayâldeki hât›ralar, kalbin
huzûru mevcûd iken, geçici ve d›ﬂ hastal›¤›d›r. [Kalb huzûra
kavuﬂdukdan sonra, hayâlde meydâna gelen hât›ralar ve gaflet, geçici ve d›ﬂ hastal›¤›d›r.] Zîrâ kalbden hât›ra ç›kd›kdan
sonra, hât›ran›n gelece¤i yer hayâldir. 5/9.
¥ Kalb, isteklerini ele geçirememekden ne kadar k›r›l›rsa,
o kadar Allahü teâlân›n [kibriyân›n] nûrlar›n›n görünmesine
kâbiliyyet kazan›r. 4/32.
¥ Kalb, düﬂmandan kurtulunca, dostu taleb eyleme¤e ihtiyâc yokdur. [Dostun muhabbeti, kendili¤inden kalbe gelir.]
6/217.
¥

Bir kalbde, Hak celle ve a’lân›n muhabbeti, hakk›n
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gayri ile bir arada olmaz. [Hakdan gayrilerin sevgisi ile bir
arada bulunmaz.] 4/47.
¥ Kalb, Mevlân›n nazargâh›d›r. Kalbin nûrlanmas›na çok
çal›ﬂalar. 6/51.
¥

Kalb, hakîkatlerin mahallidir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye:

959.]
¥

K›llet-i ta’âm makbûl de¤ildir. 4/145, 5/51

¥ Gençlik kuvvetini tâ’ata sarf etmeli ve geceleri ihyâ etme¤i ganîmet sayalar. Ve karanl›k geceleri, zikr, fikr ve a¤lama, s›zlama ve kabr ve k›yâmetin düﬂüncesi ile nûrland›ralar.
4/98.
¥ Kul hakk› bulunan mevtân›n rûhu, göklerin üstüne
yükselemez. 4/19.
¥

Gül ba¤çemi gör de, behâr›m› anla. 5/5.

¥ K›yâmet günü, kâfirlere ellibin senelik zemân, mü’minlere kolay olup, emr edilen nemâz mikdâr› zemând›r. 6/15.

Kayyûm-i âlem olan ârif, bir asrda çok olmaz. [Birden
fazla olmaz.] Belki uzun asrlardan sonra zuhûr buyurur.
6/140.
¥

¥ Kayyûmiyyet ta’bîrini, imâm-› Rabbânîden evvel hiçbir
insan söylemedi. 5/76.
¥ Kayyûm, Hak teâlân›n bu âlemde halîfe ve vekîlidir.
Aktâb ve ebdâl onun gölgesindedir. Ve ayakda durmalar›
[varl›kda durmalar›] onunlad›r. 6/29.
¥

Kâfirlerden uzaklaﬂmak en büyük ibâdetdir. 4/29.

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Kâfirlerle tan›ﬂ›kl›k ve ahbabl›k eylemek, islâm dâiresinden ç›kmakd›r. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Kâfirlerle ahbabl›k ve yak›nl›k üç dürlüdür. Birincisi,
kâfirlerin küfrüne râz› ve onun için yaklaﬂmakd›r ki küfrdür. ‹kincisi, zâhir i’tibâriyle [görünüﬂde] iyi geçinmekdir,
yasak de¤ildir. Üçüncüsü, dinlerini bât›l bilip, akrabâl›k
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veyâ sevgi netîcesi meyl ve yard›md›r ki, küfr de¤ildir, fekat yasakd›r. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
Kâfirlerle, isterse az olsun, cihâd eylemiyen mü’min de¤ildir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

¥ Kâfirler ile cihâd ve onlara sert davranmak dînin zarûrî emrlerindendir. 4/73.
¥ “Kâfirler ile muâﬂeret [berâber yaﬂayan, seven] ve mübâﬂeret edenlere [dostluk kuranlara], Allahü teâlâ la’net
eder.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Kâfirler ve müﬂrikler delîl getirdiler ki, bizim küfrümüz
ve ﬂirkimiz Hak teâlân›n iste¤i ve irâdesi iledir ki; böylece
buyurur: “Müﬂrikler diyecekler ki, e¤er Allahü teâlâ dilese
idi, biz ve babalar›m›z müﬂrik olmazd›k, kendimizden birﬂeyi harâm etmezdik.” [Enâm Sûresi: 148. Âyet-i kerîmesi meâli.] Hak teâlâ bunlar›n bu özrlerini kabûl eylemez ve buyurur: “Bu kâfirler sana inanmad›klar› gibi, dahâ önce gelmiﬂ
olanlar da, Peygamberlerine inanmad›lar. Bunun için azâb›m›z› tatd›lar. Onlara söyle ki, yan›n›zda kitâb ve sened gibi
sa¤lam bilginiz var ise, onu bize gösteriniz. Fekat, siz uyduruyor, yalan söylüyorsunuz.” 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345, Ce-

vâb Veremedi: 346.]
¥ “Tergîb ve terhîb” kitâb›, hadîs ilminde mu’teber kitâbd›r. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi: 342.]
¥ Dînî kitâblar› mütâle’a etmek [okunmas›, ö¤renilmesi]
ve [okutulmas›, ö¤retilmesi] tarîkate mâni’ de¤ildir. 5/36.

[Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ F›kh kitâblar›n› okuyalar. Ö¤renme¤e ve ö¤retme¤e
ragbet edeler. Ö¤retmek ve ö¤renmek tarîkate mâni’ de¤ildir. Belki, sâlih niyyetler ile okumak, [rûhî] ma’nevî yak›nl›¤› kuvvetlendirir. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Çok uyuyup, çok gülme¤i terk etmek lâz›md›r ki, kalbi
öldürürler. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Kesretden vahdete [çoklukdan birli¤e] ve farkdan
cem’e [ayr›l›kdan toplulu¤a] ve cem’den [toplulukdan]
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cem’ul cem’e [dahâ büyük toplulu¤a] teveccüh edip ve z›lden
asla koﬂalar. Ve s›fatdan da s›fatlanana ilerleyeler. 6/88.
¥ Kerâmet, hakîkatde, ﬂirkin incesinden kurtulmak ve
ma’rifete vâs›l olmak ve fenâ ve yokluk hâs›l olmas›d›r. 6/2.
¥ Kerâmete ve keﬂfe tâlib olan, mâsivâya tâlibdir. Hak teâlâya yak›nl›¤› ve ma’rifeti [tan›mas›] yokdur. 4/128. [Hak Sö-

zün Vesîkalar›: 334.]
¥ Kerâmet ve hârikalar, kalbin zikr ile cevherleﬂmesi
[süslenmesi] ve zât›n [Allahü teâlân›n zât›n›n] zikrinin varl›¤›na göre aﬂa¤›d›r. “sâhib-i Avârif.” 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›:

328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Kirâmen kâtibîn, günâh›n yaz›lmas›nda üç sâat beklerler. Tevbe edilirse yazmazlar. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb

Veremedi: 349.]
¥ E¤er ben akll› isem, kendi hâlimi gizlemeliyim. Söz kap›m›n kilidini muhkem vurmal›y›m. Bir mâtem-zedeyi kurtarmal›y›m. Söyledi¤im söze, mâtem tutmal›y›m. 4/17.

E¤er aﬂk ve aﬂk›n gamm› olmasayd›, bu kadar güzel
sözleri kim söyler, kim iﬂitirdi. 4/24.
¥

¥ Kötü kimseler, o gürûhdur ki, emr-i ma’rûf ve nehyi
münker eylemezler. Kötü kavm o tâifedir ki, ﬂübheleri sebebiyle harâmlar› halâl kabûl ederler. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ A¤lamak ve âh›ret korkusu, ilâhî ni’metlerdendir. Ve
ilerleme sa¤lar. 4/18.
¥ Kesb, irâdeyi sarf eyleme¤e derler. ‹ﬂin yarat›lmas› Hak
teâlâdand›r. 5/137.
¥ Halâl r›zk kazanmak, sâlih niyyet ile olunca, zikre dâhildir. 6/88.
¥ Halâl r›zk kazanmak mubâh ve belki sevâbd›r ki, büyükler bu iﬂi yapm›ﬂlard›r. 5/110. [Cevâb Veremedi: 349, Fâideli

Bilgiler: 169.]
¥

Çal›ﬂ›p da Allahü teâlâya tevekkül, çal›ﬂmadan Alla– 347 –

hü teâlâya tevekkülden hayrl›d›r. 5/110. [Cevâb Veremedi: 349,
Fâideli Bilgiler: 169.]
¥

Sahîh keﬂfler kalbe gelir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet

ve Âh›ret: 376.]
¥ Sahîh keﬂf, hayâl ahkâm›ndan de¤ildir. Belki ilhâmî ahkâmdand›r ki, geldi¤i yer kalbdir. Ba’z› keﬂfler vard›r ki, onlar›n kayna¤› hayâldir. Böyle olan keﬂf i’timâda lây›k de¤ildir. Zîrâ kalbin tasdîki ona eklenmemiﬂdir. 4/182. [‹slâm Ahlâ-

k›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Keﬂf, islâmiyyete uygun olursa, i’timâda ﬂayând›r. Böyle de¤il ise i’timâd edilmez. 6/99.
¥ Keﬂf ve kerâmetin görülmesi, derecenin yüksekli¤ine
alâmet de¤ildir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Keﬂfler ve kerâmetler, yoldaki sâlikleredir. Sona kavuﬂmuﬂ olanlar, cehl ve hayranl›kdad›rlar. 5/87.
¥ Keﬂfler ve rü’yâlar, i’tibâra ve i’timâda lây›k de¤ildir.
6/229.
¥ Kâ’be-i mu’azzama vâs›tad›r. Secde edilen hakîkatde
Zât-i teâlâd›r. 4/183.
¥ Kâ’be, Evliyây› ziyârete gelir. Ve d›varlar› yerinden ayr›lmas› lâz›m gelmez. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Kâfirlere düﬂmanl›k yapmak ve dostluk yapmamak ve
onlara sert davranmak ve cihâd, kat’î olarak âyet-i kerîme ve
hadîs-i ﬂerîf ile sâbit olmuﬂdur ki, aslâ ﬂübhe mümkin de¤ildir. Kâfirlerin asl› ne olursa olsun, âyet-i kerîme ve hadîs-i
ﬂerîfe uymak bize farzd›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Kâfirler içinde olup, nefs ve mal›ndan korkunca, lisan
ile muvalât [yak›nl›k] câiz ise de, terk etmek iyidir. 6/55. [Hak

Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Kâfirlerin gâlib olmas› esnâs›nda takiyye [mudârâ, idâre etmek] halâldir. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥

Kâfirlerin âhiretde azâblar›, uygun cezâd›r. Müste– 348 –

hak olduklar› derecede azâb edilmekden noksan edilmez.
[Tam karﬂ›l›¤›n› görürler.] Kâfirler rahmete müstehak de¤ildir. Azâbland›rma derecesinde noksan vâk›’ olmaz [‹ndirme yap›lmaz]. 4/220.
¥

Dedi-kodu ile biryere ulaﬂ›lmaz. ‹ﬂ yapmak lâz›md›r.

4/99.
¥ Küfrün yarat›lmas› çirkin de¤ildir. Kulun küfrü kesb ey-

lemesi çirkindir. 6/62.
¥ Küfr ve günâhlar, Hak teâlân›n murâd›d›r [‹râde eder].
Lâkin râz› de¤ildir. 5/83. [Hak Sözün Vesîkalar›: 345, Cevâb Vereme-

di: 346.]
¥ Tarîkat küfrü, Hâl›k ile mahlûku bir varl›k görmekden
ibâretdir ki, islâm›n güzelli¤i ile küfrün kötülü¤ünü ay›rd etmek, sâlikin nazar›ndan kalk›p, ne zemân ki sekrden sahva
gelirse, islâm-› hakîkî ile müﬂerref olup, küfrden kurtulur.
6/207.
¥

“Herﬂey asl›na rücû’ eder.” 6/225.

¥ Allahü teâlân›n kelâm s›fat› geniﬂ bir kelâmd›r ki, Allahü teâlâ, ezelden-ebede o bir kelâm ile söyleyicidir. Bütün
semâvî kitâblar ve inen suhuflar, o bir kelâm-› basîtden bir
sahîfedir. 4/67.
¥ Kelâm›n ilm gibi söyleyici ile ittihâd› [birleﬂmesi] vard›r
ki, sâir s›fatda yokdur. 6/225.
¥ Kelâm-› ilâhîde [ilâhî kelâmda] topluluk ve cüz’lere bölünmeme mevcûd iken, aç›klanma dahî sâbit ve geniﬂlik ve
ay›rt edilme dahî olmakdad›r. Ve emr, nehyden ay›rd edilmekdedir. Bununla berâber, basîtdir, deriz. Zîrâ geniﬂlik ve
mufassal olma dahî, kemâl s›fatlardand›r. Bu topluluk ve geniﬂlik idrâk etdi¤imiz gibi de¤ildir. 4/67.
¥ Her ne zemân evhâm hât›ra geldi, hayâline bir hayâl
geldi, Allahü teâlâ, o de¤ildir. 6/109.

Kelime-i tevhîd, “Lâ ilâhe illallah” cümlesidir ve tevhîd, ﬂerîkleri nef’ etme¤e ba¤l›d›r. Hak teâlân›n vahdâniy¥
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yet ile anlaﬂ›lmas› için, ﬂerîklerin nef’ edilmesi lâz›md›r.
Îmân, kelime-i tevhîd ile “Muhammedünresûlullah”›n birlikde tasdîkine ba¤l›d›r. 6/16. [Cevâb Veremedi: 358, K›yâmet ve
Âh›ret: 104.]
¥ Kelime-i tevhîdin azâb› kald›rmas› için, günâhlar› kötü
görmesi lâz›md›r; hadîsi. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

Kelime-i tevhîd, Zât›, hâdisden [sonradan olandan, yarat›landan] ay›rmak olup, alt› derece ve mertebesinin beyân›. 4/47.
¥

¥ Kelime-i tevhîdi herbir tekrârda çok hasenât, amel defterine yaz›l›r. 6/7.
¥ Kelime-i tevhîdin ma’nâs›nda, âlimlerin maksadlar›, sofiyyenin dahî maksadlar›d›r. Onlar dahî, maksad› ve ma’bûdu yok bilirler. Lâkin, mahalleri ve makâmlar› de¤iﬂikdir.
5/77.
¥ Kelime-i Lâ ilâhe illallah ile, maksadlar› ve murâdlar›
yok ederler ki, sadra [gö¤üs sahâs›na] Hak sübhânehûdan
baﬂka murâd ve istek kalm›ya. 4/40.
¥

“‹nsanlarla akllar› mikdâr› konuﬂunuz.” Hadîs-i ﬂerîf.

5/59. [K›yâmet ve Âh›ret: 97, Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Sûrî ve ma’nevî kemâlât [olgunluk], islâmiyyet dâiresinde yerleﬂdirilmiﬂdir. Ve Hâtem-ül Enbiyâya tâbi’ olma¤a
ba¤l›d›r. 4/130.
¥ Sûrî ve ma’nevî kemâlât›n hepsi, Peygamberimizden,
fâidelenerek al›nm›ﬂd›r. Bizlere ahkâm ve beden ile alâkal›
amellerin gelmesi, ulemâ-i kirâm›n rivâyeti ile, esrâr ve bât›nî mu’âmelât›n gelmesi, Evliyâ-i kirâm›n rivâyeti ile vâki’ olmuﬂdur. 5/59. [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Parça için bulunan olgunluk, kül için [temâm› için] dahî sâbitdir. Lâkin bil aks de¤ildir. 4/24.
¥ Peygamberlerin kemâlât›na baﬂl›yan ârif, islâmiyyetin
sûretinden, islâmiyyetin hakîkatine yükselir. Bu makâmda
yükselmek, amellerin hakîkatine ba¤l›d›r. Bu makâmdan
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yükseldikden sonra, bir iﬂ zuhûr eder ki, a’zâlar ve kalb ile
olan amellerin, onda te’sîri yokdur. Ve sûret ve hakîkat geride kal›r. Burada yükselmek, s›rf, Allahü teâlân›n fadl›na ve
ihsân›na ba¤l›d›r. 4/205.
¥ Nübüvvet kemâlât›n›n ele geçdi¤ine alâmet, ahkâm-› islâmiyyenin, nefsin arzûlar›na uygun olmas›d›r. 5/3.
¥ Vilâyet kemâlât›, islâmiyyetin sûretinin netîcesi, nübüvvet kemâlât›, islâmiyyetin hakîkatinin netîcesidir, meyvesidir. 4/60.
¥ Vilâyet kemâlât›n›n, nübüvvet kemâlât›na göre, hiç
mikdâr› yokdur. Keﬂki okyânûsa nisbet ile, damla hükmünde olsayd›. 4/180.
¥ Nübüvvet kemâlât›, ba’z› çok büyük Evliyâya hâs›l
olur. Kemâlât›n ele geçmesi, nübüvvet makâm› de¤ildir.
4/192.
¥ Nübüvvet kemâlât›ndan, toprak unsurunun asâlet ile
çok haz ve lezzeti vard›r. Hakîkatde on latîfenin üstüdür.
6/153. [Hak Sözün Vesîkalar›: 352, Cevâb Veremedi: 362.]

Kemâlât-› nübüvvete kavuﬂmak, üç vilâyetin ele geçmesinden sonra ve ism ve s›fat ve ﬂü’ûn ve i’tibârât ve tenzîhiyyât [noksan s›fatlardan uzak tutmak] ve takdîsât› [kemâl
s›fatlar› ile muttas›fl›k] geçdikden sonra ve ism-i zâhir ve
ism-i bât›ndan yükseldikden sonrad›r. Nübüvvet kemâlât›n›n
dahî, zâta te’alluku yokdur. Zât›n mertebesi bu kemâlât›n
üstüdür. 6/130.
¥

¥ Nübüvvet kemâlât›n›n, i’tibârâtdan üstünlü¤ü vard›r ki,
vilâyet-i kübrâ da dâhildir. Ve s›fat›n asl›d›r. Fekat, mutlak
i’tibârât de¤ildir. 5/154.
¥ Kemâlât›n asla dönüﬂü, fenâda kâmil derecedir. Ve nefsin itmînân› ve islâm-› hakîkî buna dayan›r, [bunun üzerine
binâ edilir]. 6/44.

Kemâlât›n asla ba¤lanmas›nda, fenâ hâs›l olursa da,
kemâlât›n, yokluk aynas›na alâkas› kal›r. Sonra, zemân geç¥
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dikçe, o alâka dahî yok olur. Aynaya alâka oldukça, yoklu¤un mutlak yoklu¤a kat›lmas›na mâni’dir. 6/213.
¥ Kemâlât›n sonu, Zât›n sevilmesidir ki, asâlet ile Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” nasîbidir. 6/108.

Gizli günâh›n tevbesi gizli yap›l›r. Âﬂikâre günâh›n tevbesi âﬂikâre olmal›d›r. 6/6. [Hak Sözün Vesîkalar›: 347.]
¥

¥ Günâh iﬂlendikde hâz›r olup, lâkin onu inkâr eden hâz›r olmam›ﬂ gibidir. [Günâh› gören gizlemelidir]. Orada bulunmay›p, ona râz› olsa, hâz›r olup, inkâr eylememiﬂ gibidir.
[Görmedi¤i günâha râz› olsa, gördü¤ü günâha râz› olmas› gibidir]. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Bir günâh iﬂlendikde, insanlar, kudreti var iken mâni’
olmaz, red etmezlerse, bütün ﬂehre azâb olur. Yoksa olmaz.
4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]

“Günâha râz› olmak, günâh› iﬂlemiﬂ gibidir.” Hadîs-i
ﬂerîf. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

¥ Günâha i’tirâza kudreti yoksa, sükût halâldir. [Sükût etmelidir.] “Hadîs-i ﬂerîf.” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Zâhirin günâh›, harâmlar› ve mekrûhlar› iﬂlemekdir.
Bât›n [rûh, kalb] günâh›, mâsivâya ba¤lanmakd›r. 4/36.
¥ Günâh› iﬂleyenler, bunun ilâclar›n› bilirlerse, hastal›kdan kurtulurlar. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

Gecelerde uyan›k olmak, ganîmet say›lmal›d›r. 5/138.

Gece ve gündüzde bir-iki vakt yaln›z kalmak için ay›r›p
ve çok zikr ve günâhlar›n› hât›rlamal› ve hatâlar›n› hât›rlamal› ve teveccüh ve inâbet o zemânda ganîmet say›la. 6/199.
¥

¥ Bir günâh ortaya ç›k›p ve aç›klan›nca, zarar› sâhibine
âiddir. Ve aç›¤a ç›k›p, de¤iﬂdirilmedi¤i vaktde, umûma zarar
verir. [Günâh kald›r›lmaz ise, herkese zarar verir.]. “Hadîs-i
ﬂerîfi”. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
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¥ Ö¤ünülecek [k›ymetli] elbisenin kullan›lmas›, tâm fenâ
ile müﬂerref olmuﬂ sâlikde, bât›n›n ameline mâni’ de¤ildir.
Fekat, devâml› huzûra kavuﬂmam›ﬂ olan sâlikde, mâni’ olabilir. Fekat, mutlaka mâni’ olur demek mümkin de¤ildir.
5/106. [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” elbisesi, çok
çeﬂidli idi. Güzel (süslü) elbise dahî giyer idi. Ve yünden elbise dahî kullan›r idi. Giyimde zorlama, âdet-i ﬂerîfleri de¤il
idi. Hâz›r olan› kabûl buyururdu. 5/51.
¥ Âl-i ‹mrân sûresinin 186.ci âyeti (Le tüble vünne fî........)
ile baﬂl›yor. (Burada, siz imtihân edilirsiniz. Emvâliniz [mallar] noksan olur ve nefsleriniz [canlar›n›z] gider. Ve kendilerine sizlerden evvel kitâb gelenlerden ve müﬂriklerden, çok
eziyyet verici sözler iﬂitirsiniz. Sabr ederseniz ve kendinizi harâmdan korursan›z, muhakkak biliniz ki bu ikisi, îmân›n alâmetidir) buyuruyor. 5/42. [Hak Sözün Vesîkalar›: 339.]
¥ Dünyevî ni’metlerin ve lezzetlerin ilâc›, ahkâm-› islâmiyyenin yerine getirilmesine ve ilâhî emr ve yasaklara tâbi’
olma¤a ba¤l›d›r. 4/49. [Hak Sözün Vesîkalar›: 327.]
¥ Kavuﬂma lezzeti [Allahü teâlâya], Cennet ni’metlerinin
lezzetlerinden dahâ çokdur. Ve kavuﬂmaman›n elemleri, Cehennem azâb›ndan dahâ ﬂiddetlidir. 4/211.
¥ Dilin sâlih olmas›, din ve dünyân›n islâh›n› ihtivâ etmekdedir. [Dili islâh olmuﬂ ise, din ve dünyâs› islâh olur.] 6/67.
¥ Âlem-i emr latîfelerinin baﬂlang›c› kalbdendir. Ve kalbin üstü rûh, rûhun üstü s›r, s›rr›n üstü hafî, hafînin üstü ahfâd›r. Kalb, âlem-i halk ile âlem-i emr aras›nda geçiddir. 6/5.
¥ Beﬂ latîfenin her biri âlemdir ki, âlem-i halkdan kat kat
fazlad›rlar. Sâlik bu beﬂ latîfeyi geçip, fenâ ile hakîkatlenir
[fenâya kavuﬂur]. Sonra ilâhî kemâlâta baﬂlar ki, bekâ makâm›d›r. 5/134.
¥

Âlem-i emr latîfelerinin zuhûr mahalli, Arﬂ›n üstüdür
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ki, mekâns›zl›k ile s›fatlanm›ﬂd›r. Âlem-i emrin mekâns›z olmas›, âlem-i halka nisbetledir. Bîçûn-i hakîkî cellet azemetühûya [Allahü teâlâya] nisbet ile nas›l oldu¤u bilinir.
[Çün’dür.] 5/126.
¥ Âlem-i halk latîfeleri, âlem-i emrin latîfelerinin asllar›d›r. 6/4.
¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesi yükselerek, asllar›na ki, Arﬂ›n
üstündedir, kat›l›r [kavuﬂur]lar. Ve o makâmdan Allahü teâlân›n s›fat ve ismlerinin z›lleri ki, onlar›n asl›d›r, yükselirler
ki, vilâyet-i sugrâ ile ta’bîr ederler. Evliyân›n vilâyetidir. Ve
oradan ism ve s›fatlar›n asllar›n›n dâiresi ki, vilâyet-i kübrâya ba¤lan›r. Ve vilâyet-i Enbiyâd›r. Oraya kavuﬂur ki, yükselmenin nihâyetidir. Bunun dahâ yukar›s›na âlem-i emr için
yükselmek yokdur. Nefs-i mutmainne ve toprak unsuru için
vard›r. 6/128.
¥ S›r, hafî ve ahfâ latîfesinin makâm›, gö¤sün ortas›d›r.
5/113. [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]
¥ Âlem-i emr latîfelerinin yak›nl›¤›, asl›ndan ve yarat›l›ﬂ›ndand›r. [H›lkât ve cibilliyetinden.] Âlem-i halk›n latîfelerinin yak›nl›¤› ise, olgunluk kazand›kdan sonrad›r. 6/225.
¥ Âlem-i emr latîfeleri, kalb, rûh, s›r, hafî ve ahfâd›r ki,
bunlar insan denilen küçük âlemin parçalar›d›r. Onlar›n asl›
âlem-i kebîrdedir. O beﬂlinin hâllerinin aç›¤a ç›kmas›, arﬂ›n
üzerindedir ki, mekâns›zl›k ile vasflanm›ﬂd›r. 6/73.
¥ Letâif-i sitte dahî anâs›r-› erbe’a gibi [Alt› latîfe dahî,
dört unsur gibi] baﬂka baﬂka hakîkatin sâhibidir. 4/224.
¥ Latîfelerin her birinden Allahü teâlâya kavuﬂduran yol
vard›r. 6/5.
¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesinin fenâlar›, herbirinin asl›na
kavuﬂarak, onda yok olmas›na ba¤l›d›r. 5/84.
¥ On latîfenin herbiri ile muâmele [iﬂ] baﬂkad›r. Her birinin vilâyeti, seyr ve sülûkü baﬂkad›r. Rûh ile nefs birdir [ayn› ﬂeydir diyenler], iﬂin hakîkatini anl›yamam›ﬂlard›r [bilmiyorlar]. 5/137.
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¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesi, küçük âlem olan insan›n parçalar›d›r. Onlar›n asllar›, âlem-i kebîrdedir ki, insandan gayri olan yüksek ve alçak ﬂeylerdir Ve o asllar›n aç›¤a ç›kmas›,
Arﬂ›n üstündedir ki, mekâns›zl›kdan hisse alm›ﬂd›r. O latîfelere, bu mülevves [çirkin] bedene aﬂk ve ba¤lanma vermiﬂlerdir. [Latîfeler bedene ba¤lanm›ﬂ]. Bu sebebden o nûrânî
latîfeleri, bu zulmânî ﬂekl ve sûret ile husûsî bir alâka ile ba¤lam›ﬂlard›r [bir yapm›ﬂlar, toplam›ﬂlard›r]. Ayn› ﬂeklde o latîfelerden herbirinin insan›n cesedinde mu’ayyen bir mekân›
ve baﬂka bir yuvas› vard›r. Ve en yüksek makâmdan en aﬂa¤› makâma [yere] inmiﬂdir. Latîfelerin yükselmesi, bedenden
uçmalar› ve bedeni boﬂaltmalar› hâllerin en ﬂereflilerindendir. Ve cesedin fenâs› ile ta’bîr olunmuﬂdur. [Buna cesedin
fenâs› denir.] 5/60.
¥ Latîfelerin kendi asllar›ndan yükselmeleri [ayr›lmalar›]
vilâyetin ﬂart›d›r. 6/128.
¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesi komﬂu gibidir. Onlar›n ba’z›lar› ba’z›lar›ndan dahâ latîfdir. Hangisi dahâ latîf ise, âlem-i
gayba dahâ yak›n, dahâ önce feyz almakdad›r. Bu latîfelerden birine bir ihsân geldikde, ona yak›n olan g›bta edip, ﬂevk
ile a¤lama¤a baﬂlar. Kalbin a¤lamas›, rûhun bulmas›na [kavuﬂmas›na] delîldir. 6/221.
¥ Âlem-i emrin beﬂ latîfesinin herbirinin vilâyeti baﬂkad›r. 4/224.
¥ Âlem-i emr latîfelerinin, vilâyet kemâlât› ile ve âlem-i
halk›n latîfelerinin ise nübüvvet kemâlât› ile münâsebeti vard›r. 4/213.
¥ Unsurlar›n latîfelerinin hakîkî tasfiyesi, yüksek vilâyetdedir. [Vilâyet-i ulyâdad›r]. Evvelki vilâyetlerdeki tasfiyeleri, tasfiyenin sûretidir. 6/128.
¥ Âlem-i halk latîfeleri ve onlar›n asllar›nda seyr, âlem-i
emrin seyrinden sonrad›r. 6/4.

Âlem-i halk latîfeleri de, âlem-i emr latîfeleri gibi yükselir ki, yüzü hakka karﬂ›d›r ve bir tezellüldür ki, yüzü halka
karﬂ›d›r. Tam iniﬂ on latîfenin inmesine ba¤l›d›r. 6/150.
¥
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¥ Kalb latîfesinin asl›, fi’ller makâm›d›r. Rûh latîfesinin
asl›, s›fat›n z›lleridir. 5/84.
¥ Kalb latîfesinin nasîbi, fi’ller mertebesidir. Rûh latîfesinin nasîbi, s›fatlar mertebesidir. S›r latîfesinin nasîbi,
ﬂü’ûnât mertebesi, hafî latîfesinin nasîbi, tenzîh ve takdîs
mertebesidir. Cehl ve hayret mertebesi, ahfân›n nasîbidir.
6/73.

S›r, hafî ve ahfâ latîfelerinin ﬂirkine, islâmda i’tibâr edilmemiﬂdir. 6/4.
¥

¥

S›r latîfesinin asl›, zât›n ﬂü’ûnât›d›r. 4/213.

¥ Ahfâ latîfesinin vilâyeti, di¤er vilâyetlerin üstüdür. Ve
bu latîfenin, kâinât›n serveri ve mevcûdât›n mefhari aleyhi
ve alâ âlihissalevât vet-teslîmât vel berekât ile husûsî bir durumu [ayr› bir husûsiyyeti] vard›r. 6/232.

Ahfâ latîfesinin, toprak latîfesi ile; hafî latîfesinin nâr
[enerji] ile; s›r latîfesinin, hava ile; rûh latîfesinin su ile; ve
kalbin nefs ile münâsebetleri vard›r. 4/213.
¥

¥ Nefs latîfesi, âlem-i emr latîfesi gibi, vilâyet-i kübrâda,
fenâ ve bekâ ile ﬂereflenip ve itmînân›n kemâline ulaﬂ›r.
Âlem-i halk›n latîfelerinin yükselmesi, vilâyet-i ulyâya uygundur. Toprak latîfesinin kemâli, nübüvvet kemâlât›na ba¤l›d›r. 5/97.
¥ Allah lafza-i celîlesi, müsamma olan [delâlet etdi¤i] Allahü teâlâya kavuﬂulam›yaca¤›na iﬂâret ediyor. Lam-› ta’rîf
ilâhe kelimesinin lam›nda idgâm edilerek [gizleyerek] gizlenmiﬂ, yaln›z lâmi ilâhe bâkî kalm›ﬂd›r ki, ma’rifeti o hazrete ulaﬂd›kda, fânî ve yok olur, demekdir. Derin âlimler, lafza-i Celâlden hayrete düﬂmüﬂler, asl›na vâs›l olamam›ﬂlard›r.
4/13.
¥ ‹cmâl ve vahdet [öz ve birlik] lâfz›n›n bîçûn mertebesinde tafsîl lâfz›ndan dahâ münâsebeti çokdur. Zîrâ tafsilâtlanma sözünden k›smlara ayr›lma, parçalanma anlaﬂ›labilir.
Ona binâ’en, o yüksek harîme [makâma] söylemek için, icmâl ve vahdet ta’bîrini seçdiler. Yoksa, Hak teâlâ bizim an-
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lay›ﬂ›m›z›n kavrad›¤› icmâl ve tafsîlden münezzehdir [uzakd›r]. 4/67.
¥ Allahü teâlân›n dostlar›na kavuﬂmak, Allahü teâlâya
kavuﬂman›n baﬂlang›c›d›r, parças›d›r. 6/79.
¥ Levh-i mahfûz, bütün [say›s›z] mümkinleri ihtivâ etmekdedir. Ve kalem-i a’lâ [yüksek kalem] ki, mukaddes rûhdur ve
umûmî akld›r. Onun ba’z›s›n›n özetidir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediy-

ye: 959.]
¥ Lehv ve la’be [oyun ve e¤lenceye] k›ymetli vakti sarf eylemiyeler ki, piﬂmânl›kdan baﬂka hiç netîcesi yokdur. 6/187.
¥

Karanl›k geceleri a¤lamak ve istigfâr ile ayd›nlatalar.

5/71.
¥ “Kalbim üzerinde perde hâs›l oluyor. Onun için günde
yetmiﬂ kerre tevbe ediyorum.” [Estagfirullah diyorum.] Hadîs-i ﬂerîfi. 6/121.
¥ Kadr gecesinin Mekkede ibâdet ile geçirilmesi, baﬂka
bir yerde yüzbin kerre bin ayl›k ibâdete eﬂiddir. 4/64.
¥ Gece ve gündüzde bir-iki vakti uzlete tahsîs ve o vaktde zikr ve fikr ve kusûrlar›n› ve hatâlar›n› hât›rlamak ve tevbe, istigfâr ve varl›¤› ve sâir kemâlât› ve kendinden istekleri
uzaklaﬂd›rma¤› ganîmet say›la. 6/126.
¥ Yumuﬂak ve kolaylaﬂd›r›c› olan ﬂahsa Cehennem ateﬂi
harâmd›r, hadîs-i ﬂerîfi. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Ce-

vâb Veremedi: 342.]

–M–
¥ “Sana gelen her iyilik, Allahü teâlâdand›r. Sana gelen
her çirkinlik de, kendindendir [nefsindendir]” âyetinde murâd, seyyiât›n menﬂe’idir. 6/227.
¥ Allahü teâlân›n indirdi¤i her âyet-i kerîmenin bir zâhiri ve bir bât›n› vard›r ve herbir harfin bir hudûdu vard›r. Ve
herbir hudûdun da bir ma’nâs› vard›r. 5/67. [Hak Sözün Vesîka-

lar›: 343.]
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¥ Mâsivâ mevcûd de¤ildir. Yokdur. Lâkin mevcûd görünmekdedir. 6/7.
¥ Allahü teâlâdan gayrisi, yok olucudur ve bir ﬂey de¤ildir. Hak olarak görünen bât›l ve var görünen yokdur. Onun
zât›, yoklukdur ki, her dürlü kötülük ve noksanl›¤›n kayna¤›d›r. 6/227.
¥

Mâsivâya ba¤l› olunca, kurtuluﬂ mümkin de¤ildir.

4/16.
¥ Mâsivâya ba¤l›l›k, kalb hastal›klar›n›n en ﬂiddetlilerindendir. Ve onun tedâvîsi, mühim ﬂeylerin en mühimmidir.
6/94.
¥ Mâsivây› yok etmek için, tevhîd-i vücûdî kullan›lmaz.
[Yürürlükde de¤ildir.] Tevhîd-i ﬂühûdî lâz›md›r. 4/150.
¥ Mâsivân›n yok edilmesinden murâd, mâsivâya ba¤lant›n›n ve onun maksad oluﬂunun yok ediliﬂidir. Belki, mâsivây› görmek ve devâml› onunla meﬂgûl olma¤› yok etmekdir.
Tevhîd-i ﬂühûdînin hâs›l› budur ki, bu yolun ﬂart›d›r. Mâsivâ
hakîkatde mevcûd olsun, gerek olmas›n. 4/152.
¥ “Mü’min kardeﬂinin ihtiyâc›n› gidermek, on sene i’tikâf
eylemekden hayrl›d›r”. Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Herkese Lâz›m

Olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi: 342.]
¥ “Bir mü’minin ihtiyâc›n› îfâ için bir kimse yürürse, Hak
celle ve a’lâ yetmiﬂbeﬂbin mele¤i ona koruyucu k›l›p, e¤er
sabâh vakti ise, akﬂama kadar ve e¤er akﬂam vakti ise, sabâha kadar ona rahmet ile düâ ederler. Ve herbir ad›m›n› kald›rd›kca, bir günâh›n› mahv ve bir derece yükseltirler.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi:

342.]
¥ “Bir mü’min kardeﬂinin ihtiyâc›na bir kimse çal›ﬂsa,
tâ ayr›l›ncaya kadar, Allahü teâlâ herbir ad›m›na yetmiﬂ
hasene ihsân edip ve yetmiﬂ günâh›n› mahv eder. E¤er o iﬂ
onun çal›ﬂmas› ile tahakkuk ederse, bütün günâhlar›na
magfiret olunup, do¤du¤u günki gibi olur. E¤er o esnâda
âhirete gitse, hesâbs›z Cennete dâhil olur.” Hadîs-i ﬂerîf.
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4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi: 342.]
“Bir kimse bir mü’mine bir iyilik yap›nca [kalbine neﬂ’e
verince], Allahü teâlâ, bu iyilikden bir melek halk edip, bu
melek Allahü teâlâya hep ibâdet eder. Ve tevhîd okur. O
kimse kabre dâhil oldukda, bu melek nûrlu ve sevimli olarak, bunun kabrine gelir. O kimseye, sen beni bilirmisin dedikde, sen kimsin diye süâl edip, o dahî ben senin falan kimseye verdi¤in neﬂ’e ve sürûrum ki, Allahü teâlâ, beni bugün
seni sevindirmek ve k›yâmet günü sana ﬂefâ’at etmek ve
Cennetdeki yerini sana göstermek için gönderdi, dese, gerekdir.” Hadîs-i ﬂerîf. 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb
¥

Veremedi: 342.]
¥ Mü’min kardeﬂinin yüzüne tebessüm etmek sadakad›r.
“Hadîs-i ﬂerîf.” 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141, Cevâb Vere-

medi: 342.]
¥ “Mü’min olan kimse, büyük günâh›n meydâna gelmesine sebeb olmak korkusundan, küçük günâh› terk eder.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/112.
¥

Mü’min mü’minin aynas›d›r. 6/203.

¥ Mü’minin ﬂerefi, geceyi ihyâ eylemek ile ve insanlardan
birﬂey istememek [beklememek] iledir. 6/174.
¥ Mü’minin üzerine k›yâmet günü çabuk geçer. Ya’nî
ikindi ile akﬂam aras›nda olan zemân mikdâr› olur. Ve onlar
insanlar›n hesâb›ndan kurtuluﬂuna kadar Cennet ba¤çelerinde kal›rlar. 4/11.
¥ Mal› insanlardan ço¤altan ve depo eden kimse, ateﬂi ister. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Mal ve evlâd ve zevcelerden her neye ki, muhabbet
edilse, kendi nefsi için eder. 4/128. [Hak Sözün Vesîkalar›: 334.]
¥ ‹nsano¤lu mal›n azl›¤›n› sevmez. Hâlbuki az mal, hesâb›n k›sa ve kolay olmas›na sebebdir. 4/42.
¥

Mal sadaka ile noksan olmaz [eksilmez]. Hadîs-i ﬂerîf.

5/11. [‹slâm Ahlâk›: 564.]
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¥ “Mâlâ-ya’nî ile [fâidesiz ﬂey ile] meﬂgûl olmak, Hak teâlân›n o kuldan yüz çevirdi¤inin iﬂâretidir.” Hadîs-i ﬂerîf.
4/85.
¥ “Kulun, Allahü teâlâya en sevgili oldu¤u hâl, kulunun
secdede oldu¤u hâldir. Yüzü toprakda olunca [secdeye kapan›nca] afv olunur.” Hadîs-i ﬂerîf. 6/122.
¥ Me’yûs olmak ve hiçbirﬂey olmad›¤›n› anlamak artd›kca, kemâlât›n zuhûru da artar. 6/230.
¥ Mubâh›n iﬂlenmesi, Hak teâlân›n emri ile olursa, farz
ve vâciblere dâhildir. 6/232.
¥ Mebde ve Me’âd risâlesi, imâm-› Rabbânînin tasnîflerindendir. 4/183.
¥

Mebde ve Me’âd risâlesinde îcâzet bahsi. 4/61.

¥ Mebde-i te’ayyünler, Allahü teâlân›n ilminde, ilâhî kemâlât›n anlaﬂ›lmas› ve ay›rt edilmesinden ibâretdir. Ve her
kemâl bir ﬂahs›n mebde-i te’ayyünüdür. Sekiz s›fat›n ilmî
varl›¤›ndan baﬂka, hâricde dahî sübûtu vard›r. 4/66.
¥ Mebde-i te’ayyünler, Muhammed-ül-meﬂreb olanlarda,
ﬂü’ûn makâm›nda, olm›yanlarda ise, s›fat makam›ndad›r.
5/116.
¥

Mebde-i te’ayyünler, ismlerin z›lleridir. 6/213.

¥ Mebde-i te’ayyün, âﬂ›k ile ma’ﬂûk aras›nda geçiddir ve
kavuﬂma yolu ona münhas›rd›r. [O yoldan kavuﬂulur]. 4/66.
¥ Feyzin kayna¤›nda kesiklik olmaz. E¤er feyzde kesiklik
var ise, onun sebebi, feyzi alandad›r. Feyzi verende de¤ildir.
6/168. [Hak Sözün Vesîkalar›: 354.]
¥ Bir bid’at sâhibine yolda rast gelen, yolunu de¤iﬂdirmelidir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Bid’at sâhibinin cenâzesine giden kimse, dönünceye kadar, Allahü teâlân›n gadab›na u¤rar. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
¥

Mübtedî [baﬂlang›cda olan]nin ve ortada ve sonda
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olanlar›n vazîfeleri ayn› de¤ildir. Hâlin ve vaktin gere¤i gibi
meﬂgûl olmal›d›r. 5/112.
¥ Mübtedî, kalb erbâb›d›r. Ve hâlden hâle de¤iﬂmek kalbdendir. 6/79.

Mübtedî sûrî tecellînin sâhibidir. Müntehî, ma’nevî tecellînin sâhibidir. Müntehî, sûretden ve ma’nâdan geçmiﬂdir.
6/110.
¥

¥ Dindâr âlimlerin fetvâlar› ile ef’âl [iﬂ], akvâl [söz] ve ah-

lâkda amel edesiniz ve sâlihlerin ahlâk›n› kendinize örnek
al›p ve Ehlullaha muhabbet ediniz. 4/14.
¥ Müteﬂâbihât›n esrâr›n›, imâm-› Rabbânî, ilm ve ma’rifet ile kimseye aç›klamad›. Ve tam bir gizlilikle onu örtme¤e
çal›ﬂ›rd›. 6/112.
¥ Müceddid-i elfin idrâkinde [ikinci binin müceddidini
anlamakda], Evliyâ da, ülemâ gibi âcizlerdir. 5/3.
¥ Mecnûna Leylâ gelip, sohbet eyledikde, benden uzaklaﬂ ki, muhabbetin beni senden meﬂgûl eyledi, dedi. 4/218.
¥ Muhib [seven] sevgiliyi görme¤e tâlib ve kavuﬂma¤› arzû etdi¤inden, câizdir ki, arzûsunun çoklu¤undan [heyecân›ndan] matlûbun görüntüsü ile dahî, râhat olur. 4/156.
¥ Muhib [seven] için, sevgiliye kavuﬂmad›kca, durmak
yokdur; [duramaz]. 4/145.
¥ Muhabbet ve bu¤d-› fillah olmas› [Allah r›zâs› için
bu¤z olmas›] demek, kendisi için sevdi¤ini, di¤er insanlar
için de sevmek, kendisi için sevmedi¤ini di¤er insanlar için
de sevmemek, demekdir. “Hadîs-i ﬂerîf”. 4/29. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 89.]
¥ Muhabbet ve Allah için düﬂmanl›k olmad›kca, hakîkî
îmân ortaya ç›kmaz. “H”. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ Muhabbetin da’vâs›, düﬂmandan teberrî eylemedikce
[mahbûbun düﬂman›ndan uzaklaﬂmad›kca] makbûl de¤ildir.
4/73.
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¥ Muhabbet-i îﬂân [büyükleri sevmek], se’âdetin sermâyesidir. 4/21. [Hak Sözün Vesîkalar›: 322.]

Muhabbet-i îﬂân [büyüklere sevgi] kuvvetli oldukda,
feyz alma yolu aç›kd›r. Her nerede olurlarsa olsunlar, feyzlerinden ve bereketlerinden ümîd olunur. Teveccüh de ilâve
olursa, nûr üstüne nûr olur. 5/103.
¥

¥ Muhabbet-i îﬂân [büyükleri sevmek], hakîkî matlûbun
sevgisinin netîcesidir. 4/143.
¥ Muhabbetsiz ve râb›tas›z, yaln›z teveccühün te’sîri azd›r. 4/33. [‹slâm Ahlâk›: 557.]
¥ Muhabbet olmasa, tâlibe, matlûbun yolunu gösterici
bulunmaz idi. Feyz almak ve bereketlenmek, muhabbet mikdâr›nca olur. Ve gizli ma’nâlar› çeker. Ve seven de, sevgilinin
hâlini kazan›r [Ona benzer]. Fenâ ve bekâ muhabbetin netîcesidir. 4/21. [Hak Sözün Vesîkalar›: 322.]
¥ Muhabbet dostlu¤un k›smlar›ndand›r. Hullet, üns [yaklaﬂma] ve ülfet [dostluk]dir. Muhabbet ba¤lanma yolu ile,
dostlu¤un di¤er k›smlar›ndan ayr›lm›ﬂ ve hayret verici bir
ﬂey ve baﬂka bir netîceler sâhibi olmuﬂdur. 5/134.
¥ Ebrâr›n muhabbeti i’tibârât iledir. Mukarreblerin muhabbeti, i’tibâr edilenlerden yüksekdir. 6/105.
¥ Mâsivâ sevgisi, zâhir ve bât›nda [bedende ve rûhda]
olursa, avâm muhabbetidir. Yaln›z zâhirde olursa, meyl-i tabi’î denir ki, zarars›zd›r. 5/106. [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Muhabbetdir ki, var olma ve yaratma zincirini harekete geçirip, gizli hazîneyi aç›¤a ç›karm›ﬂ, gayb s›rlar› aç›kca
görünür hâle gelmiﬂdir. Muhabbetdir ki, sâd›k olan âﬂ›¤› yak›n derecelerine ulaﬂd›r›p, arzû etdiklerini kendilerinden
kurtar›p, [bât›l tanr›lardan kurtar›p], sevgiliye kavuﬂdurmuﬂdur. Muhabbet sebebi ile, sâd›k mürîd, mürﬂidin kemâlât›n›
ve onun hâllerini kazan›r. 6/111.
¥ Muhabbet ve adem-i muhabbet [sevmek ve sevmemek]

i’tibârâtdand›r. Muâmele [iﬂ], s›fat ve i’tibârâtdan dahâ yukar›ya terakkî etdikde, sevmek ve sevmemek diye birﬂey
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kalmaz. 6/235.
¥

Sevgiliye itâ’at, sevenin hâlinin îcâb›d›r. 5/10.

¥ Mahbûbiyyet [sevilmiﬂ olmak] bütün fazîletlerden ve
yak›nl›k makâmlar›ndan dahâ üstündür. Hepsinden ilerdedir. 6/108.
¥ Mahbûbun [sevgilinin] latîfeleri yazmakdan üstün [yaz›ya s›¤maz] ve mahbûbun [sevgilinin] nefsleri de anlatmakdan dahâ ötededir [anlatman›n ötesindedir]. Mahbûb tecellî
etmedikce, bîçâre tâlib onu devâml› arar. Ve onun rûhu besliyen ni’metlerini ve rûhu yükselten hikâyeleri ile ülfet etmekde ve meﬂgûl olmakdad›r. Sevgili görününce derdli olan
sâlik, yokluk sahrâs›na düﬂüp, dili tutulur. Dahâ sonra, söyliyen kim, dinleyen kim olur ve kim idrâk eder ve kimi bulur?
6/107.
¥ Mahbûblar› [sevilenleri], muhabbet ipi ile, seçilmiﬂler
yoluna yavaﬂ-yavaﬂ götürürler. Ve mürîdler inâbet yolundan
kendi ayaklar› ile kavuﬂurlar. 6/220.
¥ Muhammed Sa’îd, Muhammed Ma’sûmun büyük kardeﬂidir. 6/3
¥ Muhammed Sa’îd, onyedi yaﬂ›nda, zâhirî ilmlerin aklî
ve naklîsini kemâl derecede ö¤rendi; eriﬂdi. 6/3.
¥

Muhammed Ma’sûmun fazîletleri. 4/86.

¥ Muhammed Ma’sûmun fakîrli¤ini ve zelîlli¤ini arz etmesi. 4/27.
¥ Muhammed Ma’sûmun mahbûb [sevilmiﬂ oldu¤u] mechûl iken, bilâhere ma’lûm oldu¤u [sonradan ortaya ç›kd›¤›].
4/17.
¥ Muhammed Ma’sûm, farz nemâzlardan sonra, yetmiﬂ
kerre istigfâr ederdi. 5/80. [Hak Sözün Vesîkalar›: 344.]
¥ Muhammed Ma’sûm, vaktli ve vaktsiz zikrleri ve düâlar› ve devâml› düâlar› toplayarak, fârisî bir risâle yazm›ﬂd›r.
5/104.
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¥ Muhammed Ma’sûm buyuruyor ki, bu miskin âﬂ›k, bir
zemân Hak teâlân›n inâyet ve lutflar›na bakarak, düâ eder
[yalvar›r] ve ö¤ünür. Ve baﬂka bir zemânda kendi yapd›klar›na bak›p, düâ eder [yalvar›r] ve fakîrli¤ini ortaya koyar. Bir
vaktde dahî, kendinin o mukaddes cenâba, hiçbir münâsebeti olmad›¤›n› düﬂünüp, üzülür. 4/8.
¥ Muhammed Ma’sûm buyuruyor ki, bu ayr›l›k ateﬂi ile
yanm›ﬂ olan ve size gönlünü kapd›rm›ﬂ olan âﬂ›¤›n hâli budur ki; o hazretin ﬂem’i vücûdüne pervâne, onun tîr-i teveccüh-i yegânesine hedefvâr-i niﬂâne olmay›p ve onun ﬂikâr-›
reftâr-› mahbûbesi ve beste-i fitrâk kadd-› ra’nâ-y› nâzikânesi bulunmay›p ve çeﬂmân-› meyîgûn ma’ﬂûkânesinin küﬂtesi ve tebessüm-i dilberânesinin âﬂ›k-› sergeﬂtesi olmay›p ve
kendinin cebîn-i nâzanîni onun âsitâne-i ulyâs›nda kemâl-i
ﬂevk ve arzû ile sürülmüﬂ ve dergâh›n›n sâkinlerinin hâk-i
pâyini gözlerine sürme yapm›yan ve aln›nda onun köleli¤i
damgas› bulunm›yan ve ol dergâh›n gulâmlar›n›n silsilesi
kendi kerden-i cân ve teninde hüveydâ olmayan, kimse ile
hemniﬂin ve âﬂinâ ve tekellüm nümâ olm›yay›m ne çâre edelim, beni böyle halk eylemiﬂler, kendi ihtiyâr›mda de¤ilim.
4/157.
¥

Muhammed Ma’sûmun arabî olarak yazd›¤› nasîhat›d›r.

4/9.
¥

Muhammed Ma’sûmda mafsal a¤r›s› var idi. 5/147.

¥ Muhammed Ma’sûmun vefât târihî (1079 h.) Zilhicce
27. idi. Ve hâﬂiyesi. 5/74.
¥ Muhammed Seyfeddîn, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur. 6/243.
¥ Muhammed Eﬂref, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur.
4/238.
¥ Muhammed Nakﬂibend, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur. 6/245.
¥

ﬁeyh Halîlullah, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur. 5/140.

[K›yâmet ve Âh›ret: 164.]
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ﬁeyh Abdül-ehad, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur.

¥

6/205.
¥

Muhammed S›ddîk, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur.

6/70.
¥ Muhammed Ubeydullah, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur. 6/118.
¥ Muhammed S›bgatullah, Muhammed Ma’sûmun o¤ludur. 4/189.
¥ Kalb, Allahü teâlân›n nazar etdi¤i mahâldir. Kalbi temiz tutmak gerekdir. Ve Hak teâlân›n nazar etdi¤i yeri, halk›n nazargâh›ndan çok kötü yapmak, güzellikde ve süslemekde dahâ aﬂa¤› yapmak lây›k de¤ildir. O temizlik zikre
ba¤l›d›r. 4/48.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, hadîs ilminde üstâd [sözü vesîka]
ve f›khda ictihâd makâm›nda idi. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
¥ Muhyiddîn-i Arabî, raks ve simâ’› çok ﬂiddet ile yasak
etmiﬂdir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Muhyiddîn-i Arabînin sözü, imâm-› Rabbânînin sözünden, birkaç derece uzakd›r. 4/180.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, âlem, toplanm›ﬂ a’râzd›r [gelip-geçici ﬂeylerdir] demiﬂdir ki, hoﬂdur [iyidir]. 5/91.
¥ Muhyiddîn-i Arabî iki te’ayyüne, te’ayyün-i ilmî ve di¤er üç te’ayyüne te’ayyün-i hâricî demiﬂdir. Ve te’ayyün-i ilmî, sûret-i ﬂân-ül-ilmdir, demiﬂdir. 4/85.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, âlem, her ânda ademe gider [yok
olur]. Ve onun misli var olur demiﬂdir ki, ﬂühûdîdir. Ve bizim
indimizde sâbit de¤ildir. 6/217.
¥ Muhyiddîn-i Arabî, “Hiçbirﬂey yokdur ki, Onu hamd ve
tesbîh etmesin” deki zamirin ﬂey’e â’idiyyetini tahmin ediyor. 4/47.
¥

Muhyiddîn-i Arabî ve tâbi’lerinin, “herﬂey odur”
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ta’birleri, herﬂey onun zuhûrât›d›r, ma’nâs›nad›r. 6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ Muhyiddîn-i Arabînin, cem’i Muhammedî, cem’i ilâhîden geniﬂdir, sözünün te’vîli. 4/173.
¥ Muhlis, niyyeti yenileyen, zorla ihlâs elde eden kimsedir. 5/23.
¥ Muhlas, niyyeti yenilemeyi ve zorla ihlâs elde etme¤i
geçip, hakîkate kavuﬂmuﬂdur. 4/172.
¥ Mir’ât-i ademde [yokluk aynas›nda] mün’ak›s olan [aks
eden, görülen], kemâlât›n ve s›fat›n kendi asl›na kat›lmas›,
s›fatlar›n tecellîlerinin üstünleridir. 5/109.
¥ Murâdlar ve istekler, matlûbun yolunu örten perdelerdir. 5/115.
¥ Murâkabe, kul, Allahü teâlân›n devâm üzere kendini
bildi¤ini, ilmi oldu¤unu, huzûrunda oldu¤unu bilmekdir.
5/81.
¥ Murâkabe, bât›nî ve zâhirî hisleri, matlûbu bekleme yolunda toplamakd›r. 5/113. [K›yâmet ve Âh›ret: 165.]
¥ Mürebbî-i hakîkî [hakîkî yetiﬂdirici] ve hakîkî terbiye
edici, Hak teâlâd›r. 6/222.
¥ Mürebbî-i hakîkî [hakîkî yetiﬂdirici], Hak sübhânehu ve
teâlâd›r. 4/235.
¥ Mürﬂid olan âbâ ve ecdâd›n› [baba ve dedelerini] taklîd
eden ve amelleri ile amel eden, kâmil olm›yan çocuk için
mürîd ahz eylemek [kabûl etmek] câiz de¤ildir. 5/77.
¥ Mürﬂidin tâlibe teveccühü, lafza-i celâl [Allah] zikr
ederken de, nef-yi isbât zikrinde de [Lâ ilâhe illallah] müsâvîdir. Ve teveccüh edene zikr etmek lâz›m de¤ildir. 5/131.
¥ Maraz-› kalbînin [kalb hastal›¤›n›n] baﬂ›, mâsivâya ba¤lanmakd›r. 4/71.
¥ Mürîd [Allahü teâlâ], hayr ve ﬂer irâde edicidir. Ve lâkin, ﬂerlerden râz› de¤ildir. 6/62.
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¥ Mürîdler, inâbet yolu ile vâs›l olur. [Mürﬂide ba¤lanarak ve çal›ﬂarak] hayâtdaki bir mürﬂidin sohbetine muhtâcd›rlar. 5/101.
¥ Mürîd, bu âyet-i kerîmede zikr olunan s›fatla s›fatlanm›ﬂ olmas› lâz›md›r. [Tebük gazâs›na kat›lm›yan üç sahâbî
piﬂman oldular. Yer yüzü kendilerine darald›. Mâtem tutdular. Tevbeden baﬂka çâre olmad›¤›n› anlad›lar. Tevbeleri kabûl edildi. Allahü teâlâ geçmiﬂ günâhlar› afv eder.] Tevbe sûresi. Â. 118.] 6/25.
¥ Alçak dünyân›n çöplüklerine ba¤lan›p [âﬂ›k olup] ve süsüne aldanm›yalar ve onun çok câzip [renkli]li¤i ile renklenmiyeler. Geçici ve yok olucudur. Sâbit de¤ildir. Bir ﬂekere
bulanm›ﬂ zehrdir. Ve alt›n kaplanm›ﬂ necâsetdir ki, ebedî
ölüme ve sonsuz hüsrâna götürür. 6/135.
¥ Mescid-i Nebevîde edâ olunan nemâz, onbin nemâza
mu’âdildir (eﬂiddir). “H.” 4/64.
¥ Her müslimân kendi kudreti kadar verir ve lutf eder.
Kudreti olmad›¤› hâllerde, mâzeret sâhibidir. 4/31.
¥ Müslimân›n mal›n›n hurmeti, kan›n›n hurmeti gibidir.
“H”. 6/55. [Hak Sözün Vesîkalar›: 348.]
¥ “Müslimâna bir zahmetin gelmesi, onun günâh› sebebi
iledir.” “H”. 4/119.
¥ Dünyâda görülen ﬂeylerin hepsi, z›llere ba¤l›d›r ve hayâlden kurtulmuﬂ de¤ildir. 6/203.
¥ Müﬂâhede-i kalbî [kalbî müﬂâhede], ba’z› büyüklerden
rivâyet olunmuﬂdur. Lâkin onlara ol makâmdan yükselme
vâki’ olmam›ﬂd›r. Son nefese kadar bu müﬂâhedeye ba¤lanm›ﬂlard›r. 5/68. [Hak Sözün Vesîkalar›: 344.]
¥ Müsâfeha her görüﬂmekde sünnetdir. Muayyen vakt
ta’yîn etmek bid’atdir. 4/197. [‹slâm Ahlâk›: 562.]
¥ Mudga-i kalbiye [kalbin eti=yürek] âlem-i halkdand›r.
Ve yeri sînedir [gö¤üsdür]. 6/225.
¥

Mudga, on parçadan birleﬂmiﬂ olup [meydâna gelmiﬂ
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olup], her birinin tasfiyesinden sonra, asl›n zuhûruna kâbiliyyeti olur. 4/20.
¥ Mutlak› mukayyed nas›l bulur. [Hakîkî varl›¤›, varl›¤›
baﬂkas›na ba¤l› olan nas›l bulur.] Ve sonsuzu, sonu olan nas›l
kavr›yabilir. 5/120.
¥ Matlûba kavuﬂmak, ahkâm-› islâmiyyeye uymakla
mümkindir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Matlûb-› hakîkîden [hakîkî matlûbdan] her ne hâs›l
olursa, kavuﬂan›n anlay›ﬂ›n›n tehammülü kadard›r. Ve onun
kâbiliyyet ve anlay›ﬂ›na ba¤l›d›r [anlay›ﬂ› kadard›r]. Matlûb
ise, bu ba¤lardan uzak ve berîdir. [Onda yokdur ve Ondan
ayr›d›r]. Ve bu ba¤lardan çözülmüﬂ ve ârîdir [ar›nd›r›lm›ﬂd›r]. ﬁimdi îcâb eder ki, himmetin fazlal›¤› bir mertebeye ola
ki, idrâk kaydlar›ndan [ba¤lar›ndan] ve isti’dâd ba¤lar›ndan
dahâ üstün ola. Zîrâ mümkin, mâdem ki, imkân ba¤lar› ile
ba¤lanm›ﬂd›r, hakîkî matlûbdan nas›l hisse alabilsin. Mahlûk
olmakdan temâmen uzak olmak mümkin de¤ildir. 4/167.
¥ Matlûba sevgiden dolay›, onu beklemek, matlûbda kendinden geçmekden dahâ üstündür. 6/77.
¥ Matlûbu bu k›sa dünyâ hayât›nda, ona da’vet olunmuﬂken, [kuca¤›na çekemiyen, kavuﬂam›yan], yar›n huzûr-›
ilâhîye ne yüzle gider ve ne hîle ile behâne ve özr diler.
4/102.
¥ Matlûbu kendinde aramak lâz›md›r. Kendinden hâricde bulunmaz. 6/49.
¥

Matlûb, âfâk ve enfüsün d›ﬂ›ndad›r. 6/183.

¥ Matlûb görünme¤e baﬂlay›nca [müﬂâhede olununca],
bîçâre tâlib, yokluk sahrâs›nda kaybolup, ondan nâm ve niﬂân kalmaz. 6/181.
¥ Matlûb, fenâ ve bekân›n, tecellîlerin ve zuhûrlar›n, görme ve görülmenin, söz ve ma’nân›n, ilm ve cehlin, ism ve s›fat›n, zannedilenin ve hayâlde düﬂünülenin ötesindedir.
4/116.
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¥ Karanl›k geceleri zikr vazîfeleri ile ayd›nlatma¤› ve seherlerde a¤lama¤› ve istigfâr› ganîmet bileler. 4/40.
¥

Mazlûma yard›m›n fazîleti hakk›nda hadîs-i ﬂerîf. 4/29.

[Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Mu’âz ibni Cebel hadîs-i ﬂerîfinde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü¤ü rü’yâda hitâb-› ilâhi... 5/5.
¥ Ma’rifet, zât-› ilâhînin s›rlar›n› keﬂf etmekdir. Kerâmet,
mahlûklar›n hâllerini keﬂf etmekdir. Birincisi makbûldür.
4/50. [K›yâmet ve Âh›ret: 161, Hak Sözün Vesîkalar›: 328.]
¥

“Günâhlar küfre götürür” hadîs-i ﬂerîfi. 5/110. [Fâideli

Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Me’âsî [günâhlar] yay›ld›¤› vaktde, Hak teâlâdan gelen
azâb, bütün ümmete gelir. ‹nsanlara isâbet eden azâb, sâlihlere dahî isâbet edip, sonra Hak teâlân›n magfiretine ve r›dvân›na mazhar olurlar. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Ma’dûm-› mutlak [mutlak yokluk], ne vücûd ve ne sâbit
olmas› i’tibâriyle ﬂey de¤ildir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Ma’dûm-› mümkin için [mümkinin yoklu¤u için], vücûd-› aynîden mukaddem [ﬂu görülen varl›¤›ndan önce], meﬂiyyetin sübûtu vard›r. [Önceden yok idi denilebilir]. 4/230.

[Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Ma’dûm-› mutlak [mutlak yokluk] ne sübût i’tibâriyle ve
ne vücûd i’tibâriyle ﬂey de¤ildir. Ammâ, mümkin olan yokluk
için, ﬂu görülen varl›¤›ndan önce, Allahü teâlân›n irâdesiyle
(Kün=ol) emrine muhâtab olup ve te’sîri kabûl eder ve vücûdü hâricde mevcûd olur. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Ma’rifet iki nev’dir. Âlimlerin ma’rifeti, bakma¤a ve
delîl getirme¤e ba¤l› olup, nefs yine serkeﬂdir. Sôfîlerin
ma’rifetinde, sâlikin nefsi fânî olmuﬂdur. 5/61. [Hak Sözün Ve-

sîkalar›: 341, K›yâmet ve Âh›ret: 99.]
¥ Ma’rifet, ma’rûfda fenâ olmakdan ibâretdir ki, hakîkî
ölümdür. Ve bu ölüm, derd ve muhabbetin netîcesidir. 4/227.
¥

Ma’rifet-i ilâhî [Allahü teâlây› tan›mak], hârikul’âde
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ﬂeylerden ve mahlûkâta âid gizli ﬂeyleri keﬂf etmekden dahâ
üstündür ki, ma’rifet, Allahü teâlân›n zât›n›n s›rlar›n› keﬂf etmekdir. Pes; ma’rifet ile hârikul’âde ﬂeyler aras›ndaki fark,
Hâl›k ile mahlûkun fark› gibidir. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328,
K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ Ma’rifetullah ki [Allahü teâlây› bilmek ki], idrâk-i basît
[geniﬂ idrâk] ma’nâ olmak üzere, Velîler indinde karar verilmiﬂdir. Ve insânî kemâlleri ona ba¤l› k›lm›ﬂlard›r. Onun dahî
temâm olup ve kemâl bulmas›, nefsin kemâl ve itmînân›na
ba¤l›d›r. 4/64.
¥ Ma’rifet-i Hak sübhânehu [Allahü teâlây› tan›mak] fenâ ve bekâya ba¤l›d›r. 6/153. [Cevâb Veremedi: 362.]
¥

Ma’rûf ve münkerin ta’rîf ve taksîmi. 4/29. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 89.]
¥ Ma’lûmun olm›yan [tan›mad›¤›n] kimseye yumuﬂak
davran›rsan ve senden kesilmiﬂ olan kimseyi ziyâret edersen,
sana zulm eden ﬂahs› afv edip ve seni mahrûm eden kimseye
ihsânda bulunursan, Allahü teâlâ dereceni yükseltir, terfi’
buyurur. “Hadîs-i ﬂerîf.” 4/147. [Herkese Lâz›m Olan Îmân: 141,

Cevâb Veremedi: 342.]
¥

Müflisânim âmede der gûyi tû,
ﬂey’en lillahi ez-cemâl-i rû-yi tû.
[Biz müflisleriz. Senin köyüne gelmiﬂiz.
Allah r›zâs› için, cemâlinden bize birﬂeyler ver]. 4/163.

¥ Muktediyât-i bedeniyyeden [bedenî ihtiyâclardan], ve
ihtilât-› halkdan [insanlar ile haﬂr-neﬂr olmakdan] kurtulma¤a imkân yokdur. 4/160.
¥ Mükâtebe [büyüklerle mektûblaﬂmak], ma’nevî ba¤lant›y› kuvvetlendirir. Ve g›yâb›nda ona teveccüh edilmesine
sebeb olur. 4/42.
¥ Mekr-i Hüdâvendî celle ﬂânühûdan [Allahü teâlân›n aldatmas›ndan] emîn olmayalar. Ve dâimâ s›¤›nalar ve yalvaralar ki, büyük iﬂde kar›ﬂ›kl›k olmaya. 6/209.
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¥ Mekﬂûfât ve meﬂhûdât, z›lâl-i matlûbdur. [Keﬂf olunanlar, görülenler, matlûbun z›lleridir.] Ayn-i matlûb de¤ildir.
[Matlûbun kendisi de¤ildir]. 4/156.
¥ Meleklerin adedi, cin ve insanlar›n toplam adedinden
kat-kat fazlad›r. 4/11.
¥ Melekler, kendi hakîkatlerinin üstüne ç›kamaz. ‹nsanlar›n üstünleri, meleklerin hakîkatlerinin üstüne ç›karlar.
4/183.
¥ Melâmiye yolu, sôfiyye elbisesini giymiﬂ ve tarîkat›n
mubâhlar›na yap›ﬂ›p, islâmiyyete yap›ﬂma¤› avâma âid bilir
ki, bu zân ve i’tikâd, ilhâd ve z›nd›kl›kd›r. 4/29. [Se’âdet-i Ebe-

diyye: 89.]
¥ Mümkin [yarat›lan] vâcibin [yaratan›n] asl›n›, hakîkatini nas›l idrâk edebilir. Sonradan olan›n, devâml› var olan›
kavramas› hayâldir. Ebedî mahrûm kalmak, hüsrâna u¤ramak ve eleme düﬂmek elbette olur. 5/52.
¥ Mümkinin [yarat›lan›n] olgunlu¤u, kullukda tam olmak
ve Allahü teâlân›n ilahl›¤›n› kabûl etmekdir. 4/173.

Mümkin için zât yokdur. Cümle görünenler, i’tibârât-i
zâtiyyedir. Ademdir [yoklukdur] ki, birﬂey de¤ildir. Mümkinin
zât› durumunda olan s›fat ve fi’ller de emânetdir. 5/50.
¥

¥ Mümkinin kendisi ademdir ki, o aynada, kemâl s›fat›n
aks etmesi ile, vücûdu gösterir olmuﬂdur. Ve bu aks etme vâs›tas› ile, ademiyyet-i zâtiyyesini [zâti yoklu¤unu] ve noksanl›k ve yarat›l›ﬂ›ndaki ﬂerri unutup, emânet olan kemâlât sebebi ile kendini hayr ve kâmil hayâl eylemiﬂdir. Ve bu fâsid
hayâlden ve cehl-i mürekkebden dolay›, benlik ve kendini
be¤enmenin kayna¤› olmuﬂdur. 5/133.
¥ Mümkinde hayr ve kemâl k›sm›ndan ve vücûd ve vücûdün tâbi’lerinden [ba¤l›lar›ndan] her ne mevcûd ise, vücûb
mertebesinden istifâde edilmiﬂ, emânet olarak al›nm›ﬂd›r. O
mertebenin s›fat›n›n yans›mas› ve parlamas›d›r. 4/88.
¥ Mümkin [yarat›lan], her ne kadar, Allahü teâlâya “celle sultânühü” yaklaﬂ›p, kemâl dereceleri tahsîl eylese, rûh
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ve beden olarak yine mahlûkdur. Ve sonradan olmad›r ki,
bütün mâsivâ, Allahü teâlâdan gayri ne varsa hepsinin hâdis olmas›nda, din sâhiblerinin icmâ’i hâs›l olmuﬂdur. ‹nkâr
eden kâfirdir. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Mümkinât [yarat›lanlar], âh›ret hayât›nda, s›fat›n varl›¤›nda mevcûd olan hüsn ve cemâlin mazhar›d›rlar ki [mümkinan Allahü teâlân›n hüsnü cemâlini görüyor], lâkin, bu fânî dünyâda mümkinin yoklu¤u ciheti terbiye edilip, s›fat›n
muhtemel yoklu¤unda görünen güzellik ve iyili¤e mazhar
k›lm›ﬂlard›r. Zîrâ, vâcib olan s›fatlar›n mevcûd olan yönlerinde güzellik ve iyilik var oldu¤u gibi, yokluk ihtimâlleri yönünde dahî güzellik ve iyilik sâbitdir. Lâkin yoklukda görülen güzellik onunla örtülmüﬂ gibidir. Onun için âh›ret ni’metleri makbûl ve râz› olunan ﬂeylerdir. Dünyâ ni’metleri ise, râz› olunm›yan ﬂeylerdir. 4/123.
¥ Mümkinât›n cümlesi, ba’zan var, ba’zan yokdur. [Kaydl› yoklukdur.] Bunlar mutlak yokluk de¤ildir. 5/50
¥ Mümkinât, vehm mertebesinde yarat›lm›ﬂd›r. Ayr›ca
hâricde de¤ildir. Allahü teâlân›n yaratmas› ile görünmekdedir. 4/5.
¥ Mümkinler, a’razlar›n toplulu¤udur. Zâtiyyet ve cevherlik onda bulunmaz. 4/5.
¥ Mümkinler, ism ve s›fatlar› gösterdi¤i için, s›fatlardan
fâidelenemezler. Yoklu¤un s›fat› olmas›, sâlikin zât›n›n yok
olmas›d›r. Zîrâ onun zât›, s›fat›n ötesinde, baﬂka birﬂey de¤ildir. 6/167.
¥ Mümkinât, vücûddan uzakd›r. [Hakîkî varl›k de¤ildir.
Mevcûddur. Yarat›lm›ﬂd›r.]. Bir adem [yokluk] olup, kemâlât›n yans›mas› sebebi ile görünüﬂ peydâ eylemiﬂdir. [Görünüﬂ
kazanm›ﬂd›r.]. 4/217.
¥

Mümkinlerde herbir ism için çok z›ller vard›r. 4/47.

¥ Mümkinler, vücûd s›fat›n›n kemâlât›n›n z›llerinin yans›mas› ile [mevcûd olmad›¤› hâlde] görünmekdedirler. Asl›n kemâlât› parlay›nca, z›llerin kemâlât› yok olup, asla ka-
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vuﬂup, ârif dahî yokluk sahrâs›na teveccüh ile [yönelmek
ile] hakîkî fenâ hâs›l olur. 6/213.
Mümkinât ne ayn-› zât, ne de gayr-i zâtd›r. Meselâ, aynadaki Zeydin sûreti, ne Zeydin ayn›, ne de gayr› oldu¤u gibidir. 6/16 [Cevâb Veremedi: 358, K›yâmet ve Âh›ret: 104.]
¥

¥ Mümkinât kendilerinde zuhûr ve kendilerini halk eylemek i’tibâriyle kâmilen mardî’i ilâhîdirler. Kabîh ve gayr-i
mardî olan onu, kesb eylemekdir. 6/62.
¥ Men istevâ yevmeni fehüve magbûnün “hadîsi”. [‹ki
günü ayn› olan aldanm›ﬂd›r. Ya’nî, her gün ilerlemeyen aldanm›ﬂd›r.] 6/64
¥ Men arefe nefsehû fekad arefe rabbehû [Kendini tan›yan, Rabbini tan›r] hadîs-i ﬂerîfinden murâd, insand›r ki, on
latîfeden meydâna gelmiﬂdir. Nefs latîfesi bu latîfelerden biridir. Lâkin, latîfelerin reîsidir. Bu hadîs-i ﬂerîfdeki nefs latîfesinden murâd, mümkindir ki, insanda mevcûddur. [‹nsan›n
dayanak yeridir. ‹nsan onunla vard›r.] 5/137.
¥ Men seetehü seyyietün ve serretehü hasenetün fehüve
mü’minün. “Hadîs-i ﬂerîf”. [Yapd›¤› kötülü¤e üzülen, iyili¤ine sevinen kimse mü’mindir.] 6/164.
¥ Men hâme havlelhumâ yûﬂekü en yeka’afîhî. [Harâmlar Allahü teâlân›n korulu¤udur [ba¤çesidir]. Her kim sürüsünü korunmuﬂ erâzî etrâf›nda otlat›rsa, o korulu¤a düﬂmesi
yak›n olur. Ya’nî, ﬂübheli ﬂeyleri yapan kimse, harâm da iﬂleyebilir.] 6/157.
¥

Men lem yezuk lem yedri [Tatm›yan bilmez.]. 6/245.

¥ Men lezimel ist›gfâre ce’alellâhü lehü min külli dîk›n
mahracen ve min külli hemin ferecen ve razekahü min haysü lâ yahtesib. [‹stigfâre devâm edeni, çok okuyan› Allahü
teâlâ derdlerden, s›k›nt›lardan kurtar›r. Onu hiç ummad›¤›
yerden r›zkland›r›r.] “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/80 [Hak Sözün Vesîkalar›:

344]
¥ Men iﬂtâka ilâllahi fel-yestemi’ kelâmellah.[Kim Allahü teâlâya müﬂtak ise [çok istiyorsa], Onun kelâm›na kulak
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versin.] 5/139.
¥

Allahü teâlâ için tevâzu’ edeni, Allahü teâlâ yükseltir.

4/17.
¥ Men kâle lâilâhe illallahü hüdimet erbeatü âlâfin minel
kebâir. [Bir kimse Lâ ilâhe illallah derse, dörtbin büyük günâh› afv olur.] “Hadîs-i ﬂerîf” 6/7
¥ Münâf›k, muhabbet iddiâs›nda bulunup, düﬂman›ndan
teberrî etmiyendir [kaç›nm›yand›r]. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye:

89.]
¥ Minber ile Kabr-i ﬂerîfleri aras›, Cennet ba¤çelerindendir. 4/70.
¥ Müntehî o kimsedir ki, sevgilinin baﬂlang›c›na yetiﬂmiﬂ
olup ve seyr-i ilallâh› kat’edip [geçip], seyr-i fillah ehli ola.
Ma’ﬂûkun kemâlât›na nihâyet yokdur. Her bir anda bir kemâl ile tecellîye kavuﬂmakdad›r. 6/138.

Müntehînin yükselmesi, nemâz ibâdetine ba¤l›d›r.

¥

4/194.
Müntehî, ilm sâhibi de¤ildir demekden murâd, ahvâlin
tafsîline âid ilmi yokdur. Mutlaka ilmin yoklu¤u de¤ildir.
4/88.
¥

Müntehî’i mercû’înin ünsleri, mahbûbun tâ’at ve ibâdetindedir. Ve onun mahlûkât›n›n edâ-y› hukûkundad›r. Alelhusûs, mi’râc-› mü’min olan nemâzda üns-i hâslar› vard›r. Bir
mertebede ki, onun hâricinde güyâ muattal ve bîkârlard›r.
Husûsan ki, mahbûbiyyet-i zâtiyye ile müﬂerref olan ve vilâyet-i Muhammediyyeye peyveste olan cemâ’atin ünsleri
tâ’atdad›r. Ve himmetleri, tekmil-i nemâza masrûfdur.
Uluvv-i himmetlerinden nâﬂî, ﬂühûd ve müﬂâhedeye kanâat
etmezler. Zîrâ yakîn üzere bilirler ki, bu neﬂ’enin mekﬂûfât
ve meﬂhûdât› z›lâl-i matlûbdur. Ayn-i matlûb de¤ildir. Ve
matlûb-› mutlak, bu mukayyedât ve müﬂâhedâtdan müberrâd›r. 4/156.
¥

¥

Mansab sâhibi, elbette ilm sâhibidir. 4/24.
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¥ Yasaklardan men’ etmek husûsunda, korku olmad›kça,
emr-i ma’rûf ve nehy-i anil münker eylemek, sizlere vâcibdir.
E¤er korku mevcûd ise, susmak sizlere halâl olur, “hadîs-i
ﬂerîfi”. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Ölüm ve k›yâmeti tezekkür ve tefekkürden hiç geri kalm›yalar. (Câetirrâcifetü tetbe uher râdifetü.) [Birinci nefhây› (sûrun üfürülüﬂünü), ikinci nefhâ ta’kîb eder.] 6/226.
¥ Ölüm, âh›ret ahvâlinin [hâllerinin] baﬂlang›c›ndand›r.
O makâmda ﬂühûd [görmek] dahâ kusûrsuz ve eksiksizdir.
6/203.
¥ Mevt [ölüm]den herkes korkar. Fekat, ölüm insana fitneden hayrl›d›r. “Hadîs-i ﬂerîf”. 4/32.
¥ Mevcûd, nefs-ül-emrde ma’dûm [yok] olmaz. Ve
ma’dûm mevcûd olmaz diye i’tikâd [inanmak], hukemân›n
yoludur ki, âlemin kadîm olmas›na müncer olur [ba¤l› kal›r].
Ve inanan kâfirdir. 4/230 [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Hakîkî mevcûdün, mevhûma hiç münâsebeti yokdur.
4/141.
¥

Mevcûda râz› olup, ço¤almas›na tâlib olalar. 6/206.

¥

Mûsâ aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü kelâm s›fat›d›r.

4/88.
¥ Mûsâ aleyhisselâma cevâben, nemâz sana burhân, oruc
Cehennemden siper ve sadaka s›cakdan gölge ve zikr nûrdur, buyuruldu¤u. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Mûsâ aleyhisselâm, sevenler halkas›n›n baﬂ› ve Resûllerin sonuncusu, muhabbet olunmuﬂlar›n baﬂ›d›r. 4/74

Mûsâ aleyhisselâm›n fe-ehâfü en yaktülûni. [ﬁuârâ sûresi 14.cü âyet-i kerîmesinde, (beni öldüreceklerinden korkuyorum)] buyurmas›, teblîg-i risâletden özr ve ibâ de¤ildi.
Beyân-› hâl [hâlini beyân] idi. 5/53.
¥

Mehdî aleyhirrahmenin [meﬂhûr olan Mehdinin] asâletden nasîbi, Îsâ aleyhisselâm yolu iledir. 4/192.
¥
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¥ Meyyit için düâ, Fâtihâ, sadaka ve istigfâr ile imdâd ve
i’ânet (yard›m) lâz›md›r. 4/178.
¥ Meyyit için sadaka verme¤e niyyet ederken, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”i teﬂrîk (ortak) etmemelidir. Zîrâ meyyit Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”e ihdâ (hediyye) etmekle bereketlenir. 5/36 [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Meyyit için sevâb niyyeti ile, Allah r›zâs› için fakîrlere yi-

yecek vermek ibâdetdir. Lâkin vakt ta’yîni yokdur. 4/11.
¥ Meyyite zevcesinden gayrisinin üçgünden ziyâde kederlenmesi meﬂrû’ de¤ildir. 4/11.
¥

Mirzâ Emânullah Burhânpûrînin fazîleti hakk›ndad›r.

6/70.
Mü’mine, âsî olan kimseyi görüp, men’ etmemek lây›k
de¤ildir. [Bunun için, bid’at sâhiblerinin ve harâm iﬂliyenlerin kitâblar›n› okumamal›d›r.] 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

–N–
¥ Nârdan [ateﬂden, Cehennemden] kurtuluﬂ, hayr sâhiblerinin seyyidine ba¤l›l›k, Cennete girmekde, arkas›na tak›n›lanlar›n, peﬂinde gidilenlerin en fazîletlisine uyma¤a ba¤l›d›r. 4/10. [‹slâmAhlâk›: 544.]

Nâs’›n [insanlar›n] hayrl›s›, Allahü teâlâ için [harâmlardan] sak›nan, s›la-i rahm eden [akrabây› ziyâret eden] ve
emr-i ma’rûf ve nehy-i münker eden kimsedir. “Hadîs-i ﬂerîf” 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥

¥ Nâk›s ﬂeyhden, kâmil gelmez [kusûrludan mükemmel
gelmez] ve sâlikin [tesavvuf yolcusunun] kâ’biliyyeti yok
olur. 4/145.
¥ Nübüvvet sona ermiﬂ [bitmiﬂ] ve vahy kesilmiﬂ [nihâyet bulmuﬂ] ve din kemâl bulmuﬂ ve ni’met temâm olmuﬂdur. Hangi hüccet ve senet ile böyle bir dîn-i metini, bir
kimse de¤iﬂdirebilir?, [ya’nî kimse ortadan kald›ramaz],
Peygamberlerin vahy ve ilâhî sözü ile tesbît edilen ve kat’î
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olarak berâberce söylemiﬂ olduklar› kelimelerini [hepsinde
müﬂterek olan kelimeyi] kendi hayâl ve görüﬂü ile de¤iﬂdire ve ortadan kald›ra. [De¤iﬂdiremez ve ortadan kald›ramaz.]. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Necât›n [kurtuluﬂun] sünnete uymakda ve bid’atden sak›nmakda oldu¤unu yakînen bileler. [Bunun için bid’at sâhibleri ile ve harâm iﬂliyenler ile arkadaﬂl›k yapmamal›d›r.]
5/89. [Eshâb-› kirâm: 275.]
¥ Necât-i uhrevî [âh›retde kurtulmak] ulemân›n fetvâs›na
ba¤l›d›r. Sâlih, sa¤lam olan ulemân›n hilâf›na olan keﬂfler
i’tibârdan sâk›td›r. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret:

376.]
¥ Necât› [kurtuluﬂu], Hak teâlân›n sonsuz rahmetinden
ümmîd edeler. Ve tâ’ati, onun rahmetinin eseri olarak kabûl
edeler. 4/92.

Nisbet-i bât›n [bât›n›n ba¤l›l›¤›] ne kadar yüksek olursa, o kadar cehâlete yakîn olup, zâhiri bî halavet eder. [Zâhir
tad alamaz.]. Zîrâ bât›ndan çok uzak olur. 4/138.
¥

¥ Nisbet-i bât›n [bât›n›n nisbeti] ne kadar derk-i zâhire
gelmeyip, ondan [bedenden, zâhirin anlamas›ndan] uzak
olursa, o kadar çok parlak [nurlu] olur. 4/138.
¥ Nisbete adem-i ilmden [ilmin yoklu¤undan] dolay› nisbet-i bât›nî [bât›n›n nisbeti] mutlakâ nefy eylemek mümkin
de¤ildir. Zîrâ ekseriyâ vâki’dir ki, bât›n için bu neﬂ’eye [dünyâya] münâsib bir nisbet hâs›l olur. Ve zâhirin aslâ ona ›tt›lâ’›,
haberi olmaz [zâhir aslâ onu bilmez] ve nefy eder. 4/61.
¥ Kad›nlar ile sohbet [konuﬂmak], dünyâya ba¤lanma¤a
meyle sebebdir. Ve Hak sübhânehudan gâfil eder. [Bunun
için, kad›nlar›n bulundu¤u yerlerde çal›ﬂmamal›d›r.] 4/171.
¥ Nasîhat zâhiren ac›d›r. Se’âdet mend [bahtiyâr] o kimsedir ki, onu ﬂeker gibi tenâvül edip, ma’nevî tad almakdan
hissedâr ola. 4/112.
¥ Nazar ber kadem, hiyn-i mürûrda [yürürken] nazar› kadem üzere rast olmakd›r [ayaklar›na bakmakd›r] ki... 4/165.
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¥ Ni’metler ve hasenât fadl-› ilâhîdir. Hayrl› iﬂler, vücûd
ni’metine bile mükâfat olamaz. 4/119.
¥

Nefsin makâm› dimâgdad›r. 6/67.

¥ ‹nsan›n nefsi ve vesvese veren ﬂeytân, kendisine düﬂmand›rlar. Maksadlar›, terbiye eden ve ma’bûd olan [tap›n›lan] ve hakîkî ma’bûd olandan insan› uzaklaﬂd›r›p, [ona
itâ’at etdirmeyip], onun mâ-sivâs›na ba¤larlar. [Mahlûklara
ba¤larlar.] Ve gizli ve aç›k ﬂirke delîl olurlar. 4/29. [Se’âdet-i

Ebediyye: 89.]
¥ Nefs-i emmâre ademdendir. Kötülükleri ademden kesb
etmiﬂdir. [Alm›ﬂd›r.] Üstâd› iblîsdir. Lâkin kötülük yapmakda, isyânda, iblîsi geçmiﬂdir. 5/91.
¥ Nefsin kendisi kötülük ve isyând›r. Kendini hayr ve kâmil bilerek, cehâletin merkezi [tedâvî edilmiyen ﬂekli] olmuﬂdur. 6/229.
¥ Nefse muhâlefet etmek [vera’ üzere] hareket, cihâd-›
ekberdir. [Büyük cihâdd›r.] 4/64.
¥ Nefse, hayrl› amelleri ityân [yapmak], kötülüklerden
kaçmakdan kolayd›r. Emrlere uymakda nefsin r›zâs›n›n yoklu¤u, kendisinin bir kayde ba¤l› olmak istemedi¤indendir.
Emrleri yapmak, yolu ile de¤ildir. Nefse çok zor gelen, ona
muhâlif olan, men edilenlerden kaçmas›d›r ki, bunun ecri
mudâ’afd›r. 5/112.
¥ Nefsin itmînân›ndan evvel meydâna gelen islâm›n erkân›, nemâz, zekât ve oruc ve hac ve cihâd ve di¤er güzel ameller, amellerin sûretidir. Zîrâ, nefs-i emmâre henüz isyândad›r. 4/64.
¥ Nefs-i mutmainne, kat’î nas ile Cennet ile müjdelenmiﬂdir. Lâkin, mutmainne olman›n, muayyen [belli] ﬂahsda meydâna geldi¤ini bilmek kat’î de¤ildir. 5/116.
¥ Nefs mutmainne olunca, dimâgdan gö¤üs taht›na istikrâr peydâ eder [yerleﬂir]. 6/79.
¥

Nefs-i emmârenin tahrîb ve mu’âdât› [karﬂ›l›kl› düﬂ– 378 –

manl›¤›] cihâd-› ekberdir. 4/29. [Se’âdet-i Ebediyye: 89.]
¥ Nefsin, itmînândan sonra, terakkiyât›nda [yükselmesinde], zikr, tevbe ve huzûrun zevâli [unutulmas›, gitmesi] lâz›md›r. 4/145.
¥ Nefs, on latîfeden birisi ve di¤erlerinin reîsidir. Bizzât,
semâvî ahkâm› inkâr edip, kendini üstün görmek ve kibrli
olmak onda vedî’ad›r [emânetdir]. Ve emmâre-i bissû velfahﬂâd›r. [Kötülü¤ü emr edendir.] Sofiyye-i aliyyenin sülûk
yollar›, onun ›slâh› ve islâm› ve tathîr ve itmînân› içindir.
Nefs-i emmâre, rezîl s›fatlar›ndan kurtulup, islâm› kabûl eyledikde, evvelâ levvâme olur, sonra mülheme ve sonra tedricen fenâ-y› etemm ve bekâ-y› ekmel tavassut ederek, mutmainne olup, cehl-i mürekkebden kurtulup, ve ilâhî ma’rifete yak›nl›¤a kavuﬂur. Bunlar›n cümlesi, s›fât-i nefsdir.
5/137.
¥

En-nefsü kett›fl›. [Nefs, çocuk gibidir.] 5/47.

¥ Nefs-i merdûd›n [inkâr eden nefsin], tereddüd etdi¤i zemân, kalbine gelen husûs ile amel et. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169,

Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Nefse sükûnet [rahâtl›k] getiren ve kalbi mutmain k›lan
ﬂey, iyi ve hayrl›d›r. Bunun aksi, müftîler fetvâ verseler de, iyi
de¤ildir. “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/131.
¥ Yak›nlar›n nafakas› vâcibdir. Onu kazanmak ﬂartd›r. Ve
halâl olmak lâz›md›r. Geri kalan zemân› zikre ve fikre harcamal›d›r. 6/88.
¥ Nef-yi isbât [Lâ ilâhe illallah, ya’nî, Allahü teâlâdan
baﬂka ilâh yokdur. ‹bâdet olunacak sâdece o vard›r]›n, cüz’i
evveli ile [birinci k›sm ile] isti’dâtl› bir sâlik [tesavvuf yolcusu], hakîkî matlûbun mâsivâs›n› nefy edip [yok edip], ikinci
cüz’i [k›sm›] ile hakîkî ma’bûdün varl›¤›n› isbât eder ki, sülûkun hülâsas›d›r. 4/145.
¥ Nefîs elbise ile imtiyâz [zâhir olmak] ve sevb-i hasîsden
[hasîs elbiseden] sak›nmak lâz›md›r. 5/106.
¥

Nemâzda hudû’ [Allah korkusu], nazar› [bakma¤›]
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secde edilen yere bakma¤a mahsûs k›lmak ve ta’yîn eylemekdir. 5/119.
¥ Nemâzdan sonra, hâcetlere kavuﬂmak için Fâtiha okumak bid’atdir. 4/197 [‹slâm Ahlâk›: 562.]
¥ Nemâz bu sûrete maksûr de¤ildir. [Ya’nî bu d›ﬂ görünüﬂünde de¤ildir]. Gayb âleminde bir hakîkati vard›r ki, di¤er
hakîkatlerin üstüdür. Tâ o hakîkate yükselmedikçe [kavuﬂmad›kca], onun kemâli nas›l anlaﬂ›l›r. O hakîkat, bu sûret ile
kâimdir. Nemâz, bir gönül alan sevgilidir ki, güyâ onun d›ﬂ
görünüﬂü, bu mecâz âleminde, bu erkân-› mahsûsa ile [nemâz›n erkân› ile] meydâna ç›km›ﬂ ve güzel edâlar›, bu k›yâm,
ku’ûd ve âdâb ve huﬂû’ ile aç›¤a ç›km›ﬂd›r. O sûret ile alâkas› olm›yan, o sûreti yapm›yan kimse, bu erkân›n hakîkatini
nas›l fehm eder. 4/181.
¥ Nemâz›n hakîkati, bütün hakîkatlerden üstün ve müﬂâhedelerden ve tecellîlerden yüksekdir. 5/119.
¥ Nemâz maksadd›r. Di¤er ibâdetler nemâz›n vesîleleridir [yard›mc›lar›d›r]. 4/224.
¥

Nemâzdan sonra secde câiz de¤ildir. 4/142.

¥ Nemâzlar› müstehab vaktlerinde ve cemâ’at ile edâ
edeler [k›lalar]. Belki, ilk tekbîri imâm ile alma¤› terk etmiyeler. 4/14.
¥ Nemâzlar› cemâ’at ile edâ eden kimse, s›rat› ﬂimﬂek gibi geçer. “Hadîs-i ﬂerîf.” 5/67. [Hak Sözün Vesîkalar›: 343.]
¥ Nemâzda meﬂgûl eden, renk, nakﬂ ve resm ve [yaz›] ve
benzerleri mekrûhdur. 5/106. [K›yâmet ve Âh›ret: 101.]
¥ Nemâz hakk›nda, (izâ kâme-l-abdü fis salâti fütihat lehü
ebvâbül-cinâni ve küﬂifet-il hucübü beynehü ve beyne Rabbihî vestakbelet-il hû-rül în....) ilâ âh›ril Hadîs-i ﬂerîf.[Bir kul nemâza kalkd›¤›nda, Cennet kap›lar› ona aç›l›r. Rabbi ile aras›ndaki perdeler kalkar. Hûr-iîn onu karﬂ›lar.] 4/14.
¥

Nemâz›n hakîkati, bütün hakîkatlerin üstündedir.

6/224.
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¥ Nemâz›, tûl-i kunût ile ve âdâb› ve ﬂartlar› ile edâ edeler. 5/146.
¥ Nemâz›n makbûlü, tûl-i kunût ile olan›d›r. “Hadîs-i ﬂerîfi”. 5/79.
¥ Nemâzda meydâna gelen keyfiyyetin [hâl’in] gayr üzere bir kaç mertebe üstünlü¤ü vard›r. Ve bu huzûr, asâleti
muhbirdir [asâletin haber vericisidir]. 5/58.
¥ Evde k›l›nan nemâza bir sevâb, câmi’de k›l›n›rsa yirmibeﬂ sevâb, Cum’a mescidinde beﬂyüz sevâb, mescid-i Aksâda
beﬂbin, mescid-i Se’âdetde ellibin, mescid-i Harâmda yüzbin
sevâb vard›r. 5/67. [Hak Sözün Vesîkalar›: 343.]
¥ Farz nemâzda lezzet, müntehîden baﬂkas›na müyesser
de¤ildir [nasîb olmaz]. 4/225.

Farz nemâzda hâs›l olan keyfiyyetin, di¤er vaktlerdekilere üstünlü¤ü vard›r. 5/146.
¥

¥ Nemâzda, kul ile Allahü teâlâ aras›ndaki perdeler kalkar. “Hadîs-i ﬂerîf.” 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]
¥ Nemâzda perdelerin kalkmas›, müntehîlere mahsûsdur.
6/127.
¥

Nemâz, mü’minin mi’râc›d›r. “Hadîs-i ﬂerîf.” 6/203.

¥ Nemîmeye ruhsat vermek [söz taﬂ›yana izn vermek],
nemîmeden eﬂeddir [söz taﬂ›makdan kötüdür]. 5/123.
¥ Nemîme istimâ’ edeni [nemîmeyi dinleyeni] tasdîk etmemelidir, dinlememelidir. Zîrâ nemmâm [söz taﬂ›y›c›] müslimânlar indinde [yan›nda] kötü kiﬂidir. ‹kinci olarak: Söz taﬂ›yan› [nemmâm›] söz taﬂ›makdan men’ etmelidir. Zîrâ kötünün men’i vâcibdir. Üçüncü olarak: Tan›mad›¤› ﬂahsa söz taﬂ›y›c›l›k sebebi ile sû’i zan etmemelidir. Zîrâ müslimânlara
sû’i zan harâmd›r. Dördüncü olarak: Nemmâm›n [söz taﬂ›y›c›n›n] verdi¤i haberi tecessüs etmemelidir [araﬂd›rmamal›d›r]. Zîrâ tecessüs harâmd›r. Beﬂinci olarak: Nemmâm›n haber verdi¤ini, nemmâm gibi, baﬂka kimseye söylememelidir.
5/123.
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¥ Nâfilelerin, secde, rükû ve kavmesinde, hadîs-i ﬂerîflerde geçen düâlar› okurlar ise güzeldir. Fakîr de bu düâlar› bir
risâlede toplad›m. E¤er ondan ezber ederler ise, münâsibdir.
5/154.
¥ Nûh aleyhisselâm dokuzyüzelli sene da’vet etdi. Kavmi
eziyyet etdi. 4/24.
¥ Nûh aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü ilm s›fat›d›r.
6/118.
¥

Nûr evvelâ sadra dâhil olur. 6/225.

¥ Nûr sadra dâhil olman›n alâmeti [kalbe nûr gelmesinin
iﬂâreti], dâr-› gurûrdan ictinâb [geçici olan dünyâ arzûlar›ndan kaç›nmak], dâr-› karara [kal›c› olan âh›rete] meyldir.
“Hadîs-i ﬂerîf.” 4/227.
¥

“Nûrüs semâvâti....” âyet-i kerîmesinin tefsîri. 4/113.

¥ Nûr-› kalb, asfer [sar›], nûr-› rûh, ahmer [k›rm›z›], nûr-›
s›r, beyâz, nûr-› hafî, esved [gizli siyâh], nûr-› ahfâ, ahdar
[yemyeﬂil]dir. 5/52.
¥

Nûrdur ki, sebeb-i izhâr ve zuhûrdur. 6/216.

¥

Nûr-› s›rf-› ﬂühûdü âsâr-› bekâdand›r. 6/63.

¥ “Nevm-ül-ulemâ-i ibâdetün” [Âlimin uykusu ibâdetdir]
hadîs-i ﬂerîfi ile medh olunan âlimler, mal ve mevki’ düﬂünmiyen, dünyâya ra¤bet etmiyen âh›ret âlimleridir. 6/232.
¥ Nevmde [uykuda], eklde [yemekde], söylemekde, i’tidâl üzere olma¤a riâyet gerekdir. 4/14.
¥ Nevmin mevt ile [uykunun ölüm ile] münâsebeti oldu¤undan, ba’z› devletmendlere [devletlilere] h›yn-i nevmde
[uyku an›nda] bir hâlet rûnümâ olur ki [bir hâl meydâna gelir ki], ölüme benziyen bir hâl ve hâlet-i yekazaya tefevvuk
sâhibi olur. 4/109.

Niyyet-i sâlihaya makrûn olan [Sâlih niyyete yak›n
olan] mubâh dahî, müstehabba dâhil olur. 6/132.
¥
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–V–
¥ (Vebtegû ileyhil-vesîlete...) [Mâide sûresinde, Ona kavuﬂmak için vesîle aray›n›z!] buyurulmuﬂdur. Bu râh-i gaybül-gaybda, mürﬂid-i kâmilin yard›m› olmad›kça, yol almak
ve sülûk eylemek çok zordur. Mecâzî sultân›n [dünyâ sultânlar›n›n] huzûruna vesîlesiz kavuﬂmak mümkin de¤il iken, hakîkî sultân›n dergâh›na [kavuﬂmak için], vesîle zarûrî lâz›md›r. 6/17.
¥ Vâridât, beﬂârât [müjde] ve yüksek iﬂâretler ve ma’rifetlerin, esrâr›n zuhûru, kâmil olma¤› gösterir. Lâkin, kemâl
sâhibi olman›n ﬂart› de¤ildirler. 4/122.
¥ Vâk›’ât [rü’yâlar] sahîh oldu¤u takdîrde, kuvvetin müjdesi ve isti’dâtd›r. Husûle delâleti [iﬂâreti] yokdur. 4/24.
¥ Vâk›’âlar› [rü’yâlar›] müjdeci bileler. Uyan›k iken ne
meydâna gelirse, ona i’tibâr edeler. 4/205.
¥ Vâlide, peder, dede ve hocaya, islâm dînine uygun olan,
rücû’ ve tevâzu’ hakîkaten Hak teâlâyad›r. 4/79.
¥ Bir vâlînin himâyesinde ibâdet edenlerin amelleri gibi,
o vâlîye de Hak teâlâ ihsân eder. 6/64.
¥ Ve ’mür ehleke bis-salâti vastabir aleyhâ lâ nes’ elüke
rizkan nahnü ner-zü-kûke-vel-âk›betü lit-takvâ. [Ya Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”! Ehl-i beytine ve ümmetine, nemâz› emr et! Geçim darl›¤›na sabr edin! Senin ve
onlar›n r›zk›n› vermek için çal›ﬂman› istemiyoruz! Muhakkak sana ve onlara r›zk› biz veririz. Sen kalbinle âh›ret iﬂine
ihtimâm eyle. Güzel son, müttekîler içindir. (Tâhâ sûresi
132. Âyet-i kerîmesi meâli)] 6/127.
¥ Her vârid ki [hâs›l olan, meydâna gelen ki] zâhir ola
[meydâna ç›ka], ﬂükrünü yap›p, onda temkin [temekkün] husûlinden sonra, ondan yükselmek talebinde olalar. 4/104.
¥ Vitrden sonra secde yapman›n haberlerde ve eserlerde asl› yokdur. Hind memleketinde amel olunur. Ehl-i
arabda onunla amel yokdur. Ve hakk›nda f›kh-› muhtârdan
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dahî rivâyet yokdur. ﬁâfi’îye, tahrîmine kâiller, hanefîye,
onu bilmezler. “Sünen-i hüda”. 4/142.
¥ Vücûb mertebesi, esmâ [ismler], s›fat, ﬂu’ûn ve i’tibârât› [i’tibârlar›] toplam›d›r. Ve fenâ ve bekâ bu mertebededir.
Zât mertebesinde, i’tibârlardan bir i’tibâr› mülâhazas›z, fenâ
ve bekâ mütasavver de¤ildir. 6/8.

Vücûd için, Hak sübhânehûnun hakîkatidir demek,
Ehl-i sünnet i’tikâd›na uygun de¤ildir. 4/230. [Se’âdet-i Ebediy¥

ye: 959.]
¥ Vücûdün, zât-i teâlâya ba¤l›l›¤›, bir ﬂeyin meydâna geldi¤i yerden ç›kmas›na nisbeti gibidir. 4/85.
¥ Vücûd, kevn [olma] ve husûl [aç›¤a ç›kma] ma’nâs›nad›r. 4/230. [Se’âdet-i Ebediyye: 959.]

Vücûd, ﬂey’in mertebelerden bir mertebede ve âlemlerden bir âlemde, ya’nî hâricde zuhûrudur. 4/230. [Se’âdet-i Ebe¥

diyye: 959.]
¥ Vücûd ve onun tevâbi’i, s›fât-› hâssa-i ma’bûddur.
Mümkinde vücûd-› z›llî sâbitdir ve müste’ârd›r. 6/126.
¥ Vücûd-i mümkin [mümkinlerin vücûdu], Hak teâlân›n
vücûdunun z›ll›dir. Ve mümkinlerin s›fat›, vâcib-i teâlân›n
kemâlât›n›n z›lleridir. 4/63.
¥ Vücûd-i mâsivâ [mahlûklar›n vücûdü, varl›¤›] mecâzî
vücûddur. Mecâzî vücûd zihnlerde, hakîkî vücûd oldu¤u için,
Sâlik [tesavvuf yolcusu] onun hakîkî ünvân›n› nefy eder ki,
mecâz, hakîkatin varl›¤› ile bilinmiye, olm›ya ve Hak celle ve
âlân›n hakîkî vücûdü ile ortak olmaya. 4/152.
¥ Vücûd-i beﬂerînin nefyine bir sa’at sa’y eylemek [gayret
etmek, u¤raﬂmak], ibâdet ehlinin nice y›l ibâdetlerinden dahâ iyidir. 4/58.
¥ Vücûd-i âbid der-meyân olan ibâdet [ibâdet edenin
(âbidin) vücûdünü düﬂünerek yap›lan ibâdet], Allahü teâlâya lây›k de¤ildir. O makâmda hâlis din isterler ki, orta¤a râz› de¤ildir. [Allahü teâlâ, kendine ﬂerîk, ortak yap›lmas›na
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râz› olmaz.] 4/31.
Vücûd için üç mertebe vard›r: Biri, vehm mertebesidir.
Enbiyâ ve melekler ve kümmel-i Evliyâ bu mertebeden hâricdir. ‹kincisi, nefs-ül-emr mertebesidir ki, s›fat ve ef’al-i ilâhî, Enbiyâ ve melâike ve neﬂ’e-i âh›ret bu mertebededir.
Üçüncüsü, mertebe-i hâricdir ki, zât ve s›fât-i semâniyye-i vâcib-il-vücûd o makâmda mevcûddur. 4/85.
¥

¥ Vücûd-i zihnî ve hâricî, mertebe-i imkânda taksîmdir.
Mertebe-i teâlâda ne hâricin ve ne ilmin güncâyiﬂi [s›¤mas›]
yokdur. 4/85.
¥ Vücûd-i vehmî, aynada eﬂyân›n sûretinin vehmi gibidir.
O sûret, cevher [madde] olmay›p, kendileri ile kâim olmad›klar› gibi, araz gibi, mahalsiz [yersiz] de¤ildirler. Ve aynaya hulûl ve sereyânlar› da yokdur. 6/46.
¥ Vücûd-i vehmî, ilm-i ilâhîde mevcûddur. Hak sübhânehû, âlemi bu mertebede halk buyurmuﬂdur [yaratm›ﬂd›r].
Hâricde mevcûd de¤ildir. 4/152.
¥ Vücûd, ademin [yoklu¤un] z›dd› de¤ildir ki, ademin
[yoklu¤un] yok olmas›nda vücûd lâz›m gele. 4/230. [Se’âdet-i

Ebediyye: 959.]
¥ Vücûd, her hayr ve kemâle mebde’ [baﬂlang›ç], adem
[yokluk], her ﬂer ve nâk›sa menﬂe’dir. 6/162.
¥ Vücûd, her hayr ve kemâle mebde’dir [baﬂlang›çd›r] demek, her hayr ve kemâl Hak sübhânehûdan fâizdir [ya’nî ondan gelir] ve vücûd, o feyzin vüsûline vâs›tad›r. 4/85.
¥ Vücûd-i adem ta’bîrinin tarîkatde ma’nâs›, fenâ üzerine
terettüb eden [âid olan] bekâd›r. 4/165.
¥ Vücûd-i ademin sâhibi, vücûd-i beﬂeriyyete avdetden
emîn de¤ildir. Lâkin, vücûd-i fenân›n sâhibi onun hilâf›d›r.
4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559, K›yâmet ve Âh›ret: 376.]
¥ Vücûd-i beﬂeriyyetden k›l kadar dermeyân olunca,
nef-yü isbât kelimesiyle kendi ulûhiyyetini isbât eder. Ol cenâba lây›k olmaz. Bu marazdan [hastal›kdan], ﬂifâyâb olma-
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¤a [ﬂifâ bulma¤a] imkân yokdur. Bu gizli [ince] ﬂirkden kurtulan, avlan›lam›yan anka kuﬂu hükmündedir. 6/116.
¥

Vücûd ve îcâd›n varl›¤› hûbdur [sevgidir]. 4/113.

¥ Vahdet ve kesret birbirinin z›dd›d›r. Vahdete tâlib olana kesreti terk etmek zarûrîdir. Sâlik, her ne kadar kesret
[çokluk] taraf› ile ülfet ederse, dûr ve mehcûr-› vahdetdir
[vahdetden uzak olur]. Hem taleb ve muhabbet tarîkiyle
[yolu ile] ve hem dîd ve dâniﬂ [görmek ve bilgi] cihetinden
vicdânî olmak gerekdir. 6/51.

Vahdet-i vücûd erbâb› [ehli], heme-ûst [herﬂey Odur]
deyip, mukayyedât› ayn-› mutlak hayâl ederler [sonradan
var olanlar›, mutlak›n ayn› zan ederler]. 6/73.
¥

¥ Vahdet-i vücûd ehli, halk [yarat›lanlar], hakk›n bu kisve ile meydâna ç›k›ﬂ› ve hakk›n bu âsâr [eserler] ve ahkâm ile
tahakkukudur deyip, hiçbir ﬂeyde kötülük ve kötülü¤ün asl›
yokdur. E¤er var ise, nisbî ve izâfîdir derler [var kabûl edilendir, derler]. 6/62.
¥ Vahdet-i vücûda kâil olanlar [vahdet-i vücûd ehli],
Hak celle ve âlâya mutlak [kay›ts›z, ﬂarts›z] derler. Ve mahlûkât, o mutlak›n bir ﬂarta ba¤l›lar›d›r, derler. E¤er mutlak›, mukayyedat [ba¤l›lar] mertebesine hâs [mahsûs] bilirlerse ve ona di¤er vücûd isbât eylemezlerse [ayr›ca bir vücûd var bilmezlerse] ki, ekser mülhidler, bu i’tikâd üzeredir. Lâz›m gelir ki, Hak sübhânehu, vücûdda ve sâir kemâl
s›fatda mümkine muhtâc ola. Meselâ küllî-yi, tabî’î gibi ki,
efrâd›na münhas›r olmakla, vücûdunda efrâda muhtâcd›r.
Bu i’tikâd hakîkaten Allahü teâlây› nefy [inkâr]dir ki, aç›k
küfrdür. Ve e¤er mertebe-i ›tlâk›, merâtib-i tekayyüdât›n
verâs› olmak üzere isbât ederlerse ve mutlaka vücûd-i müteass›la derlerse, meyânlar›nda, nisbet-i isneyniyyet sâbit
olarak, vahdet-i vücûd bât›l olur. Zîrâ El-isnân mütegâyirân, bu takdir üzere vahdet-i vücûd ile hükm eylemek zuhûrât-i vücûdün tenevvu’i i’tibâriyledir. Meselâ, bir ﬂahs,
Zeydin aynada yans›yan sûretini görüp, ben Zeydi aynada
gördüm der, ﬂey’in mazhar›na ﬂey’in ayn›d›r demek, tegâ-
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yür mevcûd iken, âyinedâr› olmak alâkas›yla mümkindir.
Pes heme ûst [herﬂey Odur] ma’nâs› peydâ olur. ﬁey’in mezâhiri, min vechin ayn-i ﬂey ve min vechin dahî gayr-i ﬂeydir. Galebât-i sekr ile veche-i gayriyyet mestûr olur. [Sekrin
gâlib olmas› ile di¤er cihet örtülür.] 5/108.
¥ Vahdet-i vücûd, imâm-› Rabbânî indinde, vücûd ve kemâlât-i tâbi’a-i vücûd hâssa-i Rabbi ma’bûddur ma’nâs›nad›r. 6/73.
¥ Vahy-i kat’î [kat’î vahy] ile sâbit olan dîni, saçma sapan
[do¤ru dürüst olm›yan] ve evhâm ve hayâller ile, ref’ eylemek [ortadan kald›rmak] mümkin de¤ildir. 6/51.
¥ Ve zerû zâhirel-ism-i ve bât›nahü mûcibince, ismin zâhirîsi ve bât›nîsi terk olunmal›d›r ki, her birinin ﬂükrü edâ
oluna. 6/95.
¥ “Vera’ sâhibi imâm arkas›nda k›l›nan nemâz kabûl olur.
Vera’ sâhibine verilen hediyye kabûl olur. Vera’ sâhibi ile
oturmak ibâdet olur. Onunla konuﬂmak, sadaka olur.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/112.
¥ “Vera’ ehlinin iki rek’at nemâz›, günâhkâr›n bin rek’atinden efdaldir.” Hadîs-i ﬂerîf. 5/112.
¥ Vüsûlde umde [esâs] zikr, muhabbet-i muktedâ mürﬂide muhabbet olup, [uyulana muhabbet olup], baﬂa asâ vesâire ile vurmak de¤ildir. 5/36. [Se’âdet-i Ebediyye: 512.]
¥ Vüsûl merâtibi münkati’ olmaz dedikleri, tecelliyât-i zâtiyye [zât›n tecellîleri] içindir. Yoksa tecelliyât-i s›fat›yye [s›fatlar›n tecellîsi] i’tibâriyle de¤ildir. 4/52.
¥ Vüsûl için olan [kavuﬂmak için olan] bütün yollar, ahkâm-› islâmiyyenin tatbîk edilmesi ﬂart›na ba¤l›d›r. Her kim
ki, bu büyük islâmiyyet dâiresinden hurûc edip [ç›k›p] ve bu
yollar›n birinden kavuﬂmak isterse, yolda kal›r. Matlûba kavuﬂamaz. Ve belki do¤ru yoldan ayr›lm›ﬂ olur. Bütün tarîkatlar›n [yollar›n] menﬂe’i [kökü] islâmiyyetdir. 4/29. [Se’âdet-i

Ebediyye: 89.]
¥

Vüsûl-i hakîkî [hakîkî kavuﬂmak] ve hakîkî ihâta-i
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ma’rûf, tavk-› beﬂerden [belli beﬂerin gücünden] hâricdir.
Herkes, bu adem-i idrâk derdine mübtelâd›r. 5/86.
¥ Vüsûl, isneyniyyeti muhbir ve bekâ-y› vâs›l› muﬂ’irdir.
Pes [öyle ise] vusldan güzer edip [geçip], nef-yi s›rfa ve hayrete gelmek gerekdir. 5/149.
¥ Vefât eden bir ﬂahs›n üzerinde bir ﬂahs›n hukûku [hakk›] var ise, meselâ deyn [borç] ve gayri gibi, onun rûhunu
yükseklere götürmezler. Ve yükselmekden men’ ederler. Tâ
ki, o meyyitin taraf›ndan [yak›nlar›ndan] biri hakk› edâ ede.
Hak edâ olundukda, bu habsden kurtulur. Hadîs-i ﬂerîfdeki
hükm, o ﬂahsa mahsûsdur ki, onun rûhuna bu dünyâ hayât›nda yükselmek vâk›’ olmam›ﬂd›r. Ammâ, Allahü teâlân›n celle sultânühü keremi ile, dünyâ hayât›nda bu te’allukât mevcûd iken, onun rûhu yükselmiﬂ ise, ölümden sonra dahî, yükselmek vâki’ olur. E¤er rûhu dünyâda habs edilmiﬂ ve kafesde ise, vefâtdan sonra yükselmesi, hukûkun edâs›na ba¤l›d›r.
4/19.
¥ Vefât-› ehibbâ [dostlar›n vefât›] haber-i vahﬂet eserinin
istimâ’›nda [ziyârete gitmekde] o kadar gam ve keder zâhir
olur ki [meydâna gelir ki] yazmak mümkin de¤ildir. Lâkin
Allahü teâlân›n takdîri ile ve irâdesi ile oldu¤undan, sabr ve
tehammül ve teslîm ve r›zâ ile tehammülden gayri çâre yokdur. Geçmiﬂleri düâ ve Fâtiha ile yâd etmeli ve sevindirmelidir. Ferdâ [yar›n] bizler de, o cemâ’ate dâhil olup, ev, bark
ve evlâdlardan ayr›l›p ve onlara vedâ’ edece¤imiz muhakkakd›r. Âhiret sermâyesini âmâde [âh›rete hâz›rlan›p] ve
kabr ve k›yâmeti gözleyip, âh›ret fikri ile olmak lâz›md›r.
5/75.
¥ Vakt-i amelde [amel vaktinde] ecr taleb edip ve onunla
kalmak, kendini ecrden mahrûm eylemekdir. 4/61.
¥ Vakt çok azîzdir [k›ymetlidir]. En azîz ve k›ymetli ﬂeyler için kullanmak gerekdir ki, bu da, sâhibine hizmet etmekdir. 6/190.
¥ Vakt-i hâbde [uyku vaktinde], on kerre Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billah, diyeler. 5/33.
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¥ Vakt-i hâbde [uyku vaktinde], Âyet-el-kürsî okumal›d›r. 5/33.
¥ Vukûf-i adedî [onbir ta’birden biri], zikr-i nef-yü isbât›n
[Lâ ilâhe illallah söylemenin] adedine bu yolda, bilindi¤i
üzere, vâk›f olmakdan ibâretdir ki, her bir nefesde tek ola.
6/47.

Vukûf-i kalbî [kalbin Allahü teâlâdan âgâh olmas›], bilâ zikr kalbe [zikrsiz kalbe], müteveccih, vâk›f ve nâz›r olmakd›r ki, kalbe mâsivâ hutûr etmeye. 4/65. [‹slâm Ahlâk›: 558.]
¥

¥ Vilâyet-i sûrî sebebi ile, verâset-i ma’nevîyeye müdâhele eylemek hatâd›r [tehlükedir]. 5/77.
¥

Vilâyet, nübüvvetin z›ll›dir. 4/71.

Vilâyet, sâlikin [tesavvuf yolcusunun] mebde-i te’ayyünü olan isme vâs›l olma¤a ve o ismde fenâya ba¤l›d›r. 6/229.
¥

¥ Vilâyetde ilm ﬂart de¤ildir. Velîlik vâk›’ olup, ilm vermezler ise, hiç noksan› yokdur. 5/73.
¥ Vilâyet ve nübüvvet kemâlât›n›n [olgunlu¤unun] on latîfeye ihtisâs› vard›r. 6/118.

Vilâyet, fenâ ve bekâd›r. Vilâyetin s›fat›, dünyâdan yüz
çevirmek ve kaç›nmak ve âh›rete meyl ve ba¤lanmakd›r.
6/217.
¥

¥ Vilâyetde ilm ﬂart de¤ildir. Velînin, kendi vilâyetinden
ve yak›nl›¤›ndan haberdâr olmamas› mümkindir. Fe minnâ
men alime ve minnâ men cehile. [Ba’z›m›z bilir, ba’z›m›z bilmez.] 6/19.
¥ Vilâyetde, mâ-sivây› unutmakdan ibâret olan fenâ ﬂartd›r. 4/180.
¥ Vilâyetde, fenâ ﬂartd›r. Sâlikin örtünmesi [istitâr›] demek olan adem [yokluk] ﬂart de¤ildir. 4/12.
¥ Vilâyetin kemâli [olgunlu¤u, üstünlü¤ü] cezbe ve sülûke ba¤l›d›r. Bunlar vilâyetin iki rüknüdür. Nübüvvet kemâli
bunlara ba¤l› de¤ildir. 5/78.
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¥ Vilâyet-i Îsevîye [Îsâ aleyhisselâm›n vilâyeti], hafîye
te’alluk eder. [Hafî latîfesi ile alâkal›d›r.]. 5/134.
¥ Vilâyet-i Mûsevîye [Mûsâ aleyhisselâm›n vilâyeti], vilâyet-i s›rra hâsd›r. 5/134.
¥

Vilâyet-i Muhammediyye, ahfâya te’alluk eder. 6/57.

¥ Vilâyet-i hâssa, nefsin fânî olmas›na ba¤l›d›r ki, “MÛTÛ KABLE EN TEMÛTÛ” [Ölmeden önce ölünüz], bu fenâya iﬂâretdir. 6/171.
¥ Vilâyet, yaln›z kalb ve rûhun fenâs› ile husûl bulmak
mümkindir. Lâkin onun fenâs›, di¤er latîfelerin fenâs›na ba¤l›d›r. 6/4.
¥ Vilâyet-i sugrâ, vilâyet-i Evliyâd›r. Vilâyet-i kebîre
[kübrâ], vilâyet-i Enbiyâd›r. 4/205.
¥ Vilâyet-i sugrân›n nihâyeti [sonu], seyr-i enfüsî ve seyr-i
âfâkînin nihâyetine eriﬂmiﬂ olmaklad›r. 6/39.
¥ Vilâyet-i sugrâ, cezbe ve sülûkun mecmû’una merbûtdur [temâm›na ba¤l›d›r]. 4/12.
¥ Vilâyet-i sugrâ, mebde’i te’ayyün olan ismin z›lâline vüsûl [z›llerine kavuﬂmak] ve orada seyrin husûli, vilâyet-i kübrâ ismin üsûlüne vüsûldir. 6/207.
¥ Vilâyet-i sugrâ ve vilâyet-i kübrâ, Ezzâhir ismine te’alluk ederler. Bu ismden güzâr eyledikde [geçdikde], El-bât›n
ismidir ki, vilâyet-i mele’i a’lâd›r. 4/47.
¥ Vilâyet-i ulyâ, vilâyet-i mele’i a’lâ olup, vilâyet-i Enbiyâ üzerine dahî tefevvuku [üstünlü¤ü] vard›r. 5/141.
¥ Vilâyet-i sugrâ, vilâyet-i kübrâ ve vilâyet-i ulyâ, imâm-›
Rabbânîye hâs›l olan mustalahâtdand›r. Sâirlerin kelâm›nda
mevcûd de¤ildir [Di¤er Velîler böyle sözler söylememiﬂlerdir]. 6/207.
¥ Vilâyet-i selâse [üç vilâyet], vilâyet-i sugrâ, vilâyet-i
kübrâ, vilâyet-i ulyâd›r. 4/130.
¥

Vilâyet-i selâsede [üç vilâyetde], terk-i zikr-i kalbî
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[kalb ile zikri terk] ve murâkabe ile olup, nübüvvet kemâlâti ki, âlem-i halk›n temâmen temizli¤i [tahâreti] ve i’tidâli
[orta hâli] bu kemâle [olgunlu¤a] ba¤l›d›r. Kur’ân-› Mecîdi
okumak ve nemâz k›lmak, bu makâmda, terakkî bahﬂ ve sûdmenddir [yükselmek için ihsân ve fâidelidir]. Çün bu yüksek
makâmda yükselmek oldukda, ifâde-i kemâlât o mevtinde
hâlis fadl ve ihsân ile olur. O makâmda, amelin ve i’tikâd›n
eseri yokdur. Ve ârif, bu makâmda kendini ahkâm-› islâmiyye dâiresinden d›ﬂar› görür. Lâkin çün [mâdem ki] islâmiyyet
asl ve esâsd›r. ‹slâmiyyetden çekinme düﬂünülmüﬂ de¤ildir ki,
e¤er bu asl halâlpezîr [halâl kabûl edilen] olursa, sütûnlara ve
binâya dahî halel te’sîr eder. Çün [çünki] bu makâmda dahî
bâlâya giden oldukda, mu’âmele tefaddülden [ihsândan] muhabbete tebeddül [de¤iﬂiklik] eder. Ve ifâde-i kemâlât, muhabbet sebebi ile olur. Tefaddül [iyilik, fazîlet] ve ihsân baﬂka, aﬂk ve muhabbet baﬂkad›r. 5/97.
¥ Vilâyet-i sugrân›n kemâlât›n›n hâs›l olmas›nda umde
[prensib, esâs] murâkabe ve kalb ile zikrdir. 6/64.
¥ Vilâyet-i kübrâdan sonra terakkî [yükselmek] zikr ile
olmay›p, nemâz ve Kur’ân-› kerîm okumak ile olur. 5/119.

Vilâyet-i ulyâda terakkî [yükselmek] bil-asâle, âlem-i
halk latîfelerinden, su, hava ve ateﬂin nasîbidir. 5/92.
¥

¥ Vilâyet-i ulyâdan sonra, kemâlât-› nübüvvet [nübüvvet
kemâlât›] vard›r ki, bil-asâle Enbiyâya mahsûsdur. Ve vâris
olmak ile her kime nevâziﬂ [iltifât] ederlerse, ona dahî hâs›l
olur. 4/47.

Vilâyet-i Enbiyâ dahî olsa, kemâlât-› nübüvvete nisbetle, hiç i’tibâr› yokdur. 5/97.
¥

¥ Kemâlât-i nübüvvet ve sonras› olan yükselme amel mukâbili olmay›p, fadl ve ihsâna ba¤l›d›r. Bu makâm mürselîne
[Resûllere] mahsûsdur. Bu makâmdan sonra mu’âmele, s›rf
muhabbete ba¤l› olur. Burada dahî muhibbiyyet ve mahbûbiyyet dereceleri vard›r. 4/137.
¥ Vilâyet-i kübrâ, vilâyet-i Enbiyâd›r. Bunu geçdikden
sonra, vilâyet-i mele-i a’lâd›r. 4/205.
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¥ Velî, vilâyet-i mele-i a’lâ ile ﬂereflenince, ismetden hissedâr [harâmlardan el çekmekden hissedâr] ve günâhdan
mahfûz olur [korunur]. 6/59.
¥ Velînin bât›n› [kalbi, rûhu] zâhirinden [bedeninden] ayr›d›r. Bedenin [zâhirin] gafleti, rûhuna yol bulamaz [rûhunun
haberi olmaz]. 5/134.
¥ Velîden küçük günâh meydâna gelmesi câizdir. Onun
iﬂlenmesi ile vilâyetden azl edilmez [ç›kar›lmaz]. 5/120.
¥ Vehm ve hayâl, baﬂl›baﬂ›na i’timâda ﬂâyân de¤ildir [i’timâd edilmez]. Fekat, bunlardan tesavvuf yolunda çok istifâde olunur. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559.]
¥ Vehmin kayd›ndan ve hayâlin sâhas›ndan kurtulmak,
bu fânî âlemde zordur. 6/146.
¥ Vehm ve hayâl, kendinden dahâ ilâhî yak›nl›¤› anlama¤a kâdir de¤ildir. Ve onu muhal bilme¤e yak›nd›r. 6/74.
¥ Vehm mertebesi, numûd-ü bî bûddan ibâretdir [varl›k
görünüﬂünden ibâretdir]. Nokta-› cevvâleden meydâna gelen dâire gibi ve sûretin aynada görünmesi gibidir. Aynada
aslâ sûret mevcûd de¤ildir. Ve asl›n hayâlini göstermekden
ziyâde sâbit olan yokdur. 5/108.
¥ Veysel Karânîde, kalb ile yak›nl›k mevcûd iken, beden
ile yak›nl›k ile ﬂereflenemedi¤inden, beden ile yak›n olan cemâ’atin en ednâs›n›n [en aﬂa¤› mertebede olan›n] mertebesine vâs›l olamad›. 4/52.

Veysel Karânî, sahâbeden hiç birinin mertebesine yetiﬂemedi. 6/53.
¥

¥ Veysel Karânî, tâbi’înin hayrl›s›ndan iken, Eshâb-› kirâm›n en aﬂa¤› mertebede olan›n›n mertebesine yetiﬂemedi, vâs›l
olamad›. 4/50. [Hak Sözün Vesîkalar›: 328, K›yâmet ve Âh›ret: 161.]
¥ “VE LESEVFE YÜ’TÎKE RABBÜKE FETERDÂ”
[Sana, râz› oluncaya kadar [yeter deyinceye kadar] her diledi¤ini verece¤im. (Duhâ sûresi 5. Âyet-i kerîmesinin meâli)],
bu ümmete nisbet ile ercâ’d›r. [bu ümmet için dahâ çok umulur.] 6/170.
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¥ Hidâyetin ma’nâs›, cenâb-› Hakk›n sadr-› beﬂerden [insan gö¤sünden] her darl›¤› uzak edip, sînesine hiç s›k›nt› getirmeyip, emrlere yap›ﬂmakda ve yasaklardan kaç›nmakda,
kolayl›k temâm hâs›l edip ve kulun r›zâs›n› Hak sübhânehu,
kendi kazâ ve kaderine tâbi’ eylemekdir. 4/44.
¥ Hidâyet, matlûba kavuﬂduran yola, yol gösterendir
[klavuzdur]. 6/109.
¥ Hediyye, Allahü teâlân›n sevk eyledi¤i [gönderdi¤i]
r›zkd›r. “Hadîs-i ﬂerîf”. 5/37. [Hak Sözün Vesîkalar›: 337.]
¥ Her hayr ve kemâl, Hak sübhânehûdan gelen fâizdir
[gelmekdedir]. Vücûd-i teâlâ o feyzin meydâna gelmesine
vâs›tad›r. 4/85.
¥ Hasenât [iyilikler] Allahü teâlâdand›r. Seyyiât [kötülükler] nefsdendir, âyetinde murâd, menﬂe’i seyyiâtd›r [kötülüklerin menﬂe’idir]. 4/17.
¥ Herﬂey Allahdand›r, âyet-i kerîmesi, her ﬂeyin yarat›c›s› [hâl›k›], Allahü teâlâd›r demekdir. 4/119.
¥ Her beldenin bir baﬂka hâss›yyeti, her zemînin fuyûz-›
muhtelifesi vard›r. 4/25.
¥ Her ﬂahs›n Cenneti o ﬂahs›n mebde-i te’ayyünü olan
ism-i ilâhînin zuhûrundan ibâretdir ki, eﬂcâr [a¤açlar] ve enhâr [›rmaklar] ﬂeklinde ve güneﬂ ve köﬂk sûretinde ve vildân
ve g›lmân kisvetinde [sûretinde] zuhûr buyurur. [Kisve, libâs,
örtü demekdir.] 4/24.
¥ Her hangi bir makâmdan hakîkî matlûbun kokusu gelirse, o yere gidelim. Her çend, bu defîne, elimize geçmez ise
de, bâri talebinden ve yokluk derdinden vazgeçmiﬂ olmayal›m ve dikbaﬂl›lar›n dâiresinden d›ﬂar› olal›m. 4/102.
¥ Her kim ki, ma’rifetden ona birﬂey hâs›l de¤ilse, gerekdir ki, onun talebinden vazgeçmiﬂ olmaya ve bu devletden
meﬂâm-› câne [koku al›nacak yer] bir mahalden bir râyiha
[koku] gelirse, oraya gide. 6/94.
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¥ Her ne ki, o cenâb-› kudse mensûb ola, hayr ve kemâldir [olgunlukdur] ve kemâle [olgunlu¤a] ayna gerekdir ki,
onun hayr› onda zuhûr ede. Ve ayna ancak ﬂey’in tekâbülünde olur. Hayr ve kemâlin karﬂ›l›¤›, ﬂer ve noksanl›kd›r ki, (biz›ddihâ tetemeyyezüleﬂyâ) [Eﬂyân›n ortaya ç›kmas› z›dd› iledir] demiﬂlerdir. Ve zâhir budur ki, ayna her ne kadar, kendi
aynal›¤›nda çok ise, yans›yan›n meydâna gelmesi de, onda
çok olur. Pes müﬂâhede-i ﬂerriyyet-i ârif ziyâde oldukda, zuhûr-› hayriyyet dahî, ziyâde olur. Zîrâ ki, her ﬂer ve noksanl›¤›n menﬂe’i mümkindir. Zîrâ mümkinin zât›, ademdir [yoklukdur] ve hayr olmas› [hayriyyetin] zuhûruna [meydâna gelmesine] kendi ﬂerrini müﬂâhade kâfîdir. Men tevâda’a lillahi
refeahüllahü. [Allahü teâlâ için tevâzu’ edeni, Allahü teâlâ
yükseltir.] 4/17.
¥ Her ne ki gafleti giderir ise, zikre dâhildir. Dünyâ iﬂleri
ve her ne iﬂ ise, sâlih niyyet ile ola. Meselâ, bey’ ve ﬂirâ [al›ﬂveriﬂ] ve onun emsâli zikr olur. 5/125.
¥ Her ne kadar aynada hayr ve kemâl ziyâde zâhir olursa
[çok olursa], aynada noksanl›k ve kötülük ﬂühûdu o kadar ziyâdedir [çokdur]. 6/118
¥ Her devlet ki, zuhûr eylemiﬂdir. Enbiyâ için gelmiﬂdir.
Se’âdet o ümmet içindir ki, Enbiyâya uymuﬂ olmakla o devletden [ni’metden] hissedâr olalar. 5/54.
¥ Her ne kârda [kazançda] olurlarsa, hikmeti [fâideli ﬂeyi] terk etmiyeler. Bir nev’ üzere olalar ki, fitne ç›kmas›na sebeb olm›yalar. 6/173.
¥ Her ne hâl ki [her ne varsa] Hak sübhânehûdan zuhûr
ede, ona râz› olalar. Bir men’ediﬂ ki [yasaklay›ﬂ ki] mahbûbun murâd› ola, vasldan hezâr-bar bihterdir [çok iyidir].
6/175.
¥ Her nîk [iyi] ve bed [fenâ] ile beﬂâﬂet üzere [güler yüzlülük üzere] ülfet edeler. Bât›n [kalb ve rûh] gerek münbas›t
[geniﬂ, aç›k], gerek mütekabb›z [kabz hâlinde daralm›ﬂ] olsun. 5/109.
¥

Her kemâl ve cemâl, o bâri-gâh›n yoluylad›r. Her ma– 394 –

kâmdaki bir kemâl meydânda ola, Onun eseri bulunup ve
her ne tarafda ki, hüsn ve cemâl var ise, O hüsn ve cemâlin
enmûzici [nümûne] müﬂâhede edip, yakînen bildim ki, mahbûb olma¤a ﬂâyân odur. Ve matlûb olma¤a sezâvâr odur
[münâsib, yaraﬂ›r odur]. 4/17.
¥ Her feyz ve nûr ki, gayb âleminden insana eriﬂir [gelir],
evvelâ sadra [gö¤se, kalbe] nâzil olur ki, mahall-i ilm ve dâniﬂdir [bilgidir]. 6/225.
¥ Her makâmda ki seyr ve sülûk ve terakkî ve uruc vard›r. Cümlesi te’ayyünât mertebesidir. Te’ayyünât mertebesinin üstünde, hiç, ad›m atacak yer yokdur. Her ne kadar urûc
vaktinde [yükselmede] lâ-te’ayyün olarak zâhir olur [aç›¤a
ç›kar]. Lâkin fil-hakîka bî-perde-i te’ayyün de¤ildir. Lâ
te’ayyün-i mahza [ancak] kadem nihâde [ayak basm›ﬂ, gelmiﬂ] olmak, vücûb ile mütehakk›k [tahakkuk eden] olmakd›r
ki, muhâldir [mümkin de¤ildir.] 4/24.
¥ Her-çi maksûd-› tüst, ma’bûd-i tüst [Maksad›n ne ise,
tapd›¤›n odur]. 4/142.

Her-çi dîde ﬂüd ve ﬂünîde ﬂüd ve dâniste ﬂüd ân heme
gayr-› ûst hakîkat-i kelime-i lâ nef-yi ân bâyed-kerd [Görülen, iﬂitilen ve bilinen herﬂey Ondan baﬂkad›r. Lâ kelimesinin hakîkat›nda bunlar›n hepsini nef’ et!] (ﬂâh-› Nakﬂibend
buyurmuﬂdur.) 5/122.
¥

¥ Bu hestî-yi [varl›k] mevhûm ki, hicâb-› nîstî-yi [yokluk
perdesi] hakîkîdir. Mürtefi’ [yok] ve nâ peydâ [görünmez]
ola ve fenâ-y› hakîkî ve hestî-i [yokluk] tahkîkî, meydâna ç›ka. Ve bu yokluk tuza¤› ile sayd [avlama]-› hestî [varl›k] edeler. 5/72.
¥ Hestî-i mevhûmdan halâs bulup, [Varl›k mevhûmundan
kurtulup], yokluk tuza¤› ile mevsûf olmal› ki, varl›k muhakkak cilvenümâ ola. 4/150.
¥ Hestîlik kayd›ndan [var olmak kayd›ndan] bir sâat dahî kurtulmak ganîmetdir. 6/74.
¥

Hestî [varl›k] ve nistî [yokluk], ikisi dahî i’tibârâtdan– 395 –

d›r. Pes, o hazretden mün’azil olurlar. 4/182. [‹slâm Ahlâk›: 559,
K›yâmet ve Âh›ret: 376.]

Heme ûst [herﬂey Odur] veyâ heme ezûst [herﬂey Ondand›r], bekâda söylenen sözlerdir. Fütûhât sâhibinin bu
sözleri söyleme kudreti yokdur. 5/52.
¥

¥ Heme ûst [herﬂey Odur] ta’bîrinden murâd, heme nistend mevcûd ûst teâlâ [hiç birﬂey yokdur, O vard›r], ya’nî
cümle âlem görünüﬂdür ve Hak teâlâ vard›r, demekdir. Fekat, burada mecâz vard›r. Hakîkî de¤ildir. Aynadaki Zeydin
sûretine Zeyd denilirse, hakîkatde, nefs-ül-emrde Zeyd de¤ildir. Zeydin zuhûrudur. ‹ﬂte, Muhyiddîn-i Arabî ve ona tâbi’ olanlar›n, kitâb ve risâlelerinde îzâh etdikleri ve aç›klad›klar› bu ma’nâ ile herﬂey Odur dediler. E¤er bu ta’bîrden Hak
teâlâ mümkinâtda [yaratd›klar›nda] münhas›rd›r ve mutlak
var olan, yaratd›klar›ndan gayride vücûdu yokdur anlaﬂ›l›rsa,
bu aç›k küfrdür. Ve z›mn›nda Allahü teâlân›n inkâr› vard›r.
6/16. [K›yâmet ve Âh›ret: 104, Cevâb Veremedi: 358.]
¥ Hem tâ’at [ibâdet] edeler ve hem o ibâdetden istigfâr
[tevbe] edeler. Ve o ibâdeti Allahü teâlân›n ﬂân›na lây›k
görmiyeler. [Estagfirullah deyince, bu ma’nây› düﬂüneler.]
4/92.
¥ Himmeti bülend edip [yüksek gayretli olup] ve zemânlar› ma’mûr edeler, de¤erlendireler. Bugün ba’z› ﬂeylerden
gizlenmiﬂ ise de, ümmîddir ki, yar›n aç›lm›ﬂ olur. 4/12.
¥ Hind beldesi, sûretâ Hinddir. Lâkin ravdâ-i Cennetdir.
An›n tahmîr-i t›yneti [topra¤›] hâk-i Medînedendir. 6/239.
¥ Hindistânda el’ân [ﬂu anda] müyesser olan hâlât [hâller] ekser zemânda müyesser de¤ildir. Kesret-i füyuz ve vâridât sebebi ile baﬂka yerlerin imrendi¤i yerdir. Ve sabâhat ve
melâhatin imtizâc›ndan [birleﬂmesindan] dolay› Medîne ve
Mekke topra¤›na hüsn ve letâfetde ﬂebâhet-i tamm› vard›r.
6/48.

Hind zemîni [Hindistân memleketi] her ne kadar cây› zulumât ve kedûrât [zulmetler zemîni ve kedûretler yeri] ise de, lâkin, menba’› çeﬂme-i hayât zulümâtdad›r. [Ha¥
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yât çeﬂmesinin menba’› zulümâtdad›r.] 6/142.
¥ Henﬂ, bir canavard›r ki, süt ile su kar›ﬂd›r›l›p, verildikde, sütü içer, suyu b›rak›r. 5/118.
¥ Hengâm-› kurb-› k›yâmetdir [k›yâmet yaklaﬂd›] ve küfr,
bid’at, günâh zulmetleri her taraf› kaplad›. Herkes, bu zulmetlerin f›rt›nalar›na yakalan›yor. Böyle bir zemânda, bir
sünneti ortaya ç›karacak ve bid’atleri yok edecek bir kahraman ar›yoruz. 4/22. [Fâideli Bilgiler: 208.]
¥ Hüve (o) kelimesi, güyâ gayb-› hüviyyete [gizli hakîkate] iﬂâret ve zât-i teâlâya ﬂu’ûn ve i’tibârâtdan hattâ kayd-i ›tlâkdan dahî ›tlâkd›r. Ve Allah lafza-i celâli kâbiliyyet-i ülâdan ve vahdet-i zâtiyyeden ibâretdir. Ve zât-› teâlân›n tecerrüde ve cemî’i evsâf-› kemâl ile ittisâfa kâbiliyyetidir. 4/76.
¥ Hevâ [arzû, istek] ve nefsin istedi¤i akla gelen kötü ﬂeylerden ve anlaﬂ›lmas› güç gizli ﬂirkden kaç›nalar. ﬁeytân›n aldatmas›ndan emîn olm›yalar ve Allahü teâlân›n mekrinden
korkup, titreyeler. Ve büyük kimseye olan ma’nevî râb›talar›n› sa¤lam edeler. Ve sa¤lam yol olan sünnet-i nebeviyyeyi
terk eylemeyeler. Ve bâkî olan [zevâl bulmaz] Allahü teâlâya devâml› ilticâ edip, yalvar›p ve s›¤›n›p, a¤lay›p, s›zlama lüzûmunda olalar. Böylece, kurtuluﬂ ümmîdi üzere olalar.
4/159.
¥ (Huﬂ der dem) kendi nefesine vâk›f olmakdan ibâretdir
ki, gaflet ile hurûc eylemeye [ç›k›ﬂ yapmaya]. 4/165.
¥ Hiçbir müslimân üzerine, kendini efdal bilmeye ve
cümleyi kendinden efdal ad eyleye [kabûl eyleye]. 5/109.

Hiçbir bî edeb [edebsiz], Allahü teâlâya kavuﬂamam›ﬂd›r. 5/110. [Fâideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥

Hiç kimse, vâcib olan ﬂeyleri terk etmekde ve yasak
edilenleri yapmakda, hiçbir vechle ma’zûr de¤ildir. 4/39.
¥

¥ Hiç kimse, kendi ameli sebebi ile kurtulamaz. Me¤er ki,

Allahü teâlâ rahmeti ile h›fz eyleye [koruya]. 6/44.
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–L–
¥ Lâ ilâhe illallah kelime-i tayyibesinin [mubârek kelimesinin] tekrâr›n›n kalbin [rûhun] nûrlanmas›nda büyük te’sîri
vard›r. Bu mubârek kelimenin tekrâr› ile, onun esrâr denizinden siyrâb ve ﬂâdâb [letâfetli ve suya kanm›ﬂ] olan kimseye derîce-i matlûb küﬂâde [aç›lm›ﬂ] ve rûy-i maksûd bedîdâr
[aç›k] olmakla, âzâde olur [râhat olur.] 6/76.

Lâ yectemi’u havfâni havf-üd-dünyâ ve havf-ül-âhireti
“hadîs-i ﬂerîfi”. [‹ki korku bir arada bulunmaz: Dünyâ korkusu ve âh›ret korkusu.] 6/227.
¥

Lâ taht›na cemî’ meﬂhûdât› ve mütecellîyât› [bütün görünen ve tecellî edeni] idhâl edeler [dâhil edeler]. 5/72.
¥

¥ Lâ tüﬂed-dür-r›hâlü-illâ-ilâ-selâseti mesâcidiel-mescidil-harâm ve mescidî hâzâ vel-mescid-il-aksâ. Hadîs-i ﬂerîf.
[Üç mescidden baﬂka mescidlere ziyâret için gidilmez. Mescid-i Harâm ve benim mescidim [Mescid-i Nebevî] ve Mescid-i Aksâ.] 6/72.
¥ Lâ te’ayyün makâm› yokdur. Lâ te’ayyün-i mahzâ [Hâlis Lâ te’ayyün makâm›na ayak basmak] vücûb ile [vâcib-ülvücûd ile] mütehakk›k olmakd›r ki, muhaldir [mümkin de¤ildir]. 4/24.
¥ Lâ yü’minü ehâdüküm hattâ yükâlü innehu mecnûnün
“hadîs-i ﬂerîfdir.” [Bir kimseye deli denilmedikçe, îmân› temâm olmaz.] 6/173.
¥ Lâ yese’unî erdî ve lâ semâî ve lâkin yese’unî kalbü abdil mü’mini [Yere ve göke s›¤mam. Fekat, mü’min kulumun
kalbine s›¤ar›m] hadîs-i kudsîsinden, hulûl ve ittihâd [birleﬂmek] ma’nâs› fehm olunmaya ki [anlaﬂ›lmaya ki], Hak teâlâ
ondan münezzeh ve müberrâd›r. Bir emr-i bî-keyfdir ki, erbâb›na vâd›h ve hüveydâd›r [aç›k, bellidir]. Men lem yezük,
lem yedri [tadm›yan bilmez], andan her ne ki bizim tehayyülimizde vâki’ ola [hât›ra gele]. Hak sübhânehû ondan pak ve
berterdir [yüksekdir]. 6/123.
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¥ Ye’s ve aczden [ümîdsizlik ve âcizlikden] gayri ol zirve-i
ulyâda hâs›l [olan birﬂey] mefkud [dur, yokdur] ve sûz [yanma, ateﬂ] ve güdâzdan [mahv olmakdan] gayri birﬂey mevcûd
de¤ildir. 6/78
¥ (Yâ eyyühellezîne âmenû-t-tekûllahe hakka tükâtihî),
[Âli-‹mrân 102. âyet-i kerîmesi.] kavli kerîminin mefhûmu,
ey sûreten îmân edenler, mâsivâdan münkât›’ [Allahü teâlâdan gayri ﬂeylerden kesilin ki] ve Hak sübhânehûya teveccüh ve tehallî edip ve Ona müteveccih oldu¤unuz hâlde, alâ›k ve avâ›k ve tekayyüdâtdan [alâka, engeller ve dikkatlerden] Hakk› ink›tâ’ ve inhilâ ile [kesilme ile] bir haysiyyet ile
münhali’ olun ki, zevât›n›zdan ve size râci’ olan [münâsebeti
olan] kemâlât›n›zdan eser bâkî kalm›ya. 4/52.
¥ Yâd-i daﬂt, zikr ve huzûrun kalbin s›fât-› lâzimesi olmas›na derler. 6/169.
¥

Yâd-i gird tarîkatde, yâd-i daﬂt hakîkatdedir. 4/165.

¥ Yâd-i gird, bütün zemânlarda devâm üzere, mukaddes
zâta teveccüh etme¤e kendini zorlayarak olur. 6/169.
¥ Yavrum! Dünyâda ve âhiretde bütün se’âdetlere kavuﬂmak, ancak, dünyâ ve âhiretin en üstün insan›na uymak ile
olur. Cehennem ateﬂinden, ancak Ona uyanlar kurtulur.
Cennet ni’metlerine kavuﬂmak, seçilmiﬂlerin, sevilenlerin en
üstünü olan, O Peygambere uyanlara mahsûsdur. Allahü teâlân›n sevgisine kavuﬂmak, Ona uyanlar içindir. Ona uym›yanlar›n tevbeleri, istigfârlar›, zühdleri ve tevekkülleri k›ymetsizdir. Onun ismini söylemeden yap›lan zikrler, fikrler,
zevkler, makbûl olmaz. Düâlar kabûl olmaz. Peygamberler,
Onun hayât çeﬂmesinden bir damla içmekle, o makâmlara
yükselmiﬂler. Evliyâ, Onun sonsuz deryâs›ndan bir yudum
içmekle kemâl bulmuﬂlard›r. Melekler Ona uymakla ﬂereflenmiﬂ, gökler Onun emrlerini yapmakla vazîfelendirilmiﬂdir. Herﬂey Onun için yarat›lm›ﬂ, bütün varl›klar›n reîsi olmuﬂdur. Allahü teâlân›n varl›¤›, Onun ile belli olmuﬂ, herﬂeyin yaratan›, Onun r›zâs›n› istemiﬂdir. Akl› olan, se’âde-
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te kavuﬂmak istiyen herkes, bedeni ile, rûhu ile, Ona uyma¤a çal›ﬂmal›, bu ni’mete mâni’ olan ﬂeylere inanmamal›,
aldanmamal›d›r. Bir kimse, binlerle kerâmet gösterse, fâideli, baﬂar›l› olsa, fekat Onun yüksekli¤ini anlamay›p,
Ona uymakdan mahrûm kalsa, bunu sevmek, buna uymak, sonsuz zararlara, felâketlere sebeb olur. Fâidesi, üstünlü¤ü görülmiyen, fekat her iﬂinde Ona uyan kimseye tâbi’ olmak, insan› bütün se’âdetlere kavuﬂdurur. 4/10 [Müntehabât: 42.]
¥ Yerâhül-mü’minûne bi-gayr-i keyfin ve idrâkin ve darbin min misâl. [Mü’minler, Allahü teâlây› Cennetde, nas›l oldu¤u bilinmiyen ﬂeklde göreceklerdir.] 4/100.
¥ Yüftîke nefsüke d›’ yedeke alâ sadr›ke fe innehü teskünü lil halâli ve yadribü lil harâmi. [Elini gö¤süne koy! Halâl
ﬂeyde kalb sâkin olur. Harâm ﬂeyde çarp›nt› olur.] 5/110. [Fâ-

ideli Bilgiler: 169, Cevâb Veremedi: 349.]
¥ Yolda mevcûd, [insanlar›n geçmesine mâni’ olan] taﬂ,
a¤aç ve kemikleri kald›rmak sadakad›r. “Hadîs-i ﬂerîf” 4/147.

[Herkese Lâz›m olan Îmân: 141, Cevâb Veremedi: 342.]
¥

Yevm-i âh›ret [âh›ret günü] bin senedir. 4/11, 3/38.

[Se’âdet-i Ebediyye: 68.]
¥ “Yûnüs bin Metâ’ aleyhisselam üzerine beni tafdîl eylemeyiniz” hadîs-i ﬂerîfinin îzâh›. 6/24.
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‹K‹NC‹ KISM (Ek)
(K›ymetsiz Yaz›lar) kitâb›n›n bu k›sm›nda da, Muhammed Ma’sûm Fârûkî Serhendînin fârisî üç cild Mektûbât›ndan seçdi¤imiz mektûblar›n özetleri yaz›l›d›r. Bu mektûblar,
(Müntehabât ez Mektûbât-i Ma’sûmiyye) kitâb›ndad›r. Bu
mektûblar›n türkçe tercemelerinden ç›kard›¤›m özetler, aﬂa¤›dad›r:
Birinci cild, 29.cu mektûbda diyor ki, (Nakﬂibendiyye meﬂây›h› sünnete tâbi’, bid’atlardan ictinâb etmiﬂlerdir. Zikr-i
cehre bid’at de demiﬂlerdir. Muhyiddîn-i Arabî simâ’ ve raks› men’ etmiﬂdir. Emr-i ma’rûf yaparlard›. Kitâba ve sünnete
ve akla uygun olan ﬂeylere (Ma’rûf) denir. Bid’at sâhiblerini
sevenlerin ibâdetleri kabûl olmaz. Bid’at sâhiblerini sevmiyenleri Allahü teâlâ afv eder. Muhabbetin alâmeti, sevilenin
dostlar›n› sevmek, düﬂmânlar›n› sevmemekdir. Bu, insan›n
elinde olm›yan birﬂeydir. Üstâd›n› inciteni seven kimse, köpekden aﬂa¤›d›r. Hâce-i ahrâr buyurdu ki, bütün hâlleri, kerâmetleri bana verseler, Ehl-i sünnet îmân›n› vermeseler, harâbl›k bilirim. Necât yolu, Peygamberlerin yoludur. Akl›
olan bu yoldan ayr›lmaz. ﬁeytânlar›n yollar›na uymaz. ‹slâmiyyete uyan se’âdete kavuﬂur. Bu mektûbda, cihâd hakk›nda çok hadîs-i ﬂerîf var).
31.ci mektûbda diyor ki, (Evliyâ ile dünyâ menfe’ati için
sohbet eden, bereketlerine kavuﬂamaz. Sohbet, insan› nefs ve
ﬂeytân ﬂerrinden korur. Kurb ve ma’rifete kavuﬂdurur).
33.cü mektûbda diyor ki, (Sohbetden istifâde için, inanmak ve muhabbet ve teslîm olmak lâz›md›r.)
50.ci mektûbda diyor ki, (Bu yolda, tevhîd-i ﬂühûdî lâz›md›r. Tevhîd-i vücûdî lâz›m de¤ildir. Meârif-i ilâhiyye, hârikadan ve keﬂflerden efdaldir. Meârif, zât ve s›fât-› ilâhiyyeyi
bilmekdir. Hârika, mahlûklar› bilmek olup, açl›k ve riyâzet
ile hâs›l olur. ﬁeytândan da hâs›l olur. Sohbet ﬂartd›r. Râb›taya ba¤l› kalmamal›d›r. [Müezzinin sesi, ho-parlörün sesi de¤ildir.]).
64.cü mektûbda diyor ki, (Hadîs-i ﬂerîfde buyuruldu ki,
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K›ymetsiz Yaz›lar – F:26

(Âh›r zemânda (Râfizî) denilen kimseler zuhûr eder. ‹slâmiyyeti terk ederler. Müﬂrikdirler. Bunlar› öldürünüz! Selef-i sâlihîne düﬂmand›rlar.) Hadîs-i kudsîde buyuruldu ki, (Nefsini
düﬂman bil. Çünki o, benim düﬂman›md›r.) (Kalb tasdîk etdi¤i ve dil söyledi¤i hâlde, nefs küfr üzeredir.) Onunla cihâda
(Cihâd-› ekber) denir. Az kimsenin nefsi îmân eder. Îmân-›
hakîkî hâs›l olur. Nefs itmi’nâna gelince ibâdetler hakîkî
olur.)
67.ci mektûb, o¤lu Muhammed Nakﬂibende yaz›lm›ﬂd›r.
(Kelâm-› ilâhî, ezelden ebede kadar bir kelâm-› basît ile mütekellimdir.)
70.ci mektûbda diyor ki, (Hadîs-i ﬂerîfde, (Mü’minin kabri, Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çedir) buyuruldu. Bu hâl
Evliyâya mahsûsdur. ‹mâm-› Rabbânînin kabri, topra¤› böyledir).
78.ci mektûbda diyor ki, (Mürﬂide muhabbet, feyz getirir.
Râb›tas›z zikr, feyz vermez. Muhabbet ile olan râb›ta, zikrsiz
vasl eder. Diriler ve ölüler feyz almakda müsâvîdir. Bu yolun
riyâzeti, sünnete uymakd›r. Bu da mürﬂid-i kâmile râb›ta
yapmakla ele geçer. Mürﬂide hizmet, edeb, Ona tâbi’ olmak
lâz›md›r).
80.ci mektûbda diyor ki, (Kabrden de feyz al›n›r).
91.ci mektûbda diyor ki, (Ma’nevî berâberlik, muhabbet
ile olur).
92.ci mektûbda diyor ki, (Kulluk, nefse muhâlefetdir. Bu
da, mihnet, meﬂakkat ile olur. Tâ’at, ibâdet yapmak, Allah›n
rahmetidir. Kulun kuvveti ile de¤ildir).
102.ci mektûbda diyor ki, (‹nsan›n yarat›lmas›, ma’rifet
hâs›l etmesi içindir. Günâh iﬂliyenin, mâtem tutmas› lâz›md›r).
106.c› mektûbda diyor ki, (Allahü teâlân›n celâl ve îlâm›ndan hâs›l olan lezzet, cemâl ve in’âm›ndan hâs›l olan lezzetden çok olmak muhabbet alâmetidir).
119.cu mektûbda diyor ki, (Mümkinât›n asl› ademdir. Kemâlât-i vücûdiyye, kendilerine aks etmiﬂdir. Mümkinlerde– 402 –

ki kemâlât, bu akslerdendir. Ârif kemâle gelince, kemâlât›n
asldan oldu¤unu, kendisinin adem oldu¤unu anl›yarak, fenây› hakîkî hâs›l olur. Vücûd, mebde-i her hayr ve kemâldir. Adem menﬂe-i her ﬂer ve nakîsetdir. Râb›ta, zikrden dahâ fâidelidir).
147.ci mektûbda diyor ki, (‹nsanlara güler yüz, tatl› dil
gösterenleri ve iyilik yapanlar› Allahü teâlâ sever. Hadîs-i ﬂerîfde, (Müslimân, müslimân›n kardeﬂidir. Müslimân› sevindireni, Allahü teâlâ, k›yâmet günü s›k›nt›dan kurtar›r) ve (Din
kardeﬂine iyilik için gitmek, on sene i’tikâf yapmakdan hayrl›d›r. Bir gün i’tikâf yapan ile Cehennem ateﬂi aras›nda üç
hendek vard›r. Her hendek, ﬂark ile garb aras› kadard›r) ve
(Teennî Allahdand›r. Acele ﬂeytândand›r) ve (Günâh› çok
olan› terk etmeyiniz!) ve (Dünyâda hüzn lâz›md›r) buyuruldu. Resûlullah, hep hüznlü idi.
150.ci mektûbda diyor ki, (Bu yolun ilk basama¤›, fenâ
fillahd›r).
177.ci mektûbda diyor ki, (Zikr, islâmiyyetin emrlerindendir. Devâm etmelidir. Ma’rifet, ma’rûfda fânî olmakd›r.
Fenâ, mâsivây› unutmakd›r).
178.ci mektûbda diyor ki, (‹lm ö¤reniniz. Ahvâl ve mevâcîdi düﬂünmeyiniz!).
179.cu mektûbda diyor ki, (‹stikâmet, kerâmetden dahâ
üstündür. ‹stikâmet, islâmiyyete uymakd›r).
182.ci mektûbda diyor ki, (Esbâba yap›ﬂmak, tevekküle
münâfî de¤ildir. Sebeb-i müteyakkine yap›ﬂmak, tevekküldür. Esbâb-› mevhûme böyle de¤ildir. Birincisini terk câiz
de¤ildir. ‹bâdetde tevekkül olmaz. Emrlere ve nehylere sar›lamamak tevekküldür. Zarûrî iﬂlerde tevekkül olmaz.
Keﬂfler ve düâlar›n kabûl olmas›, istidrâc sâhiblerinde de
olur. Riyâzet ile hâs›l olurlar. Vilâyet kerâmete ve riyâzete
ba¤l› de¤ildir. Evliyâ hatâdan mahfûz de¤ildir. Keﬂfler, hayâl de¤ildir, ilhâmd›r, kalbde hâs›l olur. Hayâlde olan keﬂfler makbûl de¤ildir. H›z›r aleyhisselâm›n rûhu, cesed hâlinde görünmekdedir. Herﬂeyin âlem-i misâlde sûreti vard›r. Evliyân›n bu sûretleri görünmekdedir. Âlem-i misâl,
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âlem-i ﬂehâdet gibi vard›r. Ma’nâlar ve hâller, âlem-i misâldeki ﬂeklleri ile görülmekdedir).
228.ci mektûbda diyor ki, (‹bâdet yapmal› ve kabrdeki
için istigfâr edip, yalvarmal›d›r).
230.cu mektûbda diyor ki, (Tevhîd, ﬂühûdîdir, vücûdî de¤ildir. ‹bni Sînân›n sözleri, Hak ehline uygun de¤ildir, ço¤u
küfrdür. Ma’dûm, mevcûd olmaz. Mevcûd da, ma’dûm olmaz sözü do¤ru de¤ildir. Âlemin her zerresi hâdisdir. Nemâzda, insan ile Hâl›k aras›ndaki perdeler kalkar. Bunun
için nemâza Mi’râc-› mü’min denilmiﬂdir.)
MÜNTEHABÂT EZ MEKTÛBÂT-I MA’SÛM‹YYE
‹kinci cild, 11.ci mektûbda diyor ki, (Hak teâlâ, insanlar›
baﬂ›boﬂ b›rakmad›. Emrler ve yasaklar verdi. Nefsine uyarak, emrlere uymazsa gazab-› ilâhiyyeye sebeb olur. Azâblara düçâr olur. Akl› olan, fânî lezzetlere dalarak, ebedî lezzetleri kaç›rmaz. Evvelâ, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi¤i
gibi îmân eder. Sonra farzlara ve harâmlara uyar. Farzlar›n
en mühimmi, nemâzd›r ki, dînin dire¤idir ve mü’mini kâfirden ay›r›r. Hadîs-i ﬂerîfde buyuruldu ki, (Her gün beﬂ vakt
nemâz k›lana Cennet kap›lar› aç›l›r, Allahü teâlâ ile aras›ndaki perdeler kalkar) ve (Beﬂ vakt nemâza devâm eden, s›rât köprüsünden ﬂimﬂek çakar gibi geçecek ve sâb›k denilen
Evliyâ ile haﬂr olacakd›r) buyuruldu. Zekât›, emr olunan
kimselere vermelidir ve Ramezân orucunu seve seve tutmal› ve ﬂartlar› bulununca Kâ’beye giderek hac yapmal›d›r.
Hadîs-i ﬂerîfde, (Hac ve umre fakîrli¤i ve günâhlar› yok
eder) buyuruldu. ‹slâm›n binâs›n›n beﬂ dire¤inden birincisi,
kelime-i tevhîdi söylemek, ya’nî, LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH
MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH demekdir. Îmân› düzeltdikden ve emrlere, yasaklara uydukdan sonra, (Tarîka-i
sôfiyye)ye ba¤lanmak lâz›md›r. Ma’rîfet-i ilâhiyyeye bununla kavuﬂulur ve nefsin ﬂerrinden bununla korunulur.
Ma’rifet-i ilâhiyye, (fenâ fillah) ile hâs›l olur. Ya’nî, kul,
kendini yok bilmelidir).
12.ci mektûbda diyor ki, (Tevbe ediniz. Afv ve magfiret
isteyiniz!).
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26.c› mektûbda diyor ki, (Asl›n›n adem ve ﬂer oldu¤unu
düﬂünmelidir. ‹nsan›n kemâli, asldan emânetdir. Bunun için,
kelime-i tevhîdi çok okumal›d›r. Dünyâ yokluk âlemidir.
Varl›k âh›retdedir. Nefse tap›nma¤a son vermelidir).
29.cu mektûbda diyor ki, (‹stihâre yap›p, kalbde hâs›l olana tâbi’ olunuz! Fenâ düﬂünceler sebebi ile hayrl› iﬂleri terk
etmeyiniz. ‹’mel vestagfir!).
33.cü mektûbda diyor ki, (Dünyâ istirâhat yeri de¤ildir.
Tâ’at ve ibâdet için çal›ﬂmal›d›r. Dünyâda s›k›nt› çekmek,
âh›retde râhat etme¤e sebeb olur. Vaktleri fikr ve zikr ile
ma’mûr etmelidir. Kalbin huzûru için, çok kelime-i tevhîd
söyleyiniz! Bin ile beﬂ bin aras› olmal›d›r. Her nemâzdan sonra ve yatarken Âyet-el kürsî, istigfâr ve ‹hlâs ve Kul e’ûzüleri ve her sabâh ve akﬂam yüz kerre (Sübhânallah ve bi-hamdihi) ve on def’a Lâ havle okuyunuz! Her sabâh, (Allahümme mâ esbeha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halk›ke fe
minke vahdeke lâ ﬂerîke leke fe-lekel hamdü ve lekel ﬂükr)
okumal›, akﬂamlar› mâ esbeha yerine mâ emsâ demelidir ve
her gün, (Estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrâhmânürrahîm el hayyül kayyûm ellezî lâ yemûtü ve etûbü
ileyh Rabbigfir lî) okumal›d›r. Hadîs-i ﬂerîfde buyuruldu ki,
(Bu istigfâr›, hergün yirmibeﬂ kerre okuyan›n evine, ﬂehrine
hiç zarar gelmez) ve hâcetlere kavuﬂmak için, beﬂyüz kerre
(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah) okumal›d›r).
36.c› mektûbda diyor ki, (Resûlullah›n yapd›¤› ibâdetleri yapmak için, kimseden izn almak lâz›m de¤ildir. Hâcetlere kavuﬂmak, tehlükelerden kurtulmak için izn almak iyi
olur. Peygamberin ve Evliyân›n rûhlar›, her yerde, cesed
ﬂeklinde görünür. Kabrleri hiç boﬂ kalmaz. Kabrlerinde
diridirler. Fekat bu, dünyâ hayât› de¤ildir. Hatm düâs›na
Peygamberi katmak ﬂart de¤ildir. Fekat fâidesi vard›r.
‹mâm-› Alî, kimseye la’net etmedi. La’net etmek ibâdet de¤ildir. ﬁeytâna la’net edilmez. ﬁerrinden korunmak için, istigfâr olunur. Kimsenin îmân ile öldü¤üne hükm olunmaz.
Hüsn-i zan olunur. Kâ’benin asl› Evliyây› ziyârete gider. Binâs› gitmez. Hiçbir velî Peygamberin derecesine yükselmez.
H›z›r aleyhisselâm›n Peygamber olmas› haberi dahâ kuvvet– 405 –

lidir. Peygamberlerin adedi kat’î ma’lûm de¤ildir).
37.ci mektûbda diyor ki, (Akﬂam yeme¤i bulunm›yan fakîrin dilenmesi halâldir. Leﬂ ve domuz eti yimek de böyledir.
Zarûret olunca harâmlar, halâl olur).
38.ci mektûbda diyor ki, (Allah ile kul aras›nda en büyük
perde, kulun nefsidir. Mürﬂid-i kâmile muhabbet, feyz gelmesine sebebdir).
51.ci mektûbda diyor ki, (Diri kimsenin kabrini hâz›rlamas› mekrûhdur. Peygamberimiz doyuncaya kadar yimezdi.
Yeme¤e besmele ile baﬂlamak sünnetdir. Resûlullah›n gözleri uyur, kalbi uyumazd›. Nefîs elbise de giyerdi. Resûlullah,
Pazartesi günü ö¤leden sonra vefât etdi. Sal›y› çarﬂambaya
ba¤l›yan gece defn olundu).
59.cu mektûbda diyor ki, (Fenâ ve bekâ kelimelerini evvelâ Ebû Sa’îd-i Harrâz söylemiﬂdir. Bir sâat düﬂünmek, bin
sene ibâdetden hayrl›d›r. Tarîkatlar, imâm-› Ca’fer Sâd›ka
ba¤l›d›r. ‹mâma, babalar›ndan hazret-i Alînin nisbeti, analar›ndan hazret-i Ebû Bekrin nisbeti gelmiﬂdir).
61.ci mektûbda diyor ki, (Ulemân›n ma’rifeti, nazar ve istidlâl iledir. Evliyân›n ma’rifeti, keﬂf ve ﬂühûd iledir. Fenâ
derecesi yüksek olan›n îmân› kâmil olur).
63.cü mektûbda diyor ki, (Sünnetler yerine kazâ k›lmak
lâz›md›r. Kazâ nemâz› olm›yan, sünnet yerine kazâ k›larsa,
sünneti k›lm›ﬂ olur. Sünnet olarak niyyet etmesi lâz›m de¤ildir. Sünnet sevâb›na kavuﬂmak için, sünnet olarak da niyyet
edilir).
71.ci mektûbda diyor ki, (Karanl›k geceleri a¤lamak ile ve
istigfâr ile ayd›nlat›n›z. Dünyâ arzûlar›ndan kurtulmak için,
kelime-i tevhîdi çok okuyunuz!).
72.ci mektûbda diyor ki, (Keﬂflerden, tecellîlerden kurtulup, cehâlet ve hayrete varmal›d›r. Bunun için kelime-i tevhîdi çok okumal›d›r).
75.ci mektûbda diyor ki, (Vefât edenlere düâ ve Fâtiha
okumal›d›r).
77.ci mektûbda diyor ki, (Mevtâlara yetmiﬂ bin keli– 406 –

me-i tevhîd okumak fâidelidir).
80.ci mektûbda diyor ki, (Belâlardan kurtulmak için, istigfâr okuyunuz. Hadîs-i ﬂerîfde buyuruldu ki, (Çok istigfâr
okumak, insan› s›k›nt›dan kurtar›r. Nemâzlardan sonra yetmiﬂ kerre okumal›d›r.) ‹mâm-› Rabbânî, 174.cü mektûbda
diyor ki, (Kelime-i Temcîd, ya’nî Lâ havle okumak, insan›
cinden ve sihrden korur.).)
83.cü mektûbda diyor ki, (Dînin sâhibine uymak ve üstâd› sevmek, insan› feyz alma¤a kavuﬂdurur. Bu ikisinden biri
olmazsa, hâller ve kerâmetler bir ﬂeye yaramaz. ‹stidrâc olurlar. Kazâ ve kader üzerinde konuﬂmamal›d›r. ‹nsan›n her iﬂi
Allah›n takdîri ve irâdesi ile olmakdad›r. Takdîr, halk ve îcâd
demekdir. Mu’tezile ve Kaderiyye, câhil ve alçak olduklar›ndan kazâ ve kaderi inkâr etdi. ‹nsan kendi kuvveti ve ihtiyâr› ile, iﬂlerini yarat›yor dedi. Bunlar, ateﬂe tapanlardan dahâ
fenâd›r. Önce insan birﬂey yapmak ister. Sonra Allahü teâlâ
bunu halk eder. ‹nsan›n irâdesine, istemesine (kesb) denir.
Cebriyye mezhebinde olanlar, irâde ve ihtiyâr› inkâr etdi. ‹nsanlar› mecbûr sand›. Bu sözleri küfrdür. Mürciyye bunlardand›r. Mel’ûndurlar. ‹nsanda ihtiyâr olmasayd›, Allahü teâlâ
zâlim demezdi. Allahü teâlâ kerîmdir. ‹nsana yapam›yaca¤›
ﬂeyi emr etmemiﬂdir. Kaderiyye f›rkas› kazâ ve kaderi inkâr
ediyor. Cebriyye f›rkas› irâde ve ihtiyâr› inkâr ediyor. Her ikisi de ehl-i bid’atdir. ‹râde baﬂkad›r, râz› olmak baﬂkad›r. Allahü teâlâ küfrü ve günâhlar› irâde ediyor, fekat râz› de¤ildir.
Ezeldeki takdîr, insan›n kendi ihtiyâr› ile yapaca¤›n› gösteriyor. Ezeldeki takdîr, ihtiyâr› göstermeseydi, Hak teâlâ muhtar olmaz, mecbûr olurdu).
88.ci mektûbda diyor ki, (Karanl›k geceleri zikr ve fikr ile
ve a¤l›yarak ve istigfâr ederek nûrland›r›n›z!).
89.cu mektûbda diyor ki, (ﬁevk ve taleb, müjdedir. Talebi
mürﬂide bildirmelidir. Sohbet, feyz alma¤a sebebdir. Sohbet
nasîb olmazsa, yaln›z muhabbet de feyze kavuﬂdurur. Bid’at
sâhibleri ile sohbet etmeyiniz! Hadîs-i ﬂerîfde, (Bid’at sâhibleri, Cehennemin köpekleridir) buyuruldu).
91.ci mektûbda diyor ki, (Nefsin zarar›, ﬂeytân›n zarar›n– 407 –

dan çokdur. Nefs, itminândan sonra hepsinden üstün olur.
Tesavvufdan maksad, insan›n asl›n›n adem oldu¤unu anlamas›d›r).
106.c› mektûbda diyor ki, (Sohbete kavuﬂuncaya kadar,
(Lâ ilâhe illallah) okuyunuz. Bunun yar›s› mâsivây› nefy
eder. Yar›s› da ma’bûdu isbât eder ki, tesavvufdan maksad
budur. ‹yi kötü herkes, hayrl› iﬂ yapar. S›ddîklar, günâhdan
sak›n›r. Güzel elbise, müntehîlere zarar vermez. Büyükler,
zînetli elbise giymiﬂlerdir).
108.ci mektûbda diyor ki, (Var olan yaln›z Allahü teâlâd›r. Âlem, hakîkatde yokdur. Bir görünüﬂdür. Vücûd hayrlara kaynakd›r. Adem ﬂerlerin menﬂe’idir. Noktan›n dâire ﬂeklinde görünmesi gibidir).
110.cu mektûbda diyor ki, (ﬁeytân, bid’at sâhiblerine
a¤lamak ve korku verir ve ibâdet yapd›r›r. Bunun için,
bid’at sâhiblerinin ibâdetleri kabûl olmaz. Günâhlar, üç sâat yaz›lmaz. Tevbe edilirse hiç yaz›lmaz. Hadîs-i ﬂerîfde diyor ki, (Elini gö¤süne koy. Kalb, halâl ile sâkin olur. Harâm ile çarp›nt› yapar.) Evliyâ, tatl› dili ve güzel ahlâk› ile
ma’lûm olur. Dosta, düﬂmâna tatl› dil, güler yüz göstermelidir).
113.cü mektûbda diyor ki, (Yürek dedi¤imiz bu kalb, gönül dedi¤imiz kalbin yuvas›d›r. Gönüle (Hakîkat-i câmi’a)
da denir ki, âlem-i emrdendir. Zikr ederken, zât› düﬂünmeli,
hiçbir s›fat›n› düﬂünmemelidir. Rûh, gö¤sün sa¤ taraf›na tealluk eder. Murâkaba, intizâr demekdir. Râb›ta zikrden dahâ fâidelidir. Zikr nas›l yap›l›r?).
123.cü mektûbda diyor ki, (Dedi-koduyu, ya’nî nemîmeyi
dinlemek, nemîme yapmakdan dahâ fenâd›r. Do¤rulu¤unu
araﬂd›rmamal›d›r).
124.cü mektûbda diyor ki, (‹nsan, ibâdet yapmak için yarat›ld›. Az bir ibâdet ile ebedî se’âdet ele geçer. Çok zikr yapmal›d›r).
125.ci mektûbda diyor ki, (Sâlih niyyet ile yap›lan her iﬂ
zikr olur).
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137.ci mektûbda diyor ki, (‹nsanda on latîfe vard›r. Beﬂi
âlem-i halkdan, beﬂi âlem-i emrden. Nefs, âlem-i halkdand›r.
Bunlar›n reîsi, nefsdir. Tesavvuf, nefsi islâh içindir. Evvelâ
levvâme, sonra mülheme, nihâyet mutme’inne olur).
140.c› mektûbda diyor ki, (Farzlar›n kurbu, nâfilelerin
kurbundan dahâ kâmildir. Fekat, bunun ﬂartlar› vard›r. Farzlar›n kurb hâs›l etmeleri için, nâfileleri yapmak ﬂartd›r).
MÜNTEHABÂT EZ MEKTÛBÂT-I MA’SÛM‹YYE
Üçüncü cild, 16.c› mektûbda diyor ki, (Kulun Rabbine en
yak›n oldu¤u hâli nemâzdad›r. Hadîs-i ﬂerîfde diyor ki, (Kulun Rabbine en yak›n oldu¤u hâl, nemâzdaki hâldir.) ve (Nemâzda, kul ile Rabbi aras›ndaki perdeler kalkar.) ‹slâmiyyetin d›ﬂ›ndaki bütün yollar, ﬂeytânlar›n yoludur).
17.ci mektûbda diyor ki, (Bu yolda mürﬂid olmadan ilerlemek çok zordur. Bu yolun esâs›, sohbet ve muhabbetdir.
Sohbete kavuﬂuncaya kadar, sünnete uymal›d›r. Hadîs-i ﬂerîfde buyuruldu ki, (Unutulmuﬂ bir sünneti meydâna ç›karana, yüz ﬂehîd sevâb› vard›r.) (Lâ ilâhe illallah)› bin ile beﬂbin aras›nda çok okuyunuz! Kalbi temizlemekde çok fâidelidir).
19.cu mektûbda diyor ki, (Eshâb-› kirâm›n hepsi, vilâyetin en yüksek derecesinde idiler).
24.cü mektûbda diyor ki, (ﬁehîdler y›kanmaz. ‹tminân-›
nefs, îmân-› hakîkîdir. Zevâlden mahfûzdur).
29.cu mektûbda diyor ki, (Bu büyükleri seven, bunlarla
berâber olur. (Cinni ve insanlar›, beni tan›malar› için yaratd›m) buyuruldu).
33.cü mektûbda diyor ki, (Rûhlar› görmek, kemâl de¤ildir. Kemâl, mâsivây› (mahlûklar›) bilmemekdir).
34.cü mektûbda diyor ki, (Hükûmet adamlar›n›n zulmleri, amellerimizin cezâs›d›r).
36.c› mektûbda diyor ki, (Uzakdan muhabbet de feyz getirir. Zarûret olmadan, insanlarla görüﬂmek zararl›d›r).
37.ci mektûbda diyor ki, (Feyzler, muhabbet mikdâr›
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ile gelir).
42.ci mektûbda diyor ki, (Her yerden gelen feyzler, insan›n mürﬂidinden gelir).
44.cü mektûbda diyor ki, (Evliyâ ölmez. Bir evden, baﬂkas›na nakl eder. Allah›n rahmetine güvenmeli, kendi ameline de¤il).
45.ci mektûbda diyor ki, (Mektûblaﬂmak, uzakdan teveccühe sebeb olur).
47.ci mektûbda diyor ki, (Bu yolumuz, tarîkatlar›n en k›sas›d›r ve elbette kavuﬂdurur. Yolumuzun asl› sohbetdir. Muhabbet yolu ile, uzakdan da feyz al›n›r. Kelime-i tevhîd ile
zikri soruyorsunuz. Bunu bildiriyorum).
48.ci mektûbda diyor ki, (Hindistândaki feyz, baﬂka yerlerde yokdur. Geceleri, a¤lamakla ve istigfâr ile ayd›nlat›n›z).
55.ci mektûbda diyor ki, (Kâfirlerle görüﬂmek, (Tefsîr-i
kebîr)de uzun yaz›l›d›r. Kâfirle görüﬂmek, üç dürlü olur. Birincisi, onun küfrünü be¤enir. Bunun için sever. Bu muhabbet yasakd›r. Çünki, onun dîninden râz› olmuﬂdur. Küfrü be¤enen kâfir olur. Böyle muhabbet, îmân› giderir. ‹kincisi,
herkesle iyi geçinmek için, kâfire dost görünmekdedir. Bu
muhabbet memnû’ de¤ildir. Üçüncüsü, ikisi ortas›d›r. Onlara
meyl eder, yard›m eder. Dîninin bât›l oldu¤unu bilerek, akrabâl›k, iﬂ arkadaﬂl›¤› sebebi ile dostluk yapar. Bu muhabbet
küfre sebeb olmaz ise de, câiz de¤ildir. Çünki bu muhabbet,
zemânla dînini be¤enme¤e sebeb olur.)
86.c› mektûbda diyor ki, (Her ﬂeyi unutup, hep zikr yapmak, baﬂlang›cda zordur. Bu zikre (Yâd-› gird) derler. Sonra,
zikr, kalbin s›fat› olur. Bu hâle (Yâd-› daﬂt) denir).
87.ci mektûbda diyor ki, (Herﬂey ezeldeki takdîr ile olmakdad›r. Râz› ve teslîm olmak lâz›md›r. Müslimân, (Akl-›
fe’âl)e inanmaz).
88.ci mektûbda diyor ki, (Nafaka-› ›yâl vâcibdir. Bu niyyet ile nafaka kazanmak, zikr olur).
89.cu mektûbda diyor ki, (Mahlûklar› unutuncaya kadar
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zikr yap›n›z. Kendinizi unutuncaya kadar kelime-i tayyibeyi tekrâr ediniz).
139.cu mektûbda diyor ki, (‹nsana (Âlem-i sagîr) denir ki,
âlem-i halk ve âlem-i emrden hâs›l olmuﬂdur. Âlem-i sagîrde
olan, âlem-i asgârda da vard›r. Âlem-i asgâr, insan›n kalbidir.
Kalb, ahkâm-› islâmiyyeye uymakla temizlenir).
141.ci mektûbda diyor ki, (Mümkinde bulunan her hayr
ve kemâl vücûb mertebesinden gelmiﬂdir).
142.ci mektûbda diyor ki, (Tâlibân-› Hak, bu nezâr-› fâizül envârda füyûz ve envâra kavuﬂur).
153.cü mektûbda diyor ki, (Bu yolda ilerlemek, sohbet ile
olur).
156.c› mektûbda diyor ki, (Mü’minin kemâli, kâmil olmad›¤›n› anlamakd›r).
203.cü mektûbda diyor ki, (Dünyâdaki müﬂâhedeler, serâb gibidir. Hepsi z›llerdir. Nemâz mü’minin mi’râc›d›r).
206.c› mektûbda diyor ki, (Düâ, r›zâya münâfî de¤ildir).
217.ci mektûbda diyor ki, (Kabrde, rûh beden ile birleﬂerek, his hâs›l olur. Hâl, ilmden ﬂereflidir ve kemâle erenlerde bulunur. Vilâyet, fenâ ve bekâd›r).
218.ci mektûbda diyor ki, (Muhabbet esâsd›r).
219.cu mektûbda diyor ki, (ﬁeytân her ﬂekle girer. Yaln›z,
Peygamberimizin ﬂekline giremez).
221.ci mektûbda diyor ki, (‹nsan, âh›retde, dünyâda iken
sevdi¤inin yan›nda olacakd›r).
MUHAMMED MA’SÛM-‹ FÂRÛKÎ hazretlerinin üç
cild fârisi (MEKTÛBÂT) kitâb›ndan seçdi¤imiz mektûblar›n özetleri, yukar›da yaz›ld›. Bunlardan biri üzerinde geniﬂ
bilgi edinmek istiyenin özet baﬂ›ndaki mektûb numaras›n›,
(MÜNTEHABÂT EZ MEKTÛBÂT-I MA’SÛM‹YYE) kitâb›nda bularak, bu s›ra numaral› mektûbu okumal›d›r. Bu
kitâb›, (HAKÎKAT K‹TÂBEV‹) basd›rm›ﬂd›r.
Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn.
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‹nternet vâs›tas› ile haberleﬂme:
Fezâya, ya’nî her yere yay›lm›ﬂ olan elektro-manyetik
dalgalarla haberleﬂme yap›lmakdad›r. Bilgisayarda okunan
kitâblardan hâs›l olan resmlerin ve seslerin havadaki dalgalar›, bilgisayarda bulunan modem cihâz› vâs›tas› ile miknâtis
dalgalar› hâline çevirilip, ara merkeze ve oradan yay›lan
kendine mahsûs uzunlukdaki elektro-manyetik dalgalarla
birlikde fezâya gönderiliyor. Seslerden hâs›l olan miknâtis
dalgalar›, elektro-manyetik dalgalar›na yüklenmiﬂ oluyor.
‹nternet ad›nda bir merkez ve âlet yokdur. Ara merkezlerde
bulunan bilgisayar, ya’nî (computer)lerin bir uydu vâs›tas›
ile, semâya gönderdikleri elektro-manyetik dalgalar›n fezâdaki toplulu¤una (‹nternet) denir. Her merkez, baﬂka merkezlerin fezâya gönderdikleri yüklü dalgalardan diledi¤ini
fezâdan alarak, bilgisayar›na veriyor. Yüklenmiﬂ olan elektro-manyetik dalgalar, burada ses dalgalar›na çevrilerek, ekranda okunuyor. Küçük bilgisayarlar muhtelif ebâdlarda
plâstik bir kutudur. Piyasada sat›lmakdad›r. Kapa¤›n iç yüzünde bir ekran vard›r. Burada, ara merkezden gelen yüklü
dalgalardan, modem cihâz›nda elde edilen yaz›lar ve kitâbdan okunan, ara merkeze gönderilecek yaz›lar ve bilgisayar›n daktilo gibi k›sm›nda yaz›lanlar okunur ve hâs›l olan sesler dinlenir. Bunlar›n bir sûreti, bilgisayardaki mahâlline yerleﬂdirilmiﬂ olan bir hâf›za [disket] üzerine mikro harflerle yaz›l›r. Bir disketde binlerce kitâb vard›r. Disket, 10 cm. kutrunda plâstik levhâ olup, her memleketde sat›lmakdad›r. Bu
al›n›p, bilgisayardaki yerine konulunca, bilgisayardaki ekranda okunur. ‹nternete ba¤lanmak için, telefon ile bir ara
merkezden adres al›n›r. Türkiyede beﬂ ara merkez vard›r.
Her ara merkezin bir uyduya irtibât› vard›r. Meselâ (‹hlâs
Net) ara merkezinin Hakîkat kitâbevine verdi¤i adres
(www.hakikatkitabevi.com)d›r. Herhangi bir bilgisayar, bu
adrese ba¤lan›rsa, kitâbevinin bütün kitâblar›ndan diledi¤ini, bilgisayar›n ekran›nda seçerek okur. ‹hlâs Net, Türkiye
gazetesinin Yeﬂilköyde, Yenibosnadaki binâs›n›n üst kat›nda
bir odadad›r.
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹N‹N
YAYINLADI⁄I TÜRKÇE K‹TÂBLAR
K‹TÂBIN ADI
F‹ATI
_____________________________________________________________________________

1—

2—

3—

4—

5—

6—

7—
8—
9—
10—
11—
12—

SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE (TAM ‹LM‹HÂL):
(Hüseyn Hilmi Iﬂ›k), 1248 sahîfe, üç k›sm bir arada.
Doksanyedinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 YTL.
MEKTÛBÂT TERCEMES‹: (Hüseyn Hilmi Iﬂ›k)
(512) sahîfe. ‹kinci Bask› (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 YTL.
FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER: Fâideli Bilgiler (Ahmed
Cevdet Pâﬂa) ve Din Adam› Bölücü Olmaz ve Do¤ruya ‹nan, Bölücüye Aldanma, k›smlar› ile
(480) sahîfe. K›rk›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
HAK SÖZÜN VESÎKALARI: Hucec-i Kat’iyye
(Abdüllah Süveydî), Redd-i Revâf›d, Tezkiye-i Ehl-i Beyt,
Birleﬂelim-Seviﬂelim, Îmân ile ölmek için kardeﬂim Ehl-i Beyt
ile Eshâb› sevmelisin, Peygamberlik nedir?, Eyyühel-veled
tercemesi (‹mâm-› Gazâlî), Bir din câhiline cevâb,
k›smlar› ile 400 sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . 3 YTL.
HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN: Herkese Lâz›m Olan
Îmân (Kemâhl› Feyzullah), Müslimânl›k ve H›ristiyanl›k,
Kur’ân-› Kerîm ve ‹nciller, ‹slâm dîni ve di¤er dinler,
k›smlar› ile (480) sahîfe. Ellidördüncü Bask› (2007) . . . . . 3.5 YTL.
‹SLÂM AHLÂKI: ‹slâm Ahlâk› (Muhammed
Hâdimî), Cennet Yolu ‹lmihâli, Ey o¤ul ‹lmihâli,
k›smlar› ile (592) sahîfe. Altm›ﬂdördüncü Bask› (2006) . . . . 4 YTL.
ESHÂB-I K‹RÂM: Eshâb-› Kirâm, Müslimânlar›n ‹ki Göz Bebe¤i, ‹slâmda ‹lk Fitne, k›smlar› ile
(416) sahîfe. Otuzdokuzuncu Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
KIYÂMET VE ÂHIRET: K›yâmet ve Âh›ret
(‹mâm-› Gazâlî), Müslimâna Nasîhat, k›smlar› ile
(384) sahîfe. K›rkbeﬂinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
CEVÂB VEREMED‹: (Harputlu ‹shak efendi).
(368) sahîfe. Otuzbirinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
‹NG‹L‹Z CÂSÛSUNUN ‹’T‹RÂFLARI: (M.S›dd›k Gümüﬂ)
(128) sahîfe. Elliikinci Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 YTL.
KIYMETS‹Z YAZILAR: (Hüseyn Hilmi Iﬂ›k)
(416) sahîfe. Yirmidördüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
NEMÂZ K‹TÂBI:
(192) sahîfe. Altm›ﬂ›nc› Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 YTL.
ﬁEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE: (Mevlânâ Abdürrahmân Câmî)
(448) sahîfe. Onyedinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN: (Seyyid Eyyûb bin S›ddîk)
(592) sahîfe. Onbeﬂinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 YTL.
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BOOKS PUBLISHED BY HAK‹KAT K‹TABEV‹
ENGLISH:
1– Endless Bliss I, 288 pp.
2– Endless Bliss II, 368 pp.
3– Endless Bliss III, 288 pp.
4– Endless Bliss IV, 432 pp.
5– Endless Bliss V, 272 pp.
6– Islam’s Reformers, 320 pp.
7– The Sunni Path, 112 pp.
8– Belief and Islam, 112 pp.
9– The Proof of Prophethood, 144 pp.
10– Answer to an Enemy of Islam, 128 pp.
11– Advice for the Muslim, 352 pp.
12– Islam and Christianity, 336 pp.
13– Could Not Answer, 432 pp.
14– Confessions of a British Spy, 128 pp.
15– Documents of the Right Word, 496 pp.
16– Why Did They Become Muslims?, 304 pp.
17– Ethics of Islam, 240 pp.
18– Sahaba ‘The Blessed’, 384 pp.
DEUTSCH:
1– Islam, der Weg der Sunniten, 128 Seiten
2– Glaube und Islam, 128 Seiten
3– Islam und Christentum, 352 Seiten
4– Beweis des Prophetentums, 160 Seiten
5– Geständnisse von einem Britischen Spion, 176 Seiten
6– Islamische Sitte, 288 Seiten
EN FRANÇAIS:
1– L’Islam et la Voie de Sunna, 112 pp.
2– Foi et Islam, 128 pp.
3– Islam et Christianisme, 304 pp.
4– L’évidence de la Prophétie, et les Temps de Prières, 144 pp.
5– Ar-radd al Jamil, Ayyuha’l-Walad (Al-Ghazâli), 96 pp.
6– Al-Munqid min ad’Dalâl, (Al-Ghazâli), 64 pp.
SHQIP:
1- Besimi dhe Islami, 96 fq.
2- Libri Namazit, 208 fq.
ESPAÑOL:
1- Creencia e Islam, 112
PO RUSSKI%
1- Vsem Nu naq Vera, (128) str.
2- Priznaniq Anglijskogo Wpiona, (144) str.
3- Kitab-us-Salat (Molitvennik) Kniga o namaze, (224) str.
4- O Syn Moj (256) str.
5- Religq Islam (256) str.
NA B+LGARSKI EZIK%
1- Vqra i Islqm. (128) str.
2- N A M A Z KI TAB+ (256) str.
BOSHNJAKISHT:
1- Iman I Islam. (128) str.
2- Nije Mogao Odgovoriti. (432) str.
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹N‹N
YAYINLADI⁄I ARABÎ K‹TÂBLAR
K‹TÂBIN
ADI
SAHÎFE
_________________________________________________________________________________
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10–
11–
12–
13–
14–
15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–
22–
23–
24–
25–
26–
27–
28–

Âmme cüz’i
Kâd› Beydâvî tefsîri (ﬁeyhzâde hâﬂiyesi)[4 cild]
Îmân ve ‹slâm ve selefîler
Nuhbetül leâli (Emâli ﬂerhi)
Hadîkat-ün nediyye (Tarîkat-› Muhammediyye ﬂerhi)[1.cild]
Ulemâ-i müslimîn vel-vehhâbiyyûn
Fetevâ-i Haremeyn
Hediyyet-il mühtedîn
El-münk›z-i anid dalâl
El-müntehebât
Muhtasar-› Tuhfe-i isnâ aﬂeriyye
En-nâhiye tan-› emîr-il mü’minîn Mu’âviye, Hucec-i
kat’iyye, Redd-i Revâf›d
Hulâsatüt-tahkîk fî beyân-› hükmit-taklîd vel-telfîk,
Hadîkat-ün nediyye
Minhâtül-vehbiyye fî reddil vehhâbiyye
El-besâir li münkir-i tevessül-i bî ehlil mekâbir
Fitnet-ül vehhâbiyye, Savâ›k-›l-ilâhiyye, Seyfül cebbar,
Reddi alâ seyyid Kutb
Tathîrül-füad, ﬁifâüssikâm
El fecr-ü sâd›k
El hablül metîn
Hulâsat-ül kelâm fî beyân-› umârâ-il beledil harâm (2.cüz),
‹rﬂâd-ül hiyâra
Et-tevessül-i bin nebî
Ed-dürer-üs seniyye, Nûr-ül yakîn
Sebîl-ün necât
El-insâf
El-müstened
El-üstâd-il mevdûdî, Cemâ’at-› teblîg›yye
Kitâb-ül-eymân
El-f›kh-u alel mezâhib-il erbe’a [3 cild]
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32
2314
160
192
436
224
128
192
256
448
352
288
368
192
416
256
256
128
136
272
336
224
208
224
272
128
304
1056

K‹TÂBIN
ADI
SAHÎFE
_________________________________________________________________________________
29–
30–
31–
32–
33–
34–
35–
36–
37–
38–
39–
40–
41–
42–
43–
44–
45–
46–
47–
48–
49–
50–
51–
52–
53–
54–
55–
56–
57–
58–

Fetevâ-i ülemâ-i Hind
Berîka (ﬁerh› tarîka) (1.cüz), Menhel-ül vâridîn
Berîka (ﬁerh› tarîka) (2.cüz)
Behcet-üs seniyye, Âdâb-› tarîkat, Irgâm-ül-merîd
Se’âdet-i Ebediyye
Miftâhül felâh
ﬁir’at-ül islâm ﬂerhi
Envâr-› Muhammediyye
Huccetullâhi alel âlemîn
‹sbât-ün nübüvve, Devlet-ül Mekkiyye
Ni’met-ül Kübrâ
Teshîlül menâfî
Devlet-il Osmâniyye
Kitâbüs-salât
Sarf ve nahv ve avâmil
Savâ›k-ul muhrîka
El-hakâikul islâmiyye
Nûr-ül islâm
El-s›rât-ül müstakîm
El-reddül cemîl
Tarîk-ün-necât
El-kavl-ül fasl ﬂerh-i f›kh-› ekber ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe
Câliyet-ül ekdâr
Gâyet-ül tahkîk ve nihâyet-ül tedkîk li ﬂeyh-ül Sindî
‹’tirâfât-il Câsûs el ingiliz
Ma’lûmât-i Nâfî’a, Er-reddü alel-harekât-it-tashîhiyye
fil-‹slâm
Misbâh-ul-enâm
‹btigâ-ül vüsûl
El-islâm ve sâir-ül edyân
Muhtasar-› Tezkire-i Kurtubî
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120
228
480
256
304
192
592
448
208
224
320
304
256
160
176
380
112
304
128
224
176
448
96
124
192
528
224
224
336
480

