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Hilmi! Mektûbunuza müteflekkir oldum. S›hhatinize
flükr etdim. Din ve dünyân›za en ziyâde yar›yan ve dîn-i
islâmda misli te’lîf olm›yan (Mektûbât) kitâb›n›
okuyup, ba’z›s›n› anlamak, çok ziyâde bir fadl ve
ihsând›r. Bu ihsâna kavufldu¤unu anlay›nca, Rabbime
çok flükr eyledim.

Abdülhakîm-i Arvâsî
_________________

TENBÎH: Bir çocuk ve bir hayvan yavrusu dünyâya
gelir gelmez, bütün a’zâlar› ve his organlar› çal›flma¤a
bafll›yor. Bunlar›n âhenkli, muntazam çal›flmalar›yla
yaflama¤a devâm ediyor. Bu hâl, bütün akl sâhiblerini,
bütün ilm adamlar›n› hayretde b›rak›yor. Bu organlar›
var eden ve böyle çal›fld›ran sonsuz kuvvet sâhibinin
ismi (Allah)d›r. Allah›n var oldu¤unu anlamayan kimse
yokdur. ‹nsanlar›n gözünde kuvvet olsayd›, kendisini
görürlerdi. Her insana, her iyili¤i, her râhatl›¤› gönderen
ve her derdi, her s›k›nt›y› gönderen Allahd›r. Ni’met
gelince flükr, derd gelince, istigfâr ve sabr etmelidir.
Derdler, ni’metin k›ymetinin anlafl›lmas›na sebeb
olmakdad›r. ‹stigfâr›n ve sabr›n sevâb› pek çokdur.
Dünyâdaki derdler, âh›retde çok sevâb verilmesine
sebeb olmakdad›r.

Her gün (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) çok
okumal›d›r. Bunun ma’nâs›, (Yâ Rabbî, râz› olmad›¤›n,
be¤enmedi¤in fleylerden, yapd›klar›m›z› afv et!
Yapmad›klar›m› yapmakdan koru!)d›r.

_________________

KEL‹ME-‹ TENZÎH

(Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm). Bu
kelime-i tenzîh, bu kitâb›n 307 ve 308.ci mektûblar›nda
yaz›l›d›r. Bunu, sabâh ve akflam yüz kerre okuyan›n
günâhlar› afv olur. Derdlerden kurtulur. Bir dahâ günâh
ifllemekden muhâfaza olunur.

Bask›: ‹hlâs Gazetecilik A.fi.
29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-‹STANBUL
Tel: 0.212.454 30 00
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MEKTÛBÂT TERCEMES‹

ÖNSÖZ

‹flte budur, miftâh-› genc-i kadîm:
Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yor. Fâideli fleyleri yarat›p, dos-
tu ve düflman› ay›rmadan, herkese gönderiyor. Âh›retde, Cehenneme git-
mesi gereken mü’minlerden tevbe etmiyenlere ihsân ederek, onlar› afv ede-
cek, Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her ân varl›k-
da durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z Odur. Böyle yü-
ce bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma¤a bafll›yorum.

Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üstününe ve Onun te-
miz Âline ve Ona Eshâb olmakla flereflenmifllerin hepsine selâmlar ve
hayrl› düâlar olsun!

Târîh boyunca, îmânl›lar ile îmâns›zlar çarp›flmakda, kuvvetli, çal›fl-
kan olan, gâlib ve hâkim olmakda, inançlar›n›, düflüncelerini yaymakdad›r.
Bu çarp›flma, harb vâs›talar› ile, dö¤üflerek oldu¤u gibi, propaganda ile, neflr
yolu ile de yap›lmakdad›r. fiimdi, ikinci savafl bütün h›z› ve kuvveti ile
hergün devâm etmekdedir. Îmâns›zlar, alçakça ve aç›kça iftirâ etdikleri gi-
bi, müslimân flekline girerek, din adam› görünerek, islâmiyyeti içerden y›k-
ma¤a da çal›fl›yorlar. Kitâbl› ve kitâbs›z bu kâfirlerin, plânl› olarak hâz›r-
lad›klar› uydurma kitâblar›, radyo, televizyon neflriyyât› ve sinema filmle-
ri bir yandan, câhil ve münâf›k kimselerin, dünyâl›k ele geçirmek için, or-
taya ç›kard›klar› yanl›fl, bozuk din kitâblar› ve sözleri de bir yandan, dîni,
îmân› yok etmekdedir. Bu ma’nevî y›k›nt›y› durdurabilmek için, Ehl-i sün-
net âlimlerinin do¤ru bilgilerini yaymakdan baflka kurtulufl yolu yokdur. Bu-
nun için, y›llarca çal›flarak, o büyük âlimlerin kitâblar›n› inceledim. Sonsuz
ölüme sürükleyen kalb hastal›klar›n›n ilâc› olan k›ymetli yaz›lar› toplama-
¤a ve terceme etme¤e u¤rafld›m. Cenâb-› Hakk›n yard›m› ve ihsân› ile, bir-
kaç kitâb hâs›l oldu ve bas›ld›.

Resûlullah›n vefât›ndan sonra da, islâm düflmanlar› dîne, îmâna insafs›z-
ca sald›rm›fllard›. Allahü teâlâ, Hindistânda, imâm-› Rabbânî Ahmed-i Fâ-
rûkî Serhendîyi “kuddise sirruh” yaratarak, o korkunç ak›nt›y›, bunun ça-
l›flmalar› ile durdurmufldu. Bu yüce imâm›n mektûblar›, kitâblar›, insanla-
r› gafletden uyand›rd›. Dünyâya ›fl›k sald›. Kendisi 1034 [m. 1624] senesin-
de Hindistânda vefât etdi. Çeflidli memleketlere göndermifl oldu¤u mek-
tûblardan beflyüzotuzalt› mektûbu, üç cild hâlinde toplanarak (MEKTÛ-
BÂT) kitâb› meydâna gelmifldir. Büyük âlim, seyyid (Abdülhakîm Efen-
di), (Allah›n kitâb›ndan ve Resûlullah›n hadîslerinden sonra, islâm ki-
tâblar›n›n en üstünü, en fâidelisi, ‹mâm-› Rabbânînin Mektûbât kitâb›d›r.
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Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürflidlerden
flimdi hiç kalmad›. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anl›ya-
may›z) buyurdu. [Abdülhakîm efendinin hâl tercemesi (Eshâb-› Kirâm) ki-
tâb›m›zda yaz›l›d›r.] Bu kitâbdaki mektûblar›n birkaç› arabî, geri kalanla-
r›n hepsi fârisîdir. 1392 [m. 1972] senesinde, Pâkistânda, Karaflide (Edeb
Menzil Saîd Kompani) de gulâm Mustafâ hân taraf›ndan, üç cildi iki kitâb
hâlinde ve hâfliyesinde aç›klamalar olarak, gâyet okunakl› ve nefîs bas›lm›fl-
d›r. Bu fârisî bask›n›n, 1397 [m. 1977] senesinde, ‹stanbulda, foto-kopisi bas-
d›r›lm›fld›r. Muhammed Murâd-i Kazânî Mekkî taraf›ndan binüçyüziki
1302 [m. 1884] senesinde arabîye terceme edilerek (Dürer-ül-meknûnât)
ad› verilmifl, 1316 [m. 1898] da, Mekke-i mükerremede Mîriyye matba’a-
s›nda bas›lm›fld›r. 1382 [m. 1963] de, ‹stanbulda da bas›lm›fld›r. Muhammed
bin Abdüllah Kazânî 1352 [m. 1933] de Mekkede vefât etmifldir. ‹mâm-›
Rabbânînin ve o¤lu Muhammed Ma’sûmun (Mektûbât) kitâblar› Müste-
kîmzâde Süleymân efendi taraf›ndan farscadan türkçeye terceme edilip,
[1277] hicrî senesinde ‹stanbulda taflbasmas› yap›lm›fld›r.

Târîh incelenirse, kitâbl› ve kitâbs›z bütün islâm düflmanlar›n›n ve müs-
limân ismini tafl›yan câhil ve sap›klar›n (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâbla-
r›na çamur atma¤a, bu do¤ru yolun bilgilerini çürütme¤e, yok etme¤e sal-
d›rd›klar› hemen görülür. Bir tarafdan da, din câhili münâf›klar›n, dünyâ
ç›karlar› için, tarîkatc›l›k yapd›klar› görülüyor. Temiz gençleri, flehîd evlâd-
lar›n› bu alçakça sald›r›lardan korumak, onlara se’âdet ve kurtulufl yolu-
nu göstermek ve tarîkatc›lar›n tuzaklar›na düflmemeleri için, (Mektûbât)
kitâb›n›n hepsini, fârisîden türkçeye terceme edip, basd›rarak, k›ymetli oku-
yucular›m›za sunma¤› lüzûmlu gördüm. Ehl-i sünnet bilgilerini ve çok in-
ce ve derin yaz›lm›fl olan tesavvuf ma’rifetlerini kolay anlafl›lacak aç›k
kelimelerle yazd›m.[1] Ba’z› yerleri iyi aç›kl›yabilmek için, baflka kaynaklar-
dan eklemeler yapd›m. Bu eklemeleri ve te’vîlleri bir köfleli parantez [ ] içi-
ne yazarak, (Mektûbât)dan ayr› olduklar›n› belli etdim. Aylarca geceli
gündüzlü çal›flarak, birinci cilddeki üçyüzonüç mektûbun tercemesi, 1 Zil-
hicce 1387 ve 1 Mart 1968 Cum’a günü temâm oldu. Birinci bask›s› 1968 se-
nesinde yap›larak, k›ymetli gençlerin istifâdelerine sunuldu. ‹kinci cildde
bulunan doksandokuz mektûbdan k›rksekiz adedi ve üçüncü cildde bulu-
nan yüzyirmidört mektûbdan, otuzsekiz adedi, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâ-
b›mda okuyabilirsiniz.

‹flbu (Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda, îmân ve tesavvuf bilgilerine
a¤›rl›k verilmifldir. Bu kitâb› dikkat ile okuyan tâli’li bir kimse, kâmil bir
îmân ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tesavvufu, hakîkî tarîkati anl›yarak, sah-
te tarîkatc›lara aldanmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Kâmil mü’min, eli ile, dili ile, mahlûklara zarar› dokunm›yan kim-
sedir) buyurdu. Derin âlim seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi
aleyh” de, (Er-Riyâdut-tesavvufiyye) kitâb›nda, (Tesavvuf, tarîkat, kötü
huylar›n hepsinden kurtulmak, iyi huylar›n hepsine kavuflmakd›r) demek-
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dedir. Görülüyor ki, bu kitâb›m›z, insanlar› zarars›z ve iyi huylu yapmak
için yaz›lm›fld›r. Bu kitâb› anl›yan ve uyan insan, Allahü teâlân›n emrleri-
ne ve devletin kanûnlar›na itâ’at eder. ‹slâm dîni, hükûmete isyân etme¤i,
kanûnlara karfl› gelme¤i, fitne ç›karma¤› fliddetle yasak etmifl, bu konuda
hiçbir özr kabûl etmemifldir. Seyyid Kutbun ve Mevdûdînin ihtilâlci, bölü-
cü kitâblar›na ve bofl kafalar›ndan yazd›klar› uydurma fetvâlar›na aldan-
mamal›, fitne ç›karmamal›d›r. Müslimân, vatan›na, milletine fâideli olur. Va-
tandafllar›n ayn› hak ve hürriyyetlere mâlik olduklar›n› bilir. Kendini kim-
seden üstün görmez. Râhat ve huzûr içinde yaflad›¤› azîz vatan›n›, milleti-
ni ve bayra¤›n› çok sever. Herkese iyilik eder. Bölücülük yapmaz. Gayr›
müslimlere, baflka dinden, baflka mezhebden olanlara, turistlere, yabanc›
tüccârlara, müsâfirlere de hiç kötülük yapmaz. Müslimânlar›n güzel huy-
lu, iyi insanlar olduklar›n›, güler yüzü ile, tatl› sözleri ile ve iyi hareketle-
ri ile, bütün dünyâya tan›t›r. Herkesin seve seve müslimân olmalar›na se-
beb olur. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Kimseye hîle, h›yânet yapmaz.
Devâml› çal›fl›r. Halâl kazan›r. Kimsenin hakk›na dokunmaz. Vergilerini,
borçlar›n› vaktinde öder. Bunu, Allah da sever, kullar da sever. Çal›flarak
halâl para kazanman›n lâz›m ve çok sevâb oldu¤u (Mekâtîb-i flerîfe)nin sek-
sensekizinci mektûbu sonunda uzun yaz›l›d›r. Bu mektûb, (Se’âdet-i Ebe-
diyye) ikinci k›sm sonundad›r.

Allahü teâlâ, bütün insanlar›, imâm-› Rabbânî hazretlerinin yaz›lar›n-
dan ve rûhâniyyetinden feyz alarak, küfrden ve sap›k inan›fllardan korusun!

(Ehl-i sünnet) âlimlerinin, Resûlullahdan alarak bizlere ulafld›rd›klar›,
biricik kurtulufl yoluna kavufldursun! Âmîn.

Bugün, müslimânlar üç f›rkaya ayr›lm›fld›r. Birincisi, Eshâb-› kirâm›n yo-
lunda olan hakîkî müslimânlard›r. Bunlara (Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) denir.
‹kincisi (fiî’î), üçüncü f›rka (Vehhâbî)lerdir. Bu ikisine (F›rka-i mel’ûne) de-
nir. Çünki bunlar›n müslimânlara müflrik dedikleri (K›yâmet ve Âh›ret) ki-
tâb›m›zda yaz›l›d›r. Müslimânlar› bu üç f›rkaya parçalayan, yehûdîlerle in-
gilizlerdir. Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan,
Cehenneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’nî nefsin ya-
rat›l›fl›nda mevcûd olan küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân çok
(Lâ ilâhe illallah) okumal› ve nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan
ve zararl›, bozuk kitâblardan gelen küfr ve günâhlardan kalbini tasfiye için,
kurtulmak için (Estagfirullah) okumal›d›r. ‹slâmiyyete uyan›n düâlar› mu-
hakkak kabûl olur. Nemâz k›lm›yan›n, aç›k kad›nlara bakan›n ve harâm yi-
yip içenin, islâmiyyete uymad›¤› anlafl›l›r. Bunun düâlar› kabûl olmaz.

Mîlâdî Hicrî fiemsî Hicrî Kamerî
2001 1380 1422
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Aflk›n ba¤›nda açan güllere, bülbül olan,
‹slâm›n hasret ile bekledi¤i kahramân,
Ma’flûkunun aflk›ndan yan›p yan›p kül olan,
A¤lasa yeri vard›r, seni görmiyen zemân!

‹lmîle, irfanîle, sâhib olan (S›lâ)ya,
‹ki temel bilgiyi, vasl eden bir araya,
dal›p uçsuz bucaks›z, o mu’azzam deryâya,
Ve bu zikr deryâs›ndan en büyük pay› alan!

Kimi sâhile gider ve bu bana yeter der;
kimi uzakdan görür, mest olur, bafl› döner,
kimi yaln›z seyr eder, kimi bir katra içer;
bir Sensin, bu deryâdan, içip içip de kanan!

Kur’ândan, hadîslerden sonra, gelir eserin,
rûhlara flifâ olan, o mubârek sözlerin,
bafl kumandan›s›n sen velîlerin, erlerin;
ve (Müceddid-i elf-i sânî) ad›n› alan!

Bize seni duyuran, f›traten dostun olan,
ve cihânda bir tekdir, senin izinde kalan.
(Seyyid Abdülhakîm) O, senin aflk›nla yanan,
hürmetine nasîb et, bize flefâ’at›ndan!

Eserinle cihân›, yeniden tenvîr eden,
sihrli bir kuvvetle, bizi kendine çeken,
ondördüncü yüzy›l›n, zulmetini gideren,
(Arvâs)›n ›fl›¤›d›r, gerisi hayâl yalan!

Biz onun talebesi, o sizin tâlibiniz,
muhakkak aks yapar; o nûrlu kalbleriniz,
belli, birbirinize, âfl›ks›n›z ikiniz,
ve size âfl›k olur (Mektûbât)› anl›yan!
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MEKTÛBÂT-I ‹MÂM-I RABBÂNÎ

B‹R‹NC‹ C‹LD
Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun. Rabbimizin sevece¤i

ve be¤enece¤i fleklde ve bütün mahlûklar›n yapd›klar› hamd ve flükrlerin
katlar›ndan dahâ çok hamd olsun. Onun âlemlere rahmet olarak gönder-
di¤i en sevgili kulu Muhammed Mustafâya salât ve selâm olsun. Onun
mubârek ismini söyliyenlerin her söyleyiflinde ve gaflet uykusuna dalarak
ismini söylemeyenlerin say›s›nca ve Ona lây›k ve yak›fl›k düâlar ve selâm-
lar olsun ve Onun günâhs›z, her dürlü aybdan, kusûrdan uzak Âline ve Es-
hâb›na da düâlar ve selâmlar olsun!

Bu kitâb, hakîkî âlimlerin gavsi, âriflerin kutbu, vilâyet-i Muhammediy-
yenin burhân›, ya’nî senedi, flerî’at-i Mustafâviyyenin hucceti, ya’nî senedi,
fleyh-ul-islâm, müslimânlar›n büyük âlimi ve Evliyân›n önderi (‹mâm-›
Rabbânî müceddid-i elf-i sânî AHMED-‹ FÂRÛKÎ Nakflibendî) selleme-
hullahü sübhânehü ve ebkâhü hazretlerinin (MEKTÛBÂT) ad›ndaki kitâ-
b›n›n birinci cildidir. Bu cildde üçyüzonüç mektûb vard›r. Bu mektûblar›,
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde bulunarak ilm ve
ma’rifet sâhibi olan yâr Muhammed-ül Cedîd-i Bedahflî Talkanî “kuddise
sirruh” hazretleri toplam›fld›r. Hak teâlân›n r›zâs›na kavuflmak isteyenlere
fâideli olmak için bu kitâb› vücûde getirmifldir. Allahü teâlâdan ismet ve tev-
fîk dileriz, ya’nî bizleri ayblardan, günâhlardan korumas›n› ve ilerlememiz,
yükselmemiz için yard›m etmesini dileriz.

1
B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, kendi mürflidi, Evliyân›n büyü¤ü, kalb ilmlerinin müte-
hass›s› (Bâkî-billâh) hazretlerine yaz›lm›fld›r. ‹sm-i zâhire ba¤l› olan hâlle-
ri ve Arfl›n üstündeki makâmlara yükselmeyi ve Cennetin derecelerini ve
ba’z› Evliyân›n mertebelerini bildirmekdedir:

Kâmil ve herkesi kemâle kavuflduran, vilâyet derecelerine ulaflm›fl, ni-
hâyeti bafllang›ca yerlefldirilmifl olan yolda gidenlerin önderi, Allahü teâlâ-
n›n be¤endi¤i dînin kuvvetlendiricisi, fleyhimiz ve imâm›m›z fleyh Muham-
med Bâkî Nakflibendî ve Ahrârî “kaddesallahü teâlâ sirrehül akdes ve
bellegahüllahü sübhânehü ilâ aksâ mâ yetemennâhü” hazretlerine, köle-
lerinin en afla¤›s› olan Ahmedden en yüksek makâma dilekcedir. K›ymet-
li emrlerinize uyarak bu mektûbu yüzümün karas› ile yaz›yorum. Da¤›n›k,
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bozuk olan hâllerimi titriyerek arz ediyorum. Bu yolda ilerlerken, Allahü
teâlân›n zâhir ismi o kadar çok tecellî etdi ki, her fleyde ayr› ayr› göründü.
Bu tâifeye o kadar ba¤land›m ki, nas›l bildireyim, kendimi tutam›yordum.
Onlar›n fleklindeki zuhûr baflka hiçbir fleyde yokdu. Âlem-i emrdeki la-
tîfelerin hâlleri ve acâib güzellikler bu fleklde görüldü¤ü kadar baflka hiç-
bir fleyde görülmüyordu. Onlar›n yan›nda eriyordum. Yan›p kül oluyor-
dum. Bunun gibi her yiyecekde, her içecekde ve her cismde ayr› ayr› te-
cellîler oldu. Lezzetli yemeklerde olan letâfet ve güzellik baflka fleyler-
de yokdu. Tatl› flerbetler de, tatl› olmayanlardan böyle baflka idi. K›sa-
ca her tatl› fleyde baflka baflka kemâl vard›. Bu tecellînin incelikleri, yaz-
makla bildirilemez. Yüksek hizmetinizde bulunmakla flereflenmifl ol-
sayd›m, belki bildirmek nasîb olurdu. Bu tecellîlerin hepsi karfl›s›nda, yal-
n›z (Refîk-› a’lâ)y› istiyordum. Bu tecellîlere bakmama¤a çal›fl›yordum,
fekat kendimi tutam›yordum. Birdenbire, bu tecellîlerin, o zemâns›z,
mekâns›z, hiçbirfleye benzemeyen varl›¤a ba¤l›l›¤› de¤ifldirmedi¤ini an-
lad›m. Bât›n, ya’nî kalb ve rûh, hep ona ba¤l› idi. Zâhire hiç bakm›yor-
du. Zâhirde bu ba¤l›l›k yokdu. Zâhir, bu tecellîlerle flereflenmifldi. Bât›-
n›n gözü bu tecellîlere hiç kaym›yordu. Bunlar› bilmekden, görmekden
yüz çevirmifldi. Zâhir, çoklu¤a ve iki varl›¤a ba¤l› oldu¤undan, bu tecel-
lîlere uygun idi.

Bir zemân sonra, bu tecellîler görünmez oldu. Bât›n›n flaflk›nl›¤› ve bil-
gisizli¤i yine vard›. Tecellîler yok oldu. Bundan sonra, (FENÂ) hâs›l oldu.
Te’ayyün geri geldikden sonra hâs›l olan Te’ayyün-i ilmî, bu fenâda yok ol-
du, bundan hiçbir fley kalmad›. Bu zemân islâm-i hakîkî bafllama¤a ve
flirk-i hafînin alâmetleri yok olma¤a bafllad›. ‹bâdetleri kusûrlu ve niyyet-
leri bozuk görmek ve kulluk ve yokluk alâmetleri görünme¤e bafllad›. Al-
lahü teâlâ, yüksek teveccühlerinizin ve merhametinizin bereketi ile kulluk
ne demek oldu¤unu bildiriyor. Arfl›n üstüne yükselmek çok oluyor. Bunlar-
dan birinci ç›k›flda, uzun yolculukdan sonra, Arfl›n üstüne yükselince, Cen-
net yukar›dan kufl bak›fl› göründü. Bildiklerimden birkaç›n›n Cennetdeki ma-
kâmlar›n› görmek istedim. Dikkat etdim. Göründüler; makâmlar›n sâhib-
lerini de o makâmlarda gördüm. Dereceleri, yerleri, flevkleri ve zevkleri bafl-
ka baflka idi. Baflka bir yükseliflde büyüklerimizin ve Ehl-i beyt imâmlar›-
n›n ve Hulefâ-i Râflidînin ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” haz-
retlerinin ve baflka peygamberlerin makâmlar› ayr› ayr› göründü. Melekle-
rin yükseklerinin makâmlar›. Arfl›n üstünde göründü. Arfl›n üstünde o ka-
dar yükseltdiler ki, yeryüzünden Arfla kadar veyâ bundan biraz dahâ az, ya’nî
Hâce Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirrahül akdes” hazretlerinin makâ-
m›na olan uzakl›k kadar ilerletdiler. Nakflibend hazretlerinin makâm›n›n üs-
tünde, büyüklerden birkaç›n›n makâm› vard›. Bu makâm›n az üstünde
Ma’rûf-i Kerhî ve fieyh Ebû Sa’îd-i Harrâz›n makâm› vard›. Baflka büyük-
lerin makâmlar›, bu makâmlardan biraz afla¤›da ve bir ço¤u bu makâmda idi-
ler. fieyh Alâüddevle ve fieyh Necmeddîn-i Kübrâ afla¤›da idi. Ehl-i beyt
imâmlar› bu makâm›n üstünde idi. Bunlar›n üstünde, dört halîfenin “r›dvâ-
nullahi teâlâ aleyhim ecma’în” makâmlar› vard›. Peygamberlerin “alâ ne-
biyyinâ ve aleyhimüssalâtü vesselâm” makâmlar›, o Serverin “sallallahü aley-
hi ve sellem” makâm›n›n bir yan›nda idi. Meleklerin büyüklerinin “salevâ-
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tullahi ve selâmühü alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecma’în” makâmlar›, bu ma-
kâm›n öte yan›nda ve bu makâmdan ayr› idiler. O Serverin makâm›, bütün
makâmlar›n üstünde, en baflda idi. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Allahü teâlân›n yard›m› ile, her istedi¤im zemân yükseltiyorlar. ‹steme-
den de yükseltdikleri oluyor. Her birinde baflka baflka fleyler görülüyor.
Hepsinin eserleri belli oluyor. Bunlar›n ço¤u unutuluyor. O hâllerin birka-
ç›n› yazmak istiyorum, fekat kalemi elime al›nca hât›rl›yam›yorum. Çün-
ki, hiçbirine k›ymet vermiyorum. Hattâ bu hâllerden tevbe ve istigfâr ede-
ce¤im geliyor. Onun için yazma¤a s›ra gelmiyor. Bu bozuk yaz›lar›m› dol-
dururken birkaç fley hât›r›mda idi, fekat hiçbirini yazmak nasîb olmad›. Say-
g›s›zl›¤›m› uzatm›yay›m.

Molla Kâs›m Alînin hâli çok iyidir. Kendini gayb etmifl, flü’ûrsuz, bitkin
bir hâldedir. Cezbe makâmlar›n›n hepsini afld›. Kendi hâllerinin, s›fatlar›-
n›n asldan geldi¤ini biliyordu. fiimdi, o s›fatlar› kendinden uzak görüyor.
Kendini bombofl buluyor, hattâ s›fatlar› durduran nûru da kendinden ay-
r›lm›fl görüyor. Kendini o nûrun öte taraf›nda buluyor. Sevdiklerimizin hep-
sinin hâlleri, her gün dahâ iyi olmakdad›r. Bundan sonraki mektûbda in-
flâallahü teâlâ uzun uzun arz ederim, efendim.

2
‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine büyük mürflidine yaz›lm›fld›r. Terakkîlerini ve Allahü
teâlân›n ihsânlar›n› bildirmekdedir:

Kölelerinizin en afla¤›s› olan Ahmedin yüksek makâma dilekcesidir.
‹stihâre yapmam›z› emr buyuran mektûbu, Ramezâna yak›n bir zemânda
Mevlânâ fiâh Muhammed getirdi. Ramezândan önce kap›n›z›n efli¤ini öp-
mekle flereflenmek için vakt bulamad›m. Ramezândan sonra bu flerefe
kavuflmay› düflünerek seviniyorum. Yüksek teveccühlerinizin bereketi
olarak, Allahü teâlâdan durmadan birbiri ard› s›ra gelen ihsânlar›n hangi
birini yazay›m. Fârisî iki beyt tercemesi:

Ben o topra¤›m ki, ilk behâr bulutu,
Lutf eder, verir bereketli ya¤muru.
Vücûdumun her k›l› dile gelse de,
fiükr edemem ni’metlerinin hiçbirine.

Böyle hâlleri bildirmek her ne kadar bir at›lganl›k ve sayg›s›zl›k san›l›rsa da
ni’metlerle sevinmeyi, övünmeyi de göstermekdedir. Fârisî beyt tercemesi:

Beni toprakdan kald›ran, sultân ise e¤er,
Bafl›m gökden yukar› olsa, elbet de¤er.

Sahv ve Bekâya kavuflmak, Rebî’ul-âh›r ay›n›n sonunda bafllad›. Bugü-
ne kadar her ânda tam bir Bekâ ile flereflendiriyorlar. Önce fieyh Muhyid-
dîn-i Arabî “kuddise sirruh” hazretlerinin Tecellî-i zâtî dedi¤i hâlden sah-
ve ya’nî uyan›kl›k, flü’ûr hâline getiriyorlar. Sonra sekr hâline götürüyor-
lar. ‹nerken ve ç›karken flafl›lacak bilgiler, duyulmam›fl ma’rifetler veriyor-
lar. Her mertebede, bu mertebenin bekâs›na uygun flühûd ile ve ihsânlar-
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la flereflendiriyorlar. Ramezân-› mubârek ay›n›n alt›nc› günü bekâ ile fle-
reflendirdiler. Öyle bir ihsânda bulundular ki, nas›l anlataca¤›m› bilemiyo-
rum. Gücümün oraya kadar oldu¤unu anl›yorum. Hâlime uygun olan ka-
vuflmak burada nasîb oldu. Cezbe taraf› flimdi temâm oldu. Cezbe makâ-
m›na uygun olan (Seyr-i fillah) bafllad›. Fenâ makâm› ne kadar temâm
olursa, hâs›l olan bekâ da o kadar yüksek oluyor. Bekâ ne kadar yüksek
olursa, sahv da o kadar çok oluyor. Sahv ne kadar çok olursa, islâmiyyete
uygun bilgiler o kadar çok geliyor. Sahv›n temâm›, bütünü peygamberler
içindir “aleyhimüssalâtü vesselâm”. O büyüklerin bildirdikleri ma’rifetler
de, dinleridir. Allahü teâlân›n zât›nda ve s›fatlar›nda bildirdikleri îmân bil-
gileridir. Bu bilgilere uymayan ma’rifetler sekrden ileri gelmekdedir. fiim-
di, bu fakîrin üzerine ya¤an ma’rifetlerin ço¤u, islâmiyyetin bildirdi¤i
ma’rifetlerin aç›klamas›d›r ve onlar› bildirmekdedir. Akl ile, düflünce ile an-
lafl›lan bilgiler, flimdi keflf yolu ile ve kendili¤inden hâs›l olmakdad›r ve top-
luca kazan›lanlar, uzun ve aç›k olarak ele geçmekdedir.

Fârisî beyt tercemesi:

Dahâ söylersem e¤er, çok uzun sürer,
Korkar›m, utanmazl›¤a kadar gider.

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle, haddini bilmelidir!

3
ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine büyük mürflidine yaz›lm›fld›r. Sevdiklerinin belli bir ma-
kâmda kald›klar›n›, birkaç›n›n bu makâm› geçdiklerini ve tecellî-i zâtî
makâmlar›na kavuflduklar›n› bildirmekdedir:

Yüksek makâm›n›za sunulur ki, buradaki sevdiklerimiz ve oradaki sev-
diklerimizden her biri, bir makâmda kalm›fllard›r. Onlar› bu makâmlardan
kurtar›p ç›karmak güç oluyor. O makâmlara yak›flan bir kuvveti kendim-
de bulam›yorum. Yüksek teveccühleriniz ve merhametleriniz ile Hak te-
âlâ ilerletiyor. Bu alça¤›n yak›nlar›ndan biri bu makâmdan kurtulup geç-
di. Allahü teâlân›n zât›n›n tecellîleri bafllad›. Çok güzel bir hâldedir. Aya-
¤›, bu afla¤› kölenizin aya¤› üzerindedir. Baflkalar›n›n da ilerlemelerini
umuyorum. Oradaki sevdiklerimizden birkaç›n›n yarad›l›fl› mukarreblere
uygun de¤ildir. Bunlar›n hâli, ebrâr›n yoluna uygundur. Hâlleri böyle iken,
elde etdikleri yakîn de büyük ni’metdir. Bu yolda olmalar›na emr olunma-
lar› uygundur. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Herkesi bir ifl için yaratm›fllard›r.

Bunlar›n ismlerini aç›klam›yaca¤›m. Çünki, yüksek varl›¤›n›za gizli de-
¤ildirler. Çok yazarak sayg›s›zl›k etmekden çekiniyorum. Bu kâ¤›d› doldur-
du¤um gün, Mîr Seyyid fiâh Hüseyn, çal›fl›rken flöyle gördü¤ünü söyledi:
(Büyük bir kap› önüne gelmiflim. Bu kap›, hayret, flaflk›nl›k kap›s›d›r dedi-
ler. ‹çeri bakd›m, o yüksek zât› ve seni gördüm. Ben de gireyim diye çok u¤-
rafld›m ise de, ayaklar›m› kald›ramad›m.)
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4
DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. K›ymeti çok büyük olan
Ramezân ay›n›n üstünlüklerini ve (Hakîkat-i Muhammediyye)yi bildirmek-
dedir:

Hizmetçilerinizin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek kat›n›za sunar ki, çok
zemândan beri yüksek kap›n›z›n hizmetçilerinin hâllerini bildiren mubâ-
rek mektûbunuza kavuflmakla flereflenemedim; gözlerim yoldad›r. Mu-
bârek Ramezân ay›n›n gelmesi hayrl› olsun. Bu ay›n Kur’ân-› kerîm ile tam
ba¤l›l›¤› vard›r. Bu ba¤l›l›kdan dolay›, Kur’ân-› kerîm bu ayda inmeye
bafllad›. Bekara sûresinin yüzseksenbeflinci âyetinde, (Kur’ân-› kerîm Ra-
mezân ay›nda indirildi) buyuruldu. Kur’ân-› kerîm, Allahü teâlân›n zât›-
n›n ve flü’ûnlar›n›n bütün kemâllerini kendinde toplam›fld›r, asl dâiresinin
içindedir. Ona hiçbir z›l yaklaflmam›fld›r. (Kâbiliyyet-i Ûlâ) onun z›llidir. Ra-
mezân-› flerîf ay›n›n Kur’ân-› kerîm ile ba¤l›l›¤› oldu¤u için, bu ay da bütün
hayrlar› ve bereketleri kendinde toplam›fld›r. Bütün bir y›l içinde herhan-
gi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayrlar ve bereketler, bu çok
k›ymetli ay›n bereketleri denizinden bir damla gibidir. Bir kimse bu ayda
kendini toparlarsa, bütün y›l› iyi olarak geçer. Bu ay› kötülükle geçirirse,
bütün senesi kötü geçer. Ramezân-› mubârek ay› bir kimseden râz› olursa,
o kimseye müjdeler olsun. Bir kimseye gücenirse, bereketlerinden ve
hayrlar›ndan pay almazsa, o kimseye yaz›klar olsun! Bu ayda, Kur’ân-› ke-
rîmi hatm etmek, asl›n bütün kemâllerine ve z›llin bütün bereketlerine ka-
vuflmak için olabilir. Ramezân-› flerîfde Kur’ân-› kerîmi hatm eden kimse-
nin, bereketlerine kavuflmas› hayrlar›ndan pay almas› umulur. Bu ay›n
günlerinin bereketi baflka, gecelerinin hayrlar› baflkad›r. ‹ftârda acele et-
menin ve sahûru gecikdirmenin, böylece gecesi ile gündüzünün tam ayr›l-
mas›n›n sünnet olmas›, bu incelikden ileri gelebilir. Yukar›da söyledi¤imiz
(Kâbiliyyet-i Ûlâ)ya (Hakîkat-i Muhammediyye) de denir “alâ masdarihes-
salâtü vesselâmü vetteh›yye”. Bu, bütün s›fatlar› bulunan (Kâbiliyyet-i
zât) demek de¤ildir. Büyüklerden birkaç› böyle demifl ise de, öyle de¤ildir.
Zât-i ilâhînin ilm i’tibâr›n›n kâbiliyyetidir ki, Kur’ân-› kerîmin hakîkati olan,
zât›n ve flü’ûnlar›n›n kemâllerinin hepsine ba¤l›d›r. S›fatlara ba¤l› olan ve
zât ile s›fatlar aras›nda bir geçit olan (Kâbiliyyet-i ittisâf), ondan baflka bü-
tün Peygamberlerin hakîkatlar›d›r “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât vetteh›yyât”. Bu kâbiliyyet, kendisinde birçok (‹’tibârat) bulun-
mak düflüncesi ile, birçok hakîkatlar olmufldur. Hakîkat-i Muhammediyye
olan kâbiliyyet, kendisinde z›lliyet bulunmakla berâber, s›fatlara benzemez.
Zât-i ilâhî ile aras›nda hiç bir perde yokdur. Muhammedî yarat›lm›fl olan ev-
liyân›n hakîkatlar›, Zât-› ilâhînin ilm i’tibâr› ile olan kâbiliyyetleridir. Bu kâ-
biliyyet-i Muhammediyye, Zât-i ilâhî ile o çeflidli kâbiliyyetler aras›nda
bir geçitdir. Bu kâbiliyyete onlardan birinin ad› da verilir. Çünki, bu kâbi-
liyyet s›fatlara yak›nd›r. S›fatlarda olan ilerleme, bu kâbiliyyete kadar olur.
Bunun için, bu kâbiliyyete (Hakîkat-i Muhammediyye) denilmifldir. Bu
kâbiliyyet-i ittisâf, gözden hiç yok olmad›¤› için, buna o kâbiliyyetlerin
de ismi verilmifldir. Çünki, hakîkat-i Muhammediyye, arada hep perde-
dir. Kâbiliyyet-i Muhammediyye, Zât-i ilâhîde bir i’tibârd›r ve sâlikin gö-
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zünden yok olabilir. Yok oldu¤u da bilinmekdedir. Kâbiliyyet-i ittisâf da,
i’tibâr ise de, arada geçit gibi oldu¤undan, s›fatlar gibi, zâtdan baflka, ay-
r›ca vard›r ve gözden yok olamaz. Bunun için, bu perdenin aradan hiç
kalkmad›¤›n› söylemifllerdir.

Asl ve z›ll› bir arada toplayan makâm›n böyle bilgileri çok gelmekdedir.
Bunlar›n ço¤u kâ¤›d üzerine yaz›ld›. (Makâm-› kutbiyyet), z›l makâm›n›n
bilgilerinin inceli¤inin kayna¤›d›r. (Ferdiyyet mertebesi), asl dâiresinin
ma’rifetlerinin gelmesine vâs›tad›r. Z›l ile asl› birbirinden ay›rmak, bu iki
ni’mete kavuflmadan olamaz. Bunun içindir ki, büyüklerden ço¤u, kâbiliy-
yet-i ûlâya (Te’ayyün-i evvel) diyorlar ve zâtdan ayr› de¤ildir diyorlar.
(Tecellî-i zâtî), bu kâbiliyyeti görmekdir diyorlar. ‹flin do¤rusu, bizim bil-
dirdi¤imiz gibidir. Allahü teâlâ, iflin do¤rusunu do¤ru olarak bildirir ve di-
ledi¤ini do¤ru yola kavufldurur. Yazmak emr olunan fleyleri bitiremedim.
Yaz›lanlar öylece kald›. Bu duraklaman›n hikmeti acaba nedir? Mektûbu
s›k›lmadan dahâ uzatmak edebsizlik olur.

5
BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Kendisini çok sevenler-
den Hâce Bürhân› gönderdi¤i ve onun ba’z› hâlleri bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z›n hizmetçilerinin en afla¤›s› olan Ahmed, (Hâcegân)
“kaddesallahü teâlâ esrârehüm” hazretlerinin tarîkat›n› bildiren küçük
bir kitâb yazarak, mubârek huzûrunuza gönderdim. Dahâ müsvedde hâlin-
dedir, mubârek büyü¤ümüz okudukdan sonra bir dahâ yaz›lacakd›r. Hâce
Bürhân, yola çabuk ç›kd›¤› için bir dahâ yazma¤a vakt olmad›. Bundan son-
ra, belki baflka bilgiler de ona eklenir.

Bir gün (Silsile-tül Ahrâr) kitâb›na bak›yordum. K›sa akl›ma flöyle gel-
di ki, yüksek makâm›n›za yazay›m. Oradaki bilgilerden birkaç› üzerinde ay-
r›ca bir fleyler yaz›ls›n, yâhud bu fakîrin yazmas› için emr buyurulsun. Bu
düflüncem gitgide kuvvetlendi. Buna ba¤l› ba’z› bilgiler, bu müsveddeye ek-
lendi. Bu arada, o kitâbdaki ba’z› bilgiler de müsveddeye yaz›ld›. Bu bak›m-
dan bu müsvedde, o kitâb›n eki yap›l›rsa uygun olur, yâhud müsveddede-
ki bilgilerden uygun olanlar› seçilerek o kitâba ek yap›l›rsa, yine iyi olur.
Dahâ ileri gitmek edebe ayk›r› olacakd›r. Hâce Bürhân, bugünlerde güzel
ifller yapd›. Cezbe makâm›na ba¤l› olan üçüncü seyrden bir fleylere kavufl-
du. Günlük geçim düflüncesi kendisini üzmekdedir. Yüksek kap›n›za gel-
mifldir. K›ymetli emrleriniz onun için büyük kazanç olacakd›r.

_________________

Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ,
Göz yafl›n›n seher vakti yapd›¤›n›,
Düflman kaç›ran süngüleri çok def’a,
Toz gibi yapar, bir mü’minin düâs›.
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6
ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Cezbe ve sülûke kavufl-
ma¤› ve cemâl ve celâl s›fatlar› ile terbiye olma¤› ve Fenâ ve Bekây› ve Nak-
flibendiyye ba¤›n›n üstünlü¤ünü bildirmekdedir:

Hizmetçilerinizin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek kap›n›za bildirir ki, tam
mürflid olan Allahü teâlâ, sizin yüksek teveccühlerinizin yard›m› ile, cez-
be ve sülûk yollar›n›n her ikisi ile de terbiye etmekdedir. Cemâl ve celâl s›-
fatlar› ile yetifldirmekdedir. fiimdi cemâl, celâl oldu ve celâl, cemâl oldu. (Ri-
sâle-i kudsiyye) kitâb›n›n aç›klamalar›ndan bir kaç›nda, bu yaz›y› aç›k an-
lafl›ld›¤› gibi yazmay›p, hayâle gelen fleyleri yazm›fllard›r. Bu yaz›y› aç›k an-
lafl›ld›¤› gibi yazmak yerinde olur. Baflka dürlü yazmak, anlafl›lan› baflka flek-
le çevirmek yersiz olur. Bu terbiye ile yetiflmenin alâmeti, Zât-i ilâhînin sev-
gisinin hâs›l olmas›d›r. Bundan önce bu sevgi hâs›l olamaz. Zât-i ilâhînin
sevgisinin hâs›l olmas› (Fenâ)n›n alâmetidir. (Fenâ), mâsivây› unutmak de-
mekdir. Allahü teâlâdan baflka her fleye (Mâsivâ) denir. Bütün ilmler gö-
¤üsden silinmedikçe, tam bir câhillik hâs›l olmad›kça, Fenâ elde edile-
mez. Bu câhillik ve flaflk›nl›k, aral›ks›z olur; hiç yok olmaz. Bir zemân hâ-
s›l olup baflka zemân yok olmas› düflünülemez. Bekâdan önce tam bir câ-
hillik vard›r. Bekâdan sonra, bilgi ile bilgisizlik bir arada bulunur. Hiçbir-
fley bilmez iken, flü’ûru yerindedir. Tam bir flaflk›nl›k varken, huzûr içinde-
dir. Bu makâm, (Hakk-ul yakîn) makâm›d›r. Burada bilgi ve görmek bir-
birine perde olmaz. Bu câhillikden önce bulunan bilginin hiç k›ymeti yok-
dur. Bu câhillik varken ilm de verilirse, kendinde olur. (fiühûd), ya’nî bâ-
t›n ile görmek varsa, yine kendindedir. Ma’rifet veyâ hayret ya’nî ma’rifet-
siz olmak, flaflk›nl›k varsa yine kendindedir. Kendinden baflka fleyleri gör-
dükçe, kendinde de görmüfl olsa dahî, ilerleyememifl demekdir. D›flar›y› gör-
mesinin büsbütün yok olmas› lâz›md›r. Hâce Behâeddîn “kaddesallahü sir-
rehül’azîz” hazretleri buyuruyor ki, (Ehlüllah, ya’nî Evliyâ, Fenâ ve Bekâ-
dan sonra, her gördüklerini kendilerinde görürler. Her bildiklerini kendi-
lerinde bilirler. Onlar›n hayretleri, bilgisiz olmalar› kendilerindedir). Bun-
dan da aç›kça anlafl›l›yor ki, flühûd ve ma’rifet ve hayret yaln›z kendinde-
dir. Bunlar›n hiçbiri d›flar›da yokdur. Bu üçünden biri d›flar›da oldukça, ken-
dinde de olsa dahî, Fenâya hiç kavuflamam›fl demekdir. Fenâ olmay›nca, Be-
kâ nas›l olabilir? Fenâ ve Bekâ mertebesinin sonu budur. Bu Fenâ tamd›r
ve tam olan Fenâ her fleyin yok olmas›d›r. Bekâ da, Fenâya göre olur. Bu-
nun içindir ki, Ehlüllahdan bir ço¤u, Fenâ ve Bekâ hâs›l oldukdan sonra,
d›flar›da da görürler. Fekat bizim büyüklerin yolu bütün yollar›n üstünde-
dir. Fârisî beyt tercemesi:

Her aynas› olan›, ‹skender sanma!
Her saç›n› keseni, kalender sanma!

Bu yolun büyüklerinden birini veyâ ikisini yüzlerce sene sonra bu ma-
kâma kavufldurmakla flereflendirirler. Baflka yollar› art›k düflünmelidir. Bu
yol, Hâce Abdülhâl›k-› Goncdevânî “kuddise sirruh” hazretlerine ba¤-
lanmakdad›r. Bu yolu temâmlayan, kuvvetlendiren ise, hâcelerin hâcesi olan
Hâce Behâeddîn-i Nakflibend “kuddise sirruh” hazretleridir. Bunun halî-
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felerinden Hâce Alâ’üddîn-i Attâr “kuddise sirruh” hazretleri de bu ni’me-
te kavuflmakla flereflenmifldir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu büyük ni’meti acaba kime verirler?

fiafl›lacak fleydir ki, önce, her belâ ve s›k›nt› gelince sevinirdim, derd ve
belâ arard›m. Elimden dünyâl›k ç›k›nca da tatl› gelirdi. Hep böyle olmas›-
n› isterdim. fiimdi ise, sebebler âlemine getirdiler. Kendi zevall›l›¤›m›, afla-
¤›l›¤›m› görmeye bafllad›m. Az bir s›k›nt› gelince, hemen üzülüyorum. Her
ne kadar üzüntü çabuk bitiyor, hiç kalm›yor ise de, önce üzüntü gelmeden
olmuyor. Bunun gibi önce, belâlar›n ve s›k›nt›lar›n gitmesi için düâ ederken,
bunlar›n gitmesini, yok olmas›n› düflünmüyordum. (Bana yalvar›n›z!) em-
rine uymak istiyordum. fiimdi ise, belâlar›n, s›k›nt›lar›n gitmesi için düâ edi-
yorum. Eskiden korkular, üzüntüler yok olmufldu, flimdi yine geldiler.

Eski hâllerin hep sekr, flü’ûrsuzlukdan ileri geldi¤ini anlad›m. Sahv,
ya’nî flü’ûrlu olunca, câhiller için olan fleyler hâs›l olmakdad›r. Böylece ze-
vall›l›k, yalvarmak, korkmak, üzülmek, s›k›lmak, sevinmek oluyor. Bafllan-
g›çda düâ etmek, belâdan kurtulmak için de¤ildi. Bunu düflünmek gönlü-
me iyi gelmiyordu. Fekat, hâl kaplam›fld›. Peygamberlerin “aleyhimüssa-
levâtü vetteslîmât” düâlar›n›n böyle olmad›¤›n› düflünüyordum. Onlar,
bir fleye kavuflmak için düâ ediyorlard›. fiimdi, bu hâl ile flereflendirdiler.
‹flin iç yüzünü aç›klad›lar. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât”
düâlar›n›n zevall›l›kla, düflkünlükle, korku ile oldu¤u, yaln›z emre uymak
için olmad›¤› anlafl›ld›. Yaln›z yüksek emrinize uymufl olmak için, hâs›l olan
fleylerden bir ço¤unu aras›ra bildirmekle sayg›s›zl›k yapmakday›m.

7
YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Kendisinin flafl›lacak
birkaç hâlini bildirmekde ve birkaç fley sormakdad›r:

Hizmetçilerinizin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek kap›n›za bildirir ki,
Arfl›n üstündeki makâma, rûhumun yükselerek ulafld›¤›n› anlad›m. Buras›
Hâce Behâeddîn-i Buhârî “kaddesallahü sirrehül akdes” hazretlerinin ma-
kâm› idi. Bir zemân sonra, maddeden yap›lm›fl olan bu bedenimi de, o ma-
kâmda buldum. O zemân böyle anlad›m ki, bu madde âlemi ve gökler afla-
¤›da kald›. ‹smleri ve niflânlar› yok oldu. O makâmda yaln›z Evliyân›n bü-
yüklerinden birkaç› vard›. O zemân bütün âlemi o mahâlde ve o makâmda
kendime ortak buldum. Onlardan temâmen ayr› oldu¤um hâlde kendimi on-
larla birlikde görünce flafl›rd›m kald›m. Zemân zemân öyle hâller hâs›l olu-
yor ki, ne kendim kal›yorum ve ne âlem kal›yor. Gözüme hiçbirfley görün-
müyor. Hât›r›ma birfley gelmiyor. fiimdi de bu hâldeyim. Âlemin varl›¤›n› ve
yarat›lm›fl oldu¤unu ne biliyorum ne görüyorum. Bundan sonra yine o ma-
kâmda yüksek bir köflk görüldü. Bir merdiven konuldu. Oraya ç›kd›m. Bu
makâm da, âlem gibi yavafl yavafl afla¤› indi. Her ân yükseldim. Orada abdes-
tin flükr nemâz›n› k›lmak hât›r›ma geldi. K›ld›m. Çok yüksek bir makâm gö-
rüldü. Nakflibendiyyenin dört büyük Hâcesini orada gördüm. [Bu dört zât›n
“kaddesallahü esrârehüm” Hâce Abdülhâl›k-› Goncdevânî ve Hâce Muham-
med Behâeddîn-i Nakflibend ve Hâce Alâ’üddîn-i Attâr ve Hâce Ubeydul-
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lah-› Ahrâr olduklar› zan olunur.] Seyyid-üt-tâife Cüneyd ve bunun gibi
birkaç velî de orada idi. Birkaç velî bu makâmdan dahâ yukar›da idi. Fekat
bunun direklerini tutmufl oturuyorlard›. Birkaç velî de bu makâmdan dahâ
afla¤›da idi. Derecelerine göre yer alm›fllard›. Kendimi bu makâmdan çok
uzakda gördüm. Hattâ bu makâmla hiçbir ilgim yok idi. Bunun için çok
üzüldüm. Akl›m› kaç›racak gibi oldum. Afl›r› üzüntüden ve s›k›nt›dan can›m
ç›kacak idi. Çok zemân bu hâl üzere kald›m. Sonunda, yüksek teveccühle-
riniz ve yard›mlar›n›z ile kendimi o makâma iliflik gördüm. Önce bafl›m› onun
yüksekli¤inde buldum. Kendim de yükselerek o makâm›n üstünde otur-
dum. ‹yice inceliyerek, o makâm›n tam bir tekmîl makâm›, ya’nî sâlikleri ke-
mâle erdirenlerin makâm› oldu¤u anlafl›ld›. Sülûk, ya’nî tesavvuf yolculu¤un-
da en son bu makâma var›l›r. Tam sülûk yapmam›fl olan meczûb bu makâ-
ma kavuflamaz. O makâmda flöyle düflündüm ki, çok zemân önce yüksek ka-
p›n›zda bildirdi¤im rü’yâ ile bu makâma yetiflmifl oldum. O rü’yâda emîr-il-
mü’minîn hazret-i Alî “kerremellahü teâlâ vecheh” (Göklerin ilmini sana bil-
dirmek için geldim) buyurmufldu. ‹yi dikkat ederek bu makâm›n, Hulefâ-i
Râflidîn “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aras›nda yaln›z Emîr hazretle-
rine ayr›lm›fl oldu¤unu anlad›m. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

Kötü huylar›n her ân kendimden ayr›larak uzaklafld›klar› görülüyor. Bir-
çoklar›n›n iplik gibi ç›kd›klar›, baflkalar›n›n solucan gibi ayr›ld›klar› belli
oluyor. Bir vakt geliyor ki, tam ayr›ld›klar› anlafl›l›yor. Baflka bir zemân, bafl-
ka birfley yine görülüyor.

Ba’z› hastal›klar›n ve s›k›nt›lar›n gitmesi için teveccüh ederken, Allahü
teâlân›n bu teveccühden râz› olup olmad›¤›n› bilmek lâz›m m›d›r, yoksa lâ-
z›m de¤il midir? (Reflahât) kitâb›nda hâce Nakflibend “kaddesallahü sir-
rehül akdes” hazretlerini anlat›rken bildirdiklerinden, lâz›m olmad›klar› an-
lafl›l›yor. Siz, bunun için nas›l emr buyuruyorsunuz? Böyle teveccühde
bulunmak bu fakîre tatl› gelmiyor.

Tâliblerde huzûr hâs›l oldukdan sonra, zikr etmelerine son vererek bu
huzûr üzerinde durmalar› lâz›m m›d›r, de¤il midir? Huzûrun hangi merte-
besinde zikr yap›lmaz? Burada öyle sâlikler var ki, bafllang›çdan sonuna ka-
dar zikr yap›yorlar. Zikri hiç b›rakm›yorlar. Nihâyete kadar yaklafl›yorlar.
‹flin do¤rusu nas›ld›r? Ne yapmam›z emr buyurulur?

Yüksek kap›n›za dördüncü olarak sunulur ki, Hâce hazretleri [ya’nî,
Ubeydüllah-i Ahrâr] (F›karât) kitâb›nda buyuruyor ki, (Sonunda zikr
yapmak emr olunur. Çünki, birçok dilekler vard›r ki, zikrsiz ele geçmez).
Bu dileklerin ne oldu¤unu beyân buyurunuz.

Beflinci olarak yüksek kap›n›za sunulur ki, çok kimse geliyor tarîkat ö¤-
retilmesini istiyorlar. Fekat, yidikleri lokmalar›n halâl olmas›n› gözetemi-
yorlar. Bu gevflek davran›fllar› ile birlikde huzûra ve biraz flü’ûrsuzlu¤a ka-
vuflduklar› görülüyor. Lokmalara dikkat etmeleri için s›k›fld›r›lacak olur-
sa, istekleri gevflek oldu¤undan, büsbütün b›rak›p gidecekler. Bunlara ne
yapmam›z emr buyurulur? Birçoklar› da, yaln›z bu flerefli zincire halka ol-
mak istiyor, zikr ö¤retilmesini istemiyorlar. Bu kadarc›k ba¤lanmalar› câ-
iz midir, de¤il midir? E¤er câiz ise, nas›l yapaca¤›m›z› emr buyurunuz? Sö-
zü dahâ uzatmak sayg›s›zl›k ve tam edebsizlik olur.
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8
SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine büyük mürflidine yaz›lm›fld›r. Bekâ ve sahv makâm›n-
daki hâlleri bildirmekdedir:

Kölelerinizin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek kap›n›za sunar ki, sahva ge-
tirdikleri ve bekâya kavufldurduklar› günden beri flafl›lacak bilgiler ve ifli-
tilmemifl ma’rifetler durmadan, birbiri ard›nca ihsân olunmakdad›r. Bun-
lar›n ço¤u, büyüklerin söylediklerine ve bildirdiklerine uymamakdad›r.
(Vahdet-i Vücûd) ve buna benzer fleyler için söyledikleri fleyleri dahâ o hâ-
lin bafl›nda ihsân etdiler. Çoklukda, ya’nî mahlûklar aynas›nda birli¤i,
ya’nî yaratan› görmek hâs›l oldu. Bu makâmdan çok yukar› derecelere ç›-
kard›lar. Bu bilgilerden çeflid çeflid bildirdiler. Fekat, o makâmlar›n ve
ma’rifetlerin alâmetleri, iflâretleri, o büyüklerin sözlerinden aç›kça anlafl›-
lam›yor. Büyüklerden birkaç›n›n sözlerinde k›saca ve kapal› bildirilmifldir.
Bunlar›n do¤ru oldu¤una en sa¤lam flâhid, islâmiyyet ve Ehl-i sünnet âlim-
lerinin söz birli¤i ile bildirdiklerine uygun olmalar›d›r. Hiçbirfley dîn-i is-
lâma uygunsuz olmuyor. Hiçbiri felesoflara ve onlar›n k›sa akllar› ile an-
lay›p bildirdiklerine uygun düflmüyor. Hattâ, islâm âlimlerinden olup da,
Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olanlar›n bildirdiklerine de uymuyor. Kazâ ve ka-
der bilgisinde, kulun kuvveti ifle te’sîr etdi¤i gösterildi. ‹fli yapmadan evvel
gücü, kudreti yokdur. ‹fl yap›l›rken kudret verilir. Teklîf, ya’nî Allahü te-
âlân›n emrleri ve yasaklar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi sebeb-
lerde ve uzvlarda selâmet bulundu¤u zemân yap›ld›¤› anlafl›ld›. Bu makâm-
da kendimi Hâce Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirrehül akdes” hazret-
lerinin izinde buluyorum. Kendileri bu makâmda idi. Hâce Alâ’üddîn-i At-
târ hazretleri de, bu makâmdan pay alm›fld›r. Bu yüksek zincirin büyük hal-
kalar›ndan biri, hâce Abdülhâl›k-› Goncdevânî “kaddesallahü sirrehül
akdes” hazretleridir. Eski büyüklerden, hâce Ma’rûf-i Kerhî ve imâm-› Dâ-
vüd-i Tâî ve Hasen-i Basrî ve Habîb-i Acemî “kaddesallahü teâlâ esrâre-
hümül mukaddese” hazretleri de bu makâmdad›rlar. Bu makâmdaki hâl-
lerin sonu, tam bir uzakl›k ve yabanc›l›kd›r. ‹fl ilâc kabûl etmez hâle gelmifl-
dir. Perdeler arada oldukça çal›flarak, u¤raflarak perdeler kald›r›labilir.
fiimdi kendini büyük bilmesi en büyük perdesidir. Onu bu dertden kurta-
racak bir tabîb ve okuyacak bir sâlih yokdur. Sanki tam bir yabanc›l›¤a ve
ayr›l›¤a, kavuflmak ve birleflmek ad›n› vermifller. Yaz›klar olsun! Yûsüf ile
Zelîhân›n beyti onun hâline uygundur. Fârisî beyt tercemesi:

Defi dinliyor ve bu ses dostdand›r diyor,
Def çalan›n eline, ondan kuvvet geliyor.

fiühûd nerede ve gören kimdir ve görülen nedir? Fârisî m›sra’ terceme-
si:

Yüzünü mahlûka nas›l gösterir O?

Arabî m›sra’ tercemesi:

Topra¤a olan nerede, her fleyin sâhibine olanlar nerede?

Kendimi güçsüz yarat›lm›fl bir kul biliyorum. Bütün âlemi de ve herfle-
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yin yaratan› olan tam kudret sâhibini de biliyorum. Ve Onu yarat›c› ve her-
fleye gücü yetici olmakdan baflka dürlü bilmiyorum. Mahlûklar›na benze-
mesi ve herfleyde Onun görünmesi gibi fleyler bilmiyorum. Fârisî m›sra’ ter-
cemesi:

Hangi aynada görülebilir O?

Ehl-i sünnet âlimleri ba’z› ifllerinde kusûr yapsa bile, onlar›n Allahü te-
âlâ için ve Onun s›fatlar› için söyledikleri bilgiler, o kadar çok do¤ru ve o
kadar çok nûrludur ki, o sözlerin güzelli¤i yan›nda, o kusûrlar› hiç görün-
müyor. Tesavvufculardan ço¤u, o kadar riyâzetler ve mücâhedeler, s›k›n-
t›lar çekdikleri hâlde, Allahü teâlân›n zât› için, s›fatlar› için inan›fllar›,
tam do¤ru olmad›¤›ndan, bunlarda öyle güzellik görülmüyor. Bunun için,
âlimlere ve ilm ö¤renenlere muhabbet çok oluyor. Onlar›n hâli, tatl› geli-
yor. Onlar›n aras›nda bulunmak istiyorum. Dört bafllang›çdan olan (Telvîh)
kitâb›n› onlarla konuflmak ve (Hidâye) f›kh kitâb›n› onlarla birlikde oku-
mak arzû ediyorum. Allahü teâlân›n ilminin bütün mahlûklarla berâber ol-
du¤unu ve her fleyi kaplam›fl oldu¤unu, âlimlerin bildirdikleri gibi anl›yo-
rum. Bunun gibi, Allahü teâlâ bu mahlûklar de¤ildir. Bunlara bitiflik, bun-
lardan ayr›, bunlarla birlikde, bunlardan uzak, âlemi kaplam›fl, herfleye sin-
mifl olmad›¤›n› biliyorum. ‹nsanlar›n kendilerini ve s›fatlar›n› ve ifllerini Al-
lahü teâlâ yarat›yor, biliyorum. Onlar›n s›fatlar›n›n, Onun s›fat› ve onlar›n
ifllerinin Onun iflleri olmad›¤›n› anl›yorum. Her iflin Onun kudreti ile ya-
p›ld›¤›n›, mahlûklar›n kudretleri ile olmad›¤›n› anl›yorum. Ehl-i sünnet âlim-
leri de böyle söylemekdedir. Allahü teâlân›n yedi s›fat›n›n var oldu¤unu ve
irâde s›fat›n›n da oldu¤unu biliyorum. Kudret s›fat›n›n, bir ifli yapma¤a ve
yapmama¤a gücü yetmek oldu¤unu iyi anl›yorum. ‹sterse yapar, istemez-
se yapmaz demek de¤ildir. Çünki, istemezse demek, irâde s›fat› yok demek-
dir. Bu ise olamaz. Kudreti, felesoflar ve ba’z› tesavvufcular böyle anlam›fl-
lard›r. Bu sözleri, Allahü teâlân›n mecbûr olmas›n› gösterir. Onu tabî’at ka-
nûnlar› gibi yapm›fl olurlar. Her fleyi tabî’at yap›yor demelerine uygun
olur. Kazâ ve kader bilgilerini Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi an-
l›yorum. Mal sâhibi, mülk sâhibi, kendi mal›n›, mülkünü diledi¤i gibi kul-
lan›r. ‹nsanlar›n bir ifle uygun yarat›lmas›n›, ya’nî kâbiliyyet ve isti’dâd›, hiç
te’sîrli görmüyorum. Çünki, te’sîr olursa insanlar mecbûr edilmifl olur. Al-
lahü teâlâ seçer, diledi¤ini yapar. Bafla gelenleri bildirmek vazîfe oldu¤u için,
sayg›s›zl›k olacak kadar yazd›m. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle, kendi haddini bilmelidir.

9
DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Geri dönüfl makâmlar›n-
daki hâlleri bildirmekdedir:

Bu köleniz, gaflet uykusuna dalm›fld›r.Yüzü siyâhd›r, kusûrlar› çokdur,
huysuzdur, eline geçen birkaç fleye aldanm›fld›r. Kavuflmak ve yükselmek
düflüncesi ile bafl› dönmüfldür. Her ifli, sâhibine karfl› gelmekdir. ‹yi, fâide-
li fleyleri yapmaz. Herkes görsün diye süslenir. Allahü teâlân›n her an
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gördü¤ü gönlünü y›kmakdad›r. Hep gösterifl için çal›flmakdad›r. Bunun için
gönlü, rûhu kararmakdad›r. Sözleri, düflüncelerine uymaz. Düflünceleri
de hep saçmad›r. Bu gaflet uykusundan, bu saçma düflüncelerden ele ne ge-
çebilir? Böyle sözlerin, böyle düflüncelerin ne fâidesi olur? Hep zararda,
hep alçalmakdad›r. Anlay›fl› k›t, gitdi¤i yol bozukdur. Fesâd kar›fld›r›r,
kötülüklere sebeb olur. Baflkalar›na zarar› çok, kendi günâhlar› pek çok-
dur. Ayblardan, kusûrlardan yap›lm›fl bir heykel gibidir. Günâhlar y›¤›n›-
d›r. ‹yilik olarak yapd›klar› bir ifle yaramaz, hep at›l›r. Fâideli ve güzel bil-
di¤i iflleri hep kötüdür, be¤enilmez. (Çok Kur’ân-› kerîm okuyan vard›r ki,
Kur’ân-› kerîm ona la’net eder) hadîs-i flerîfi tam onun hâline uygundur.
(Çok oruc tutanlar vard›r ki, orucundan eline geçen yaln›z açl›k ve susuz-
lukdur) hadîs-i flerîfi onun hâlini göstermekdedir. Bu hâlde olan bir kim-
seye ve makâm›, derecesi, kemâli böyle olana yaz›klar olsun. Onun istig-
fâr etmesi de, günâhlar›ndan dahâ büyük bir günâhd›r. Tevbesi, baflka çir-
kin ifllerinden de dahâ çirkindir. Bozuk olan kimsenin her ifli de bozuk olur,
demifllerdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu¤daydan arpa, arpadan bu¤day ç›kmaz elbet!

Onun hastal›¤›, ili¤ine, kemi¤ine ifllemifldir. ‹lâc fâide vermez. Temelin-
den bozukdur, ta’mîr ile düzelmez. Bir fleyin özünde, yap›s›nda bulunan-
lar, ondan ayr›lmaz. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Habeflden siyâhl›k ayr›lmaz, çünki kendi rengidir.

Ne yap›labilir, Bekara, A’râf, Tevbe, Nahl sûrelerinde ve Rûm sûresinin
dokuzuncu âyetinde, (Allahü teâlâ onlara zulm etmedi. Fekat onlar ken-
dilerine zulm ediyorlar) buyuruldu.

Evet, tam iyili¤e karfl› tam kötülük lâz›md›r. Böylece iyilik tam olarak
meydâna ç›kar. Herfley, z›dd› ile, tersi ile anlafl›l›r. Hayr ve kemâl hâz›r olun-
ca, bunlara fler ve naks lâz›m olur. Çünki, iyili¤e ve güzelli¤e elbette ayna
lâz›md›r. Birfleyin aynas› onun karfl›s›nda olur. Bundan dolay› iyili¤in ay-
nas› kötülükdür. Afla¤›l›k da, üstünlü¤ün aynas›d›r. Bunun içindir ki, bir-
fleyde afla¤›l›k ve kötülük ne kadar çok olursa, iyili¤in ve üstünlü¤ün o fley-
de görülmesi de, o kadar çok olur. fiafl›lacak fleydir. Yukar›da sayd›¤›m›z kö-
tülükler iyili¤e döndüler. Bu kötülükler, bu afla¤›l›klar, iyiliklerin ve üstün-
lüklerin yeri oldu. ‹flte bunun için, abdiyyet, kulluk makâm›, her makâm-
dan dahâ üstündür. Çünki, bu söylediklerimiz, (Abdiyyet makâm›)nda
tamd›r ve en çokdur. Sevilenleri bu makâma indirmekle flereflendirirler. Se-
venler, görmenin zevkinden tad almakdad›r. Kullu¤un tad›n› almak ve
ona al›flmak ise, sevilenler içindir. Sevenler, sevgiliyi görmekle râhatlan›r.
Sevilenlerin râhatl›¤› ise, sevgiliye kul olmakdad›r. Onlar kullu¤a al›flarak
bu devlete kavufldurulur. Bu ni’metle flereflendirilir. Kulluk meydân›nda
yar›flanlar›n bafl›, din ve dünyân›n efendisi, geçmifllerin ve geleceklerin en
üstünü ve âlemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed aleyhisselâmd›r.
Bir kimseyi, ihsân ederek, ac›yarak bu devlete, bu ni’mete kavufldurmak
isterlerse, ona Resûlullaha tam uyabilmek ni’metini verirler. O servere
“aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ” uymakla, o
yüksek makâma ulafld›r›rlar. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, di-
ledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ihsanlar›n sâhibidir.
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fierrin ve afla¤›l›¤›n çok olmas› demek, bunu zevkle anlamak demekdir.
Yoksa, kötü, afla¤› bir kimse olmak de¤ildir. Böyle anlay›fll› kimse, Allahü
teâlân›n ahlâk›n› huy edinmifl kimsedir. O ahlâk› huy edinmenin fâidelerin-
den biri de, böyle anlay›fl sâhibi olmakd›r. Bu makâmda kötülük, afla¤›l›k
hiç bulunabilir mi? Ancak bunlar›n bilgisi bulunur. Bu ilm, tam bir flühûd
ile hâs›l oldu¤u için tam bir yükseklikdir. Öyle bir iyilikdir ki, herfley onun
yan›nda kötülük görülür. Bu görüfl, nefs-i mutmainnenin kendi makâm›na
inmesinden sonra ele geçer. Bunun için kul, zevkinden geçmedikçe ve
kendini yere vurmad›kça ve ifli buraya vard›rmad›kça, Mevlâs›n›n yük-
sekli¤inden bir fley anlayamaz. Nerede kald› ki, kendini mevlâ bile ve ken-
di s›fatlar›n› Onun s›fatlar› sana. Allahü teâlâ, böyle fleylerden çok uzak, çok
yüksekdir. Böyle bilmek ismlerde ve s›fatlarda ilhâdd›r, z›nd›kl›kd›r. A’râf
sûresi yüzyetmifldokuzuncu âyet-i kerîmesinde, (Allahü teâlân›n ismle-
rinde ilhâd edenleri, ya’nî ismleri de¤ifldirenleri terk edin. Onlar âh›retde
yapd›klar›n›n cezâs›n› çekeceklerdir) bildirilen mülhidlerdendirler.

[Bu âyet-i kerime, Allahü teâlân›n ismlerini de¤ifldirenlerin, terceme
edenlerin, doksandokuz ismden baflka ism söyleyenlerin, k›yâmetde azâb
çekeceklerini bildiriyor. Allah yerine tanr› diyenlerin bu âyet-i kerîmeden
korkmalar›, tevbe etmeleri lâz›md›r.]

Cezbesi sülûkdan önce olan herkes sevilmifllerden olamaz. Fekat sevil-
mifllerden olmak için cezbenin önce olmas› flartd›r. Evet, her cezbede se-
vilmifllerden az birfley vard›r. Çünki sevilmifl olmayanlarda cezbe olmaz. Bu
az birfley sonradan hâs›l olmufldur. Kendinden de¤ildir. Kendisinde bulu-
nan mahbûbiyyet hiçbirfleye ba¤l› de¤ildir. Sona varan her sâlik cezbeye ka-
vuflur. Fekat ço¤u sevenlerdendir. D›flar›dan az bir sevilmifllik gelmifldir. Bu
kadar fley sevilmifllerden olmak için yetiflmez. D›flar›dan sevilmiflli¤i geti-
ren sebeb, tezkiye ve tasfiyedir, ya’nî kalbin ve nefsin temizlenmeleridir.
Bafllang›çda olan birçok sâliklerde de, O Servere “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” uyduklar› için, az bir sevilmifllik hâs›l olur. Bu sevilmiflli¤i müntehî-
de de husûle getiren, yine o Servere “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak-
d›r. Sevilmifllerde de kendilerine ihsân edilmifl olan bu ni’metin meydâna
ç›kmas›, yine o Servere “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye” uyma¤a ba¤-
l›d›r. Hattâ, kendilerine, sevilmifl olmak ni’metinin verilmesi de, o Serve-
re “sallallahü aleyhi ve sellem” ba¤l›l›klar› oldu¤u içindir. Onun rabbi
ya’nî terbiye edicisi, yetifldiricisi olan ism, o Serverin “aleyhissalâtü vesse-
lâmü vetteh›yye” rabbi olan isme yak›n oldu¤u için, sevilmifllerden ol-
mufldur. Bunun için bu se’âdete kavuflmufldur. Her fleyin do¤rusunu Alla-
hü teâlâ bilir. Herkes, sonunda Onun huzûruna ç›kacakd›r. Hakl›y› mey-
dâna ç›karan Allahü teâlâd›r. Do¤ru yolu gösteren, do¤ru yola kavuflduran
Odur.

_________________

Niçin küfrân eder insân, Hudâ ni’met verir iken,
Utanmay›p eder isyân, kamûyu ol görür iken.
Beher an hamdü flükretmez, dahî ihsân› fikretmez,
Hergün Hakk› zikretmez, bedende cân durur iken?
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10
ONUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Kurb ve bu’d ve firâk ve
vasl›n bilinmeyen ma’nâlar›n› arz etmekdedir:

Kap›n›z hizmetçilerinin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek huzûrunuza
sunar ki, çok zemân oluyor, o yüksek kap› hizmetçilerinden haber gelme-
di. Gözlerimiz yoldad›r. Fârisî beyt tercemesi:

fiaflmay›n›z! Rûhuma hayât veriyor her ân,
Haber geldikce hep, uzakda kalan dostumdan.

Huzûrunuza kavuflmak ni’metine lây›k olmad›¤›m› biliyorum. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

Hayvanlar›n›z›n çan›n› uzakdan iflitmek bana yeter!

fiafl›lacak fleydir. Çok uzakda kalma¤a yak›nl›k ad›n› vermifller. Ayr›l›-
¤›n en ço¤una kavuflmak demifller. Sanki bu yak›nl›k ve kavuflmak kelime-
leriyle uzakl›¤› ve ayr›l›¤› bildirmek istemifller. Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acaba?
Yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada.

Bundan dolay›, sonsuz üzülmek ve durmadan düflünmek lâz›md›r. ‹ste-
nilenlerin de, sonunda isteyeni aray›c›, isteyici olmas› lâz›md›r. Sevilenin
de, seviciyi sevmekle sevici olmas› lâz›md›r. O, dînin büyü¤ü “minessale-
vâti ekmelühâ ve minetteh›yyâti efdalühâ” arananlar›n ve sevilenlerin
makâm›nda oldu¤u hâlde, sevicilerden oldu. Arayanlardan oldu. Bunun için,
o Serverin hâlini bildirenler: (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hep üzüntülü, hep düflünceli idi) dediler. O Server “aleyhissalâtü vesselâm”
(Benim çekdi¤im s›k›nt› gibi hiçbir Peygamber s›k›nt› çekmemifldir) buyur-
du. Sevenlerin, muhabbet yükünü tafl›malar› lâz›md›r. Sevilmifllerin bu
yükü kald›rmalar› güçdür. Dahâ söylersek, sonu gelmez. Arabî m›sra’ ter-
cemesi:

Aflk hikâyesinin sonu gelmez.

Mektûbu getiren fieyhullah Bahfl, biraz cezbe ve muhabbete mâlikdir.
Onun zorlamas›yla, yüksek kap›n›z›n hizmetçilerine birkaç kelime yaz›ld›.
Kendisi, yüksek hizmetinizde bulunma¤› çok istiyor. Bunun için yola ç›k-
d›. Önce burada birfleyler istedi. Fekat fakîrin çekindi¤ini anlay›nca, yal-
n›z görüflme¤e râz› oldu. Bu birkaç kelimeyi yazd›rd›. Mektûbu dahâ uza-
tarak sayg›s›zl›k yapmak edebsizlik olur.

_________________

Niçin k›lmazs›n, farz-› sünneti?
De¤il misin Muhammedin ümmeti? (Aleyhisselâm)
Anmazm›s›n, Cehennemi, Cenneti?
Îmân sâhibi kul böyle mi olur?
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11
ONB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Ba’z› keflfleri ve kusûr-
lar›n› görmek makâm›n›n hâs›l oldu¤u ve fieyh Ebû Sa’îd-i Ebül-Hayr›n sö-
zünün aç›klanmas› bildirilmekdedir:

Kölelerinizin en afla¤›s› olan Ahmed, yüksek kat›n›za sunar. Önceleri
kendimi içinde gördü¤üm makâm›, yüksek emrinize uyarak bir dahâ düflün-
düm. Üç halîfenin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim” bu makâmdan geçdikleri
görüldü. Fekat oras› makâm›m olmad›¤› ve çok kalmad›¤›m için, birinci ç›-
k›fl›mda onlar› görmemifldim. Bunlar gibi, Ehl-i beytin oniki imâm›ndan
‹mâm-› Hasen ve Hüseyn ve Zeynel’âbidînden baflkalar› da “rad›yallahü
teâlâ anhüm” bu makâmda yerleflmemifldi. Fekat buradan geçmifllerdi.
Çok inceleyerek anlafl›ld›.

Önce kendimi bu makâma uygun görmemifldim. Uygun olmamak iki dür-
lüdür. Birincisi, yollardan hiçbir yol bulunamamas›d›r. Bunun için, uy-
gunsuzluk olur. Bir yol gösterilince, bu uygunsuzluk aradan kalkar. ‹kin-
cisi, tam uygunsuzlukdur ki, aradan hiç kalkmaz. O makâma kavuflduran
yol iki dânedir, bir üçüncüsü yokdur. Ya’nî bir üçüncü yol görünmüyor. Bi-
rinci yol, kendini kusûrlu ve afla¤› görmekdir ve iyi niyyetlerini de be¤en-
memekdir. Kuvvetle çekildi¤i hâlde kendini kabâhatli bilmekdir. ‹kinci yol,
çekile çekile sülûkünü temâmlayan ve tâlibleri de çekip ulafld›rabilen bir
mürflidin sohbetine kavuflmakd›r. Allahü teâlâ, yüksek kap›n›zda saç›lan im-
kânlar›n›z›n yard›m› ile yarad›l›fldaki isti’dâd kadar birinci yoldan ihsân ey-
ledi. Yapd›¤›m iyiliklerden hiçbirini be¤enmiyorum. O iflin ayblar›n›, ku-
sûrlar›n› bulmad›kça, râhat edemiyorum. Sa¤ omuzumdaki meleklerin ya-
zaca¤› iyi bir ifl yapd›¤›m› bilmiyorum. Bu meleklerin elindeki sahîfelerin
bombofl oldu¤unu, meleklerin birfley yazmad›¤›n› anl›yorum. Böyle bir
kimseyi Allahü teâlâ be¤enir mi?

Dünyâda bulunan her insan, hattâ frenk kâfirlerini ve sap›klar›n›, z›n-
d›klar›, her bak›mdan kendimden dahâ iyi görüyorum. Bunlar›n en kötü-
sü olarak kendimi görüyorum.

Her ne kadar cezbe ile (Seyr-i ilallah) temâm oldu ise de, birkaç parça-
s› kalm›fld›. Bunlar da, (Seyr-i fillâh) makâm›n›n ortas›nda hâs›l olan fenâ-
da temâm oldular. Bu fenâdaki hâlleri bundan önce uzun uzun yazarak yük-
sek kap›n›za sunmufldum. Hâce-i Ahrâr hazretlerinin (Bu iflin sonu fenâ-
ya kavuflmakd›r) sözündeki fenâ, tecellî-i zâtdan ve seyr-i fillâhdan sonra
hâs›l olan fenâ olmal›d›r. (Fenâ-i irâdet) de bu fenân›n dallar›ndan biridir.
Fârisî beyt tercemesi:

Bir kimsede hâs›l olmazsa fenâ,
Hak teâlâya yol bulamaz aslâ!

Bu makâma ba¤l›l›¤› olmayanlar›n da iki dürlü olduklar› göründü:

Birincileri bu makâm› istiyorlar ve ona kavuflduran yolu ar›yorlar. ‹kin-
cileri bu makâm› istemiyorlar ve hiç aram›yorlar. Yüksek teveccühlerini-
zin, o makâma kavuflduran iki yoldan ikincisi ile oldu¤u dahâ çok görülü-
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yor ve bu yola dahâ uygun oluyor. Yüksek kap›n›zdan ald›¤›m emre uya-
rak, bir kaç fleyi bildirmek sayg›s›zl›¤›nda bulundum. Yoksa, fârisî m›sra’
tercemesi:

Ben o Ahmedim ki, eskisi gibiyim, eskisi gibiyim!

‹kinci olarak sunulur ki, o makâm› ikinci olarak inceledi¤imde, birbiri
üstünde, bir çok baflka makâmlar da göründü. Yalvararak, k›r›larak u¤rafl-
d›kdan sonra, önceki makâm›n üstündeki makâma kavufluldu. Bu makâm›n
hazret-i Osmân-› Zinnûreynin makâm› oldu¤u, di¤er halîfelerin de bura-
dan geçdikleri anlafl›ld›. Bu makâm da, tâlibleri yetifldirmek ve irflâd etmek
makâm›d›r. fiimdi, bunun üstünde de iki makâm bildirilecek ki, bunlar da
tekmîl ve irflâd makâm›d›r. Bunlardan biri, önceki makâm›n üstünde görül-
dü. Bu makâma ç›k›nca, hazret-i Ömer-ül-Fârûkun makâm› oldu¤u anla-
fl›ld›. Öteki üç halîfe de, bu makâmdan geçmifllerdir. Bu makâm›n üstün-
de hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n makâm› göründü “rad›yallahü anhüm ec-
ma’în”. Bu makâma da ç›k›ld›. Büyüklerimizden Hâce Nakflibend “kadde-
sallahü sirrehül akdes” hazretleri her makâmda yan›mda geliyordu. Öte-
ki üç halîfe de, bu makâmdan geçmifllerdi. Aram›zdaki ayr›l›k flu idi ki, biz
bu makâmlardan geçiyorduk. Onlar ise bu makâmlar›n sâhibleri idi. Biz,
yolcu olarak geçip gidiyorduk, onlar bu yüksek makâmlar›nda kal›yorlar-
d›. Bu makâm›n üstünde, yaln›z bir makâm vard›. Baflka hiç bir makâm gö-
rünmüyordu. Bu bir makâm, Peygamberlerin sonuncusu olan Muham-
med aleyhisselâm›n “aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâti
ekmelühâ” makâm› idi. Hazret-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ anh” makâm›
karfl›s›nda, çok yüksek, nûrdan bir makâm vard›. Bunun gibi hiç bir makâm
görülmemifldi, o makâmdan biraz dahâ yüksek idi. Kanapenin yerden da-
hâ yüksek olmas› gibi idi. Bu makâm›n, mahbûbiyyet makâm› oldu¤u an-
lafl›ld›. Bu makâm çok süslü ve ifllemeli idi. Onun süsleri, nakfllar› bana aks
etdi. Kendimi de öyle süslü gördüm. Bundan sonra, kendimi de latîf, mad-
desiz buldum. Hava gibi, yâhud bulut gibi, her tarafa yay›lm›fl oldu¤umu gör-
düm. Birkaç yeri, dahâ çok kaplad›m. Hâce Nakflibend hazretlerini, haz-
ret-i S›ddîk›n “rad›yallahü anhümâ” makâm›nda ve kendimi onun karfl›s›n-
daki makâmda buldum. Bildirdi¤im hâlde idim.

Bu çok tatl› iflleri b›rakmak istemiyorum. Fekat herkes, sap›kl›k, taflk›n-
l›k denizinde girdâba yakalanarak bo¤ulmakdad›r. ‹nsanlar› bu girdâbdan
kurtaracak kadar güçlü oldu¤unu anlayan bir kimse, bunlar›n hâline nas›l
seyirci kalabilir. Kendinin baflka ifli var ise de, bunlar› kurtarma¤a u¤rafl-
mas› lâz›md›r ve dahâ iyidir. Fekat bu ifli baflar›rken, hâs›l olan kuruntular
ve bozuk düflünceler için istigfâr etmek flartd›r. Bu ifl, ancak bu flartla fâide-
li olur, be¤enilir. Bu flart yerine getirilmezse, hiç be¤enilmez, afla¤›ya at›-
l›r. Fekat Hâce Nakflibend hazretleri ve Hâce Alâüddîn-i Attâr hazretleri
“kaddesallahü teâlâ esrârehümâ” bu flart› düflünmeyerek be¤enilmifllerdir.
Bu afla¤› kölenizin bu flart› düflünmeksizin çal›flmas› ise, ba’zan be¤enilmek-
dedir, ba’zan da at›lmakdad›r.

(Nefahât) kitâb›nda fieyh Ebû Sa’îd-i Ebül-Hayr›n sözleri aras›nda di-
yor ki, (Ayn, ya’nî kendisi kalmad›, eseri ya’nî izi nas›l kal›r. Müddessir sû-
resinin yirmisekizinci âyetinde buyuruldu¤u gibi, geride birfley kalmaz). Bu
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söz, ilk bak›flda güç göründü. Çünki, fieyh Muhyiddîn-i Arabî hazretleri ve
ona uyanlar diyorlar ki, birfleyin ayn› ya’nî kendisi yok olamaz. Çünki, Al-
lahü teâlâ o fleyin varl›¤›n› bilmekdedir. Yok olursa, Allahü teâlân›n bilgi-
si bilgisizlik olur. Ayn yok olmay›nca eseri nereye gidecek. Bu sözleri zih-
nimde yerleflmifldi. Ebû Sa’îd hazretlerinin sözü çözülemedi. Çok u¤rafld›m,
Allahü teâlâ, bu sözün iç yüzünü aç›¤a ç›kard›. Ayn da kalmaz, eser de kal-
maz oldu¤u anlafl›ld›. Kendimi de böyle olmufl buldum. Hiç güçlük kalma-
d›. Bu ma’rifetin makâm› da göründü, çok yüksek idi. fieyh Muhyiddînin
ve ona uyanlar›n söyledikleri makâm›n üstünde idi. Bu iki ma’rifet birbi-
rini bozmuyordu. Çünki, biri bir makâmda, öteki ise baflka makâmda an-
lafl›lm›fld›. Dahâ çok aç›klamak, sözü uzatacak ve usand›racakd›r.

fieyh Ebû Sa’îd hazretleri bu tecellînin devâml› oldu¤unu bildirmifldi. Bu
tecellînin ne demek oldu¤u ve devâml› olmas›n›n nas›l oldu¤u da gösteril-
di. Kendimde de bu hadîsi ya’nî tecellîyi aral›ks›z buldum. Bu hadîsin dâ-
imî olmas› çok az kimselere nasîb olur. [‹mâm-› Rabbânî “kuddise sir-
ruh” hazretlerinin (Hadîs) kelimesi ile anlatd›klar› fley, tecellî-i zâtî oldu-
¤u baflka mektûblardan anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlân›n zât›, baflkalar›na
çok aral›kla tecellî etdi¤i hâlde, kendisine aral›ks›z tecellî etmekdedir.]

Kitâb okumak hiç tatl› gelmiyor. Yaln›z büyüklerin yüksek makâmlar-
daki hâllerinin bir yere yaz›lmas›n›, sonra bunlar› okuma¤› istiyorum. Es-
ki büyüklerin hâllerini okumak, her fleyden dahâ tatl› geliyor. Ma’rifetle-
rin inceliklerini ve hele tevhîd-i vücûdî ve mertebelerin tenezzüllerini bil-
diren yaz›lar› okuyam›yorum. Bu hâlimi, fieyh Alâüddevle-i Semnânî haz-
retlerine çok uygun buluyorum. Bu bilgilerdeki zevkim ve hâlim onunla bir-
leflmekdedir. Fekat eski bilgilerim, bu ma’rifetleri inkâr etmeme ve sert kar-
fl›lamama mâni’ oluyor.

Ba’z› hastal›klar›n giderilmesi için birkaç kerre teveccüh olundu ve
te’sîri görüldü. Bunun gibi, birkaç ölünün mezârdaki hâlleri göründü.
Bunlar›n da azâblardan, s›k›nt›lardan kurtulmalar› için teveccüh olundu.
Fekat flimdi hiçbirfleye teveccüh etmeye gücüm kalmam›fld›r. Hiçbirfley için
kendimi toparlayam›yorum. Birkaç kimse bu fakîre sert davrand›lar ve ac›
söylediler. Bu fakîre ba¤l› olanlardan çoklar›n›, bofl yere incitdiler ve yer-
lerinden uzaklafld›rd›lar. Bundan dolay› gönlüme hiç bir toz konmad›, bir
s›k›nt› gelmedi, nerede kald› onlar›n kötülü¤ü zihnimizden geçmifl ola.

Sevdiklerimizden birkaç› cezbe makâm›nda flühûd ve ma’rifet elde et-
mifllerdi. Ve flimdiye kadar sülûk konaklar›na ayak basmam›fllard›r. Bun-
lar›n hâllerinden az bir fley sunuyorum. Cezbeyi bitirdikden sonra, Allahü
teâlân›n bunlar› sülûk ni’metine kavufldurmakla flereflendirmesini umuyo-
rum. fieyh Nûr, bulundu¤u makâmda ba¤l› kalmakdad›r. Cezbe makâm›n-
daki dahâ yukar› bir noktaya ç›kam›yor. Üzücü hareketleri ve hâlleri olu-
yor. Kabâhatini anlam›yor. Bunun için onun ifli ilerlemiyor. Bunun gibi, sev-
diklerimizin ço¤u, edebleri iyi gözetmedikleri için, olduklar› makâmlarda
kal›yorlar. fiuna flafl›l›r ki, bu fakîr hiç birinin yolda kalmas›n› dilemiyorum;
hattâ hepsinin ilerlemesini istiyorum. Fekat, elde olm›yarak iflleri öylece du-
ruyor. Hâlbuki bu yol çabuk kavufldurucudur. Mevlânâ Ma’hûd son nokta-
ya indi. Cezbeyi sonuna ulafld›rd›. O makâm›n arac›l›¤›na kavufldu ve ka-

– 23 –



fas›n› bir bak›mdan nihâyete ulafld›rd›. Önce s›fatlar›, hattâ s›fatlar› durdu-
ran nûru kendinden ayr› görmüfldü. Kendisini bofl bir kal›p olarak bulmufl-
du. Sonra s›fatlar› zâtdan ayr›lm›fl gördü. Bu görüflle, cezbe makâm›ndan
ehadiyyete kavufldu, flimdi herfleyi ve kendini yok sanmakdad›r. ‹hâta ve
ma’iyyet görmemekdedir. Gizlilerin gizlisine öyle ba¤lanm›fld›r ki, flaflk›n
ve câhil bir hâldedir. Seyyid fiâh Hüseyn de cezbe makâm›n›n sonuna yak-
lafld› ve bafl› son noktaya ulafld›. Bu da, Allahü teâlân›n s›fatlar›n› zât›ndan
ayr› görmekdedir. Fekat bir olan bu zât› her yerde bulmakdad›r. Bundan
zevk almakdad›r. Meyân Ca’fer de son noktaya yaklafld›. Çok sevinçlidir.
Hareketli ve seslidir. fiâh Hüseyne yaklaflm›fld›r. Di¤er sevdiklerimizin
hâlleri de baflka baflkad›r. Meyân fieyh ve fieyh Îsâ ve fieyh Kemâl, cezbe
makâm›nda yukar›ki noktaya ç›km›fllard›r. fieyh Kemâl, inmeye de baflla-
m›fld›r. fieyh Nâkürî yukar›daki noktan›n alt›na gelmifldir. Fekat dahâ gide-
cek çok yolu vard›r. Buradaki sevdiklerimizden, flimdiye kadar sekiz veyâ
dokuz, hattâ on kifli, yukar›daki noktan›n alt›na ulaflm›fld›r. Birkaç› nokta-
ya gelmifl ve inmeye bafllam›fllard›r. Kimisi noktaya yak›n, kimisi uzakd›r.
Meyân fieyh Müzemmil kendini yok buluyor. S›fatlar› asldan görüyor.
Mutlak olan varl›¤› her yerde buluyor. Hattâ hiçbirini görmüyor. Mevlânâ
Ma’hûda, tâlibleri yetifldirmek için izn vermenin iyi olaca¤› görünüyor.
Fekat, cezbeye uygun icâzet olacakd›r. Her ne kadar, onun da istifâde ede-
ce¤i birkaç fley kalm›fl ise de, gitmek için acele etdi, durmad›. Yüksek ka-
p›n›za kavuflmak için yola ç›kd›. Ona yar›yacak bir vazîfeyi kendisine bu-
yurursunuz. Bu afla¤› köleniz bildi¤ini yazd›. Emr sizindir. Hâce Ziyâeddîn
Muhammed bir kaç gün burada kald›. Biraz huzûr ve cem’›yyet edindi. Fe-
kat, sonunda, geçim s›k›nt›s›ndan kendini toparl›yamad›, askere gitdi.
Mevlânâ fiîr Muhammedin o¤lu da yüksek kap›n›za do¤ru yola ç›kd›. Biraz
huzûr ve cem’›yyet edinmifldir. Ba’z› engeller dolay›s› ile o kadar ilerliye-
medi. Dahâ çok yazmak sayg›s›zl›k olacakd›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle, kendi haddini bilmelidir!

Mektûbu yazd›kdan sonra bir hâl kaplad›, yazmakla anlat›lacak gibi de-
¤ildir. Bu hâlde iken (Fenâ-i irâde) hâs›l oldu. Dahâ önce de, bir fleye istek
kalmam›fld›. Fekat, istek büsbütün yok olmam›fld›. O hâlimi yüksek kap›-
n›za sunmufldum. fiimdi, irâde de kökünden kaz›nd›. fiimdi ne istenilen bir-
fley var, ne de istek var. Bu fenân›n flekli de gösterildi. Bu makâma uygun
olan birçok bilgiler de verildi. Bu bilgiler çok ince ve kar›fl›k olduklar›ndan
yaz›lmas› güç oluyor. Bunun için, bunlar üzerinde kalem yürütemedim. Bu
fenân›n hâs›l oldu¤u ve ilmlerin verildi¤i zemân vahdetden ileride yepye-
ni fleyler göründü. Vahdetin ötesinde birfley görülemiyece¤i, hattâ hiçbir
ba¤l›l›k bulunmad›¤› belli ise de, bulunan› yazma¤› emr buyurmufldunuz.
Birfleyi iyi anlamad›kça yazma¤a cesâret edemiyorum. Bu makâm›n flek-
li, vahdetin ötesinde öyle göründü ki, Egre flehri Delhi flehrinin ötesinde
bulundu¤u gibi. Bu görüflün do¤rulu¤unda hiç flübhe kalmad›. Her ne ka-
dar, gözümde ne vahdet var, ne vahdetden ötesi var ve ne de hakîkat ola-
rak veyâ hakk› onun ötesinde bilece¤im bir makâm var. Hayret ve cehâlet
tamd›r. Bu görüfllerle, hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›fld›r. Ne yazaca¤›m› bi-
lemiyorum. Hep birbirine uymayan fleyler, hiçbiri anlat›lam›yor. Fekat, hep-
sinin varl›¤›nda flübhem yokdur. Estagfirullah ve etûbü ilellah min cemî’i
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mâ kerihallah, kavlen ve fi’len ve hât›ran ve nâz›ran. [Ya’nî, Allahü teâlâ-
dan magfiret dilerim ve Allahü teâlân›n be¤enmedi¤i sözden, iflden, düflün-
ceden ve görüflden Allahü teâlâya tevbe ederim.]

fiimdi anlafl›ld› ki, bundan önce s›fatlar›n fenâs› ya’nî, s›fatlar› unut-
mak, s›fatlar›n birbirlerinden ayr›lmamalar›na sebeb olan fleyler de fenâ idi.
Bu fleyler, vahdetde bulunmakda idiler. Bunlar yok olmufllard›. fiimdi, s›fat-
lar›n kendileri de, vahdetde bulunarak olsa bile, yok oldu. Ehadiyyet kah-
ramân›, varl›kda hiçbir fley b›rakmad›. ‹lm-i ilâhîde, s›fatlar›n topluca veyâ
birer birer olan ayr›l›klar› da kalmad›. Yaln›z hâric göründü. (Allahü teâlâ
var idi. Ondan baflka hiçbir fley yok idi.) fiimdi de böyledir. Bundan önce,
bu hadîs-i flerîfi yaln›z biliyordum. Fekat, bu hâlde de¤ildim. Bu hâlimin do¤-
rulu¤unda veyâ yanl›fll›¤›nda bu fakîri uyand›raca¤›n›z› ümmîd ederim.

Mevlânâ Kâs›m Alînin tekmîl makâm›na erifldi¤i görülüyor. Oradaki sev-
diklerimizden birkaç›n›n da, bu makâma ulafld›klar› anlafl›l›yor. Herfleyin
do¤rusunu ancak Allahü teâlâ bilir.

12
ON‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Fenâ ve Bekâ makâm›-
n›n hâs›l oldu¤unu ve Seyr-i fillah ve Tecellî-i zâtî bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z kölelerinin en afla¤›s› olan Ahmed, sunar ki, kusûrlar›m-
dan hangisini bildireyim. Allahü teâlân›n istedi¤i olur. Onun istemedi¤i ol-
maz. Hiç kimsede hareket ve kuvvet olmaz. Ancak, büyük ve yüksek olan
Allah›n dilemesi ile olur. (Fenâ-fillâh) ve (Bekâ-billâh) makâm›na ba¤l› olan
ilmleri, Allahü teâlâ ihsân ederek aç›klad›. Böylece herfleyin özü anlafl›l-
d›. (Seyr-i fillah) ve (Tecellî-i zâtî-i berkî)nin ne olduklar› ve Muhamme-
dî-yül-meflreb kime dendi¤i, bunlara benzer fleyler anlafl›ld›. Her makâm-
da, bu makâma lâz›m olan fleyleri gösterildi ve hepsinden ileri götürüldüm.
Evliyâullah›n haber verdikleri fleylerden, gösterilmedik ve geçirilmedik pek
az› kald›. Be¤endiklerini sebebsiz olarak be¤enirler. Herfleyin kendisi,
maddesi, mahlûk oldu¤u gibi, yarat›l›fllar›nda bulunan kâbiliyyetlerin, uy-
gunluklar›n da, mahlûk olduklar› anlafl›ld›. Allahü teâlâ, kâbiliyyetlerin te’sî-
ri alt›nda de¤ildir. Hiçbirfleyin Ona hükm etmesi câiz de¤ildir. Dahâ uza-
tarak sayg›s›zl›k yapmakdan çekindim. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle olan, haddini bilmelidir.

13
ONÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Yolun sonsuz oldu¤u ve
hakîkat bilgilerinin, islâmiyyet bilgilerine uygun oldu¤u bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z kölelerinin en afla¤›s› olan Ahmed, sunar ki, bu yolun
sonsuzlu¤undan, bitmez tükenmez olmas›ndan âh ederim! Binlerle âh ede-
rim! Yolda çok h›zl› götürüyorlar ve çok fleyler ihsân ediyorlar. Bunun
içindir ki, büyükler, Seyr-i ilallah yolculu¤unun ellibin senelik yol oldu¤u-
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nu bildirmifllerdir. Belki de, Me’âric sûresinin dördüncü [4] âyetinde, (Me-
lekler ve rûh oraya bir günde var›rlar. Bu günün uzunlu¤u ellibin senelik yol-
dur) buyurulmakla bu yola iflâret edilmifldir. Yolun çoklu¤u bizi çok üzdü.
Ümmîdlerimiz kesildi. Fekat hemen fiûrâ sûresinin yirmisekizinci [28] âye-
tinde; (Ümmîd kesildikden sonra, O, fâideli ya¤mur gönderir ve rahmeti-
ni yayar) müjdesi, bizi sevindirdi. Birkaç günden beri eflyâda seyr, ya’nî yol-
culuk hâs›l olmufldur. Fekat, talebeler ç›lg›nl›k gösterdiklerinden, yine on-
larla u¤raflma¤a bafllan›ld›. Dahâ o makâma kavuflaca¤›m› sanm›yorum. Fe-
kat, talebeler s›k›fld›rd›klar› için, hayâ ve ihsân duygular› ile onlara birfley-
ler söylüyorum. Bundan önce tevhîd-i vücûdî bilgilerine ba¤lan›p kalm›fl-
d›m. Hâlimi arka arkaya yüksek kap›n›za bildirmifldim. ‹flleri, s›fatlar› as-
la vermifldim. ‹flin içyüzü anlafl›l›nca, o bilgilerden kurtuldum. Terâzinin (He-
me ezûst) kefesinin a¤›r basd›¤›n› anlad›m. Yüksekli¤in böyle görüflde ol-
du¤unu, (Heme ûst) demekde olmad›¤›n› anlad›m. Fi’llerin ve s›fatlar›n on-
dan baflka olduklar› anlafl›ld›. Herbirini ayr› ayr› göstererek, yukar› merte-
beye ç›kard›lar. fiübheler hiç kalmad›. Keflflerin hepsi, ahkâm-› islâmiyye-
nin aç›k bilgilerine tam uymakdad›r. ‹slâmiyyetin aç›kça bildirdiklerinden
k›l kadar ayr›l›klar› yokdur. Tesavvufcular›n birkaç›, islâmiyyetin aç›kça bil-
dirdiklerine uym›yan keflfler bildirmifller ise de, yâ yanl›fl anlam›fllar veyâ
sekr, ya’nî flü’ûrsuzluk hâlinde iken söylemifllerdir. Bât›n›n zâhire uygun-
suz oldu¤u hiç görülmemifldir. Tesavvuf yolunun ortas›nda, zâhire uymayan
fleyler görünüyor ise de, bunlar da zâhire uydurulur. Zâhirle bât›n birlefl-
dirilir. Yolun sonuna varanlar›n bât›n›, islâmiyyetin zâhirine hep uygun olur.
Âlimler ile bu büyükler aras›nda yaln›z bir ayr›l›k vard›r ki, âlimler düflü-
nerek ve ilm yolu ile bilirler. Bu büyükler ise, keflf ederek, tad›n› alarak bu-
lurlar. Bu büyüklerin hâllerinin do¤ru olmas›na birinci alâmet, islâmiyye-
tin zâhirine uygun bulunmalar›d›r. fiu’arâ sûresi onüçüncü âyet-i kerîmesi
(Gö¤süm daral›yor, dilim söylemez oluyor) bunlar›n hâline uygundur. Ne
yazaca¤›m› bilemiyorum. Hâllerimin birço¤unu kaleme alam›yorum. Mek-
tûblarda da yazacak yer kalm›yor. Belki bunda da bir hikmet vard›r. Uzak-
da kalan bu mahrûmu k›ymetli teveccühünüzden ve garîblere olan merha-
metinizden ay›rmay›n›z. Yolda b›rakmay›n›z. Fârisî beyt tercemesi:

Bu söze sebeb olan sensin,
Uzarsa uzatan da sensin.

Mektûbu uzatmak sayg›s›zl›¤›ndan çekiniyorum. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle olan haddini bilmelidir.

14
ONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Yolculukda hâs›l olan fley-
leri ve birkaç talebenin hâllerini bildirmekdedir:

Yüksek kap›n›z›n kölelerinin en afla¤›s› olan Ahmed sunar ki, mahlûk-
lar›n mertebelerinde görülen tecellîlerden biraz›, önceki mektûbda su-
nulmufldu. Ondan sonra (Vücûb), ya’nî varl›¤› lâz›m olan mertebe görün-
dü. Bütün s›fatlar bu mertebededir. Çirkin, siyâh bir kad›n fleklinde görün-
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dü. Bundan sonra ehadiyyet, ya’nî bir olan varl›k, ince bir d›var üstünde du-
ran uzun bir genç adam fleklinde tecellî etdi. Bu iki tecellî hakkânî olarak
göründüler. Bundan evvelki tecellîler böyle görünmüyordu. Bu zemân öl-
mek istedim. Kendimi büyük bir deniz kenâr›nda ayakda gördüm. Kendi-
mi denize atmak istedim. Fekat arkamdan bir ip ile ba¤lanm›fl idim. Bunun
için denize atlayamad›m. Bu ipin, maddeden yap›lm›fl olan bedene olan ba¤-
l›l›klar oldu¤unu anlad›m. ‹pin, kopmas›n› istedim.

Öyle bir hâl oldu ki, gönlümün Allahü teâlâdan baflka hiçbirfleyi isteme-
di¤ini anlad›m. Bundan sonra vücûb makâm›n›n bütün s›fatlar› göründü.
Bu s›fatlar, bir bak›mdan birçok fleylerin aynalar› oldular. Dahâ sonra bu
aynalarda görünen fleylerin hepsi afla¤› döküldüler. Geride yaln›z vücûb ma-
kâm›n›n s›fatlar› kald›. Bunlarda görülen fleylerin ayr›lmalar›, dökülmele-
ri de görüldü. fiimdi s›fatlar›n asla verildi¤i anlafl›ld›. Onlarda görülen
fleylerden ayr›lmadan önce, asla verilemezlerdi. Belki verilmifl gibi görü-
lürlerdi. (Tecellî-i sûrî)ye kavuflanlar›n hâli böyledir. S›fatlar asla verilin-
ce, (Fenâ-i hakîkî) hâs›l oldu. Bundan sonra kendimdeki ve baflkalar›nda-
ki s›fatlar› birbirinin benzeri buldum. Yerlerinin baflka baflka olmas› orta-
dan kalkd›. Böyle olunca gizli flirklerin inceliklerinin birço¤undan kurtul-
dum. fiimdi ne Arfl kald›, ne yer kald›, ne zemân, ne mekân, ne alt› cihet ve
ne de eflyây› ay›ran s›n›rlar kald›. E¤er senelerce düflünsem âlemden bir zer-
renin yarat›lm›fl oldu¤unu bilemem. Bundan sonra, kendime mahsûs olan
(Te’ayyün), kendime mahsûs olan vech göründüler. Bu te’ayyün, eski ve par-
ça parça bir elbise gibiydi. Bir kimse giymifl idi. O kimsenin kendime mah-
sûs vech oldu¤unu anlad›m. Fekat hakkânî olarak anlafl›lmad›. Dahâ son-
ra bu adam›n yukar› taraf›nda ve kendisine bitiflik ince bir post göründü.
Kendimi o post olarak buldum. Bu te’ayyün elbisesini kendimden uzak gör-
düm. O post üzerinde bir nûr göründü. Biraz sonra gene yok oldu. Bu post
ve elbise de yok oldular. Eskisi gibi câhil ve flaflk›n kald›m. Bu görünen fley-
lerden anlad›klar›m› yüksek kap›n›za bildirece¤im. Do¤rusu ile yanl›fl›n› iflâ-
ret buyurursunuz. fiöyle ki, o görünen kimse, (Ayn-› sâbite)dir. Vücûb ile
imkân aras›nda bir geçit gibidir. ‹ki yüzü birbirine benzemez. Aras›nda el-
bise bulunan ve nûr görülen o post da vücûd ile adem aras›nda geçitdir. Ken-
dimi o post bulmufldum. Bu da, varl›kla yokluk aras›ndaki geçite kavuflmak-
d›r. Bundan önce rü’yâlarda da, kendimi böyle geçit bulmufldum. Fekat o
âfâkda idi. fiimdi ise enfüsdedir. Ya’nî kendimdedir. ‹kisi aras›nda baflka bir
ayr›l›k dahâ görülmüfldü. Fekat flimdi yazarken onu unutdum. Her ze-
manki hâlim flaflk›nl›k ve câhillikdir. Aras›ra böyle oyunlar da hâs›l oluyor
ve sonra yok oluyor. Geride ma’rifetleri kal›yor. Ba’z› fleylerin ne oldu¤u-
nu anl›yam›yorum. Hât›r›mda kalanlara da güvenemiyorum. Bunun için he-
men yazmak sayg›s›zl›¤›nda bulunuyorum. Böylece, yüksek iflâretinizle, bun-
lara güvenim hâs›l olur. K›ymetli teveccühleriniz yard›m›yla alçak fleylere
olan ba¤l›l›klardan kurtulaca¤›m› ümmîd ediyorum. ‹mdâd›ma yetiflmez-
seniz iflim çok güçdür. Fârisî beyt tercemesi:

Hakk›n ve hak adamlar›n›n yard›m› olmadan,
Melek de olsa kurtulamaz yüz karal›¤›ndan.

Hindistân›n meflhûr fleyhlerinden fieyh Abdüllah-i Niyâzînin o¤lu fieyh
Tâhâ ve hüddâm hâc› Abdül’azîz yüksek kap›n›z› çok özlemekdedirler. fieyh
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Tâhâ da mubârek ayaklar›n›zdan öper ve kabûl buyurulmas› için yalvar›r.
Bu yüksek tarîka girmek istiyor, candan yalvard›. ‹stihâre yapmas›n› söy-
ledim. Görünüflde çok uygundur. Burada zikr etmesini ö¤renen sevdikle-
rimizin ço¤u râb›ta yapmakdad›r. Bir k›sm› rü’yâ, vâk›’a esnâs›nda râb›ta
al›p gelmekdedir. Bir ço¤u da Delhiden gelmeden önce râb›ta etmifllerdir.
Önce huzûra ve flü’ûrsuzlu¤a dal›yorlar. ‹çlerinden birkaç›, s›fatlar› asla ve-
riyorlar, ya’nî ondan görüyorlar. Geri kalanlar› böyle de¤ildir. Fekat hiç-
biri tevhîd-i vücûd ve nûrlar› görmek ve keflflere kavuflmak yoluna gitmi-
yor. Molla Kâs›m Alî ve Molla Mevdûd Muhammed ve Abdül-Mü’min, gö-
rünüflde cezbe makâm›n›n üst noktas›na varm›fllard›r. Fekat Molla Kâs›m
Alî inmeye bafllam›fld›r. Geri kalan ikisinin inmesi bilinmiyor. fieyh Nûr da
noktaya yak›nd›r, fekat kavuflamam›fld›r. Molla Abdürrahmân da noktaya
yak›nd›r. Kavuflmas›na az kalm›fld›r. Molla Abdülhâdî o makâmda huzû-
ra ve flü’ûrsuzlu¤a dalm›fld›r. Diyor ki, (Her bak›mdan hiçbirfleye benzeme-
yen bir varl›¤› “celle flânüh” her fleyde hiç birine benzemeksizin görüyorum.
Her ifli Onun yapd›¤›n› anl›yorum). Yüksek ni’metleriniz, tâliblere ve el-
veriflli olanlara durmadan ya¤makdad›r. Bu ni’metleri onlara ulafld›rmak-
da bu afla¤› kölenizin hiç hizmeti olmuyor. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Ben o eski Ahmedim, hiç de¤iflmedim.

Bir gün vak’alardan bir vak’ay› anlat›rken (O, sevilmifllerden olmasay-
d›, maksada kavuflmakda çok güçlük çekerdi) buyurmufldunuz. Bu mahbû-
biyyetin yüksek ihsân›n›za ba¤l› oldu¤unu da bildirmifldiniz. Bu müjde-
nizden çok ümmîdliyim. Bu taflk›nl›klar›m ve sayg›s›zl›klar›m ondand›r.

15
ONBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. ‹nifl makâm›ndaki hâl-
leri ve birkaç gizli bilgiyi aç›klamakdad›r:

Hâz›r olan gâibin, bulmufl olan kaç›rm›fl›n, kavuflmufl olan mahrûmun
sundu¤u flöyledir ki: Çok zemând›r onu arard›m, hep kendimi bulurdum.
Sonra, iflim öyle oldu ki, kendimi arasayd›m, onu bulurdum. fiimdi, onu gayb
etdim, kendimi buluyorum. Onu kaç›rd›¤›m hâlde aram›yorum, yok oldu-
¤u hâlde özlemiyorum. ‹lm bak›m›ndan huzûrday›m, kavuflmuflum, karfl›-
l›yorum. Zevk bak›m›ndan ise, gayb etdim, aram›yorum. Zâhiri bekâ, bâ-
t›n› fenâd›r. Bekâda iken fânîdir. Fenâda oldu¤u hâlde bâkîdir. Fekat, ilm-
le olan fenâd›r ve zevkle olan bekâd›r. ‹fli, düflmekde ve inmekdedir. ‹ler-
lemekden ve yükselmekden kalm›fld›r. Onu, kalbden kalbin sâhibine götür-
müfllerdi. fiimdi kalbin sâhibinden kalb makâm›na indirdiler. Rûh, nefsden
kurtulmufldu. Nefs de itmînâna kavufldukdan sonra rûhun nûrlar›n›n çok-
lu¤undan ç›km›fld›. fiimdi rûh ile nefsi onda toplad›lar. Onu her ikisi ara-
s›nda geçit yapd›lar. Bu arac›l›kla, yukar›dan almak, afla¤›ya vermek ni’me-
tini ihsân etdiler. Fâideli fleyleri al›r, ald›klar›n› baflkalar›na verir. Hem al›-
c› ve hem vericidir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Dahâ söylersem, sonu gelmez.

Yüksek makâm›n›za sunulur ki, sol el, kalb makâm›na iflâretdir. Kalbin
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sâhibine yükselmeden öncedir. Yukar›dan indikden sonra kalb makâm›na
getirirler. Bu makâm baflkad›r. Sa¤ ile sol aras›nda geçitdir. Kavuflanlar, bu-
nu iyi bilir. Sülûk yapmam›fl olan meczûblar, kalb makâm›na var›rlar. Bun-
lara (Erbâb-i kulûb) denir. Kalbin sâhibine kavuflmak için sülûk yapmak
lâz›md›r. Bir makâm›n bir kimseye verilmesi demek, ona bu makâmda
husûsî bir flân hâs›l olmas› demekdir. Bu flân ile, o makâm›n erbâb›ndan ay-
r›l›r. Ayr›l›klar›ndan biri, cezbenin, önce olmas› demekdir ve o makâmda
husûsî bekâs› hâs›l olarak o makâm›n bilgilerine ve ma’rifetlerine kavuflur.
Kalb makâm›n›n bilgileri ve cezbenin, sülûkün, fenâ ve bekân›n ne ol-
duklar› ve bunlara benzer bilgiler, bundan evvelki mektûblarda, yaz›larak
sunulaca¤› bildirilen kitâbda aç›klanm›fld›r. Mîr Seyyid fiâh Hüseyn, ace-
le ile yola ç›kd›, temize çekmek nasîb olmad›. Bu kitâb üzerindeki k›ymet-
li düflüncelerinizi ve emrlerinizi okumakla flerefleniriz inflâallahü teâlâ. Azîz
Mütevakk›f cezbe makâm›nda yukar›dan inmifldir. Fekat yüzü bu âleme de-
¤ildir. Hep yukar›ya bakmakdad›r. Yükselmesi baflkas›n›n çekmesiyle ol-
du¤u için cezbeye uygundur. ‹nerken, birlikde az birfley getirdi. Nisbetinin
asl›, baflkas›na ba¤l› olan teveccüh idi. Kendisini bu teveccüh yükseltiyor-
du. Bu nisbeti flimdi de vard›r. Cezbe nisbetinde, ceseddeki rûh gibidir ve
karanl›kda bulunan ›fl›k kayna¤› gibidir. Fekat bu cezbe, büyüklerimizin bil-
dirdi¤i cezbe de¤ildir “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”. O cezbe, Hâce-i Ah-
râr “kuddise sirruh” hazretlerine yüksek dedelerinden gelmifldir. [Ya’nî an-
nesinin dedelerinden gelmifldir. (Reflehât) kitâb›.] O büyüklerin, bu makâm-
da husûsî flânlar› vard›r. Birkaç talebe rü’yâda gördüler ki, yukar›da ad› ge-
çen Azîz Mütevakk›f, Hâceyi yimifldir. Bu rü’yâ, bu makâm›n görünece¤i-
ni göstermekdedir. Bu cezbenin fâide vermek makâm› ile ilifli¤i yokdur. Bu
makâmda, yüz, hep yukar› do¤rudur ve hep flü’ûrsuzluk lâz›md›r. Cezbe ma-
kâmlar›ndan ço¤una kavufldukdan sonra bunlar sülûke uygun olmaz. Bun-
lar› yazarken o makâma do¤ru idim. Ba’z› incelikleri göründü. Sebebsiz te-
veccüh olunam›yor. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. O azîz, birkaç
aydan beri afla¤› inmifldir. Fekat bu cezbe makâm›na tam girmiyor. Bu
makâm›n flân›n› bilmedi¤i için giremiyor. Da¤›n›k düflünceleri buna sebeb
oluyor. Bu saçma yaz›lar yüksek kap›n›za kavufldu¤u zemânda, bu makâ-
ma tam girece¤ini ümmîd ederim. Hâce hazretlerini bundan sonra tam in-
dirirler.

16
ONALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Yükselmede ve inmede-
ki hâlleri bildirmekdedir:

Talebenizin en afla¤›s› sunar ki, Mevlânâ Alâ’üddîn okflay›c› mektûbu-
nuzu getirdi. Yaz›l› olan fleyleri aç›klamak için zemân buldukça müsvedde
hâz›rlad›m. O bilgileri temâmlay›c› birkaç fley dahâ düflündük, ama, bunla-
r› yazamadan mektûb yola ç›kd›. ‹nflâallahü tebâreke ve teâlâ ayr›ca yük-
sek kap›n›za sunulur. fiimdi, temize çekilmifl olan baflka bir kitâb gönderil-
di. Bu kitâb, dostlar›m›zdan birkaç›n›n dile¤i üzerine yaz›ld›. Bu yolda fâ-
ideli olacak nasîhatlar›n yaz›lmas›n› istemifllerdi. Buna göre, çal›flaca¤›z
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demifllerdi. Do¤rusu, efli olm›yan, çok fâideli bir kitâb oldu. Onu yazd›kdan
sonra Resûlullah “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye” hazretlerinin, üm-
metinin âlimlerinden birço¤u ile hâz›r olduklar› anlafl›ld›. Bu kitâb› mubâ-
rek eline ald›. Merhameti çok oldu¤undan, onu öpdü, âlimlere göstererek
(böyle îmân etmek lâz›md›r) buyurdular. Bu bilgileri ö¤renmekle flerefle-
nenler nûrlu, herkesden yüksek idiler ve çok k›ymetli idiler. O serverin “aley-
hissalâtü vesselâm” karfl›s›nda ayakda idiler. Sözü uzatm›yal›m, bu hâli
herkese bildirmek için bu fakîre emr buyurdular. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Kerîmlerle yap›lan ifller zor olmaz.

Yüksek huzûrunuzdan ayr›ld›¤›m günden beri, gözüm hep yukar›da
oldu¤u için irflâd makâm›na o kadar hevesim kalmad›. Çok zemân oluyor
ki, bir köfleye çekilip, oturmak istiyorum. Benimle oturmak, konuflmak is-
tiyenler gözüme arslan ve kaplan görünüyor. Herkesden uzaklaflmaya ka-
râr vermifldim. Fekat istihâre uygun gelmedi. Maksada yaklafld›ran dere-
celer sonsuz ise de, çok yukar›lara yükselmek oluyor. Götürüyorlar ve
getiriyorlar. Allahü teâlân›n diledi¤i yere kadar götürdüler. Büyüklerin hep-
sinin makâmlar›ndan geçirdiler. Fârisî beyt tercemesi:

Bu afla¤› aral›kdan bir gül ald›lar,
Elden ele, yüksek yere ulafld›rd›lar.

Bu arada büyüklerin rûhlar›n›n yard›mlar›n› yazacak olsam çok uzun sü-
rer. K›saca bildiriyorum. Z›l makâmlar›ndan geçirdikleri gibi, bunlar›n
asl› olan makâmlar›n hepsinden de geçirdiler. Allahü teâlân›n ihsânlar›n-
dan hangi birini yazay›m. Diledi¤i kulunu sebebsiz kabûl ediyor. Vilâyetin
çok çeflidlerini, yüksek derecelerini gösterdiler. Hangi birini yazaca¤›m› bi-
lemiyorum. Zilhicce ay›nda, derecelerden indirerek kalbin vilâyeti makâ-
m›na kadar getirdiler. Buras›, baflkalar›n› yükseltebilmek ve irflâd etmek ma-
kâm›d›r. Fekat bu makâm için dahâ temâmlay›c› ve olgunlafld›r›c› fleyler lâ-
z›md›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Buna ne zemân kavuflulur, ifl kolay de¤ildir.

Sevilenlerden, istenilenlerden olup, o kadar çok konaklardan geçirdi-
ler ki, mürîdler, isteyiciler, Nûh aleyhisselâm›n ömrü kadar çal›flsalar bu-
na kavuflamazlar. Böyle ilerlemek yaln›z istenilenler için olsa gerek. Mü-
rîdler bu yola ad›m bile atamazlar. Çünki, efrâd›n ç›kabilecekleri makâm,
asl olan makâmlar›n bafllang›c›d›r. Efrâd›n ço¤u buraya yol bulamaz bile.
Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ
büyük ihsân sâhibidir.

‹rflâd ve tekmîl mertebelerinde durup kalman›n sebebi budur. Nûrun bu-
lunmamas› da, gayb karanl›¤›n›n yay›lmas›ndan ileri gelmekdedir. Baflka
bir sebeb yokdur. Herkes, kendi hayâllerinden birfleyler söylüyor. Bunla-
ra k›ymet vermemelidir. Fârisî beyt tercemesi:

Âlimi anlamaz câhil, söyler hep kelâm,
Onun için sözü k›sa kes, sabr et vesselâm.

Hayâl ile, zan ile söylenen fleyler üzerinde durmak, çok zararl› olabilir.
O kimselere söyleyiniz ki, bu gönlü yaral›n›n hâllerinden hayâl olan bak›fl-
lar›n› çevirsinler. Bakmak için yer çokdur. Fârisî beyt tercemesi:
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Gayb olmuflum beni aramay›n,
Gayb olanlara birfley söylemeyin.

Allahü teâlân›n gayretini, gazab›n› düflünmelidir. Allahü teâlân›n yük-
seltmek istedi¤i birfleyi afla¤› düflürücü fleyler söylemek çok uygunsuz olur.
Allahü teâlâya karfl› gelmek olur. Kalb makâm›na inmek, hakîkatda fark,
ya’nî ayr›l›k makâm›na inmekdir ki, (‹rflâd makâm›)d›r. Burada fark demek,
nefsin rûhdan ve rûhun nefsden ayr›lmas› demekdir. Bundan önce cem’ ve
fark makâmlar›ndan anlafl›lan fleyler, (Sekr) ya’nî flü’ûrsuzlukdan idi. Hak-
k› halkdan ya’nî Allahü teâlây› mahlûklardan ayr› görme¤e (Fark makâ-
m›) diyorlar. Bu do¤ru de¤ildir. Böylece bu rûhu hak san›yorlar ve bunun
nefsden ayr›lmas›n› görme¤e, Hak teâlân›n mahlûklardan ayr›lmas›n› gör-
mek diyorlar. Sekr hâlinde olanlar›n edindikleri bilgilerin ço¤u böyledir.
Çünki, iflin do¤rusu, orada bulunmaz. Her ifl Allahü teâlân›n emri ile olur.
Cezbe ve sülûk sâhiblerinin bilgilerini ve bu iki makâm›n ne olduklar›n›,
ayr› bir kitâb hâlinde uzun yazd›m. Yüksek huzûrunuza sunulacakd›r.

17
ONYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Yükselmedeki ve inifl-
deki hâllerden birkaç› bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z hizmetçilerinin en afla¤›s› olan Ahmed sunar: Burada-
ki sevdiklerimizden biri, çok zemândan beri, oldu¤u yerde kalm›fld›. Bu
mektûbun yaz›ld›¤› gün, bu makâmdan ç›kar›larak afla¤› indirildi¤i anlafl›l-
d›. Fekat tam indirilmemifldir. Bu makâm›n alt›nda kalm›fl olan derecele-
re de götürüldü. Bu üstdeki makâmdan inme¤e bafllam›fld›r. Bundan son-
ra her ne hâl olursa aç›¤a vurulacak ve yüksek huzûrunuza yaz›lacakd›r. Bu
hâle kavuflan da, hâli aç›ld›kdan sonra kendisi birfley yazarsa, do¤ru olur.
Bu inifli kuvvetli oldu¤u için ve bu afla¤› köleniz cüllâb [gülsuyu] flerbeti içe-
rek hâlsizlefldi¤im için bu iniflin sonunu inceliyemedim. ‹nflâallahü teâlâ onu
da bildirirler.

18
ONSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Telvînden sonra olan tem-
kîni, Vilâyetin üç mertebesini ve Vücûd-i teâlân›n Zât-i teâlâdan ayr› ol-
du¤u bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z›n kölelerinin en afla¤›s›, günâh› çok Ahmed bin Abdü-
lehad sunar ki, hâllerin ve ma’rifetlerin gelme¤e bafllad›¤› günden beri, bun-
lar› yüksek kap›n›za bildirmek sayg›s›zl›¤›nda bulundum ve çok ileri gitdim.
Allahü teâlâ, yüksek teveccühlerinizin yard›m›yla, hâllere ba¤l› kalmakdan
kurtard›. Telvînden temkîne kavufldurdu. Ya’nî de¤iflik hâllerden kurtar›p
sükûnete kavufldurdu. fiimdi hayret, flaflk›nl›k ve üzüntüden baflka elime hiç-
birfley geçmiyor. Vasl yerine fasl ve kurb yerine bu’d hâs›l oldu. Ma’rifet-
ler kalmad›. ‹lm gitdi. Cehl kaplad›. Bu flaflk›nl›kla mektûb da yaz›lamaz ol-
du. Yaln›z, günlük olup bitenleri yazarak, k›ymetli vaktlerinizi alma¤a da
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elim varmad›. Kalbimi so¤ukluk o kadar kaplad› ki, hiçbirfleyle k›z›flam›-
yor. Tenbeller gibi hiçbir ifl yapam›yorum. Fârisî beyt tercemesi:

Ben hiçim, hiçden de afla¤›,
Hiçden bir ifl hâs›l olur mu?

Sözümüze gelelim. fiimdi (Hakk-ul-yakîn) ile flereflendirdiler. Burada
ilm ve ayn, ya’nî bilmek ve görmek birbirine perde de¤ildirler. Fenâ ile be-
kâ bir aradad›r. Hayret, flaflk›nl›k içinde ilm ve flü’ûr vard›r. Gayb etmifl iken
kavuflmufldur. ‹lm ve ma’rifet varken cehl ve dalg›nl›k içindedir. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

Çok flafl›l›r. Hem kavufldum, hem flaflk›n oldum.

Allahü teâlâ yaln›z kendi sonsuz merhametiyle yüksek derecelerde
ilerletiyor. (Vilâyet makâm›)n›n üstünde (fiehâdet makâm›) var. Vilâyetin,
flehâdet makâm› yan›ndaki yeri, sûretlerin tecellîsinin zât›n tecellîsi yan›n-
daki yeri gibidir. Hattâ, bu ikisi aras›ndaki uzakl›k, o ikisi aras›ndaki uzak-
l›kdan kat kat çokdur. Bunu önceden de bildirmifldim. fiehâdet makâm›-
n›n üstünde (S›ddîkl›k makâm›) var. Bu iki makâm aras›ndaki uzakl›k, ke-
lime ile anlat›labilenden dahâ çok ve iflâret olunabilenden dahâ büyükdür.
S›ddîkl›k makâm›n›n üstünde, yaln›z (Peygamberlik makâm›) vard›r “alâ
ehlihessalâtü vesselâm”. S›ddîkl›k makâm› ile peygamberlik makâm› ara-
s›nda baflka makâm yokdur ve olamaz. Baflka makâm olam›yaca¤›, aç›k ve
do¤ru olan keflfle anlafl›lmakdad›r. Ehlüllahdan, ya’nî Evliyâdan birço¤u,
bu iki makâm aras›nda bir makâm dahâ bulundu¤unu söylemifller ve bu-
na (Kurbet) makâm› demifllerdir. Buraya ulafld›rmakla da flereflendirdiler.
Bu makâm›n ne oldu¤unu bildirdiler. Çok u¤rafld›kdan ve pek yalvard›k-
dan sonra, önce o büyüklerin söyledikleri gibi gösterdiler. Sonra iç yüzü-
nü bildirdiler. Evet, yükselirken S›ddîkl›k makâm› hâs›l oldukdan sonra bu
makâm hâs›l olmakdad›r. Fekat iki makâm›n aras›nda bulunmas›, üzerin-
de durulacak birfleydir. Yüksek kap›n›za kavufldu¤um zemân, inflâallahü te-
âlâ, iflin iç yüzünü genifl olarak sunaca¤›m. Bu makâm çok yüksekdir.
Yükselirken, geçilen konaklar içinde bundan dahâ üstünü bilinmiyor. Al-
lahü teâlân›n vücûdünün, ya’nî varl›¤›n›n, zât›ndan, ya’nî kendisinden
baflka oldu¤u, bu makâmda anlafl›l›yor. Do¤ru yolun âlimleri de “Allahü
teâlâ onlar›n çal›flmalar›na iyi karfl›l›klar versin” böyle oldu¤unu bildirmifl-
lerdir. Burada, vücûd da yolda kal›yor. Ondan dahâ yukar› ç›k›l›yor. Ebül-
Mekârim-i Rükneddîn fieyh Alâüddevle, kitâblar›n›n bir kaç›nda (Vücûd
âleminin üstünde, Melik-il-vedûd âlemi vard›r) buyuruyor.

S›ddîkl›k makâm›, Bekâ makâmlar›ndand›r. Çünki, yüzü mahlûklara kar-
fl›d›r. Bundan dahâ afla¤›da, ya’nî inifl makâmlar›n›n en ilerisinde peygam-
berlik makâm› vard›r. Bu makâm s›ddîkl›k makâm›ndan dahâ yüksekdir.
Sahv ve bekâ burada dahâ çokdur. Kurbet makâm›, bu iki makâm›n aras›-
na giremez. Çünki bunun yüzü, tam tenzîhe do¤rudur ve ç›k›fl makâmlar›-
n›n temâm›d›r. Nerede onlar, nerede bu? Fârisî beyt tercemesi:

Ayna arkas›ndaki papa¤an gibiyim,
Ezelî üstâd ne derse onu söylerim.

Düflünerek, ifliterek anlafl›lan ahkâm-› islâmiyye bilgileri, flimdi keflf ile
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hâs›l olmakdad›r. Keflfler, ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerinden k›l
kadar ayr›lmamakdad›r. Onlar›n k›saca bildirdikleri fleyleri aç›klad›lar ve
geniflletdiler. Düflünerek anlamak yerine içden gelerek ö¤renme¤i ihsân et-
diler. Bir kimse Hâce fiâh-i Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirrehül akdes”
hazretlerinden sordu:

Süâl: Tesavvuf yolunda ilerlemek, ya’nî sülûk niçindir?

Cevâb: (K›saca, topluca ö¤renilenlerin genifllemesi, aç›lmas› ve düflüne-
rek bulmak yerine, keflf ile kalbe gelmek içindir) buyurdu. Onlardan baflka
fleyler ö¤renmek içindir buyurmad›. Evet, tesavvuf yolunda ilerlerken, bil-
giler, ma’rifetler hâs›l olmakdad›r. Fekat, bunlar›n hepsini b›rak›p ilerlemek
lâz›md›r. En son makâma, ya’nî S›ddîkl›k makâm›na varmad›kça do¤ru bil-
gilere kavuflamaz. fiuna flafl›l›r ki, Ehlüllah aras›nda, bu flerefli makâma ka-
vuflduklar›n› söyleyenlerin bu makâma uygun olan bilgileri ve ma’rifetleri aca-
bâ neden olmuyor? (Her ilm sâhibinin üstünde dahâ büyük âlim vard›r.)

Kazâ ve kader bilgisini de aç›klad›lar. Öyle bildirdiler ki, islâmiyyetin
bildirdi¤inden hiç ayr›l›¤› yokdur. Bu bilgiye, îcâb noksanl›¤› ve cebr leke-
si hiç bulaflmamakdad›r. Bu bilgi, ay›n ondördündeki ay gibi aç›k anlafl›l-
makdad›r. ‹slâmiyyetin bildirdi¤ine hiç uygunsuz olmad›¤› hâlde bu bilgi-
yi niçin herkesden gizlediklerine flafl›yorum. E¤er dîn-i islâma uygun olma-
sa idi, o zemân örtmeleri, saklamalar› uygun olurdu. Ne yapd›¤›ndan süâl
olunmaz. Fârisî beyt tercemesi:

Onun korkusundan, kim ne yapabilir?
Teslîm olmakdan baflka ne diyebilir.

‹lmler ve ma’rifetler, nisan ya¤muru gibi ak›yorlar. ‹nsan›n idrâki bunla-
r› kavr›yam›yor. Lâf olsun diye insan›n idrâki diyoruz. Yoksa, sultân›n hediy-
yelerini ancak onun hayvanlar› tafl›yabilir. Önceleri, bu flafl›lacak bilgileri yaz-
mak istiyordum. Fekat baflaramad›m. Bunun için üzülüyordum. Sonra, (bu
bilgileri göndermek, al›fld›rmak içindir; bunlar› ezberlemek için de¤ildir) di-
yerek üzüntümü giderdiler. Nitekim mekteblerde talebe diploma almak
için çeflidli fleyler ö¤renirler. Bunlar› ezberlemek için ö¤retmezler.

Bu bilgilerden birkaç›n› yüksek huzûrunuza sunuyorum. fiûrâ sûresi on-
birinci âyetinde (Onun benzeri gibi hiç birfley yokdur. Ancak O iflitici ve gö-
rücüdür) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmenin bafl taraf›, Allahü teâlây› tenzîh
ediyor. Bu, aç›kça anlafl›lmakdad›r. O ifliticidir, görücüdür buyurmas› da,
bu tenzîhi temâmlamakda ve kuvvetlendirmekdedir. fiöyle ki, mahlûklar-
da da görmek ve iflitmek vard›r. Mahlûklar›n bu iki duygusu Allahü teâlâ-
n›n iflitmesi ve görmesi gibi san›labilir. Allahü teâlâ, mahlûklar›n iflitmedi-
¤ini, görmedi¤ini bildirerek, böyle sanmak yolunu kapamakdad›r. Bu
âyet-i kerîmede, iflitici ve görücü yaln›z Odur, mahlûklarda yarat›lm›fl
olan kulak ve göz, iflitmekde ve görmekde hiç rol oynamaz. Allahü teâlâ,
kula¤› ve gözü yaratd›¤› gibi, iflitmeyi ve görmeyi de yaratmakdad›r. Alla-
hü teâlân›n âdeti flöyledir ki, kulakdan ve gözden beyne te’sîrler gelince iflit-
meyi ve görmeyi yaratmakdad›r. ‹nsanlar›n s›fatlar›, görmelerine ve iflitme-
lerine hiç te’sîr etmez. Te’sîr eder denilirse, te’sîri de O yaratmakdad›r. Mah-
lûklar›n kendileri te’sîrsiz olduklar› gibi, s›fatlar› da te’sîrsizdir. Herhangi
bir kuvvetle tafldan ses ç›kar›l›rsa, tafl konufluyor, o konuflucudur denilemez.
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Tafl, cimâd, te’sîrsiz, cans›z oldu¤u gibi, onda konuflmak s›fat› vard›r denir-
se, bu s›fat da cimâdd›r, te’sîrsizdir. Harflerin ve sesin ç›kmas›nda hiç te’sî-
ri yokdur. Baflka s›fatlar da bunun gibidir. Bu iki s›fat, dahâ meydânda ol-
du¤u için, Allahü teâlâ, mahlûklarda bu iki s›fat›n bulunmad›¤›n› bildirdi.
Mahlûklarda baflka s›fatlar›n da bulunmad›¤› bundan anlafl›lmakdad›r.
Allahü teâlâ insanlarda önce ilm s›fat›n› yaratd›. Bir fleyi bilmek için, bu s›-
fat›n o fleye teveccühünü ya’nî ilgisini yaratd›. Bundan sonra, bu s›fat›n o
fleye ba¤lanmas›n› yaratd›. Bundan sonra o fleyin bu s›fat üzerinde görün-
tüsünü yaratd›. Âdeti böyle oldu. O fleyin görüntüsünün ilm s›fat›nda ya-
rat›lmas›nda, bu s›fat›n ne te’sîri olabilir? Bunun gibi, önce iflitmek s›fat›-
n› yaratd›. Bundan sonra sesleri bu s›fata getirecek kulak ve baflka sebeb-
leri yaratd›. Sonra ses dalgalar›n› yaratd›. Sonra kula¤›n bu sesi almas›n›,
bundan sonra da sesi duyma¤› yaratd›. Yine bunun gibi önce gözü yaratd›.
Sonra gözde görüntüyü yaratd›. Sonra görüntüyü beyinde yaratd›. Dahâ
sonra görmeyi yaratd›. ‹flitici ve görücü o kimseye denir ki, iflitmesi ve gör-
mesi, kendisinin bu s›fatlar› ile olsun. Böyle olmay›nca, buna iflitici ve gö-
rücü denmez. Bundan anlafl›l›yor ki, mahlûklar›n s›fatlar› da, kendileri
gibi cimâdd›r, te’sîrsizdir. Sözün k›sas›, mahlûklarda s›fatlar yokdur. Bu s›-
fatlar ancak Allahü teâlâda vard›r. Bu âyet-i kerîmede, tenzîh ile teflbîh bir
araya getirilmifldir. Hattâ âyet-i kerîmenin hepsi tenzîhi bildirmekde, ben-
zeri olmad›¤›n› beyân buyurmakdad›r. Birinci ilm, ya’nî mahlûklarda gö-
rülen s›fatlar›n Hak teâlân›n s›fatlar› olmas› ve mahlûklar› cimâd, ya’nî
te’sîrsiz bilmek, içinden su akan musluk ve testi gibi bulmak, evliyâl›k
makâm›na uygun olan bilgidir. ‹kinci ilm, ya’nî mahlûklar›n s›fatlar›n› da
cimâd gibi bulmak ve Zümer sûresinin otuzuncu âyet-i kerîmesinde (Sen,
elbette ölüsün. Onlar da elbette ölüdürler) bildirildi¤i gibi, mahlûklar›
ölü bilmek, flehâdet makâm›na uygun olan ilmdir. Buradan da, bu iki ma-
kâm aras›ndaki baflkal›k anlafl›lmakdad›r. Bir fleyin az›n›n görülmesi, ço-
¤unun bulundu¤unu gösterir. Bir yerden su s›zmas›, büyük su bulundu¤u-
nu haber verir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Senenin iyili¤i behâr›ndan belli olur.

Bunun gibi, bu yüksek makâm›n sâhibleri, mahlûklar›n ifllerini de, ölü
gibi ve cimâd gibi bulurlar. Bunlar›n iflleri, Allahü teâlân›n iflidir, bu iflle-
ri yapan hep Odur demezler. Allahü teâlâ, böyle olmakdan çok yüksekdir.
Bir kimse, bir tafl› hareket etdirse, bu kimse hareket ediyor denmez. Tafl›
hareket etdiriyor ve tafl hareket ediyor denir. Tafl cimâd oldu¤u gibi, tafl›n
hareketi de cimâdd›r. Tafl hareket ederken bir adam› öldürse, tafl öldürdü
denmez. Tafl› hareket etdiren kimse öldürdü denir. Ehl-i sünnet âlimleri
“flekkerallahü teâlâ sa’yehüm” de böyle söylemifllerdir. Bunlar mahlûkla-
r›n yapd›klar› ifller, kendi irâdeleri ve ihtiyârlar› ile olmakla berâber, bun-
lar› Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Bunlar› Allahü teâlân›n yaratmas›nda
onlar›n ifllerinin hiç te’sîri olmaz. Onlar›n iflleri, birkaç hareketdir. ‹fllerin
yap›lmas›nda bu hareketlerin te’sîri olmaz.

Süâl: Böyle olunca, kullar›n ifllerine sevâb ve azâb yap›lmas› do¤ru olmaz.
Bir tafla emr vermek ve onun hareketlerine sevâb ve azâb yapmak gibi olur.

Cevâb: Tafl›n hareketiyle insanlar›n hareketi baflka baflkad›r. ‹nsanlara
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din gönderilmesi ve emrler, yasaklar yap›lmas›, onlarda kudret ve irâde bu-
lundu¤u içindir. Taflda enerji varsa da irâde yokdur. Fekat, insanlar›n irâ-
desini de Allahü teâlâ yaratd›¤› için ve bu irâdenin iflin yap›lmas›nda te’sî-
ri olmad›¤› için, bu irâdeleri de ölü gibidir. ‹râdenin yaln›z flu kadar te’sî-
ri vard›r ki, ifl, kulun irâdesinden sonra yarat›lmakdad›r. Allahü teâlân›n
âdeti böyledir. ‹nsanlar›n kudreti te’sîr ediyor denirse, kudretdeki bu te’sî-
rini de Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Kudreti yaratd›¤› gibi, bunun te’sîrini
de yaratmakdad›r. Mâverâ-ün-nehr âlimleri, kudret te’sîr eder dediler ise
de, bu te’sîrde kudretin ihtiyâr› hiç yokdur. Te’sîri, cans›z›n hareketi gibi-
dir. Bir kimse, yukar›dan at›lan bir tafl›n bir hayvan› öldürdü¤ünü görse, bu
kimse, tafl›n cimâd, cans›z oldu¤unu bildi¤i gibi, onun hareketini ve bu ha-
reket enerjisinin öldürmesini de cimâd bilir. Görülüyor ki, mahlûklar›n ken-
dileri de, s›fatlar› da ve iflleri de hep cimâdd›rlar, ölüdürler. Diri olan,
herfleyi varl›kda durduran, iflitici, görücü, bilici olan ve her diledi¤ini ya-
pan, yaln›z Allahü teâlâd›r. Kehf sûresinin yüzonuncu [110] âyet-i kerîme-
sinde (Ey sevgili Peygamberim, onlara söyle! Rabbinin kelimelerini yazmak
için deniz mürekkeb olsa, Rabbinin kelimeleri bitmeden, o deniz ve onun
gibi bir dahâ deniz biterler) buyuruldu. Çok sayg›s›zl›k yapd›m. Sonsuz at›l-
ganl›k yapd›m. Ne yapay›m? Her bak›mdan güzel olan› anlatan söz de gü-
zel oldu¤u için ne kadar uzarsa, o kadar tatl› oluyor. Onu anlatan sözler gü-
zel oluyor. Allahü teâlâdan konuflma¤a ve Onun yüce ad›n› dilime alma¤a
hiç lây›k de¤il isem de, kendimi tutam›yorum. Fârisî beyt tercemesi:

A¤z›m› gül suyu ile binlerce y›kasam,
‹smini söyleme¤e yine lây›k olamam.

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Köle olan haddini bilmelidir.

Yüksek teveccüh ve ihsânlar›n›za s›¤›n›yorum. Çürüklü¤ümü, afla¤›l›¤›-
m› nas›l bildireyim? Her gelen lutüfler, ihsânlar, hep yüksek teveccüh ve
merhametinizden hâs›l olmakdad›r. Yoksa, Fârisî m›sra’ tercemesi:

Ben hep o eski Ahmedim.

Meyân fiâh Hüseyn, tevhîd-i vücûdî yolundad›r. Bundan çok tad al-
makdad›r. Onu bu yoldan ç›kararak hayret makâm›na kavufldurmak istiyo-
rum. Çünki maksad, oraya kavuflmakd›r. Muhammed Sâd›k, küçük oldu¤u
için, kendini hiç tutam›yor. E¤er yolculukda yan›m›zda bulunursa çok te-
rakkî edecekdir. (Dâmen-i Kûh) ya’nî da¤ ete¤i denilen yere giderken ya-
n›m›zda idi. Çok fleyler kazand›. Hayret makâm›na kavufldu. Bu makâmda
fakîre çok benzemekdedir. fieyh Nûr da, bu makâmda çok ilerledi. Bu fa-
kîrin yak›nlar›ndan bir genç vard›r. Onun hâli çok yüksekdir. Tecelliyât-i
Berk›yyeye yaklafld›. Yarad›l›fl› buna çok uygundur.

_________________

Geçdi, isyân ile ömrüm, neye hâlim varacak?
S›zl›yor yaral› gönlüm, onu yokdur saracak.

Mahfler yerinde, zebânîler elinden, yâ Rab!
E¤er etmezsen, inâyet, beni kim kurtaracak?
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19
ONDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine yaz›lm›fld›r. Birkaç ihtiyâc sâhibinin
gönderildi¤i bildirilmekdedir:

Yüksek kap›n›z hizmetçilerinin en afla¤›s› sunar ki, askerden bir kimse
geldi. Dehli ve Serhend fakîrlerinin geçen sonbehâr mevsimi için olan
haklar›n›n yüksek kap›n›z hizmetcilerinden hakk› olanlar arafld›r›larak, on-
lara da da¤›t›lmas› için size gönderildi¤ini bildirdi. Bunun için sayg›s›zl›k
yaparak yaz›yorum. fieyh Ebül Hasen ad›na bin dirhem gönderilmesi.
Kendisi ilm sâhibidir. Ve Hâf›z fiâh Hüseyn ad›na da bin dirhem gönderil-
mesi lâz›md›r. fiâh Hüseyn, fieyh Nevvâb vakf›n›n vekîllerindendir. Bun-
lar›n ikisi de hayâtdad›r ve iflleri bafl›ndad›r. Kendilerinin haklar› oldu¤un-
da flübhe yokdur. Vekîllerini gönderdiler. Askerin söyledi¤i do¤ru ise, iki-
sinin hakk›n› buna vermek uygun olur. Kendileri Serhenddedirler.

20
Y‹RM‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine yüksek mürflidine gönderilmifldir. Bir kaç dile¤ini bil-
dirmekdedir:

Yüksek kap›n›z hizmetcilerinin en afla¤›s› sunar ki, Habîb-i Serhendînin
vâlidesi ile zevcesinin ve ismleri ayr›ca yaz›l› olan kimselerin Beyt-ül-mâl-
dan haklar›n›n al›nabilmesi için, yüksek kap›n›z hademelerini bir kaç mek-
tûbla üzmüfldüm. Bunlar›n haklar› olan eflyâ, e¤er Dehliye gelmifl ise, ken-
dilerine verilmesi için Mevlânâ Alîye emr buyurunuz. Bunlardan bir kaç› ve-
kîl göndermifldir. Bir kaç› da, kendileri gelmifldir. E¤er bunlar›n hakk› Deh-
liye getirilmemifl ise, kendileri hayâtdad›r ve ifl bafl›ndad›rlar. Kendilerine
düflen hisselerin tashîhini diliyorlar. Sözü dahâ uzatmam›z sayg›s›zl›k olur.

21
Y‹RM‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fieyh Muhammed Mekkî bin hâc› Mûsâ Lâhorîye yaz›l-
m›fld›r. Vilâyet dereceleri ve vilâyet-i Muhammediyyeyi bildirmekde ve ta-
rîkat-i Nakflibendiyyeyi övmekdedir:

fierefli mektûbunuz bu zaîf köleye geldi. Allahü teâlâ ecrinizi artd›rs›n
ve ifllerinizi kolaylafld›rs›n ve özrünüzü kabûl buyursun. ‹nsanlar›n en üs-
tünü, en temizi “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâ-
ti ekmelühâ” hurmetine, bu düây› kabûl buyursun! Kardefllerime bildiri-
rim ki: Ehlüllah›n (Fenâ) dedikleri, ölmeden önce ölmek hâs›l olmad›kca,
Allahü teâlâya kavuflulamaz. Hattâ, (Âfâk)da, ya’nî insan›n d›fl›nda bulu-
nan uydurma putlara ve (Enfüs)de, ya’nî insan›n içinde bulunan nefsinin
isteklerine tap›nmakdan kurtulamaz. ‹slâm›n hakîkatine kavuflamaz. Tam
îmân elde etmesi kolay olmaz. Nerde kald› ki, Âbidler aras›na kar›flabilsin
ve Evliyâlar derecesine kavuflabilsin. Bununla berâber, bu fenâ makâm›, vi-
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lâyet derecelerine at›lan ilk ad›md›r. Bu yüksek makâm dahâ bafllang›cda
ele geçer. Vilâyetin bafllang›c› böyle olursa, sonunun nas›l olaca¤›n› art›k
anlamal›d›r. Bafl›n› görünce sonunun yüksekli¤i düflünülmelidir. fiu fârisî
m›sra’ ne güzel söylenmifldir. M›sra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de behâr›m› anla!

fiu fârisî m›sra’ da öyledir. M›sra’ tercemesi:

Senenin iyili¤i, behâr›ndan anlafl›l›r.

Evliyâl›¤›n dereceleri vard›r. Her derece de, birbirinin üstündedir.
Çünki, her Peygamberin makâm› alt›nda vilâyet ya’nî evliyâl›k vard›r ve
herbirinin vilâyeti kendilerine mahsûsdur. Vilâyetlerin en yüksek derece-
si bizim Peygamberimizin “aleyhi ve alâ cemî’i minessalevâti etemmühâ
ve minetteh›yyâti eymenühâ” kademi, aya¤› alt›nda bulunan vilâyetdir.
Çünki, ismlerin, s›fatlar›n, flü’ûnlar›n ve i’tibârât›n Allahü teâlâda bu-
lunmas› bak›m›ndan olsun veyâ bulunmamas› bak›m›ndan olsun, kar›flma-
d›klar› zât›n tecellîsi, yaln›z onun vilâyetinde olur “aleyhissalâtü vesselâm”.
Var olan ve varl›¤› düflünülen bütün perdelerin ilmde ve aynda yok olma-
s› ancak bu makâmdad›r ve (Vasl-i uryânî) denilen yak›nl›k ve tam vecd
hâs›l olur. Onun izinde gidenler “aleyhissalâtü vetteh›yye” bu makâmdan
çok pay al›rlar. Bu yüksek dereceye ve büyük ni’mete kavuflmak için
onun izine sar›l›n›z “sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem”! Zât-i ilâ-
hînin bu tecellîsi, tesavvuf büyüklerinin ço¤una göre, flimflek gibi çak›p geç-
mekdedir. Ya’nî, Zât-i ilâhîden bütün perdelerin kalkmas›, flimflek gibi çok
az zemân sürer. Sonra ismlerin ve s›fatlar›n perdeli¤i hemen araya girer.
Zât-i ilâhînin nûrlar›n›n parlakl›¤› da perde gibi örter. Zât-i ilâhînin hu-
zûru, flimflek gibi, bir ân olur. Zât›n gaybeti, ya’nî örtülmesi çok uzun sü-
rer dediler. Nakflibendiyye Evliyâs›n›n büyüklerine “kaddesallahü teâlâ es-
rârehüm” ise, zât›n huzûru dâimîdir. Bu büyükler, çabuk geçen, hemen gay-
bete dönen bir huzûra k›ymet vermezler. Bu büyüklerin yüksekli¤i, bütün
yüksekliklerin üstündedir ve bunlar›n nisbeti, bütün nisbetlerden dahâ üs-
tündür. Bunlar, zât›n devâml› olan huzûruna (Nisbet) demifllerdir. (Bizim
nisbetimiz, bütün nisbetlerden üstündür) buyurmufllard›r. Bundan dahâ çok
flafl›lacak fley, bu büyüklerin yolunun sonu, bafllang›cda yerlefldirilmifldir.
Burada Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n yolunu tut-
mufllard›r. Çünki, onlar Resûlullah›n “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›y-
ye” ilk sohbetinde, sonda var›labilecek fleylere kavuflurlard›. Bu ise, nihâ-
yetin bafllang›ca yerlefldirilmesidir. Muhammed aleyhisselâm›n vilâyeti, bü-
tün Peygamberlerin ve Resûllerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” vilâ-
yetlerinin üstünde oldu¤u gibi, bu büyüklerin vilâyeti de, Evliyân›n hep-
sinin “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” vilâyetlerinin üstündedir. Nas›l
böyle olmas›n ki, bunlar›n vilâyetleri, S›ddîk-› ekbere ba¤l›d›r. Evet onla-
r›n büyüklerinden çok az Velîde de bu nisbet hâs›l olmufldur. Fekat, S›d-
dîk-› ekberden alm›fllard›r “rad›yallahü anh”. Böyle oldu¤unu Ebû Sa’îd
haber vermekdedir. S›ddîk-› ekberin “rad›yallahü anh” cübbesinin bu
velîye geldi¤i (Nefehât) kitâb›nda bildirilmekdedir. Bu tarîkat-i aliyye-i
Nakflibendiyyenin üstünlüklerinden az birfley aç›klamam›z, talebeyi bu yo-
la teflvîk içindir. Yoksa, ben nerede, onun üstünlükleri nerede? Mevlânâ
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Celâleddîn-i Rûmî, (Mesnevî)de diyor ki: ‹ki beytinin tercemesi:

Yaz›k olur onu aç›klamak,
Lâz›md›r, aflk gibi çok saklamak.
Fekat söyledim ki, yol bulalar,
Hasret ateflinden kurtulalar.

Size ve do¤ru yolda gidenlere selâm olsun!

22
Y‹RM‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Lâhor müftîsi fleyh Muhammedin o¤lu fleyh Abdülmecîde
yaz›lm›fld›r. Rûhun nefse niçin ba¤lanm›fl oldu¤u ve bunlar›n yükselmele-
rini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlar›n› ve Da’vet makâ-
m›n› bildirmekdedir:

Nûr ile zulmeti birlikde bulunduran Allahü teâlâ, her dürlü aybdan, ku-
sûrdan uzakd›r. Mekâns›z, cihetsiz olan rûhu, cihetli olan, maddeden ya-
p›lm›fl olan bedene yaklafld›ran, Rabbimizi tesbîh ederiz. Zulmetli olan be-
deni, nûrlu olan rûha sevdirdi. Nûr zulmete âfl›k oldu. Çok severek, onun
ile birlefldi. Bu ba¤lant› ile, nûrun cilâs› artd›. Ona yak›nlaflmakla, parlak-
l›¤› ço¤ald›. Nûrun bu hâli, ayna yap›lacak cama benzemekdedir. Cama par-
lakl›k vermek için ve cismleri gösterebilmek kuvvetini kazanmas› için,
önce toprak maddeleri ile s›van›r. Karanl›k, kat› toprak maddeleri ile s›va-
nan cam›n parlakl›¤› artar. K›ymetsiz, çamur gibi madde ile s›vanan cam›n
k›ymeti ço¤al›r. Parlak olan nûr, karanl›k cesede ba¤lan›nca, önceden Al-
lahü teâlâya olan yak›nl›¤›n› unutdu. Hattâ, kendi varl›¤›n› ve özellikleri-
ni unutdu. Karanl›k bedene olan sevgisine dalarak ve yaln›z bir görünüfl olan
o heykele ba¤lanarak kendini unutdu. Onunla bir arada kal›nca, k›ymeti-
ni gayb etdi. Kötülefldi. Bu dalg›nl›k çukurundan kendini kurtaramazsa, ona
yaz›klar olsun! Onun bedenle birleflmesi, yükselmesi için idi. Buna kavu-
flamazsa, yükselme¤e uygun olan yarat›l›fl›n› bozarsa, yolundan saparsa, ona
yaz›klar olsun! Allahü teâlâ ona ezelde merhamet etdiyse, onu lutfüne, inâ-
yetine kavufldurdu ise, bafl›n› kald›r›r, elinden kaçm›fl olan ni’metleri hâ-
t›rlar, eski hâline döner.

Arabî beyt tercemesi:

Hep seni düflünürüm, hacc›m ve ömrem sanad›r.
Herkes tafl toprak düflünür, kalbim senden yanad›r.

Nûr bedenden yüz çevirip, mukaddes olan sevgilinin flühûduna dalarsa,
ona ba¤lan›rsa, karanl›k bedeni de, o mukaddes makâma sürükler. Bura-
ya olan sevgisi, karanl›k bedene olan ba¤l›l›¤›n› unutduracak kadar ço¤a-
l›rsa, beden de onun nûrlar› ile ayd›nlan›r. Nûrlar›n müflâhedesinde ken-
dini unutur.

Matlûbun huzûruna perdesiz olarak kavuflur. ‹nsan, flimdi hem cesedin,
hem rûhun fenâs›na kavuflmakla flereflenir. Bu fenâdan sonra, bu flühûd ile
bekâ hâs›l olursa, fenâ ve bekâ temâmlanm›fl olur. Velî ismini almak hak-
k› olur. Vilâyet derecesine kavuflunca, iki fleyden biri olur: Yâ, tam flühû-
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da dalar, kendini hep unutur. Yâhud, insanlar› Hak teâlâya ça¤›rmak için
geri döner. Geri döndükden sonra, bât›n› Allahü teâlâ ile, zâhiri insanlar
ile olur. Bu zemân nûr, kendisine kar›flm›fl olan zulmetden kurtulur. Mat-
lûbuna, ya’nî Hak teâlâya döner. (Eshâb-› yemîn)den olur. Kendisinin sa-
¤› solu yok ise de, hâli sa¤ olma¤a uygundur. Çünki hayrlar› kendinde
toplam›fld›r, kemâle kavuflmufldur. Bu ikisi de sa¤da bulunur. Sa¤ mubârek-
dir. (Allahü teâlâ hakk›nda da, iki eli, mubârek olan sa¤ tarafdad›r) buyu-
rulmufl olmas› da bunun gibidir. (‹ki eli demek, Onun râz› oldu¤u, be¤en-
di¤i fley demekdir). Mekâns›z nûr ve bât›n dedi¤imiz, rûhdur. Ciheti olan
karanl›k ve zâhir ise, nefs demekdir.

Süâl: Birinci k›smdan olan, ya’nî geriye dönmeyen Evliyâ da, âlemi bi-
liyor, insanlarla birlikde yafl›yor. Bunlar›n hep Allahü teâlâya ba¤l› olma-
lar› ve kendilerini unutmalar› ne demekdir?

‹nsanlar› Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavufldurmak için geri dö-
nen Evliyâ ile bunlar›n aras›nda ne fark vard›r?

Cevâb: Kendilerini unutmak ve hep Allahü teâlâya ba¤l› kalmak demek,
nefs rûhun nûrlar› aras›na girdikden sonra, rûh ile nefsin birlikde, Allahü
teâlâya teveccüh etmesi demekdir. Böyle oldu¤u yukar›da bildirilmifldir.
Mahlûklar› bilmek ise, his organlar› ve kuvvetleri ile ve hareket organla-
r› ile olur. Bu organlar, nefsin tafsîlidir. Nefsin arzûlar› ile ifllemekdedir. Hu-
lâsa olan, kuvvet merkezi olan nefs, rûhun nûrlar› alt›nda Allahü teâlây› mü-
flâhede etmekdedir. Bunun tafsîli, aç›kda olan k›smlar›, eski flü’ûru ile ha-
reket etmekdedir.

Hulâsan›n yok hâle gelmesi ile, onlar›n hareketinde gevfleklik hâs›l ol-
muyor. Bu âleme rücû’ etmifl olan Evliyâ “rahmetullahi aleyhim ecma’în”
böyle de¤ildir. Bunlar›n nefsi, mutmeinne oldukdan sonra, rûhun nûrlar›
alt›ndan ç›k›yor. Mahlûklar âlemine ba¤lan›yor. Bu ba¤l›l›kla, insanlar› Al-
lahü teâlân›n r›zâs›na ça¤›r›yor.

Nefs hulâsad›r, toplulukdur dedik. His organlar› ve hareket organlar› ve
kuvvetleri, nefsin tafsîlidir, aç›kda bulunan parçalar›d›r dedik. Çünki nef-
sin etden olan kalbe ya’nî yüre¤e ba¤l›l›¤› vard›r. Yüre¤in de, (Hakîkat-i
câmi’a-i kalbiyye), ya’nî k›saca kalb veyâ gönül denilen latîfeye ba¤l›l›¤› var-
d›r. Yürek, gönüle olan bu ba¤l›l›¤› sebebi ile, rûha da ba¤lanm›fl olur. Rûh-
dan gelen feyzler, bu ba¤l›l›klar vâs›tas› ile nefse gelir. Sonra nefsden or-
ganlara ve kuvvetlere yay›l›r. Bunlar nefsde hulâsa olarak mevcûddur. Bu
anlafl›l›nca, Evliyân›n iki k›sm›n›n baflka olduklar› anlafl›lm›fl olur. Birinci-
leri, sekr sâhibleridir, ya’nî flü’ûrsuzdurlar. ‹kincileri sahv sâhibleridir.
Ya’nî flü’ûrludurlar. Birincileri dahâ flerefli, ikincileri ise, dahâ üstündür. Bi-
rincilerin hâli Evliyâl›¤a uygundur. ‹kincilerin hâli Peygamberli¤e uygun-
dur. Allahü teâlâ, bizleri Evliyân›n kerâmetlerine kavuflmakla flereflendir-
sin ve Enbiyâya “salevâtüllahi teâlâ ve selâmühü alâ nebiyyinâ ve aleyhim
ve alâ cemî’i melâiketil mukarrebin vel’ibâdissâlihîn ilâ yevmiddîn” tam uy-
makla yükseltsin! Bu sat›rlar› yazan düâc›n›z›n, arabîsi, fârisîsinden dahâ
güzel de¤il ise de, flerefli mektûbunuz arabî kelimelerle yaz›lm›fl oldu¤un-
dan, mektûbumuzu da, sizin gibi yazd›k. Sözümüz burada temâm oldu. He-
pinize selâm olsun!
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23
Y‹RM‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânân ismi ile meflhûr Abdürrahîme “rahmetullahi
teâlâ aleyh” arabî olarak yaz›lm›fl olup, dîni, câhillerden ö¤renme¤i men’
etmekde ve soy ad› seçmekden bahs etmekdedir:

Allahü teâlâ hepimizi lâfdan kurtar›p, ifl yapmak nasîb buyursun. ‹nsan-
lar›n en iyisi ve hepsinin Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” hâ-
t›r› için, amelsiz ilmden, ifle yaram›yan bilgilerden korusun!

Arabî m›sra’ tercemesi:

Bir kimse ki, bu düâya âmîn diye,
Hak teâlâ, o kula rahmet eyleye!

Ey, yüksek yarat›l›fll› kardeflim! Allahü teâlâ, sizin yarat›l›fl›n›zda bulu-
nan kemâlât›n meydâna ç›kmas›n› ihsân eylesin! Bu dünyâ âh›retin tarla-
s›d›r. Burada tohum ekmeyip, yarat›l›flda bulunan, toprak gibi yetifldirici
kuvvetini iflletmeyenlere, bundan fâidelenmeyenlere ve amel, ibâdet tohum-
lar›n› elden kaç›ranlara yaz›klar olsun! Toprak gibi yetifldirici kuvveti ifl-
letmemek, oraya birfley ekmemekle veyâ zararl›, zehrli tohum ekmekle olur.
Bu ikincisinin zarar›, bozuklu¤u, birincisinden kat kat dahâ çokdur. Zehr-
li bozuk tohum ekmek, dîni, din derslerini, dinden haberi olmayanlardan
ö¤renmek ve din düflmanlar›n›n kitâblar›ndan [mecmû’alar›ndan] oku-
makd›r. Çünki, din câhilleri, nefsine uyar, keyfi peflinde koflar. Dîni, ifline
geldi¤i gibi söyler. Karfl›s›ndakinin de nefsini azd›r›r ve kalbini karart›r. Çün-
ki, din câhilleri, din dersi verirken [din kitâb› yazarken], islâmiyyete uygun
olm›yan› uygun olandan ay›ramaz. Gençlere neleri ve nas›l anlatmak lâz›m
geldi¤ini bilemez. Kendi gibi, talebesini de câhil yetifldirir. Birçok fleyler
okuyup ezberlemekle, [baflka ilm kollar›nda söz sâhibi olmakla, fen ve san’at
flu’belerinde ihtisâs kazanmakla] insan din adam› olamaz, [din kitâb› yaza-
maz] ve din bilgisi veremez.

Bir din âlimi, gençlere din ö¤retece¤i zemân, bunlara önce, dinsizler, is-
lâm düflmanlar› [ve câhil din adamlar›] taraf›ndan fl›r›nga edilen, yanl›fl pro-
pagandalar›, iftirâlar› anlay›p, anlat›p, onlar›n temiz ve körpe kafalar›n› bu
zehrlerden temizler. Zehrlenen rûhlar›n› tedâvî eder. Sonra, yafllar›na,
anlay›fllar›na göre, islâmiyyeti ve meziyyetlerini, fâidelerini, emrlerindeki
ve men’lerindeki hikmetleri, incelikleri ve insanl›¤› se’âdete ulafld›rd›¤›n›,
onlara yerlefldirir. Böylece gençlerin rûh ba¤çelerinde derdlere devâ, rûh-
lara g›dâ olan nefis çiçekler yetiflir. Böyle bir din âlimini ele geçirmek, en
büyük kazancd›r. Onun bak›fllar›, rûhlara ifller. Sözleri, kalblere te’sîr eder.
Dîn-i islâm›, hâz›r lokum gibi yutmak, susuz kalm›fl iken, so¤uk flerbet
içip ci¤erlerine kadar serinliyebilmek, ancak böyle bir Allah adam›n›n
sunmas› ile mümkindir. Allahü teâlâ, hepimizi Muhammed aleyhissalâtü
vesselâm›n do¤ru yolundan ay›rmas›n! Âmîn. Çünki, insanlar› dünyâ ve âh›-
ret râhat›na kavuflduran, ancak bu yoldur. fiu fârisî beyt ne güzel söylen-
mifldir. Beytin tercemesi:
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Arabistândan do¤an, Muhammed “aleyhisselâm”
‹ki cihânda, üstün Odur, hemân!
Kara toprak alt›nda kals›n, her an,
Onun kap›s›nda, toprak olm›yan!

Peygamberlerin “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” en
yükse¤ine, en üstününe bizden selâmlar olsun!

Ne kadar flafl›lacak fleydir ki, k›ymetli teveccühünüze kavuflmakla fleref-
lenen flâ’irlerden birinin, bir kâfir ismini soyad› ald›¤›n› iflitdim. Hem de,
kendisi seyyidlerden, sevmemiz lâz›m gelen büyüklerden biridir. Keflki
bunu duymasayd›m. Bu alçak ismi acabâ niçin ald›? Bir dürlü anl›yam›yo-
rum. Böyle ismleri almakdan, korkunç arslanlardan kaçmakdan, dahâ çok
kaçmak lâz›md›r. Böyle ismleri, her çirkinden dahâ çirkin görmek lâz›m-
d›r. Çünki, bu ismler ve onlar›n sâhibleri, Allahü teâlân›n düflmanlar›d›r.
Onun Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” düflmanlar›d›r. Müsli-
mânlar›n, [ister h›ristiyan olsun, ister yehûdî olsun, isterse kitâbs›z olsun
bütün] kâfirleri düflman bilmesi emr olunmufldur. Bu gibi pis ismleri, evlâ-
d›na koymamalar›, her müslimâna vâcibdir. Benim taraf›mdan ona söyle-
yiniz! Bu ismi de¤ifldirsin! Onun yerine, ondan hayrl› ve müslimâna yak›-
flan bir ism koysun. Müslimân olana, müslimân ismini koymas› yak›fl›r.
Allahü teâlân›n sevdi¤i ve Onun Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” be¤endi¤i, islâm dîninde bulunmakla flereflenmifl bir kimsenin hâli-
ne uygun da, ancak budur.

[Ebû Dâvüd ve Muhammed ibni Hibbân bildiriyor ki, Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, (K›yâmet günü ismlerinizle ve babalar›n›z›n
ismleri ile ça¤r›lacaks›n›z. Onun için güzel ismler al›n›z!) buyurdu. Tirmü-
zî bildirdi¤ine göre Âifle “rad›yallahü anhâ” buyurdu ki, (Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” çirkin ismleri de¤ifldirirdi).]

Tirmüzî ve ‹bni Mâce “rahmetullahi aleyhimâ” bildiriyor: Abdüllah
bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki, (Hazret-i Ömerin bir k›z›n›n
ad› Âs›ye ya’nî isyân edici idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, onu
de¤ifldirdi. Cemîle yapd›). Bunlar gibi, dahâ birçok insan, yer ve sokak is-
mini de¤ifldirerek, müslimâna yak›flan ismler takd›¤›n› Ebû Dâvüd bildir-
mekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Kötü zan alt›nda kal›nacak yerlerden kaç›-
n›z!) emr olundu. Dinsizlik alâmeti olan ve bu zann› uyand›ran ismleri koy-
makdan, [sözleri söylemekden ve alâmetleri kullanmakdan ve iflleri yap-
makdan] kaç›nmak, her müslimân›n vazîfesidir. Bekara sûresi, ikiyüzyir-
mibirinci âyetinde meâlen, (Mü’min olan bir köle, kâfir olan bir be¤den,
dahâ k›ymetlidir!) buyuruldu.

Muhammed aleyhisselâm›n yolunda gidenlere, Allahü teâlâ, selâmet ver-
sin! Âmîn.

_________________

Mâlu mülke olma ma¤rûr, deme var m› ben gibi!
Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi.
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24
Y‹RM‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, K›l›nc Hâna yaz›lm›fld›r. Sofînin kâin ve bâin oldu¤u ve kal-
bin birden fazla fleye ba¤lanm›yaca¤› ve muhabbet-i zâtiyye hâs›l olunca sev-
giliden gelen elemlerle ni’metlerin müsâvî oldu¤u ve mukarreblerle ebrâ-
r›n ibâdetleri aras›ndaki baflkal›¤› ve kendini yok bilen Evliyâ ile insanla-
r› da’vet için geri dönmüfl olan Evliyân›n baflkal›klar› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, Peygamberlerin en üstünü hurmetine “aleyhi ve alâ âlihis-
salevâtü vetteslîmât” size selâmet ve âfiyet versin! Hadîs-i flerîfde, (Kifli,
sevdi¤i ile birlikde olur) buyuruldu.

Kalbinde, Allahdan baflka hiçbirfleyin sevgisi kalmayan ve ancak Onu
“teâlâ ve tekaddese” dileyen kimselere “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” müjdeler olsun. Bu hadîs-i flerîfe göre, bu kimse, Allahü teâlâ ile be-
râber olur. Görünüflde insanlar ile birlikde ve onlarla al›fl veriflde ise de, ha-
kîkatde Allahü teâlâ iledir. Kâin ve bâin olan sofînin hâli böyledir. Bu so-
fî, Allahü teâlâ ile (Kâin)dir. Ya’nî Allahü teâlâ ile bulunur ve insanlardan
(Bâin)dir. Ya’nî ayr›d›r. Yâhud, görünüflde insanlar ile kâindir. Hakîkatde
ise insanlardan bâindir. Kalb, ya’nî gönül birden fazla fleyi sevmez. Bu bir
fleye olan sevgisi kesilmedikçe baflka fleyi sevemez. Kalbin mal, evlâd,
mevk›’, medh olunmak gibi çeflidli arzûlar› ve ba¤lant›lar› ve sevdikleri gö-
rülür ise de bu sevgilileri hakîkatde hep bir sevgilisi içindir. O biricik sev-
gilisi de, kendi nefsidir. Onlar›n hepsini, kendi nefsi için sevmekdedir.
Bunlar›, hep kendi nefsi için istemekdedir. Onlar›n nefslerini düflünmemek-
dedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa, nefsi için onlara olan sevgisi de kal-
maz. Bunun içindir ki, kul ile Rabbi aras›ndaki perde, kulun kendi nefsi-
dir. Çünki hiçbirfleyi o fley için sevmemekdedir. Onun için hiçbirfley perde
olmaz. Kul, hep nefsini düflünmekdedir. Bunun için perde, yaln›z kendisi-
dir. Baflka hiçbir fley de¤ildir. Kul, kendinin nefsini düflünmekden büsbü-
tün kesilmedikçe Rabbini düflünemez. Allahü teâlân›n sevgisi onun kalbi-
ne yerleflemez. Bu büyük ni’met, ancak tam fenâ hâs›l oldukdan sonra el-
de edilebilir. Mutlak olan Fenâ da, Tecellî-i zâtîye ba¤l›d›r. Çünki, ortal›k-
dan karanl›¤›n kalkmas›, ancak, parlak olan güneflin do¤mas› ile olur.
(Muhabbet-i zâtiyye) denilen bu sevgi hâs›l olunca, sevgilinin ni’metleri ve
elemleri, sevenin yan›nda eflid olur. Bu zemân, ihlâs hâs›l olur. Rabbine an-
cak Onun için ibâdet eder. Kendi nefsi için de¤il. ‹bâdeti, ni’metlere kavufl-
mak için olmaz. Çünki, ona göre ni’metlerle azâblar aras›nda baflkal›k
yokdur. ‹flte bu hâl mukarreblerin derecesidir.

Ebrâr böyle de¤ildir. Bunlar, Allahü teâlâya ni’metlerine kavuflmak
için ve azâb›ndan korkduklar› için ibâdet ederler. Bu iki dilekleri ise, nefs-
lerinin arzûlar›d›r. Çünki bunlar, Allahü teâlân›n zât›n› sevmek se’âdetine
kavuflmam›fllard›r. Bunun için (Ebrâr›n hasenât›, mukarreblerin seyyiât› ol-
mufldur). Çünki, ebrâr›n hasenât›, bir bak›mdan hasenâtd›r. Baflka ba-
k›mdan seyyiât olur. Mukarreblerin hasenât› ise, her bak›mdan hasenâtd›r.
Ya’nî iyilikdir. Evet, mukarreblerden, tam Bekâya kavufldukdan ve bu se-
bebler âlemine indikden sonra, Allahü teâlâya, korku ile ve ni’metlerine
kavuflmak için ibâdet eden de vard›r. Fekat, bunlar›n korkular› ve arzûla-
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r› kendi nefsleri için de¤ildir. Bunlar, Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine ka-
vuflmak için ve Onun gazab›ndan, gücenmesinden korkduklar› için ibâdet
ederler. Bunlar Cenneti de isterler. Çünki, Cennet, Allahü teâlân›n r›zâs›-
n›n, sevgisinin bulundu¤u yerdir. Yoksa Cenneti istemeleri, nefslerinin
zevkleri için de¤ildir. Bunlar Cehennemden korkar. Ondan korumas› için
düâ ederler. Çünki, Cehennem, Allahü teâlân›n gazab›n›n bulundu¤u yer-
dir. Yoksa, Cehennemden korkular›, nefslerini azâbdan kurtarmak için de-
¤ildir. Çünki, bu büyükler, nefslerine köle olmakdan kurtulmufllard›r. Al-
lahü teâlâ için hâlis kul olmufllard›r. Bu mertebe, mukarreblerin en üstün
derecesidir. Bu mertebeye kavuflan, (Vilâyet-i hâssa) makâm›na erdik-
den sonra (Peygamberlik) makâm›n›n yüksekliklerinden bir fleylere de ka-
vuflur.

Sebebler âlemine inmeyen ise, müstehlik olan, ya’nî kendini yok bilen
Evliyâdan olur. Bunun Peygamberlik makâm›n›n kemâlât›ndan haberi
yokdur. Baflkalar›n› kemâle getiremez. Yukar›da bildirdi¤imiz birinci s›n›f
Evliyâ “rahmetullahi aleyhim ecma’în” gibi de¤ildirler. Allahü teâlâ, insan-
lar›n en üstünü hürmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve etbâ’ihi minessalevâti ef-
dalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” bizleri bu büyükleri sevmekle fleref-
lendirsin. Çünki, (Kifli, sevdi¤i ile berâber olur). Evvelimiz ve sonumuz se-
lâmetde olsun!

25
Y‹RM‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Cihâna yaz›lm›fld›r. Peygamberlerin en üstününe
“aleyhi ve aleyhim minessalevâti ekmelühâ ve minetteslîmâti etemmühâ”
ve Hulefâ-i Râflidîne uyma¤a çal›flmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ kalbinize selâmet versin! Gö¤sünüzü geniflletsin! Nefsini-
zi temizlesin! Cildinizi yumuflats›n! Bunlar›n hepsi, hattâ rûhun, s›rr›n,
hafînin ve ahfân›n bütün kemâlât›na kavuflmak, ancak Peygamberlerin
en üstününe uymakla olur “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve mi-
netteslîmâti ekmelühâ”. Öyle ise, Ona uymak için ve Onun dört halîfesi-
ne uymak için çok çal›fl›n›z.

Onun dört halîfesi do¤ru yoldad›rlar. Ondan sonra, herkesi do¤ru yo-
la onlar getirmifldir. Onlar, insanlar› do¤ru yolda ilerleten y›ld›zlard›r. Ev-
liyâl›k semâs›n›n güneflleridirler. Onlar›n izinde yürüme¤e kavuflmakla
flereflenenler, tam kurtulufl ile kurtulurlar. Onlar›n yolundan ayr›lanlar, do¤-
ru yoldan sapar, felâkete düflerler. [286.c› mektûbun son iki sahîfesini
okuyunuz!]

Merhûm fieyh Sultân›n iki o¤lu çok s›k›nt›dad›r. Geçimleri güç durum-
dad›r. Yüksek makâm›n›zdan dile¤imiz onlar›n imdâd›na, yard›mlar›na
yetiflmenizdir. Bu hayrl› ifle siz lây›ks›n›z. Hattâ bütün insanlar›n ihtiyâc-
lar›n› gidermek için cenâb-› Hak size baflar›lar vermifldir. Allahü teâlâ ba-
flar›lar›n›z› artd›rs›n. Hep hayrl› ifllere ulafld›rs›n. Allahü teâlâ, size ve
do¤ru yolda olanlara selâmet versin!
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26
Y‹RM‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, fieyh-ul-âlem Mevlânâ Hâce Muhammed Lâhorîye yaz›lm›fl-
d›r. fievk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili bir-
kaç fley bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ bizi ve sizi Muhammed aleyhisselâm›n nûrlu caddesinde bu-
lundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”.

Hadîs-i kudsîde, (Ebrâr bana kavuflma¤› çok istiyor. Ben de onlar› çok
istiyorum) buyuruldu. Allahü teâlâ, ebrâr›n flevk, arzû sâhibi olduklar›n›
bildirdi. Çünki, mukarrebler vâs›l olmufllard›r. Bunlarda kavuflmak arzû-
su art›k kalmam›fld›r. fievk, ayr› olanlarda bulunur. Mukarreblerde ayr›l›k
gayr›l›k yokdur. Herkes bilir ki, kimse kendi nefsine kavuflmak için flevk sâ-
hibi de¤ildir. Hâlbuki kendi nefsini taflk›nca sevmekdedir. Çünki, nefsin-
den ayr› de¤ildir. Allahü teâlâda bâkî ve kendi nefsinden fânî olmufl bir mu-
karrebin Allahü teâlâya olan yak›nl›¤›, bir kimsenin kendi nefsine olan ya-
k›nl›¤› gibidir. Bunun için zevk, yaln›z ebrârda bulunur. Çünki, ebrâr çok
sevmekdedir ve kavuflmam›fld›r. Ebrâr demek, sona varmam›fl, mukarreb
olmam›fl sâlik demekdir. Tesavvuf yolunun bafl›nda veyâ ortas›nda bulunur.
Sona varmas›na k›l kadar ayr›l›k kalsa bile, mukarreb olmaz. fiu fârisî
fli’rde ne güzel söylenmifldir. Fârisî beytin tercemesi:

Dostun ayr›l›¤› az olsa da, az de¤ildir;
E¤er gözde yar›m k›l olsa da, çok görünür.

S›ddîk-› ekber “rad›yallahü teâlâ anh” bir kimsenin Kur’ân-› kerîm
okurken a¤lad›¤›n› gördü. (Biz de böyle idik, fekat flimdi kalblerimiz kat›-
lafld›) buyurdu. Bu söz, kötülemeye benzeyip, övünmek olan sözlerdendir.
fieyhimden “kuddise sirruh” iflitdim, (Nihâyete ermifl, kavuflmufl olan, yo-
lun bafllang›c›nda, kendisindeki flevk›, arzûyu özleyebilir) buyurdu. fievk›n
giderilmesi makâm›n dahâ yükseldi¤ini, dahâ temâm oldu¤unu gösterir. Bu
makâm ye’s makâm›d›r. Ya’nî anlayamamakdan hâs›l olan üzüntü makâm›-
d›r. Çünki kavuflulabilecek fley için flevk olur. Kavuflmak ümmîdi olmayan
bir yerde flevk olmaz. Yüksek derecelerin sonuna ulaflm›fl olan bir kâmil, bu
âleme geri döndü¤ü zemân, ayr›l›k atefline düfldü¤ü hâlde, eski flevk›, arzû-
su geri gelmez. Çünki, flevk›n gitmesi, ayr›l›k kalmad›¤› için de¤ildi. Ye’s, üm-
mîdsizlik geldi¤i içindi. Geri döndükden sonra da bu ye’s kendisinde vard›r.
Birinci kâmil “rahmetullahi aleyh” böyle de¤ildir. O, âleme dönünce, flevk
de geri gelir. Çünki, önceden yok olmufl olan (Fakd) ya’nî gaybûbet, yok ol-
mak, yine hâs›l olmakdad›r. Bir kâmil, geri döndü¤ü zemân, fakd, ayr›l›k bu-
lunursa, fakd›n gitmesi ile yok olan flevk tekrâr hâs›l olur.

Süâl: Vüsûl mertebeleri ya’nî kavuflduran yol, sonsuzdur, bitmez tüken-
mez. Ne kadar ilerlese yine uzak olaca¤› için, hep flevk bulunmaz m›?

Cevâb: Vüsûl mertebelerinin sonsuz olmas›, ismlerde ve s›fatlarda ve
flü’ûnda ve i’tibârâtda olan genifl yolculuklardad›r. Böyle seyr eden bir sâlik
için, yolun sonu olmaz. Ondan flevk hiç gitmez. Yukar›da bildirilen münte-
hî ise, bu mertebeleri k›saca geçerek, söz ile, kelime ile, iflâret ile anlat›lam›-
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yacak makâma vâs›l olmufldur. Orada hiç ümmîdlenmek yokdur. Bunun
için kendisinde flevk ve taleb kalmaz. Bu hâl, Evliyân›n büyüklerinde olur.
Bunlar s›fatlar›n çukurundan kurtulmufllar. Zât-i ilâhîye “teâlet ve tekadde-
set” kavuflmufllard›r. Bunlar, s›fatlarda uzun uzun ilerliyen ve flü’ûnât mer-
tebelerinde seyr eden sâlikler gibi de¤ildir. O sâlikler, bitmez tükenmez s›-
fatlar›n tecellîlerine ba¤lan›p kal›rlar. Bunlar için olan vüsûl mertebeleri ken-
disini ancak s›fatlara kavufldurur. Zât-i ilâhîye yükselmek ancak s›fatlarda
ve i’tibârâtda, k›saca seyr etmekle olabilir. ‹smlerde uzun uzad›ya seyr eden
bir kimse, s›fatlara ve i’tibârâta ba¤lan›p yolda kal›r. Böylece flevk ve taleb
kendisinden ayr›lmaz. Vecd ve tevâcüdden kurtulmaz. Vecd ve tevâcüd sâ-
hibleri, s›fatlar›n tecellîlerine kavuflanlard›r. Bunlar için (Tecelliyât-i Zâtiy-
ye) yokdur. fievkleri, vecdleri oldukça bu tecellîlerden nasîb alamazlar.

Süâl: Allahü teâlâya flevk olmas› ne demekdir? Çünki, Allahü teâlâdan
hiç birfley mefkûd, yok de¤ildir?

Cevâb: Burada flevk demek, belki (Müflâkele San’ati) ile söylenmifl olabi-
lir. Çok oldu¤unu bildirmek içindir. Çünki, azîz, cebbâr olan Allahü teâlân›n
her fleyi fliddetlidir, çokdur. Za’îf insanlar›n her fleyinden gâlib ve kuvvetli-
dir. Bu cevâb âlimlere göre verilen cevâbd›r. Bu fakîr kulun baflka bir cevâ-
b› dahâ vard›r ki tesavvuf yoluna uygun bir cevâbd›r. Fekat bu cevâbda biraz
sekr, flu’ûrsuzluk bulunmakdad›r. Sekr olmay›nca, güzel olmuyor. Hattâ câ-
iz olmuyor. Çünki, sekr sâhibleri özrlü olur, afv edilirler. Sahv, flü’ûr sâhib-
leri mes’ûl olurlar. Sorguya çekilirler. fiu anda, tâm sahv hâlindeyim. fiimdi
o cevâb› bildirmek yerinde olmaz. Önceleri ve sonralar› Allahü teâlâya
hamd olsun. Onun Peygamberlerine bitmez tükenmez salât ve selâm olsun!

27
Y‹RM‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hâce Ammek için yaz›lm›fld›r. Tarîkat-i aliyye-i Nakfliben-
diyyeyi övmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevdi¤i kullar›na selâm olsun! Mer-
hamet ederek bu dostunuza gönderdi¤iniz k›ymetli mektûb gelerek bizle-
ri sevindirdi. Selâmetde olunuz. Bu yüksek Nakflibendiyye zincirini övmek-
den baflka birfleyle bafl›n›z› a¤r›tmak istemiyorum. Yavrum! Bu yüksek zin-
cirin büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” buyuruyorlar ki, (Bizim nis-
betimiz bütün nisbetlerin üstündedir). Nisbet dedikleri huzûr ve âgâhl›k-
d›r. Bunlar hiç gayb olmayan huzûra k›ymet verir. Böyle devâml› olan hu-
zûra (Yâd-i Dâflt) demifllerdir. Bu büyüklerin nisbeti, yâd-i dâflt olmakda-
d›r. Bu fakîrin anlad›¤›na göre, yâd-i dâflt flöyle aç›klanmakdad›r: Allahü
teâlân›n ismleri, s›fatlar› ve flü’ûnu ve i’tibârât› birlikde olmaks›z›n, yaln›z
zât-› ilâhînin zuhûr etmesine ya’nî kalbe, rûha görünmesine (Tecellî-i Zât)
denir. Bu tecellîye (Berkî) demifllerdir. Ya’nî, flü’ûn ve i’tibârât perdeleri-
nin aradan kalkmas›, zât›n görünmesi, flimflek çakar gibi bir ân sürer. Son-
ra bu perdeler hemen araya girerek örtülür. Böyle olunca, gaybs›z, devâm-
l› huzûr düflünülemez. Bir ân huzûr, ondan sonra devâml› yoklukdur. Bu bü-
yükler “rahmetullahi aleyhim ecma’în” böyle olan nisbete k›ymet verme-
mifldir. Hâlbuki baflka silsilelerin, tarîkatlar›n büyükleri, öyle olan tecellî
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nihâyete kavuflanlara nasîb olur dediler. Bu huzûr, devâml› olursa, hiç ör-
tünmezse, ismlerin ve s›fatlar›n ve flü’ûnun ve i’tibârât›n perdeleri araya ka-
r›flmadan tecellî ederse, gaybs›z, perdesiz huzûr olur. Yâd-i dâflt olur. ‹flte,
bu büyüklerin nisbeti olan Yâd-i dâflti, baflkalar›n›n nisbetleri ile karfl›lafl-
d›rmal›d›r. Böylece hepsinin üstünde oldu¤unu anlamal›d›r. Çok kimse, böy-
le bir huzûrun varl›¤›na inanamaz. Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun;
Zevall› âfl›k birkaç damla ile doysun.

Bu yüksek nisbet, öyle garîb oldu ki, hattâ bu büyük k›ymetli zincire ba¤-
lanm›fl bulunanlara da söylense ço¤unun inanmayaca¤› umulur. fiimdi, bu
büyüklerin yolunda bulunanlara göre nisbet demek, Allahü teâlân›n huzû-
ru ve anlafl›lamayacak bir flühûdudur ve cihetsiz olarak Ona teveccüh et-
mekdir. Yukar›da olmak hayâle gelirse de, cihetsizdir ve görünüflde devâm-
l›d›r. Bu nisbet yaln›z cezbe makâm›nda hâs›l olur. Böyle nisbetin baflka ta-
rîkatlardaki nisbetlerden yüksek bir taraf› yokdur. Hâlbuki, yukar›da bil-
dirdi¤imiz Yâd-i dâflt, cezbe temâmland›kdan ve sülûk makâmlar› sona er-
dikden sonra hâs›l olur. Bunun derecesinin yüksekli¤ini bilmeyen kimse
yokdur. E¤er gizli kalm›flsa, elde edilememesindendir. Bir kimse hased ede-
rek inanmazsa ve afla¤› bir kimse kendi kusûrundan dolay› inâd ederse ona
bir diyece¤imiz yokdur. Fârisî iki beyt tercemesi:

Bir câhil bu büyüklere dil uzat›rsa,
Cevâb verme¤e de¤mez dersem iyi olur.
Hep aslanlar, bu zincire ba¤lanm›fllard›r,
Kurnaz tilki bu zinciri nas›l kopar›r?

Evveliniz ve sonunuz selâmetde olsun!

28
Y‹RM‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Hâce Ammeke yaz›lm›fld›r. Hâlinin yüksekli¤ini bildir-
mekdedir. Fekat bu yaz›dan, hâlinin alçald›¤› ve uzaklaflm›fl oldu¤u anla-
fl›lmakdad›r:

Lütf ederek bu dostunuza gönderdi¤iniz merhametli mektûb gelerek biz-
leri sevindirdi. Okuyarak flereflendik. Hürriyyete kavuflanlar›n, kelepçe-
de olanlar› hât›rlamas› ne büyük ni’metdir. Kavuflanlar›n, ayr› kalanlar›n
dertlerine ortak olmas›, çok sevindirici birfleydir. Ayr› kalan bu zevall›, ken-
dini kavuflma¤a lây›k bulmad›¤› için, uzak bir köfleye çekildi. Yaklaflmak-
dan kaçarak, uzaklarda solu¤u ald›. Kavuflmakdan vaz geçip ayr›l›¤a kat-
land›. Hürriyyeti seçmekde zindân hayât›n› gördü¤ü için, seve seve zindân
hayât›n› seçdi. Fârisî beyt tercemesi:

Sultân birfley beklerse köleden,
Kanâ’at kalks›n art›k ortadan.

Bozuk yaz›larla ve saçma iflâretlerle bafl›n›z› a¤r›tm›yay›m. Allahü teâ-
lâ, bizi ve sizi Peygamberlerin efendisinin yolunda bulundursun “aleyhi ve
alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ”!
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29
Y‹RM‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fieyh Nizâmeddîn-i Tehânîserîye yaz›lm›fld›r. Farzlar› k›lma-
¤a ve sünnetleri, edebleri gözetme¤e teflvîk etmekde ve farzlar›n yan›nda
nâfileleri yapman›n k›ymetinin az oldu¤u ve yats› nemâz›n› gece yar›s›ndan
sonra k›lmama¤› ve abdestde kullan›lan suyu içmeme¤i ve mürîdlerin sec-
de etmelerinin câiz olmad›¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi te’assubdan, ya’nî baflkas›n› çekememekden ve
do¤ru yoldan ayr›lmakdan korusun ve insanlar›n en üstünü o temiz Peygam-
beri hürmetine “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti etemmühâ ve minettes-
lîmâti ekmelühâ” piflmân olacak, üzülecek fleyleri yapmakdan kurtars›n!

‹nsan› Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavuflduracak ifller, farzlar ve
nâfileler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Farzlar›n yan›nda nâfilelerin hiç k›yme-
ti yokdur. Bir farz› vaktinde yapmak [vakti geçmifl ise, hemen kazâ etmek],
bin sene nâfile ibâdet yapmakdan dahâ çok fâidelidir. Hangi nâfile olur-
sa olsun, ne kadar hâlis niyyet edilirse edilsin, ister nemâz, oruc, zikr, fikr
olsun, ister baflka nâfileler olsun, hep böyledir. Hatta, farzlar› yaparken,
bu farz›n sünnetlerinden bir sünneti ve edeblerinden bir edebi gözetmek
de, böyle çok fâidelidir.[1] Ö¤rendi¤imize göre, Emîr-il-mü’minîn Ömer Fâ-
rûk “rad›yallahü anh” hazretleri sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›ld›kdan son-
ra, cemâ’ate bakd›, eshâb›ndan birini bulamad›. (Filân kimse cemâ’atde
yokdur) buyurdu. Orada bulunanlar, o kimse gecenin çok sâatlerinde u-
yumaz. [Nâfile ibâdet yapar.] Belki flimdi uykuya dalm›fld›r, dediler. Ha-
lîfe, (E¤er bütün gece uyuyup da sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›lsayd› da-
hâ iyi olurdu) buyurdu. Bundan anlafl›l›yor ki: Bir edebi gözetmek ve
tenzîhî olsa bile, bir mekrûhdan sak›nmak, zikrden ve fikrden ve murâka-
beden ve teveccühden dahâ fâidelidir. Tahrîmî olan mekrûhdan sak›nma-
n›n fâidesini, art›k düflünmelidir. Evet, bu nâfile ifller, farzlar› gözetmek ile
ve harâmlardan, mekrûhlardan sak›nmak ile birlikde yap›l›rsa, elbette da-
hâ güzel, çok güzel olur. Fekat böyle olmazsa, pek zararl› olur. Meselâ ze-
kât olarak bir dank [ya’nî bir dirhemin dörtde birini ki, bir gram gümüfl de-
mekdir] bir müslimân fakîre vermek, nâfile olarak da¤lar kadar altun sa-
daka vermekden ve hayrât, hasenât ve yard›mlar yapmakdan kat kat da-
hâ iyidir, kat kat dahâ çok sevâbd›r. Bu bir dank zekât› verirken, bir ede-
bi gözetmek, meselâ, akrabâdan bir fakîre vermek de, nâfile iyiliklerden
kat kat dahâ fâidelidir. Bundan anlafl›l›yor ki, yats› nemâz›n› gece yar›s›n-
dan sonra k›lmak ve böylece gece nemâz› sevâb›n› da kazanmay› düflün-
mek, çok yanl›fld›r. Çünki, hanefî mezhebindeki imâmlara göre “rad›yal-
lahü teâlâ anhüm” yats› nemâz›n› gece yar›s›ndan sonra k›lmak mekrûh-
dur. Sözlerinden de, (Kerâhet-i tahrîmiyye) oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Çün-
ki, yats› nemâz›n› gece yar›s›na kadar k›lmak mubâh demifllerdir. Gece ya-
r›s›ndan sonra k›lmak mekrûh olur buyurmufllard›r. Mubâh›n karfl›l›¤›
olan mekrûh ise, tahrîmen mekrûhdur. fiâfi’î mezhebinde gece yar›s›ndan
sonra yats›y› k›lmak câiz de¤ildir. Bunun içindir ki, gece nemâz› k›lm›fl ol-
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mak için ve bu vaktde zevk ve cem’›yyet elde etmek için, yats›y› gece ya-
r›s›ndan sonraya b›rakmak çok çirkindir. Böyle düflünen bir kimsenin, yal-
n›z vitr nemâz›n› gece yar›s›ndan sonraya b›rakmas› yetiflir. Vitr nemâz›-
n› gece yar›s›ndan sonra k›lmak müstehabd›r. Böylece, hem vitr nemâz›
müstehab olan vaktinde k›l›nm›fl olur, hem de gece nemâz› k›lmak ve se-
her vaktinde uyan›k bulunmak ni’metlerine kavuflulmufl olur. O hâlde
bu iflden vaz geçmek ve geçmifl nemâzlar› kazâ etmek lâz›md›r. ‹mâm-›
a’zam Ebû Hanîfe Kûfî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, nemâz abdes-
tinin edeblerinden bir edebi terk etdi¤i için k›rk senelik nemâz› kazâ et-
mifldir.

fiunu da söyliyelim ki, abdestsizli¤i gidermek için veyâ sevâb kazanmak
için abdest almakda kullan›lm›fl olan suya (Müsta’mel su) denir. Bu suyun
içilmesi için kimseye izn vermeyiniz! Çünki, ‹mâm-› a’zama göre müs-
ta’mel su, kaba necsdir. F›kh âlimleri bu suyun içilmesini yasak etmifller-
dir. Bu suyu içmenin mekrûh oldu¤unu bildirmifllerdir. Evet, abdest ald›k-
dan sonra ibrikde kalan kullan›lmam›fl sudan içmek flifâ olur demifllerdir.
E¤er böyle oldu¤una inanan bir kimse isterse, bu kullan›lmam›fl sudan
veririz. Bu fakîr, Dehli flehrine son gitdi¤im zemân bu ifl bafl›ma gelmifldi.
Sevdiklerimizden birkaç›na rü’yâda, bu fakîrin abdestde kulland›¤› müs-
ta’mel sudan içmelerinin lâz›m oldu¤u, içmezlerse büyük zarar görecekle-
ri bildirilmifl. Böyle fley olmaz diye çok karfl› geldi isem de, fâidesi olmad›.
F›kh kitâblar›na bakd›m. Kurtulufl yolunu flöyle buldum ki, üç kerre y›ka-
d›kdan sonra, (Kurbet) ya’nî sevâb kazanmak niyyet etmeden, dördüncü
y›kamak ile kullan›lan su müsta’mel olmuyor. Bu sevdiklerimizin yalvar-
mas› üzerine niyyet etmeden dördüncü y›kamakda kullan›lan suyu içmek
için kendilerine verdim:

fiunu da bildirelim ki, güvenilir birkaç kimsenin bildirdiklerine göre,
halîfelerinizden birkaç›na mürîdleri secde ediyorlarm›fl, yeri öpmekle
kalm›yarak kendilerine karfl› secde yap›yorlarm›fl. Bu iflin kötülü¤ü gü-
neflden dahâ çok meydândad›r. Bu ifli yasak ediniz! Hem de çok s›k› ya-
sak ediniz! Böyle ifllerden herkesin sak›nmas› lâz›md›r. Hele baflkalar›na
önderlik eden bir kimsenin böyle ifllerden sak›nmas› dahâ çok lâz›md›r.
Çünki, onun yolunda bulunanlar, onun yapd›klar›n› yaparlar ve bu belâ-
ya düflerler.

[Allah için yap›lan secde, k›bleye karfl› yap›l›r. Baflka tarafa yap›lan
secde hiçbir zemân câiz de¤ildir.]

fiunu da bildirelim ki, tesavvuf yolunda ilerliyenlerin bilgileri, hâl ile ka-
vuflulan bilgilerdir. Hâller de, amellerden hâs›l olur. Amelleri dürüst olan
ve ibâdetleri hakk› ile yapan kimselerde hâller hâs›l olur. Bu hâller, birçok
fleyleri ö¤renmelerine sebeb olur. Amellerin, ibâdetlerin düzgün olabilme-
si için, bunlar› tan›mak, herbirinin nas›l yap›laca¤›n› bilmek lâz›md›r. Bu
bilgiler, islâmiyyetin ahkâm›n› ya’nî emrlerini ve yasaklar›n›, meselâ, ne-
mâz›n, orucun ve bunlardan baflka farzlar›n ve al›fl verifllerin ve nikâh, ta-
lâk gibi mu’âmelât›n bilgileridir. K›saca, Allahü teâlân›n insana emr etdi-
¤i fleylerin bilgileridir. Bu bilgiler, ö¤renilmekle elde edilir. Bunlar› ö¤ren-
mek, her müslimâna elbette lâz›md›r. Herfleyi ö¤renmeden önce ve ö¤ren-
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dikden sonra birer cihâd vard›r. Birincisi, ilmi aramak, bulmak ve elde et-
mek için çal›flmak cihâdd›r. ‹kincisi, ilmi elde etdikden sonra yerinde kul-
lanabilmek için yap›lan cihâdd›r. Bunun için, k›ymetli toplant›lar›n›zda, te-
savvuf kitâblar› okunuldu¤u gibi, f›kh kitâblar›n›n da okunulmas› ve ö¤-
renilmesi lâz›md›r. Fârisî dilinde yaz›lm›fl f›kh kitâblar› çokdur. (Mec-
mû’a-i hânî) ve (Umde-tül-islâm) ve (Kenz-i fârisî) f›kh kitâblar› çok k›y-
metlidir. Hattâ tesavvuf kitâblar› okunmasa da, zarar› olmaz; çünki, tesav-
vuf bilgileri hâl ile, zevk ile, tad›n› tadarak elde edilir. Okumakla, dinle-
mekle anlafl›lmaz. F›kh kitâblar›n› okumamak ise, zararl› olabilir. Bundan
çok yazmak, s›k›nt› verebilir. Az yazmak, çok fleyleri gösterir. Fârisî beyt
tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim kalbini k›rmama¤a,
Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana.

Allahü teâlâ bizi ve sizi, sevgili Peygamberine “aleyhi ve alâ âlihissalâ-
tü vesselâm” tam olarak uymakla flereflendirsin!

30
OTUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb da, fleyh Nizâm-› Tehânîserîye yaz›lm›fld›r. Âfâkda ve enfüs-
de olan flühûdlar› ve abdiyyet makâm›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ sizi Muhammed aleyhisselâma tâm uymakla flereflendirsin
ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve
minetteh›yyâti ekmelühâ” sünnetlerinin süsü ile zînetlendirsin!

Ne yazaca¤›m› bilemiyorum. Mevlâm›z, sâhibimiz “teâlâ ve tekaddes”
hazretlerinden söz edersem, yalan söylemifl ve iftirâ etmifl olurum. O, o ka-
dar büyükdür ki, bu saçma sapan konuflan afla¤› kimsenin söz konusu olmak-
dan çok yüksekdir. Maddeden yap›lm›fl olan, his organlar›n›n esîri bulunan
bir kimse, maddesiz olandan ve his organlar› ile anlafl›lam›yandan ne söy-
leyebilir? Yok iken sonradan yarat›lm›fl olan bir kimse, hiç yok olmayan-
dan ne anlayabilir? Maddeli, zemânl› ve mekânl› olan, maddesiz, zemân-
s›z ve mekâns›z olana nas›l yol bulabilir? Zevall› mahlûk, kendi âleminden
d›flar›ya nas›l ç›kabilir? D›flar›dan haber alamaz. Fârisî beyt tercemesi:

Çok iyi veyâ çok fenâ olsa da bir zerre,
Ömrünce dolaflsa, gezer kendi âleminde!

Bu hâl, seyr-i enfüsîde de hâs›l olmakdad›r. (Seyr-i enfüsî), bu yolun ni-
hâyetinde ele geçer. Yüksek hocam›z Behâeddîn-i Nakflibend “kaddesalla-
hü sirrehül akdes” hazretleri buyurdu ki, (Ehlüllah, ya’nî Allah adamlar›,
Fenâ ve Bekâ makâm›na kavufldukdan sonra, her gördüklerini kendile-
rinde görürler. Her tan›d›klar›n› kendilerinde tan›rlar. Bunlar›n hayretle-
ri, anlayamamalar› kendilerinde olur). Zâriyât sûresinin yirmibirinci âye-
tinde meâlen, (Kendinizdedir, görmüyor musunuz?) buyuruldu. Seyr-i en-
füsîden önce olan seyrlerin ya’nî ilerlemelerin hepsi, (Seyr-i âfâkî) idi.
Seyr-i âfâkîde ele geçen fleyler hiçdir. Ya’nî, aran›lana göre hiç say›l›r. Yok-
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sa, flühûd-i enfüsîye kavuflmak için, önce seyr-i âfâkî lâz›md›r. Aldanmama-
l›! fiühûd-i enfüsîyi, flühûd-i tecellî-i sûrî ile kar›fld›rmamal›d›r. Hâflâ ikisi bir
fley de¤ildir. Tecellî-i sûrîler nas›l olursa olsun, sâlikin nefsinde ya’nî ken-
dinde müflâhede olunurlar, ya’nî görünürler ise de, hepsi seyr-i âfâkîde
hâs›l olmakdad›r. Ve (‹lm-ül-yakîn) mertebesinde hâs›l olurlar. fiühûd-i
enfüsî ise, (Hakk-ul-yakîn) mertebesindedir. Bu mertebe ise, yüksek mer-
tebelerin sonuncusudur. Baflka kelime bulunamad›¤› için flühûd diyoruz.
Çünki, aran›lan, istenilen fley, hiçbir fleye benzemedi¤i gibi, Ona uygun
olan, Ona ba¤l› olan herfley de anlafl›lamaz ve anlat›lamaz. Anlafl›labilen fley-
ler, anlafl›lam›yan fleylere benzemez. Fârisî iki beyt tercemesi:

Anlafl›lmaz, ölçülemez ba¤l›l›kd›r,
Nâs›n Rabbi, kuluna böyle ba¤l›d›r!
‹nsan bu ba¤l›l›¤› anlamaz aslâ,
Herfleyi bilir, cân›n› bilen Mevlâ!

fiühûd-i enfüsîyi bu flühûd-i sûrî ile kar›fld›rmak, insan›n her iki makâm-
da Bekâ hâs›l etmesinden ileri gelmekdedir. Çünki, tecellî-i sûrî, sâliki
fânî yapmaz. Birçok ba¤l›l›klar›n› yok eder ise de, fenâya kadar götüremez.
Bundan dolay›, bu tecellîde, sâlikin varl›¤›ndan birfleyler bulunmakdad›r.
Seyr-i enfüsî, tâm Fenâdan ve son Bekâdan sonra oldu¤undan ve sâlikin an-
lay›fl› az oldu¤undan, bu iki Bekây› birbirinden ay›ramaz. ‹kisini birleflmifl
san›r. E¤er bu ikinci bekâya (Bekâ-billah) denildi¤ini ve bu varl›¤a, Alla-
hü teâlân›n verdi¤i vücûd denildi¤ini bilseydi, ikisini kar›fld›rmakdan kur-
tulurdu.

Süâl: (Bekâ-billah) demek, kendini Hak teâlâ olarak bulmak de¤il mi-
dir?

Cevâb: Hay›r, öyle de¤ildir. Tesavvuf büyüklerinin birkaç›n›n sözle-
rinden böyle oldu¤u anlafl›lmakda ise de, bu bekâ, birçoklar›na, cezbe
makâm›nda, kendilerini yok bildikden sonra hâs›l olmakdad›r. Kendileri-
ni böyle yok bilmeleri, Fenâ makâm›na kavuflma¤a benzemekdedir. Nak-
flibendiyye büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” bu Bekâya (Vü-
cûd-i adem) ad›n› vermifllerdir. Bu, fenâdan öncedir. Bu hâl yok olabilir. Yok
oldu¤u görülmüfldür de. Zemân olur ki, bu hâli ondan al›rlar. Sonra geri ve-
rirler. Tam Fenâdan sonra hâs›l olan Bekâ ise, hiç yok olmaz. Hiç sars›lmaz.
Bunlar›n Fenâs›, devâml›d›r. Bekâda iken fânîdirler. Fenâda iken de bâkî-
dirler. Çabuk geçen, tükenen fenâ ve bekâ, kalbin hâlleri ve de¤ifliklikle-
ri s›ras›nda gelip geçici fleylerdir. Bizim anlatmak istedi¤imiz ise, böyle de-
¤ildir. Hâce Behâeddîn-i Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirreh” buyurdu
ki, (Vücûd-i adem denilen hâl, insan›n tabî’î hâline döner. Fekat vücûd-i fe-
nâ, insanl›k vücûdüne dönmez). Bunun için Fenâ sâhiblerinin hâlleri elbet-
te hiç de¤iflmez. Vaktleri süreklidir. Belki, bunlar›n vaktleri ve hâlleri
yokdur. Bunlar, vaktleri ile de¤il, vaktlerin sâhibi iledir. Bunlar›n ifli hâl-
leri veren iledir. Geçip gitmek, bitmek, vaktde ve hâlde olur. Hâlden ve vakt-
den kurtulanlar için bitmek, yok olmak tehlükeleri kalmaz. Bu Allahü te-
âlân›n öyle bir ni’metidir ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ihsân sâ-
hibidir.
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Vaktin devâml› olmas› demek, bu vaktdeki hâlin bilinmesi ve baflka
fleyleri gibi eserlerinin, alâmetlerinin devâml› olmas› demek de¤ildir. Bel-
ki, vaktin oldu¤u gibi devâm etmesi ve hâlin kendisinin devâml› olmas› de-
mekdir. Bir fleyi yanl›fl zan etmek, onun do¤ru olmas›na ziyân getirmez. Hat-
tâ çok zanlar vard›r ki, günâh olur.

Söz uzad›. Biz yine kendimize gelelim! Mukaddes meydânda “celle flâ-
nüh” söz binicisini koflturam›yaca¤›m›z için, kendi kullu¤umuzu, afla¤›l›¤›-
m›z› ve gücümüzün yetersiz oldu¤unu anlatal›m. ‹nsan, kulluk vazîfeleri-
ni yapmak için yarat›ld›. Bir kimseye bafllang›çda ve ortalarda aflk ve mu-
habbet verilirse, onun Allahü teâlâdan baflka fleylere olan ba¤l›l›klar›n› kes-
mesi için verirler. Aflk ve muhabbet de aran›lacak, özenilecek fley de¤ildir.
Kulluk makâm›na kavuflmak için birer arac›d›rlar. Bir kimsenin Allahü te-
âlâya kul olmas› için, Ondan baflka fleylere kul olmakdan ve ba¤lanmakdan
tam kurtulmas› lâz›md›r. Aflk ve muhabbet, bu ba¤l›l›klar› kesmekden
baflka bir ifle yaramaz. Bunun için, vilâyet ya’nî evliyâl›k mertebelerinin so-
nu, en yükse¤i (Abdiyyet makâm›)d›r. Vilâyet derecelerinde, abdiyyet
makâm›n›n üstünde hiçbir derece yokdur. Bu makâmda, kul ile sâhibi
aras›nda, kulun sâhibine muhtâc olmas›ndan ve sâhibin kendisinin ve s›fat-
lar›n›n hiçbir fleye hiç muhtâc olmamas›ndan baflka hiçbir ba¤l›l›k yokdur.
Buras›n› iyi aç›klayal›m ki, kendisi ile Onun kendisi aras›nda ve s›fatlar› ile
Onun s›fatlar› aras›nda ve kendi iflleri ile Onun iflleri aras›nda, hiçbir ba-
k›mdan hiçbir benzerlik bulmayacakd›r. Onun z›lli, görüntüsü oldu¤unu söy-
lemekde, bir benzerlik, bir ba¤l›l›k olur. Bundan da kaç›nmak lâz›md›r. Onu
yarat›c›, kendisini yarat›lm›fl bilmelidir. Bundan baflka hiçbir fleye a¤›z aç-
mamal›d›r. Tesavvuf yolunda ilerliyenlerin ço¤u “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” (Tevhîd-i fi’li) ile karfl›laflmakdad›r. Her fleyi yapan Allahü
teâlâd›r derler. Bu büyükler, bu iflleri yaratan›n bir oldu¤unu bilir. Bu ifl-
leri yapan birdir demek istemezler. Böyle söylemek, z›nd›kl›k olur. Bunu
bir misâl ile aç›kl›yal›m:

Kukla oynatan bir kimse, perde arkas›nda oturur. Tahtadan, kartondan
insan fleklinde yap›lm›fl cans›z fleyleri iple oynat›r. Seyrciler, perdede oy-
nayan karton, tahta parçalar›n›n birçok fleyler yapd›¤›n› görür. Akl› olan
kimseler bu hareketleri, perde arkas›nda oturan adam›n yapd›¤›n› anlar.
Fekat bu ifller, perdedeki tahta parçalar›ndan meydâna gelmekdedir. Bu-
nun için, bu flekller hareket ediyor denir. Perde arkas›ndaki adam hareket
ediyor denmez. Bu sözleri, iflin do¤rusunu göstermekdedir. Peygamberle-
rin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” yollar› da böyle oldu¤unu bildirmek-
dedir. ‹flleri yapan bir yap›c›d›r demek, sekr hâlinde söylenen sözlerden-
dir. Sözün do¤rusu flöyledir ki, iflleri yapan çokdur. ‹flleri yaratan birdir. Tev-
hîd-i vücûd bilgileri de böyledir. Sekr vaktinde ve hâl kaplad›¤› zemân söy-
lemifllerdir. Keflf yolu ile edinilen bilgilerin do¤ru olmas›, islâmiyyetde aç›k-
ça anlafl›lan bilgilere uygun olmalar› ile ölçülür. K›l kadar ayr›l›k sekrden
ileri gelir. Din bilgilerinin do¤rusu, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” anlad›klar› bilgilerdir. Bunlara uy-
mamak yâ z›nd›kl›k ve ilhâdd›r, ya’nî do¤ru yoldan ayr›lmakd›r, yâhud sekr
hâlinde söylenmifldir. Sekrden tam kurtulmak, (Abdiyyet makâm›)nda
olur. Baflka makâmlar›n hepsinde az çok sekr bulunur. Fârisî m›srâ’ terce-
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mesi:

Dahâ söylersem sonu gelmez.

Hâce Behâeddîn-i Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirrehül akdes”
hazretlerinden (Sülûk niçin yap›l›yor?) diye soruldu¤unda, (K›sa, toplu
olan bilgilerin genifllemesi, aç›klanmas› ve akl ile, düflünce ile bulunan bil-
gilerin, keflf ile, kalb ile anlafl›lmas› için) buyurdu. ‹slâmiyyetin bildirdi-
¤i bilgilerden baflka fleyler ö¤renmek için demedi. Tesavvuf yolunda iler-
lerken, islâmiyyetde bulunmayan fleylerle karfl›lafl›lmakda ise de, yolun
sonuna var›nca bu bilgilerin hepsi yok olur. Yaln›z islâmiyyetin bildirdi-
¤i fleyler, aç›k ve genifl olarak bilinir. Akl›n dar çerçevesinden kurtularak,
keflfin sonsuz meydân›na aç›lmak hâs›l olur. Ya’nî Peygamberimiz “aley-
hissalâtü vesselâm” bu bilgileri melekden ald›¤› gibi, bu büyükler de, bu
bilgilerin hepsini, kalblerine gelen ilhâm yolu ile kaynakdan al›rlar. Âlim-
ler, bu bilgileri islâmiyyetden al›rlar. K›saca, topluca bildirirler. Bu bilgi-
ler, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” keflf yolu ile genifl,
uzun bildirildi¤i gibi, Evliyâya da böylece bildirilmekdedir. Ancak Pey-
gamberler “aleyhimüssalâtü vesselâm” asld›rlar, önce gidenlerdir. Evli-
yâ ise bunlar›n arkalar›nda, izlerinde gelenlerdir. Evliyân›n yükseklerin-
den pek az›n› “rahmetullahi aleyhim ecma’în” ancak yüzlerle sene son-
ra, birbirinden pek uzak zemânlarda seçerek, bu yüksek makâma kavufl-
dururlar.

Akl ile, düflünce ile anlafl›lan bir bilgiyi keflf yolu ile aç›klamak istiyor-
dum. Fekat kâ¤›dda yer kalmad›. Böyle olmas›nda Allahü teâlân›n hikme-
ti olsa gerek. Vesselâm.

31
OTUZB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Sofîye gönderilmifldir. Tevhîd-i vücûdînin hakîkati ve
Allahü teâlâya yak›n olmak ve berâber olmak ne demek oldu¤u bildirilmek-
dedir:

Allahü teâlâ hepimizi, Peygamberlerin seyyidinin “aleyhimüsselâm”
yolundan ay›rmas›n! Yan›n›zdan gelen bir zât dedi ki, fleyh Nizâm-i Tehâ-
nîserînin talebesinden biri, sizin yan›n›zda, bu fakîr için vahdet-i vücûde
inanm›yor demifl. Bu zât, bunu bildirdikden sonra, bu sözün do¤ru olup ol-
mad›¤›n› sordu ve talebenizin okuyup ayd›nlanmas› ve kötü düflüncelere
saplanmamalar› için, vahdet-i vücûd üzerindeki bilgimi yazmam› istedi. Müs-
limâna karfl› kötü zanda bulunmak, günâh oldu¤undan, talebenizi günâh-
dan korumak düflüncesi ile, birkaç kelime yaz›p, bafl›n›z› a¤r›t›yorum:

Muhterem yavrum! Bu fakîr, çocuklu¤umdan beri, vahdet-i vücûde
inanmakdayd›m. Babam “kaddesallahü teâlâ sirreh” de, buna inand›¤›n›,
her zemân bildirirdi. Mubârek kalbi, vahdet-i vücûddan ve herfleyden
uzak olan, hiçbir sûretle var›lmayan varl›¤a do¤ru oldu¤u hâlde, bu i’tikâd-
dan hiç ayr›lmam›fld›. Âlimin o¤lu da, yar›m âlim demekdir sözü gere¤in-
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ce, bu fakîrin bu bilgiden büyük pay› olmufldu. Çok lezzetler alm›fld›m. Fe-
kat, Allahü teâlâ, sonsuz ihsân› ile, büyük rehber, hakîkatlerin, ma’rifet-
lerin kayna¤›, islâm dîninin hâmisi, hocam, önderim, kurtulufl yoluna ka-
vufldurucu, Muhammed Bâkî “kuddise sirruh” hazretlerine kavufldurdu. Bu
fakîre tarîkat-i aliyye-i Nakflibendiyyeyi ta’lîm buyurdu. Hiçbirfleye yara-
m›yan bu miskîni, mubârek kalblerinin ›fl›klar› alt›nda bulundurmakla fle-
reflendirdi. Bu üstün yolda ilerleme¤e al›fld›r›nca, az zemânda, vahdet-i vü-
cûd bilgileri önüme ç›kd›. Bu makâm›n çeflidli ilmleri, ma’rifetleri kapla-
d›. Bu mertebenin inceliklerinden, göstermedikleri hemen birfley kalma-
d›. Muhyiddîn-i Arabînin “kuddise sirruh” bildirdi¤i ince bilgiler, oldu¤u
gibi meydâna ç›kd›. (Füsûs) kitâb›nda yazd›¤› ve urûcun, bu yolun sonu ol-
du¤unu san›p, bundan ötesi ademdir, yoklukdur dedi¤i, tecellî-i zâtî ile de,
flereflendirdiler. Kendisine Evliyân›n sonuncusu diyerek yaln›z Evliyân›n
sonuncusuna mahsûs oldu¤unu yazd›¤›, bu tecellînin çeflidli bilgilerini,
ma’rifetlerini uzun uzad›ya, bu fakîre bildirdiler. Bu ma’rifetlere, o kadar
dald›m, o kadar kap›ld›m ki, vahdet-i vücûd hâli, herfleyi unutdurdu. Bu bil-
gilerin serhoflu oldum. O anlarda, hocam›n yüksek huzûruna arz etdi¤im
mektûblar›mda, bu serhofllu¤umun derecesini gösteren ç›lg›nca yaz›lar›m
vard›r. [Bu yolda yaz›l› bir rübâ’înin tercemesini uygun görmeyip geçiyo-
ruz.] Uzun zemân, bu hâlde kald›m. Seneler geçdi. Nihâyet, Cenâb-› Hak-
k›n sonsuz lutf ve inâyeti, âns›z›n, imdâd›ma yetiflip, bîçûn, bî keyf olan
[ya’nî anlafl›lmaz olan] cemâlden perdeler, birdenbire kald›r›ld›. [Sanki sel-
ler, felâketler yapan f›rt›nal› kara bulutlar, bir ânda s›yr›l›p, mâvi semâ aç›l-
d›. Günefl heryeri ayd›nlatd›.] Önceden olan, vahdet-i vücûd, ittihâd, Al-
lahü teâlân›n herfleyle birleflmifl, berâber görünmesi gayb oldu. ‹hâta, se-
reyân, kurb ve ma’›yyet, ya’nî Allahü teâlân›n heryeri kaplamas›, doldur-
mas›, yak›n olmas› gibi bilgiler, örtüldü, gitdi. ‹yice anlad›m ki, yaratan›n,
yaratd›klar› ile hiçbir benzerli¤i, hiçbir ba¤l›l›¤› yokdur. ‹hâta, kurb gibi fley-
ler, Ehl-i sünnet âlimlerinin (Allahü teâlâ o büyük âlimlerin çal›flmalar›na
çok mükâfât versin) bildirdi¤i gibi, hep Allahü teâlân›n, ilmi içindir. Ken-
disi için de¤ildir. Allahü teâlâ hiçbirfleyle birleflmifl de¤ildir. O, Odur, mah-
lûklar, mahlûkdur. O, bîçûndur, eriflilmez, anlafl›lmaz, anlafl›lamaz. Bütün
âlem ise, his olunan, anlafl›labilen fleylerdir. Anlafl›lam›yan anlafl›lan gibi
olamaz. Vâcib, mümkin gibidir denemez. Kadîm olan, hâdis olana benze-
mez. Yoklu¤u mümkin olm›yan, yok olabilen gibi de¤ildir. Hakîkatler de-
¤iflemez. Birisi için olan, öteki için söylenemez. Ne kadar flafl›lacak fleydir
ki, fleyh Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” ve onun yolunda giden büyük-
ler [onlar›n sözlerinden ezberleyip, ötede beride söyleyen, yazan, câhiller
de¤il], (Allahü teâlâ, hiçbir sûretle anlafl›lmaz. Hiçbir fleye benzemez) de-
dikleri hâlde, Zât-i ilâhî, herfleyi ihâta etmifl, kaplam›fld›r, herfleye yak›n-
d›r, herfleyle berâberdir diyorlar. Bunun do¤rusu, Ehl-i sünnet âlimlerinin
bildirdi¤idir. Yak›n olan, ihâta eden, Allahü teâlân›n kendisi de¤il, ilmidir.

Tevhîd-i vücûdî bilgileri yok olup da, baflka ilmler, ma’rifetler hâs›l ol-
du¤u zemân, çok üzülmüfldüm. Çünki, vahdet-i vücûd ma’rifetlerinden da-
hâ üstün fleyler bulunaca¤›n› bilmiyordum. Bu ma’rifetlerin yok olmama-
s› için yalvar›yor, çok düâ ediyordum. Fekat, perdeler, temâmen kalk›p,
hakîkat bütün aç›kl›¤› ile bildirilince, anlad›m ki, âlemler, mahlûklar, S›-
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fât-› ilâhiyyenin aynalar› ve Esmâ-i ilâhiyyenin görünüflleri ise de, (Tev-
hîd-i vücûdî) var diyenlerin sand›¤› gibi, görünenler, gösterenin kendi de-
¤ildir. Bir fleyin gölgesi, o fleyin kendisi de¤ildir. Sözümüzü bir misâl ile da-
hâ aç›kl›yal›m: Büyük bir âlim, düflündüklerini bildirmek için, harfleri ve
sesleri kullan›r. Kafas›ndaki k›ymetli bilgiyi, harflerin, seslerin içinde
aç›¤a ç›kar›r. Bu harfler ve sesler, o bilgileri gösteren ayna gibidir. Fekat,
harfler, sesler bu bilgilerin ayn›d›r, bilgilerin kendisidir veyâ bu bilgilerin
kendilerini kaplam›fld›r veyâ bunlar›n kendilerine yak›nd›r veyâ bilgile-
rin kendileri ile berâberdir denemez. Ancak, harfler ve sesler, bu bilgile-
ri meydâna ç›karan iflâretlerdir. Bilgilere delâlet etmekden, belli etmek-
den baflka, birfley denemez. Bilgilerin, harf ve seslerle hiç benzerli¤i yok-
dur. Benzerlik, berâberlik, vehm ve hayâl ile söylenebilir. Hakîkatda,
böyle fleyler yokdur. Bu bilgiler ile, harfler ve sesler aras›nda görünmek,
göstermek ve belli olmak, belli etmek gibi ba¤l›l›k oldu¤undan, ba’z›
kimselerin vehminde, bu ba¤l›l›kdan, birleflmek, berâberlik gibi fleyler do-
¤uyor. Hakîkatde bunlar›n hiçbiri yokdur.

‹flte, Allahü teâlâ ile, bu âlem de böyledir. Göstermek ve gösterilmek-
den, belli etmek ve belli olmakdan baflka, hiçbir ba¤l›l›k yokdur. Mahlûk-
lar›n herbiri, yaratan›n varl›¤›n› gösteren birer alâmetdir. Onun ismlerinin,
s›fatlar›n›n büyüklü¤ünü bildiren, birer ayna gibidir. Bu kadarc›k ba¤l›l›k
ba’z› kimselerin hayâlinde büyüyerek, ba’z› fleyler söylemelerine sebeb ol-
makdad›r. Bu hâl, bilhassa, tevhîd üzerinde murâkabesi çok olanlarda gö-
rülüyor. Murâkabelerinin sûreti, hayâllerinde yerlefliyor. Ba’z›lar› da ke-
lime-i tevhîdin ma’nâs›n›, k›saca düflünüp, çok söylediklerinde, bu hâle dü-
flüyor. Bunlar›n her ikisi de, ilm ile hâs›l oluyor. Hâl ile ilgileri yokdur. Ba’z›-
lar› da, afl›r› sevgi ile, bu hâle düflüyor. Allahü teâlâdan baflka, hiçbir fleyin
varl›¤›n› görmiyorlar. Bunlar›n böyle görmesi, herfleyin yok olmas›na se-
beb olmaz. Çünki, hissimiz, akl›m›z ve islâmiyyet, herfleyin var oldu¤unu
bildirmekdedir. Bu sevginin taflk›nl›¤› zemân›nda, ba’zan, Allahü teâlân›n
kendisi ihâta etmifl, kendisi yak›nd›r san›yorlar. Sevgi ile hâs›l olan tevhîd,
önce bildirdi¤imiz iki tevhîdden dahâ yüksek olup, hâl ile hâs›l olmakda-
d›r. Fekat, bu da yanl›fld›r. ‹slâmiyyete uygun de¤ildir. Bunu, islâmiyyete
uydurma¤a kalk›flmak, bofluna u¤raflmakd›r. Felsefecilerin zan ile, k›sa
akllar› ile söyledikleri, bozuk sözler gibidir. Fennin ve islâmiyyetin ›fl›kla-
r› alt›nda olmay›p da, yaln›z zan ile konuflan felsefecileri, ilm adam› sanan
ba’z› müslimânlar, bunlar›n bozuk sözlerini, yaz›lar›n›, islâmiyyete uydur-
ma¤a u¤rafl›yor. (‹hvân-us-safâ) gibi kitâblar, böyle çürük sözleri, âyet-i ke-
rîme ve hadîs-i flerîfler ile isbâta kalk›flan câhiller taraf›ndan yaz›lm›fld›r.

[fiimdi de, f›kh kitâblar›nda, harâm oldu¤u bildirilen birçok fleyleri Av-
rupal›lar, Amerikal›lar yapd›¤› için, bunlar›n harâm olmad›¤›n›, âyet ile, ha-
dîs ile isbâta u¤raflan Amerikan hayrânlar›n› görüyoruz. ‹slâmiyyeti, kâfir-
lerin âdetlerine, tap›nmalar›na çevirme¤e u¤raflan, bozuk kitâblar› okuma-
mal›y›z. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda gösterilen, do¤ru yoldan ay-
r›lmamal›y›z. Din düflmanlar›n›n, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile süs-
ledikleri, yald›zl› yeni fetvâlara, kitâblara, mecmû’a ve gazetelere aldan-
mamal›y›z. Senenin onbir ay›nda, din düflmanl›¤› yapan, Ramezân gelince,
para kazanmak için, müslimân imifl gibi dinden bahs eden yaz›lar›, din
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câhili gazeteleri okumamal›, bunlara inanmamal›d›r!].

Evliyân›n keflfinde hatâ etmesi, yan›lmas›, müctehidlerin ictihâdda ya-
n›lmas› gibidir; kusûr say›lmaz. Bundan dolay›, Evliyâya dil uzat›lmaz.
Belki, hatâ edene de, bir derece sevâb verilir. Yaln›z flu kadar fark vard›r
ki, müctehidlere uyanlara, onlar›n mezhebinde bulunanlara da, hatâl› ifl-
lerde sevâb verilir. Evliyân›n yanl›fl keflflerine uyanlara, sevâb verilmez.
Çünki ilhâm ve keflf, ancak sâhibi için seneddir. Baflkalar›na sened olamaz.
Müctehidlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için seneddir. O hâl-
de, Evliyân›n yanl›fl ilhâmlar›na, keflflerine uymak câiz de¤ildir. Müctehid-
lerin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” hatâ ihtimâli olan sözlerine de uymak
câiz ve hattâ vâcibdir.

Tesavvuf yolunda ilerleyen sâliklerden ba’z›s›n›n, bu mahlûklar aynas›n-
da gördükleri de, böyledir. ‹ster (fiühûd-i vahdet) desinler, ister (fiühûd-i ehâ-
diyyet) desinler, Allahü teâlâda, mahlûk s›fatlar› yokdur ki, mahlûklarda gö-
rülebilsin. Mekân›, yeri olm›yan, bir yerde yerleflmez. Mahlûklara hiç ben-
zemiyeni, mahlûklar›n d›fl›nda aramak lâz›md›r. Yeri olm›yan›, madde ve me-
kân›n d›fl›nda aramal›d›r. Âfâkda ve enfüsde, ya’nî insan›n d›fl›nda ve ken-
disinde görülen herfley O de¤ildir. Onun alâmetleridir. Evliyân›n büyükle-
rinden Behâeddîn-i Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirreh” buyurdu ki,
(Görülen, iflitilen ve bilinen herfley, O de¤ildir. Bunlar›, lâ ilâhe derken yok
etmelidir). Fârisî iki beyt tercemesi:

Her flekl dard›r, ma’nâ, nas›l s›¤ar?
dilenci kulübesinde, sultân›n ne ifli var?
fiekle bakan gâfil, ma’nâdan ne anlar?
cemâli görmeyince, cânânla ne ifli var?

Süâl: Nakflibendiyye ve di¤er tesavvuf büyükleri “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”, vahdet-i vücûd, ihâta, kurb, ma’›yyet-i zâtiyye ve kesretde
vahdeti görmek ve kesretde ehâdiyyeti görmek gibi fleyler oldu¤unu aç›k-
ça söylemifllerdir. Bu sözlere ne dersiniz?

Cevâb: Bunlar›, tesavvuf yolunun ortalar›nda görmüfllerdir. Sonra bu ma-
kâmlar› geçmifllerdir. Nitekim, bu fakîr kendi hâlimin de, böyle oldu¤unu
yukar›da yazm›fld›m. fiunu da bildirelim ki, ba’z› büyüklerin bât›n› [kalbi
ve rûhu], hiçbirfleye benzemiyen bir mevcûdu ararken, zâhiri, bedeni mah-
lûklar aras›nda oldu¤u için, vahdet-i vücûd bilgisi ile flereflendirirler. Bâ-
t›n›, bir olan mevcûdu ararken, zâhiri, Onu mahlûklar›n aynas›nda görmek-
dedir. Nitekim, k›ymetli babam›n böyle oldu¤unu, yukar›da bildirmifldim.
Vahdet-i vücûd derecelerini bildirdi¤im uzun mektûbda, dahâ uzun anlat-
m›fld›m. Burada k›sa kesmek uygundur.

Süâl: Hâl›k baflka, mahlûk baflka olunca ve Zât-i ilâhî, mahlûklara ya-
k›n olamaz, ihâta etmez deyince ve Allahü teâlâ bu dünyâda görülemez ise,
bu büyüklerin sözleri yanl›fl olmaz m›?

Cevâb: Bu büyükler, gördüklerini söylüyor. Meselâ, aynaya bakan bir
kimse, fleklimi, sûretimi aynada gördüm der. Bu söz de, yerinde de¤ildir.
Çünki, aynada sûretini görmemifldir. Çünki, aynada sûret, flekl yokdur ki
görsün. Fekat bu kimseye, yalan söylüyorsun demeyiz. Bu sözünü ma’zûr
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görürüz.

Büyüklerin, saklamak gereken böyle hâllerini bildirmelerine sebeb,
baflkas›n› taklîd etmediklerinin anlafl›lmas› içindir. Vahdet-i vücûdu kabûl
edenler de, inkâr edenler de, kendi keflf ve ilhâmlar›n› söylemifllerdir.
Keflf, ilhâm, baflkalar›na sened olamaz ise de, ilhâm olunan zât için, k›yme-
ti inkâr olunamaz.

‹kinci cevâb olarak deriz ki, herhangi iki fley aras›nda, ortak olan s›fat-
lar ve ayr› olan s›fatlar vard›r. Mahlûklar, Allahü teâlân›n kendisinden her
bak›mdan ayr› olduklar› hâlde, görünüflde müflterek olan cihetler de var-
d›r. Allahü teâlân›n sevgisi, bir kimseyi kaplay›nca, ayr›l›¤a sebeb olan nok-
talar, görünmeyip, müflterek olanlar kal›yor. Hâl›k ile mahlûk, birbirinin
ayn›d›r diyerek gördüklerini do¤ru söyliyorlar. Sözleri yalan olm›yor.
Zât-› ilâhînin yak›n olmas›, ihâta etmesi için olan sözleri de, böyle söyle-
mifllerdir, vesselâm.

32
OTUZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede yaz›lm›fld›r. Eshâb-› kirâm›n
“aleyhimürr›dvân” kemâlât›n› ve hazret-i Mehdîyi bildirmekdedir:

Lutf ederek gönderdi¤iniz mektûb geldi. Bu garîbleri hât›rlad›¤›n›za flükr
eyledim. Büyük hocam›z›n senelerle hizmetinde hiç istifâde etmemifl gibi-
yim diyor ve sebebini soruyorsunuz. Efendim! Böyle fleylerin cevâb›n›
yazmak, hattâ anlatmak uygun de¤ildir. Çünki, okumakla, dinlemekle an-
lafl›lmaz. Sevgi ve i’timâd olmak flart› ile, uzun zemân berâber bulunmak
lâz›md›r. Baflka yol ile ele geçemez. Fârisî beyt tercemesi:

Râhat gece, tatl› mehtâb bul bana,
Her fleyden anlatay›m, o zemân sana.

Her süâle cevâb vermek lâz›md›r buyurmufllar. Onun için k›saca bildi-
reyim ki, tesavvuf yolculu¤unda, her makâm›n, ayr› bilgileri, ma’rifetleri,
hâlleri vard›r. Her makâm için ayr› vazîfe, zikr ve teveccüh lâz›md›r. Ba’z›
makâmda zikr, baflka makâmda Kur’ân-› kerîm okumak, nemâz k›lmak,
ba’z›s›nda cezbe, ba’z›s›nda sülûk, ba’z›s›nda ise bu ni’metin her ikisi var-
d›r. Öyle makâmlar da vard›r ki, cezbe ve sülûk oraya yanaflamaz. Bu son
makâmlar çok yüksek, pek k›ymetlidir. Peygamberimizin “sallallahü aley-
hi ve sellem” eshâb-› kirâm›n›n “aleyhimürr›dvân” hepsi, bu makâmlara ka-
vuflmufl, bu büyük ni’met ile flereflenmifldir. Bu makâmlar›n sâhibleri, bafl-
ka makâmlar›n sâhiblerine benzemez. Baflka makâmlar›n sâhibleri ise,
birbirlerine az çok benzer. Bu makâm, Eshâb-› kirâmdan sonra, hazret-i
Mehdîde görünecekdir. Tesavvuf büyüklerinden pek az kimse, bu ma-
kâmdan haber vermifldir. Bu makâm›n ilmlerinden, ma’rifetlerinden söy-
liyen ise, yok gibidir. Bu makâm, Allahü teâlân›n, öyle büyük bir ni’meti-
dir ki, diledi¤i, seçdi¤i bahtiyârlara nasîb olur. Eshâb-› kirâm “aleyhimür-
r›dvân” bu pek yüksek mertebeye, dahâ ilk sohbetde ayak basard› ve ze-
mânla bu mertebelerde yükselirlerdi. Sonra gelen Evliyâdan birini, bu
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ni’met ile flereflendirmek ve Eshâb-› kirâm›n terbiyesi ile yetifldirmek is-
terlerse, cezbe ve sülûk mertebelerini geçirip ve bunlar›n ilm ve ma’rifet-
lerini atlatd›kdan sonra, bu devlete erifldirirler. Bu mertebelere yetiflebil-
mek, insanlar›n en üstününün “aleyhi ve alâ âlihissalevât” sohbeti ile
mümkin olabilir. Onun izinde gidenlerden pekaz kimseye de, bu bereketi
ihsân edebilirler. Bunun sohbetine kavuflan da, bu mertebelere ulafld›ran
nisbet ile, yol ile flereflenir. Fârisî beyt tercemesi:

Rûhul-kudsün feyzine kavuflursan e¤er;
Mesîhin yapd›klar›, senden de hâs›l olur.

Cezbe, sülûkden önce oldu¤u zemânlarda yapd›klar› gibi, bu yolda da,
nihâyetin hâlleri, bafllang›çda gösterilir, tatd›r›l›r. Bundan fazla yazma¤a im-
kân bulam›yorum. E¤er buluflursak ve dinliyenlerin arzû ve hevesleri an-
lafl›l›rsa, inflâallahü teâlâ bu makâmlardan biraz bildirmek nasîb olur. ‹n-
sanlar› herfleye kavuflduran Allahü teâlâd›r.

Sevdiklerimizden birkaç› için yazd›klar›n›z anlafl›ld›. Bu fakîr, hepsinin
kusûrunu ba¤›fll›yorum. Allahü teâlâ, merhametlilerin en merhametlisidir.
O afv buyurur. Fekat sevdiklerimize nasîhat buyurunuz ki, bir arada bulun-
duklar› veyâ uzakda olduklar› zemân üzücü birfley yapmas›nlar, hareket-
lerini de¤ifldirmesinler! Ra’d sûresinin onikinci âyetinde meâlen, (‹nsan-
lar gidifllerini bozmazlarsa, Allahü teâlâ da bunlara verdi¤i ni’metlerini de-
¤ifldirmez. Allahü teâlâ bir millete cezâ vermek isteyince, bunu kimse
durduramaz. Onlar›n Allahü teâlâdan baflka hâkimi yokdur) buyuruldu. Me-
yân fieyh ‹lâhdâd için çok yazm›fls›n›z. Bu yaz› fakîre bir s›k›nt› vermedi.
Fekat, onun hâlini bozmas›ndan dolay› piflmân olmas› lâz›md›r. Hadîs-i fle-
rîfde, (Piflmân olmak tevbedir) buyuruldu. fiefâ’atc› aramak da, tevbenin
bir parças›d›r. Her ne olursa olsun, bu fakîr “rahmetullahi aleyh” afv etmek-
deyim. Fekat, ne yapaca¤›n›z› siz bilirsiniz.

Serhend flehrinde yerleflmelisiniz. Muhabbet ba¤lar› ve aflk mektebin-
deki talebelik arkadafll›¤›, ufak tefek fleylerle kopacak kadar gevflek de¤il-
dir. Dahâ ne yazay›m? Allahü teâlâ hepimize selâmet versin! Yüksek ho-
cam›n “rahmetullahi aleyh” k›ymetli çocuklar›na ve o flerefli evde bulunan-
lar›n hepsine düâlar ederim.

Bu mektûbu hâz›rlad›kdan sonra, oradaki sevdiklerimizin yan›ld›klar›-
n› ve afv olunduklar›n› dahâ aç›klamay› düflündüm. K›sa yaz›l›nca, anlafl›-
lamayan yerleri kalabilir. Efendim! Yanl›fl ifllerin afv edilebilmesi için, ifl-
leyenlerce bunlar›n suç oldu¤unun bilinmesi lâz›md›r. Bu iflleri yapanlar›n
piflmân olmas› lâz›md›r. Böyle olmazsa, afv etmek do¤ru olmaz.

S›¤›na¤›m›z, k›ymetli rehberimiz “kuddise sirruhül’azîz” burada bulu-
nanlar›n gözü önünde, bu makâm› fieyh ‹lâhdâda b›rakm›fl oldu¤unu yaz›-
yorsunuz. Bu sözü incelemek lâz›m gelmekdedir. Ona b›rakmak demek, ora-
da bulunanlara ve gelip gidenlere hizmet etmek ve bunlar›n yimelerinden,
içmelerinden bilgisi olmak demek ise, biz de böyle söylemekdeyiz. Yok e¤er,
orada bulunanlar› yetifldirmek ve fleyhlik makâm›nda oturmak demek ise,
bu olamaz. Kendileri ile son bulufldu¤umda, bu fakîre dönerek, (fieyh
‹lâhdâd›n bizim taraf›m›zdan giderek, çal›flmak istiyenlere vazîfe verme-
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sini ve oradakilerin hâllerini bize bildirmesini uygun görür müsün? Bizim
art›k talebe yan›na ç›kacak ve onlara ders verecek ve hâllerini soracak gü-
cümüz kalmad›) buyurmufldu. Fakîr “rahmetullahi aleyh” bunun için bile
duraklam›fld›m. Zarûret oldu¤u için, yaln›z bu kadar yapmas› uygun görül-
müfldü. Bu kadar bildirmek (Sefâret) vazîfesidir. Hele zarûret olunca, hiç
bir üstünlük göstermez. Zarûret kadar izn verilir. Bu sefâret vazîfesi de, on-
lar›n yaflad›¤› zemânda idi. Vefât›ndan sonra, tâliblere ders vermek ve
hâllerini sormak h›yânet olur.

Süâl: S›¤›na¤›m›z›n, yüksek rehberimizin nisbeti de¤iflmemifldir. Ya’nî
artmam›fl ve azalmam›fl diyorsunuz.

Cevâb: Efendim! Tekmîl-i s›nâ’at, telâhuk-› efkâr iledir. Ya’nî san’atla-
r›n ilerlemesi, fikrlerin, düflüncelerin birbirlerine eklenmesi ile olur. Sibe-
veyh taraf›ndan kurulmufl olan Nahv bilgisi, sonra gelenlerin düflünceleri
ile binlerce kat ço¤alm›fld›r. Ço¤almadan, oldu¤u gibi kalmas›, noksanl›k
olur. Hâce Behâeddîn-i Nakflibend hazretlerinin nisbeti, hâce Abdülhâl›k
hazretleri zemân›nda yok idi “kaddesallahü sirrehümâ”. Her zemân da böy-
le olmufldur. Bundan baflka, yüksek hocam›z Bâkî-billah hazretleri “rah-
metullahi aleyh”, bu nisbeti olgunlafld›rmak istiyordu, temâm olmam›fl
biliyordu. E¤er dahâ yaflasayd›, Allahü teâlân›n irâdesi ile, bu nisbeti kim
bilir nereye kadar yükseltecekdi. Bunun yükseltilmemesi için u¤raflmak do¤-
ru de¤ildir. Fakîr, bu nisbetin de¤iflmeden nas›l kalaca¤›n› bilemiyorum. Siz-
deki nisbet bile baflkad›r. Onlar›n nisbetine hiç benzememekdedir. Bu sö-
zümüz, onlar›n yüksek huzûrunda çok söylenmifldi. fieyh ‹lâhdâd fakîri, nis-
betin ne oldu¤unu nereden bilmekdedir? Kalbinde bir parça huzûr vard›r.
Ne hâlde oldu¤unu baflkalar› da bilmekdedir. O nisbeti kendisine veren kim-
dir? Bunlar› bana bildiriniz. Böylece bu fakîr de kendisine yard›mda bu-
lunay›m. Rü’yâlara güvenmeyiniz! Çünki, ço¤u hayâl ile görülmekdedir,
do¤ru olmazlar. fieytân, kuvvetli düflmand›r. Onun aldatmas›ndan kurtul-
mak güçdür. Ancak, Allahü teâlân›n korudu¤u seçilmifl kimseler kurtulur.

Süâl: Kazan›lm›fl olan nisbetlerin geri al›nmas›n› soruyorsunuz?

Cevâb: Efendim! O nisbeti geri almakda rehberin ihtiyâr›, irâdesi olmaz.
Birlikde iken de söylemifldim. O hâl, flimdi de öyledir, yok olmam›fld›r. Yok
oldu sanmak do¤ru de¤ildir. Kalbden iflitdi¤iniz sesin de, bununla bir ilifli-
¤i yokdur. Ateflin külü so¤uyunca ve içinde atefl kalmay›nca da, üzerine su
dökülürse, atefle dökmüfl gibi ses ç›kar›r. Sesi duyunca, külün içinde atefl kal-
m›fld›r demek do¤ru olmaz. Yine söylüyorum, rü’yâlara k›ymet vermeyiniz!
Bu sözüm, bugün sizden gizli ise, yar›n inflâallahü teâlâ belli olacakd›r. Mek-
tûbunuzda üzerine çok düflmüfl oldu¤unuz için, cevâb›n› bildirme¤e mec-
bûr kald›m. Yoksa, sebeb olmadan bir fley yaz›lam›yor.

33
OTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla hâc› Muhammed Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Dünyây› se-
ven ve ilmi, dünyây› kazanma¤a harc eden kötü ilm adamlar›n›n zarar›n›
bildirmekde ve dünyâya düflkün olmayan âlimleri medh etmekdedir:

– 58 –



Âlimlerin dünyây› sevmesi ve ona düflkün olmas›, güzel yüzlerine siyâh
leke gibidir. Böyle olan ilm adamlar›n›n, insanlara fâidesi olur ise de, ken-
dilerine olmaz. Dîni kuvvetlendirmek, islâmiyyeti yaymak flerefi, bunlara
âid ise de, ba’zan kâfir ve fâs›k da, bu ifli yapar. Nitekim, Peygamberlerin
efendisi “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” kötü kimselerin de, dî-
ni kuvvetlendirece¤ini haber vermifl ve (Allahü teâlâ bu dîni, fâcir kimse-
lerle de, elbette kuvvetlendirir) buyurmufldur. Bunlar, çakmak tafl›na ben-
zer. Çakmak tafl›nda enerji vard›r. ‹nsanlar bu tafldaki kudretden atefl ya-
par, istifâde eder. Tafl›n ise, hiç istifâdesi olmaz. Bunlar›n da ilmlerinden ken-
dilerine fâide olmaz. Hattâ, bu ilmleri, kendilerine zararl›d›r. Çünki, k›yâ-
met günü, bilmiyorduk, günâh oldu¤unu bilseydik yapmazd›k diyemezler.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (K›yâmet gününde, en fliddetli azâb görecek
kimse, Allahü teâlân›n kendi ilminden, kendisini fâidelendirmedi¤i âlim-
dir). Allahü teâlân›n k›ymet verdi¤i ve herfleyin en flereflisi olan ilmi, mal,
mevk›’ kapma¤a ve bafla geçme¤e vesîle edenlere, bu ilm zararl› olmaz m›?
Hâlbuki, dünyâya düflkün olmak, Allahü teâlân›n hiç sevmedi¤i birfleydir.
O hâlde, Allahü teâlân›n k›ymet verdi¤i ilmi, Onun sevmedi¤i yolda harc
etmek, çok çirkin bir ifldir. Onun k›ymet verdi¤ini kötülemek, sevmedi¤i-
ni de k›ymetlendirmek, yükseltmek demekdir. Aç›kças›, Allahü teâlâya kar-
fl› durmak demekdir. Ders vermek, va’z etmek ve dînî yaz›, kitâb, mecmû’a
ç›karmak, ancak, Allah r›zâs› için oldu¤u vakt ve mevk›’, mal ve flöhret ka-
zanmak için olmad›¤› zemân fâideli olur. Böyle hâlis, temiz düflünmenin alâ-
meti de, dünyâya düflkün olmamakd›r. Bu belâya düflmüfl, dünyây› seven
din adamlar›, hakîkatda dünyâ adamlar›d›r. Kötü âlimler bunlard›r. ‹nsan-
lar›n en alça¤› bunlard›r. Din, îmân h›rs›zlar› bunlard›r. Hâlbuki bunlar, ken-
dilerini din adam›, âhiret adam› ve insanlar›n en iyisi san›r ve tan›t›r. Sû-
re-i Mücâdelede, (Onlar, kendilerini müslimân san›yor. Onlar son derece
yalanc›d›r. fieytân onlara musallat olmufldur. Allahü teâlây› hât›rlamaz ve
ismini a¤›zlar›na almazlar. fieytâna uymufllar, fleytân olmufllard›r. Biliniz ki,
fleytâna uyanlar ziyân etdi. Ebedî se’âdeti b›rak›p sonsuz azâba at›ld›)
meâlindeki âyet-i kerîme bunlar içindir. Büyüklerden biri fleytân› bofl otu-
ruyor, insanlar› aldatmakla u¤raflm›yor görüp, sebebini sorar. fieytân cevâb
olarak, (Zemân›n din adam› geçinen, kötü âlimleri, insanlar› yoldan ç›kar-
makda, bana o kadar yard›m ediyor ki, bu mühim ifli yapmama lüzûm kal-
m›yor) demifldir. Do¤rusu, zemân›m›zda islâmiyyetin emrlerini yapmakda-
ki gevfleklikler ve insanlar›n dinden yüz çevirmesi, hep din adam› perdesi
alt›nda söylenen sözlerden, yaz›lardan ve bu adamlar›n bozuk niyyetlerin-
den dolay›d›r. [Din adamlar› üç k›smd›r: Akl sâhibi, ilm sâhibi, din sâhibi.
Bu üç s›fat› da birlikde tafl›yan din adam›na (Din âlimi) denir. Bir s›fat› nok-
sân olursa, onun sözüne güvenilmez. ‹lm sâhibi olmak için, akl ve nakl ilm-
lerinde mütehass›s olmak lâz›md›r.]

Dünyâya gönül kapd›rm›yan, mal, mevk›’, flöhret kazanmak, bafla geç-
mek sevdâs›nda olm›yan din âlimleri, âh›ret adamlar›d›r. Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” vârisleri, vekîlleridir. ‹nsanlar›n en iyisi bunlard›r. K›-
yâmet günü, bunlar›n mürekkebi, Allahü teâlâ için cân›n› veren flehîdlerin
kan› ile dart›lacak ve mürekkeb, dahâ a¤›r gelecekdir. (Âlimlerin uykusu
ibâdetdir) hadîs-i flerîfinde medh edilen, bunlard›r. Âh›retdeki sonsuz

– 59 –



ni’metlerin güzelli¤ini anl›yan, dünyân›n çirkinli¤ini ve kötülü¤ünü gören,
âh›retin ebedî, dünyân›n ise fânî geçip tükenici oldu¤unu bilen onlard›r. Bu-
nun için kal›c› olmayan, çabuk de¤iflen ve biten fleylere bakmay›p, bâkî ola-
na, hiç bozulm›yan ve bitmiyen güzelliklere sar›lm›fllard›r. Âh›retin büyük-
lü¤ünü anl›yabilmek, Allahü teâlân›n sonsuz büyüklü¤ünü görebilmekle
olur. Âh›retin büyüklü¤ünü anl›yan da, dünyâya hiç k›ymet vermez. Çün-
ki, dünyâ ile âh›ret birbirinin z›dd›d›r. Birini sevindirirsen öteki incinir. Dün-
yâya k›ymet veren âh›reti gücendirir. Dünyây› be¤enmiyen de, âh›rete
k›ymet vermifl olur. Her ikisine birden k›ymet vermek veyâ her ikisini
afla¤›lamak olamaz. ‹ki z›d fley bir araya getirilemez. [Atefl ile su bir arada
bulundurulamaz.]

Tesavvuf büyüklerinden ba’z›s›, kendilerini ve dünyây› temâmen unut-
dukdan sonra, birçok sebebler, fâideler için, dünyâ adam› fleklinde görü-
nürler. Dünyây› seviyor, istiyorlar san›l›r. Hâlbuki, içlerinde hiç dünyâ
sevgisi, arzûsu yokdur. Sûre-i Nûrda, (Bunlar›n ticâretleri, al›fl veriflleri, Al-
lahü teâlây› hât›rlamalar›na hiç mâni’ olmaz) meâlindeki âyet-i kerîme bun-
lar içindir. Dünyâya ba¤l› görünürler. Hâlbuki, hiç ba¤l›l›klar› yokdur.
Hâce Behâeddîn-i Nakflibend Buhârî “kuddise sirruh” buyuruyor ki, (Mek-
ke-i mükerremede Minâ pazar›nda, genç bir tâcir, afla¤› yukar›, ellibin al-
t›n de¤erinde al›fl verifl yap›yordu. O esnâda, kalbi, Allahü teâlây› bir an
unutmuyordu).

34
OTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla hâc› Muhammed Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Âlem-i emr-
deki befl cevheri uzun ve aç›k bildirmekdedir:

‹ki cihân se’âdetine kavuflmak, ancak, dünyâ ve âh›retin en yükse¤ine uy-
makla ele geçebilir “aleyhi ve alâ âlihî minessalevâti efdalühâ ve minettes-
lîmâti ekmelühâ”. Felesoflar, islâmiyyetin sâhibine “aleyhissalâtü vesselâm”
uymad›klar›, kalb gözlerini Ona uymak sürmesi ile parlatmad›klar› için,
âlem-i emrden haberleri bile yokdur. Nerede kald› ki, Allahü teâlân›n zâ-
t›na ve s›fatlar›na eriflebilsinler. Onlar›n k›sa görüflleri, ancak âlem-i halka
yetiflebiliyor. Bunu bile iyi göremiyorlar.

[Allahü teâlân›n yaratd›¤› fleylerin hepsine birden (Âlem) denir. Çün-
ki, herfley Onun varl›¤›n› ve s›fatlar›n› gösteren, birer alâmetdir, iflâretdir.
Âlem ikiye ayr›l›r: 1- (Âlem-i halk). Madde ve ölçü bulunan fleylerdir.
Arfl›n içinde bulunan herfley, canl›lar, yer, gökler, Cennet, Cehennem, me-
lekler, tabîat kuvvetleri, hep âlem-i halkd›r. Bu âleme (Âlem-i flehâdet) ve
(Âlem-i mülk) de denir. Halk, ölçmek de demekdir. 2- (Âlem-i emr). Ol em-
ri ile, bir ânda yarat›lan, Arfl›n d›fl›ndaki fleylerdir ki, maddesiz, zemâns›z,
ölçüsüzdürler. Bu âleme (Âlem-i melekût) ve (Âlem-i ervâh) da denir].

Felsefecilerin befl cevher dedikleri fleyin hepsi, âlem-i halkdand›r.

[(Cevher), felsefe dilinde, mâhiyyet, asl, öz demekdir. Kendi kendine bu-
lunan fleydir. Bugünkü anlay›fl›m›zla madde, bir cevherdir. (Araz), s›fat de-
mekdir. Araz, cevher üzerinde bulunur. Yaln›z bafl›na bulunmaz. Çok sa-
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y›da kitâblar› bulunan, büyük islâm âlimi, seyyid flerîf Alî bin Muhammed
Cürcânî “rahmetullahi aleyh” (Ta’rîfât) kitâb›nda buyuruyor ki, (Felsefe-
cilere göre, befl cevher: Heyûlâ, sûret, cism, nefs ve akld›r. Çünki var olan
fley, yâ maddedir veyâ madde de¤ildir. Ya’nî, mücerreddir. Ya’nî, bir mad-
deye yer olmaz ve kendisi baflka bir maddeye yerleflmez. Mücerred olan cev-
her, akl ve nefsdir. Mücerred olm›yan, madde dedikleri cevher, mürekkeb
[bileflik] ise, cism denir. Mürekkeb de¤ilse, baflka cevhere yerleflmifl ise sû-
ret denir. Baflka cevhere mahal olmufl ise heyûlâ denir)].

Nefse ve akla, mücerredâtdand›r demeleri, bunlar› tan›mad›klar› için-
dir. Nefs veyâ nefs-i nât›ka dedikleri cevher, nefs-i emmâredir. Nefs-i em-
mâreyi temizlemek lâz›md›r. Çünki, hep kötülük, afla¤›l›k ister. Bunun
âlem-i emrde ne ifli var. Mücerred olmak nesine gerek. Akl da, ancak his
uzvlar› ile anlafl›lan fleyleri ölçebilir. His edilmiyen ve his olunanlara ben-
zemiyen fleyleri kavrayamaz. Böyle fleyler, akl ile anlafl›lamaz. Bundan
dolay›, âlem-i emri anl›yamaz. O hâlde akl da, âlem-i emrden de¤ildir. Ya’nî
mücerredâtdan olamaz.

Âlem-i emrin birinci basama¤› (kalb)dir. [Kalb, gö¤üsdeki et parças› de-
¤ildir. Buna yürek denir. Kalb, bu yüre¤e alâkas›, ilgisi bulunan, maddesiz,
yersiz bir kuvvetdir. Kalbin, yürekde bulunmas›, elektri¤in ampulde bulun-
mas›na benzer. Elektrik ampulde bulunur. Fekat, görünmez, his olunmaz.
Varl›¤›, eseri ile meselâ ampuldeki ince teli ›s›tarak, telin ›fl›k vermesi ile
anlafl›l›r.] ‹kinci mertebesi (Rûh)dur. Rûhun üstü, (S›r) mertebesidir. S›r-
r›n üstü, (Hafî), hafînin üstü (Ahfâ) mertebesidir. Bu befline, (Befl cevher)
denirse, yeri vard›r. ‹flin özünü göremediklerinden, saks› parçalar›n› cev-
her sanm›fllar.

Âlem-i emrin bu befl cevherini anlamak ve bunlar üzerinde bilgi edin-
mek ancak, Muhammed Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” izinde
gidenlerin büyüklerine nasîb olmufldur.

‹nsana, (Âlem-i sagîr) [küçük âlem] denir. ‹nsandan baflka mahlûklar›n
hepsine, (Âlem-i kebîr) [büyük âlem] denir. Âlem-i kebîrde bulunan her-
fleyin, Âlem-i sagîrde bir nümûnesi, benzeri vard›r. ‹nsandaki befl cevher
de, birer nümûnedir. Bunlar›n Âlem-i kebîrde asllar› vard›r. Âlem-i kebîr-
deki o befl cevherin birincisi Arfld›r. Ya’nî insandaki kalbin, Âlem-i kebîr-
deki asl›, Arfld›r. Bunun için, kalbin bir ismi (Arflullah)d›r. O befl cevherin,
di¤er dördü, hep Arfl›n üstündedir. Kalb, Âlem-i sagîrdeki Âlem-i halk ile,
Âlem-i emr aras›nda ortak bir geçid oldu¤u gibi, Arfl da, Âlem-i kebîrde-
ki, Âlem-i halk ile Âlem-i emr aras›nda bir geçiddir. Kalb ile Arfl, Âlem-i
halkda bulunuyor ise de, Âlem-i emrdendirler. Bu befl cevheri iyice anla-
mak, ancak tesavvuf yolundaki mertebeleri [konaklar›] etrafl›ca ve temâ-
men geçip, nihâyete varan, Evliyân›n büyüklerine nasîb olur. Beyt:

Her zevall› merd-i meydan olamaz;
Sivri sinek de Süleymân olamaz.

Allahü teâlân›n lütfü, ihsân›, bahtiyâr bir insana yetiflip de, kalb gözü aç›-
l›p, vücûb mertebeleri gösterilirse, Âlem-i kebîrdeki, bu befl cevherin mu-
kaddes asllar›n› da, orada görür ve Âlem-i sagîr ve kebîrdeki cevherlerin,
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bunlar›n nümûneleri, sûretleri oldu¤unu anlar. M›sra’:

Bu büyük devleti bugün kime verirler.

Bu, öyle büyük bir ni’metdir ki, Allahü teâlâ, diledi¤i, seçdi¤i kimseye
ihsân eder.

Âlem-i emr bilgilerini anlatmak yasak edilmifldir. Çünki, çok ince bilgi-
lerdir. Dinleyenler yanl›fl anlar. Sûre-i ‹srâ, seksenbeflinci âyetinde meâlen,
(Sizlere, ilmden pek az verildi) buyuruldu. Burada bildirilen ilm ile fleref-
lenen, râsih âlimler, perde arkas›n› seyr etmekdedirler. M›sra’:

Ni’met sâhiblerine ni’metler âfiyet olsun.

Fârisî beyt tercemesi:

Perde ard›ndaki esrâr› açmak, uygun de¤ildir,
yoksa, rindler meclisinde, verilmiyecek haber yokdur.

Mukaddes cevherlerin birincisi, Allahü teâlân›n izâfî s›fatlar›ndand›r. Bu
s›fatlar, vücûb ile imkân aras›nda geçid gibidir. [(Vücûb), Allahü teâlân›n
ve sekiz hakîkî s›fat›n›n mertebesidir. (‹mkân) da mahlûklar›n mertebesi-
dir.] ‹kinci cevher, hakîkî s›fatlard›r. ‹zâfî s›fatlar, kalbe, hakîkî s›fatlar, rû-
ha tecellî eder. Hakîkî s›fatlar›n üstünde bulunan üç cevher, Zât-i ilâhî mer-
tebesindedir. Bu üç mertebenin tecellîlerine, (Tecelliyât-i Zâtiyye) derler.
Bundan fazla yazmak fâideli olmaz. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Kalem buraya gelince ucu k›r›ld›.

Allahü teâlâ size ve hidâyete kavuflanlara ve Muhammed Mustafâya
“aleyhisselâm” tâbi’ olanlara selâmet versin!

35
OTUZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, meyân hâc› Muhammed Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Allahü teâ-
lân›n zât›n› sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin, berâber ol-
du¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, insanlar›n seyyidi “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”
hurmetine, hepimizi yan›lmakdan, flafl›rmakdan korusun! Seyr ve sülûkdan
maksad, nefs-i emmâreyi tezkiye etmek, ya’nî temizlemekdir. [(Seyr), git-
mek, (Sülûk), bir yola, mesle¤e girmekdir.] Böylece nefs, afla¤›, çirkin is-
teklerinin sebeb oldu¤u, Allahü teâlâdan baflka fleylere tap›nmakdan kur-
tulur. Ondan baflka, bir ma’bûdu, maksad› kalmaz. Dünyâdan birfley iste-
medi¤i gibi, âh›retden de, birfley istemez. Evet, âh›reti istemek iyidir, se-
vâbd›r. Fekat, ebrâr için [ya’nî nefslerinin sevgisinden kurtulmam›fl olup,
nefslerini azâbdan korumak ve ni’metlere kavufldurmak için, ibâdet ede-
ne] sevâbd›r. Mukarrebler âh›reti isteme¤i de günâh bilir. Zât-› ilâhîden bafl-
ka bir fley istemez. Mukarrebler derecesine yükselmek için, (Fenâ) hâs›l ol-
mak lâz›md›r ve Zât-› ilâhînin sevgisi insan› kaplamal›d›r. Bu sevgiye ka-
vuflan, elemlerden, s›k›nt›lardan da lezzet al›r. Ni’metler ve musîbetler, mü-
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sâvî olur. Azâblar da, ni’metler gibi tatl› olur. [Allahü teâlân›n her iflinden,
Onun ifli oldu¤u için râz›d›rlar. Fekat, günâhlardan, kulun kesbi olmak ba-
k›m›ndan râz› de¤ildirler.] Cenneti, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u yer oldu-
¤undan ve Cenneti istiyenleri sevdi¤i için, isterler. Cehennemden sak›nma-
lar› da, Allahü teâlân›n gazab etdi¤i yer oldu¤u içindir. Yoksa, Cenneti is-
temeleri, nefslerine tatl› geldi¤i için de¤ildir. Cehennemden kaç›nmalar›,
orada azâb ve s›k›nt› oldu¤u için de¤ildir. Çünki, bu büyükler, sevgilinin
yapd›¤› her fleyi güzel görür. Bunlar› kendilerinin matlûbu, maksad› bilir-
ler. Sevgilinin her ifli, sevgili olur. ‹flte, tâm ihlâs budur. Yalanc› ma’bûdlar-
dan kurtulufl makâm› buras›d›r. Kelime-i tevhîdin ma’nâs›, ancak burada
hâs›l olur. ‹smler ve s›fatlar arada olmaks›z›n, yaln›z Zât-› ilâhîyi sevme-
dikçe, bu ni’metler, hiç ele geçemez. Böyle sevgi olmad›kça, tâm Fenâ na-
sîb olmaz. [Anas› çocu¤u ne kadar sö¤se, dö¤se, çocuk yine döner,anas›-
na sar›l›r. ‹nsan da, Rabbine karfl› böyle olmal›d›r.] Fârisî beytler terceme-
si:

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.

36
OTUZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, hâc› Muhammed Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Ahkâm-› islâmiyye,
dünyâ ve âh›retin bütün se’âdetlerini tafl›makdad›r. Ahkâm-› islâmiyye
d›fl›nda ele geçen hiçbir se’âdet yokdur. Tarîkat ve hakîkat, ahkâm-› islâ-
miyyenin yard›mc›lar› oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, hepimize, Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” efendimizin dîninin hakîkatini bildirsin ve bu hakîkata kavufldursun!
Âmîn.

‹slâmiyyet üç k›smd›r: ‹lm ve amel ve ihlâs [ya’nî islâmiyyetin emr ve ya-
sak etdi¤i fleyleri ö¤renmek ve ö¤rendiklerini yapmak ve herfleyi yaln›z, Al-
lahü teâlâ için yapmakd›r]. Bu üçüne kavuflm›yan kimse, islâmiyyete kavufl-
mufl olmaz. Bir kimse, islâmiyyete kavuflunca, Allahü teâlâ, ondan râz› olur.
Allahü teâlân›n râz› olmas›, sevmesi de, bütün dünyâ ve âh›ret se’âdetle-
rinin en üstünü ve k›ymetlisi oldu¤unu, Âl-i ‹mrân sûresi onbeflinci ve sû-
re-i Tevbenin yetmiflüçüncü âyetleri bildirmekdedir. O hâlde, islâmiyyet,
dünyâ ve âh›retdeki bütün se’âdetleri ele geçirten bir sermâyedir. ‹slâmiy-
yetin d›fl›nda aran›lacak, imrenilecek hiçbir iyilik yokdur. Tesavvuf büyük-
lerinin kazand›klar›, tarîkat ve hakîkat, ahkâm-› islâmiyyenin yard›mc›la-
r›, hizmetcileri olup, islâmiyyetin üçüncü k›sm› olan ihlâs› elde etme¤e ya-
rar. Tarîkata ve hakîkata bafl vurmak, islâmiyyeti temâmlamak içindir.
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Yoksa, islâmiyyetden baflka birfleyler ele geçirmek için de¤ildir. Tesavvuf
yolcular›n›n, o yolculukda gördükleri, tatd›klar›, ahvâl, mevâcîd, ulûm ve
ma’rifetler, imrenilecek, istenilecek fley de¤ildir. Hepsi, evhâm ve hayâlât
gibi, geçici fleylerdir. O yolcular› terbiye için, ilerletmek için, vâs›tadan bafl-
ka birfley de¤ildir. Bunlar›n hepsini geçip arkada b›rak›p, (R›zâ makâ-
m›)na varmak lâz›md›r. Sülûk ve cezbe yolculu¤undaki makâmlar›n, konak-
lar›n nihâyeti, r›zâ makâm›d›r. Çünki, tarîkat ve hakîkat yolculu¤undan
maksad, ihlâs elde etmekdir. ‹hlâs da, r›zâ makâm›nda hâs›l olmakdad›r. Te-
savvuf yolcular›n›n onbinlerde birini, ancak, üç dürlü tecellîlerden ma’ri-
fete dayanan müflâhedelerden kurtar›p, ihlâsa ve makâm-› r›zâya ulafld›r-
makla flereflendirirler. Hakîkati göremiyen zevall›lar, ahvâl ve mevâcîdi,
birfley san›r. Müflâhedeleri, tecellîleri arzû eder. Böylece, yolda kal›p,
vehm ve hayâlden kurtulamaz ve islâmiyyetin kemâline kavuflamazlar.
[fiûrâ sûresinin onüçüncü] âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ kullar›ndan di-
ledi¤ini, kendisine seçer. Baflkas›ndan yüz çevirip, yaln›z onu istiyenlere,
kendine kavuflduran yolu gösterir) buyuruldu.[1] ‹hlâs makâm›na ve r›zâ mer-
tebesine kavuflmak için, bu ahvâl ve mevâcîdden geçmek ve bu ilm ve
ma’rifetleri edinmek lâz›md›r. Bunlar, gâyeye götüren yoldur. Maksad›n bafl-
lang›c›d›r. Böyle oldu¤u, bu fakîre, bu yolculukda, tâm on sene sonra bil-
dirildi. ‹slâmiyyet güzeli, ancak bundan sonra, sevgili Peygamberinin “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” sadakas› olarak, cemâlini gösterdi. Dahâ önce de,
ahvâl ve mevâcîde tutulup kalmam›fld›m. ‹slâmiyyetin hakîkat›na kavuflmak-
dan baflka, istedi¤im yokdu. Fekat ancak, on sene sonra, hakîkat günefli do¤-
du. Bu ihsân›ndan dolay›, Allahü teâlâya pek çok hamd ederim. [Allahü te-
âlân›n emrlerine ve yasaklar›na (Ahkâm-› islâmiyye) denir.]

Allahü teâlân›n ma¤firetine kavuflan, meyân fleyh Cemâlin “kuddise sir-
ruh” ölümü, bütün müslimânlar›n üzülmesine sebeb oldu. Bu fakîr taraf›n-
dan, çocuklar›na ta’ziye buyurman›z› ve Fâtiha okuman›z› diler, selâm
ederim.

37
OTUZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Çetrîye yaz›lm›fld›r. Sünnete uymak lâz›m ol-
du¤unu bildirmekde ve tesavvufu medh etmekdedir:

‹hsân etmifl oldu¤unuz, latîf mektûbunuzu okumakla flereflendik. Bü-
yüklerimize olan îmân›n›z› ve sevginizi yaz›yorsunuz. Bunu okuyunca, ce-
nâb-› Hakka hamd eyledim. Allahü teâlâ, bu yolun [ya’nî tarîkatin] büyük-
lerinin bereketi, fâidesi ile, size sonsuz yükselmeler nasîb eylesin! Bunla-
r›n yolu, herfleyden k›ymetlidir. Sünnet-i seniyyeye uymakd›r “alâ sâhibi-
hessalâtü vesselâm”. Bu fakîre, bu yol sâyesinde, çok zemândan beri ilm-
leri, ma’rifetleri, hâlleri, makâmlar›, nisan ya¤muru gibi ya¤d›rd›lar. Alla-
hü teâlân›n ihsân› ile yapacaklar›n›, tam yapd›lar. fiimdi, bütün arzûm,
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” unutulmufl sünnetlerinden
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birini meydâna ç›karmakd›r. Tesavvufun hâlleri ve mevâcîdi [kendinden geç-
mek], heyecân ve zevk, istiyenlerin olsun! Yap›lacak, en mühim ifl, bât›n›
[kalbi, rûhu] büyüklerin sevgisi ile yaflat›p, zâhiri [hisleri, hareketleri] sün-
netlere uymakla süslemekdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

Befl vakt nemâz›, vaktleri girer girmez k›lmal›d›r. Yaln›z yats› nemâz›-
n› k›fl aylar›nda, gecenin, ilk üçde birine kadar gecikdirmek müstehabd›r.
Bu iflde, bu fakîrin irâdesi elinde de¤ildir. Nemâzlar›, vakt girince k›l ka-
dar gecikdirmek istemiyorum. ‹nsanl›k îcâb›, âciz kal›nd›¤› zemânlar, tabî’î
müstesnâd›r.

38
OTUZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Çetrîye yaz›lm›fld›r. Zât-i teâlâya muhabbeti ve
fenâ mertebelerini bildirmekdedir:

Mektûb-i flerîfiniz gelerek, fakîri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, her ze-
mân kendi ile berâber bulundursun! Bir ân bile, baflkas› ile b›rakmas›n!
Zât-i ilâhîden baflka her fleye gayr denir. Onun ismleri ve s›fatlar› da
gayrd›r. ‹lm-i kelâm âlimleri, (S›fatlar›, kendinin ayn› da de¤ildir, gayr› da
de¤ildir) buyurmufl ise de, gayr› kelimesinin kelâm ilmindeki ma’nâs›na gö-
re, böyle demifllerdir. Yoksa, lügat ma’nâs›na göre dememifllerdir. S›fat-
lar kelâm ilmindeki ma’nâs›na göre (Gayr›) de¤il ise de, umûmî ma’nâya
göre, Onun gayr›d›r.

Allahü teâlâ, ancak selb s›fatlar› ile anlat›labilir. Onu, herhangi bir s›-
fat ile anlatmak, ilhâd olur [ya’nî, do¤ru yoldan ç›kmak olur]. Onu anlatan
en iyi kelime, en genifl ibâre, fiûrâ sûresinin (Ona benziyen birfley yokdur)
meâlindeki, onbirinci âyetidir ki, buna fârisî dilinde (bîçûn ve bî-çigûne)
denir. Hiçbir ilm, hiçbir flühûd, hiçbir ma’rifet, Allahü teâlây› bulamaz. Bi-
linen, görülen ve tan›nan herfley O de¤ildir. Bunlar› ma’bûd bilmek, gay-
ra tap›nmak olur. (Lâ ilâhe) derken, bunlar›n hepsini nefy etmek, yok bil-
mek, (‹llallah) derken de; O, birfleye benzemiyen, bir ma’bûdu var bilmek
lâz›md›r. Bu, önce taklîd ile, ya’nî ö¤renip yapmakla olur. Sonralar›, ken-
dili¤inden yap›l›r.

Sona varmam›fl olan tesavvuf yolcular›, baflka fleyleri, O sanarak tan›r,
görür. Taklîd eden mü’minler, böyle tesavvufculardan, katkat iyidir. Çün-
ki bunlar, Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen bilgilere
uymakdad›r. Bu bilgilerde hatâ, yanl›fll›k olamaz. Yar› yoldaki tesavvufcu-
lar ise, kendi gördüklerine, anlad›klar›na uymakdad›r. Bu hareketleri ile,
Zât-i ilâhîye inanmam›fl oluyorlar. Zât-i ilâhîyi görüyoruz, Onun sevgisi için-
de yüzüyoruz diyorlarsa da, Zât-i ilâhîye olan böyle îmânlar›, hakîkatde,
inkâr demekdir.

Müslimânlar›n büyük imâm›, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi
aleyh”, (Sana lây›k ibâdeti yapamad›¤›m›z, fekat, iyi tan›d›¤›m›z, Allah›-
m›z! Sende hiçbir kusûr, noksânl›k yokdur!) buyurdu. Ona lây›k ibâdet ya-
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p›lam›yaca¤›n› herkes bilir. Fekat, iyi tan›d›¤›m›z buyurmas›, (Hiçbirfleye
benzemedi¤ini, hiçbir yoldan tan›nam›yaca¤›n› iyi anlad›k) demekdir. Al-
lahü teâlây›, herkes bu sûretle tan›yamaz. Ma’rifet, ya’nî tan›mak baflka-
d›r. ‹lm, ya’nî bilmek baflkad›r. Herkes, ilm sâhibi olabilir. Ma’rifet ise, fe-
nâ mertebesi ile flereflenenlerde bulunur. Fânî olm›yana nasîb olmaz.
Mevlevî Câmî [Mevlânâ Nûreddîn-i Abdürrahmân Câmî] buyuruyor ki: Fâ-
risî beyt tercemesi:

Fenâ makâm›na varm›yan kimse,
oraya yol bulamaz, çok fley de bilse.

Ma’rifet, ilmden ayr› oldu¤u için, ilm ile anlafl›lanlardan baflka fleyler de
vard›r. Bunlar ma’rifet ile anlafl›l›r. Bu ma’rifete (‹drâk-i basît) de derler.
Nitekim Hâf›z-i fiîrâzî “rahmetullahi aleyh” diyor ki:

Feryâd›, bofluna de¤ildir Hâf›z›n,
fiafl›lacak fley çok, dili alt›nda ân›n.

Fârisî iki beyt tercemesi:

‹nsanlar›n rabbinin, insanlar›n rûhuyla,
Bir ba¤l›l›¤› vard›r, söz ile anlat›lmaz.

‹nsan için diyorum, iflim yokdur maymunla.
Rûhsuz olan bir kimse, elbet rûhu tan›maz.

Fenâ makâm›nda çeflidli dereceler bulundu¤undan, müntehîlerin [ya’nî
sona erenlerin] de ma’rifetleri, baflka baflka olur. Fenâ derecesi yüksek olan
bir velînin ma’rifeti dahâ olgun, fenâ mertebesi afla¤› olan velînin ma’rife-
ti de, o derece afla¤›d›r. Sübhânallah! Söz nereye vard›. Kendi câhilli¤imi,
iflâs›m›, sap›kl›¤›m› ve sebâts›zl›¤›m› yaz›p dostlardan yard›m, düâ istemek-
li¤im lâz›m idi. Öyle bilgiler nerede, bu fakîr nerede? Fârisî beyt terceme-
si:

Kendinden haberi olm›yan zevall›ya,
yak›fl›r m›, ince bilgileri diline ala?

Fekat yarad›l›fl›m, hamurum, afla¤›larda dolaflma¤a, alçak fleylerle u¤-
raflma¤a, hattâ bakma¤a râz› olmuyor. Hiç söyliyemese de, hep Onu söyle-
me¤i, birfley ele geçiremezse de, hep Onu arama¤›, kavuflamasa da, Onu öz-
leme¤i istiyor. Tesavvuf büyüklerinden birkaç› Zât-i ilâhîyi müflâhede ediyo-
ruz, demifllerse de, bununla, ne demek istediklerini, ancak, kendileri gibi yük-
sek olanlar anlar. O dereceye yetiflmiyen, anlayamaz. Fârisî beyt tercemesi:

Bilmiyenler, tan›yamaz bileni,
o hâlde, sözü k›sa kesmeli.

Mektûbunuzun bafl›n› (O zâhirdir, bât›nd›r) kelimeleri ile süslemiflsiniz.
Yavrum! Bu sözler, elbette do¤rudur. Fekat, uzun zemândan beri bu fakîr
“kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, bu sözlerden, tevhîd-i vücûdî ma’nâs›-
n› anlam›yorum. Âlimlerin anlad›¤› gibi anl›yorum. Âlimlerin anlad›¤›n›,
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tevhîd-i vücûdî sâhiblerinin anlad›¤›ndan dahâ do¤ru görüyorum. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

Herkesi, bir ifl için yaratm›fllard›r.

Müslimân›n önce yapaca¤› fley, hepimizden önce istenilen fley, emr olu-
nanlar› yapmak, yasak edilenlerden sak›nmakd›r. Nitekim, sûre-i Haflrin ye-
dinci âyetinde meâlen, (Resûlümün “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdi-
¤i emrleri al›n›z, yap›n›z! Sizi nehy, men’ etdi¤i fleylerden kaç›n›n›z!) bu-
yuruldu. ‹hlâs elde etmekle emr olunduk. Fenâ hâs›l olmadan, ihlâs elde
edilemez ve Zât-i ilâhîyi sevmedikçe, hâs›l olmaz. O hâlde, Fenâ makâm›-
n› ve bunun bafllang›c› olan (Makâmât-i aflere)yi, ya’nî on fleyi elde etmek
lâz›md›r. [Fenâya kavuflmak için lâz›m olan on fley, tevbe, zühd, tevekkül,
kanâ’at, uzlet ya’nî dîni, ahlâk› bozan kimselerden, kitâblardan, gazeteler-
den, filmlerden sak›nmak, zikr ya’nî her hareketde, Allahü teâlây› unutma-
mak, teveccüh, sabr, murâkabe ve r›zâd›r.] Fenâ makâm›, her ne kadar, Al-
lahü teâlân›n ihsân› ise de, fekat bu ihsâna lây›k olma¤a hâz›rlanmak,
bafllang›clar›n› elde etmek için çal›flmak lâz›md›r. Evet ba’z› bahtiyârlar›,
çal›flmadan, s›k›nt› çekip, kendini temizlemeden ve bafllang›clar› elde et-
meden, fenâya kavufldururlar. Bu bahtiyârlar iki dürlüdür: Yâ, yükseldi¤i
makâmda b›rak›p geri döndürmezler veyâ tâlibleri, nâk›slar› yetifldirmesi
için, bu âleme geri getirirler. Birinci fleklde, bu inifl makâmlar›ndan geçme-
mifl olur. Bundan dolay› da Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n çeflid
çeflid tecellîlerinden [ya’nî husûsî te’sîrlerinden] haberi yokdur. ‹kinci
fleklde ise, bu âleme geri dönerken, onu bu makâmlar›n her birinin, her ta-
raf›ndan geçirirler. Sonsuz tecellîlere kavufldururlar. Mücâhede edenlerin,
s›k›nt› çekenlerin geçdi¤i yollar›, hâlleri hep görür. Fekat, onlar gibi derd-
li, üzüntülü de¤il, zevkli, lezzetlidir. Zâhiri s›k›nt›da, bât›n› ni’metde ve lez-
zetdedir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu büyük ni’meti, acabâ kime verirler?

Süâl: ‹hlâs, islâmiyyetin bir parças› olunca, bunu elde etmek, herkese vâ-
cibdir. Hakîkî ihlâs, fenâ makâm›na varmay›nca hâs›l olmaz ise, ebrâr›n
âlimleri ve sâlih insanlardan fenâ derecesine varm›yanlar, ihlâsa kavuflam›-
yacakd›r. ‹slâmiyyetin üçüncü parças› olan ihlâs› elde etmemeleri günâh ola-
cak, de¤il mi?

Cevâb: Âlimlerde, sâlihlerde, ihlâsdan bir k›sm, bir parça hâs›l olur. Fe-
nâdan sonra ise ihlâs, temâm olur. Her parças› hâs›l olur. Demek ki, fenâ ol-
madan ihlâs›n hakîkati, temâm› hâs›l olmaz. Fekat, bir k›sm› hâs›l olabilir.

39
OTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Çetrîye yaz›lm›fld›r. ‹fl kalbdedir. Âdet olarak
yap›lan ibâdetlerin ifle yaram›yaca¤› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, kendinden baflka fleylerden yüz çevirip, kendisine dönmek
nasîb eylesin! ‹flin temeli kalbdir. Kalb, Allahü teâlâdan baflkas›na tutul-
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mufl ise, y›k›lm›fl demekdir. Bir ifle yaramaz. Niyyet do¤ru olmad›kça,
hayrl› ifllerin, yard›mlar›n ve âdete uyarak yap›lan ibâdetlerin, yaln›z hiç fâ-
idesi olmaz. Kalbin selâmet bulmas› da ve Allahü teâlâdan baflka hiçbir fle-
ye düflkün olmamas› da lâz›md›r. [Ya’nî her yap›lan fley, O emr etdi¤i, O be-
¤endi¤i için yap›lmal›. Onun râz› olmad›¤› her fleyden kaç›nmal›d›r. Her-
fley Onun için olmal›d›r.] Hem, kalbin selâmeti, hem de bedenin sâlih ifller
yapmas›, birlikde lâz›md›r. Beden sâlih ameller yapmaks›z›n, kalbim selâ-
metdedir, [kalbim temizdir, sen kalbe bak] demek bât›ld›r, bofldur. Kendi-
ni aldatmakd›r. Bu dünyâda, bedensiz rûh olmad›¤› gibi, beden ibâdet
yapmadan ve günâhlardan kaç›nmadan, kalb, temiz olmaz. Zemân›m›z›n
birçok dinsizleri, sap›klar›, ibâdet yapmay›p, kalblerinin selâmetde oldu-
¤unu, hattâ keflf sâhibi olduklar›n› söyleyip, saf müslimânlar› aldat›yor. Al-
lahü teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakas› olarak “aleyhissalâtü vesselâ-
mü vetteh›yye”, hepimizi böyle sap›klara inanmakdan korusun! Âmîn.

[‹slâmiyyetin yasak etdi¤i fleyler, fliddetli zehrdir. Allahü teâlâ, insanla-
r› yaratd›¤› vakt onlara fâideli olan fleyleri emr etmifl, zararl› olan fleyleri
yasak etmifldir. Fâidesi kat’î olanlar›n yap›lmas›n›, lüzûm-i zarûrî ile emr
etmifldir. Bunlar› yapmak, (Farz) olmufldur. Fâideli fleylerden, yap›lmas›,
lüzûm-i gayr-› zarûrî olanlar da, (Sünnet) olmufldur. Zarar› kat’î olanlar› terk
etmek, lüzûm-i zarûrî olup, bunlar (Harâm) olmufldur. Terk edilmesi, lü-
zûm-i gayr-› zarûrî olanlar, (Mekrûh) olmufldur. Ba’z› ifllerin yap›l›p yap›l-
mamas›, kullar›n ihtiyâr›na b›rak›lm›fld›r ki, bunlara (Mubâh) denir. Mu-
bâhlar, iyi niyyet ile yap›l›rsa, sevâb verilir. ‹yi niyyet ile yap›lmazsa, günâh
olur].

40
KIRKINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine Muhammed Çetrîye yaz›lm›fld›r. ‹hlâs› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ederiz. Onun Peygamberine “sallallahü aleyhi ve
sellem” düâ ve selâm ederiz. O¤lum! Sülûk konaklar›n› ve cezbe makâm-
lar›n› geçdikden sonra, anlafl›ld› ki, seyr ve sülûkdan maksad, ya’nî tesav-
vuf yolculu¤undan maksad, ihlâs makâm›na varmakd›r. ‹hlâs makâm›na ka-
vuflabilmek için, enfüsî ve âfâkî ma’bûdlara tap›nmakdan kurtulmak lâz›m-
d›r. ‹hlâs, islâmiyyetin üç k›sm›ndan birisidir. Çünki, islâmiyyet üç k›smd›r:
‹lm, amel ve ihlâs. Görülüyor ki, tarîkat ve hakîkat, islâmiyyetin bir k›sm›
olan, ihlâs› elde etme¤e yarar, ya’nî islâmiyyetin yard›mc›s›d›r. Sözün do¤-
rusu da budur. Ne yaz›k ki herkes bunu anl›yam›yor. Rü’yâlar ile, hayâller
ile aldanarak kanâ’at ediyorlar. Çocuk gibi, ceviz meviz ile vakt geçiriyor-
lar. Böyle kimselerin, islâmiyyetin üstünlü¤ünden, inceli¤inden ne haberi
olur? Tarîkatin ve hakîkatin ne oldu¤unu nas›l bilirler? ‹slâmiyyeti cevizin
kabu¤u gibi bir örtü san›p, cevizin özü, tarîkatdir, hakîkatdir derler. ‹flin iç
yüzünü görememifller, aflkdan, zevkden iflitdikleri, ezberledikleri sözlerle
avunurlar. Ahvâl ve makâmlara kavuflmak için can atarlar. Bunlar› birfley
san›rlar. Allahü teâlâ bunlara, do¤ru yolu görmek nasîb etsin. Bize ve si-
ze ve bütün sâlih kullar›na selâmet versin! Âmîn.
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41
KIRKB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Dervîfle gönderilmifldir. Sünnet-i seniyyeye yap›flma-
¤a teflvîk etmekde ve tarîkati, hakîkati ve S›ddîkl›¤› bildirmekdedir:

Hak teâlâ, zâhirimizi ve bât›n›m›z› [d›fl›m›z›, içimizi] sünnet-i seniyye-i
Mustafâviyyeye “alâ sâhib-i hessalâtü vesselâmü vetteh›yye” uymakla zînet-
lendirsin! Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mahbûb-i
Rabbil’âlemîndir. Ya’nî Allahü teâlân›n sevgilisidir. Herfleyin en iyisi, en gü-
zeli, sevgiliye verilir. Bunun içindir ki, Nun sûresi dördüncü âyetinde me-
âlen, (Elbette sen, en büyük, en yüksek olarak yarat›ld›n) buyuruldu. Ya-
sîn sûresinin üçüncü âyetinde meâlen, (Elbette sen, Peygamberlerimden bi-
risin ve do¤ru yoldas›n) buyuruldu. En’âm sûresi, yüzelliüçüncü âyetinde
meâlen, (Onlara söyle: Benim gitdi¤im yol, do¤ru yoldur. Bu yolda yürüyü-
nüz, baflka dinlere, nefslerinize uymay›n›z. Do¤ru yoldan ayr›lmay›n›z!) bu-
yuruldu. Onun dînine, (Do¤ru yol) buyuruyor. Onun dîni d›fl›nda kalan yol-
lara, felâket yolu deyip, bu yollardan kaç›n›n›z buyuruyor.

O Server “aleyhissalâtü vesselâm”, Allahü teâlâya flükr etmek ve insan-
lara hakîkati bildirmek için, (Yollar›n en hayrl›s›, do¤rusu, Muhammedin
“aleyhisselâm” yoludur) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Rabbim beni en gü-
zel edeble, edeblendirdi) buyurdu.

‹nsan›n bât›n›, zâhirini temâmlamakdad›r. Zâhir ile bât›n, birbirinden
k›l kadar ayr›lmaz. Meselâ, a¤›z ile yalan söylememek islâmiyyetdir. Yalan
söylemek arzûsunu, zahmet çekerek, u¤raflarak, kalbden ç›karmak tarîkat-
dir. Yalan söylemenin kalbe gelmemesi de hakîkatdir. Görülüyor ki, bât›n
ifli, ya’nî tarîkat ve hakîkat, zâhir iflini, ya’nî islâmiyyeti temâmlamakdad›r.
Tarîkat yolcular›na, yolculuklar›nda islâmiyyete uym›yan fleyler görünür ve
gösterilirse, bunlar, o ândaki serhofllukdan ve hâl denilen flü’ûrsuzlu¤un art-
mas›ndan dolay› olur. Sâliki [tesavvuf yolcusunu], bu makâmdan geçirir,
uyand›r›rlarsa, islâmiyyete uymayan birfley kalmaz. Meselâ, ba’z›lar›, sekr
hâlinde iken, Zât-› ilâhînin bu âlemi ihâta etdi¤ini, kaplad›¤›n› sanm›fld›r.
Hâlbuki, Ehl-i sünnet âlimleri böyle söylemiyor. Allahü teâlân›n, kendi de-
¤il, ilmi herfleyi kaplam›fld›r diyor ki, âlimlerin sözü dahâ do¤rudur. Sôfiy-
ye-i aliyye, bir tarafdan, Zât-› teâlâya hiçbir fleyle hükm olunamaz, hiçbir
ilm Ona yetiflemez diyor. Bir yandan da, herfleyi ihâta etmifl, herfleye sirâ-
yet etmifldir, diyor. Sözleri, birbirini tutmuyor. Sözün do¤rusu, Allahü te-
âlâ, bîçûn ve bî-çigûnedir. Ya’nî, hiçbirfleye, düflüncelere benzemez ve na-
s›l oldu¤u bilinemez. Ona kavuflan, hayrân, flaflk›n ve Ona câhil olur. Ora-
s›, mahlûklar için, cehl diyâr›d›r. ‹hâta, sereyân gibi sözlerin, o mukaddes
makâmda ne ifli var? Böyle fleyleri söyliyen, e¤er Zât-i ilâhî yerine, te’ay-
yün-i evveli söyliyoruz derse, sözü o kadar çirkin olmaz. Te’ayyün-i evve-
li, Zât-i ilâhîden ayr› bilmedikleri için, buna zât diyorlar. Te’ayyün-i evve-
le vahdet de derler. Mahlûklar›n hepsinde sârîdir, mevcûddur. Bunun için,
Zât-i ilâhî, herfleyi kaplam›fld›r diyorlar. Ehl-i sünnet âlimleri, Zât-i ilâhî,
her düflünceden uzakd›r. Hiçbirfley, O de¤ildir. Ondan baflkad›rlar. Te’ay-
yün-i evvel diye birfley varsa, Zât-i ilâhîden ayr›d›r. Bunun ihâta etmesine,
Zât-i ilâhînin ihâtas› denemez diyor. Görülüyor ki, âlimlerin görüflü, sôfiy-
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yenin görüflünden dahâ ince, dahâ yüksekdir. Sôfiyyenin Zât-i ilâhî dedik-
lerini, âlimler, zâtdan ayr› bilmekdedir. Zât-i ilâhînin yak›n olmas›, berâ-
ber olmas› da böyledir.

Bât›n›n, ya’nî tarîkat ve hakîkatin ma’rifetleri, zâhirin, ya’nî islâmiyye-
tin bilgilerine, tâm uygun oldu¤u makâm, S›ddîkl›k makâm›d›r ki, vilâyet
derecelerinin en üstünüdür. Bu makâmdaki ma’rifetler, islâmiyyetden k›l
kadar ayr› olmaz. S›ddîkl›k makâm› üstünde, yaln›z nübüvvet, ya’nî Pey-
gamberlik makâm› vard›r. Peygambere “aleyhisselâm” vahy ile ya’nî me-
lek ile gönderilen ilmler, S›ddîklara “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
ilhâm ile bildirilmekdedir. Bu iki ilm aras›ndaki fark, yaln›z, vahy ve ilhâm
aras›ndaki farkd›r. O hâlde, hiç ayr›l›k olamaz. S›ddîkl›k makâm›n›n alt›n-
daki makâmlar›n hepsinde az çok, sekr [flü’ûrsuzluk, dalg›nl›k] vard›r.
Sekrsiz olan, tâm uyan›kl›k, yaln›z S›ddîkl›k makâm›ndad›r. Peygamberlik
ile S›ddîkl›k bilgileri aras›nda, ikinci bir fark da, vahy elbette do¤rudur. ‹l-
hâm ise, zan iledir. Çünki, vahy, melek ile gelir. Melek, ma’sûmdur. Ya’nî
öyle yarat›lm›fld›r ki, yanl›fll›k yapamaz. ‹lhâm yeri de, yüksek ise de, ya’nî
ilhâm yeri olan kalb, âlem-i emrden olup, yüksek ise de, akl ve nefs ile bir-
likde bulundu¤u için, yan›labilir. Evet, nefs mutmeinne olmufl ise de, Fâ-
risî beyt tercemesi:

Olsa da o, mutmeinne,
s›fatlar› gitmez yine.

Nefs, mutmeinne oldukdan sonra, s›fatlar›n›n, kendisinde b›rak›lmas›n-
da, nice fâide vard›r. S›fatlar› yok edilseydi, insan, yüksek derecelere iler-
liyemezdi. Rûhu, melek gibi olurdu. Kendi makâm›nda kal›rd›. Rûh, ancak
nefse uymamakla yükselebilmekdedir. Nefsde azg›nl›k kalmasayd›, nas›l
ilerliyebilirdi. Kâinât›n efendisi “aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minet-
teslîmâti ekmelühâ”, kâfirlerle cihâddan geri dönünce, (Küçük muhârebe-
den döndük, büyük cihâda geldik) buyurdu. Nefs ile savaflma¤a, (Cihâd-›
ekber) dedi. Din büyüklerinin nefslerinin azmas› demek, çok az (Terk-i azî-
met) ve (Muhâlefet-i evlâ) etmesi demekdir. [(Azîmet), islâmiyyetin izn ver-
di¤i fleyleri de yapmamak, (Evlâ) da, herfleyin en iyisini yapmakd›r. Nefs,
azîmeti ve evlây› istemiyor.] Büyüklerin nefslerinde, yaln›z bu terki istemek
vard›r. Yoksa azîmeti ve evlây› terk etmezler. ‹flte, nefslerinin, yaln›z bu is-
temesinden dolay›, cenâb-› Hakka o kadar çok yalvar›rlar, o kadar çok pifl-
mân olur, s›zlarlar ki, baflkalar›n›n bir senede kazand›klar› mertebelere, bir
ânda yükselmelerine sebeb olur.

Yine sözümüze dönelim! Sevgilinin ahlâk›, s›fatlar›, her nerede bulunur-
sa oras› da sevilir. Âl-i ‹mrân sûresinde, (Benim izimde yürüyünüz! Alla-
hü teâlâ, sizi sever) meâlindeki otuzbirinci âyet, bunu iflâret etmekdedir.
O hâlde, Ona “aleyhissalâtü vesselâm” uyma¤a çal›flmak, insan›, Mahbû-
biyyet makâm›na kavufldurur. Akl› olanlar›n, iyi, do¤ru düflünebilenlerin
zâhirleri ile, bât›nlar› ile Habîbullaha “aleyhissalâtü vesselâm” tâm uyma-
¤a çal›flmas› lâz›md›r.

Mektûb uzunca oldu. Afv buyurunuz! Her bak›mdan güzel olan› anla-
tan söz, güzel olaca¤› için, uzad›kça, güzelli¤i artar. Sûre-i Kehf, yüzo-
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nuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Rabbimin kelimelerini yazmak için, de-
niz mürekkeb olsa, Rabbimin kelimeleri bitmeden deniz biter. Bir deniz da-
hâ getirsek o da biter) buyuruldu. Vesselâm.

Sözü baflka tarafa çevirelim. Düâlar›m› bildiren mektûbumu size geti-
ren Mevlânâ Muhammed Hâf›z, ilm sâhibi olup, çoluk çocu¤u fazlad›r. Ge-
çim darl›¤›ndan askere gitdi. E¤er yard›m elinizi uzat›r, emîr nakîb Seyyid
fieyh Ciyuya “rahmetullahi aleyh”[1] maâfl almas› için veyâ yard›m etmesi
için söylerseniz kerem etmifl olursunuz. Dahâ fazla yaz›p bafl›n›z› a¤r›tm›-
yay›m.

42
KIRK‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine fleyh Dervîfle yaz›lm›fld›r. Kalbden, baflkalar›n› sevmek
pas›n› temizlemek için, en iyi ilâc, sünnet-i seniyyeye [ya’nî islâmiyyete] ya-
p›flmak oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizlere selâmet versin! ‹nsan çeflid çeflid fleylere ba¤l› kal-
d›kça kalbi temizlenemez. Pis kald›kça se’âdetden mahrûmdur, uzakd›r.
(Hakîkat-i câmi’a) denilen kalbin Allahü teâlâdan baflka fleyleri sevmesi onu
karart›r, pasland›r›r. Bu pas› temizlemek lâz›md›r. Temizleyicilerin en iyi-
si sünnet-i seniyye-i Mustafâviyyeye “alâ masdarihessalâtü vesselâmü vet-
teh›yye” [ya’nî islâmiyyete] tâbi’ olmakd›r, uymakd›r. Sünnet-i seniyyeye
uymak, nefsin âdetlerini, kalbi karartan isteklerini yok eder.

Bu büyük ni’mete kavuflmakla flereflenenlere müjdeler olsun! Bu yük-
sek devletden mahrûm kalanlara yaz›klar olsun! Allahü teâlâ, size ve do¤-
ru yola tâbi’ olanlara selâmet versin!

[Sünnet kelimesinin dînimizde üç ma’nâs› vard›r. (Kitâb ve sünnet) bir-
likde söylenince, kitâb, Kur’ân-› kerîm, sünnet de, hadîs-i flerîfler de-
mekdir. (Farz ve sünnet) denilince, farz, Allahü teâlân›n emrleri, sünnet
ise, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sünneti ya’nî emrleri
demekdir. (Sünnet) kelimesi yaln›z olarak söylenince islâmiyyet ya’nî
bütün ahkâm-› islâmiyye demekdir. F›kh kitâblar› böyle oldu¤unu bildi-
riyor. Meselâ (Kudûrî muhtasar›)nda, (Sünneti en iyi bilen imâm olur) di-
yor. (Cevhere) kitâb›nda buray› aç›klarken, (Sünnet demek, burada islâ-
miyyet demekdir) diyor.

Kalbi temizlemek için islâmiyyete uymak lâz›m oldu¤u anlafl›ld›. ‹slâmiy-
yete uymak da, emrleri yapmakla ve yasaklardan ve bid’atlerden sak›nmak-
la olur.

(Bid’at), sonradan yap›lan fley demekdir. Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve dört halîfesinin “rad›yallahü anhüm” zemânlar›nda bu-
lunmay›p da, onlardan sonra, dinde meydâna ç›kar›lan, ibâdet olarak ya-
p›lma¤a bafllanan fleylerdir. Meselâ, nemâzlardan sonra hemen Âyet-el-kür-
sî okumak lâz›m iken, önce salâten tüncînây› ve baflka düâlar› okumak
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bid’atdir. Bunlar› Âyet-el-kürsîden ve tesbîhlerden sonra okumal›d›r. Ne-
mâzdan, düâdan sonra secde edip de kalkmak bid’atdir. [Ezân› ho-par-lör-
le okumak bid’atdir.] Dinde yap›lan de¤ifliklikler ve reformlar bid’atdir.
Yoksa, çatal, kafl›k, boyun ba¤› kullanmak, kahve, çay, tütün içmek bid’at
de¤ildir. Çünki bunlar ibâdet de¤il, âdetdir ve mubâhd›rlar. Harâm de¤il-
dirler. Tütün içmek hakk›ndaki islâm âlimlerinin sözleri (Se’âdet-i Ebediy-
ye) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Bid’at üç dürlüdür:

1- ‹slâmiyyetin küfr alâmeti dedi¤i fleyleri kullanmak en kötü bid’atdir.

2- Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uym›yan i’tikâdlar, inan›fllar
da kötü bid’atdir.

3- ‹bâdet olarak yap›lan yenilikler, reformlar bid’at olup büyük günâhd›r.]

43
KIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîd-i Buharî “rahmetullahi aleyh”
hazretlerine yaz›lm›fld›r. Tevhîd-i flühûdî ve tevhîd-i vücûdî bildirilmekde,
ayn-ül-yakîn ve hakk-ul-yakîn anlat›lmakdad›r:

Allahü teâlâ, size selâmet versin! Her kusûrdan, s›k›nt›dan korusun!
Âmîn.

Bu yüksek insanlar›n “rahmetullahi aleyhim” tesavvuf yolculu¤unda, ön-
lerine ç›kan tevhîd iki dürlüdür: Tevhîd-i flühûdî, Tevhîd-i vücûdî.

(Tevhîd-i flühûdî) bir olarak görmekdir. Ya’nî sâlik [yolcu], herfleyi ya-
pan› bir görür. Ayr› ayr› fleyler görülmez. Tevhîd-i vücûdî, var olan›, bir bil-
mekdir. Ondan baflka herfleyi yok bilmekdir. Yok olmakla berâber, O bir
mevcûdun aynalar› sanmakd›r. Tevhîd-i vücûdî, ilm-ül-yakîn k›sm›ndan olu-
yor [ya’nî kalb ile bilmekdir]. Tevhîd-i flühûdî ise, ayn-ül-yakîn k›sm›ndan
oluyor [ya’nî, görmekdir]. Tevhîd-i flühûdî, bu yolda, elbette vard›r. [Her
sâlik, buna yakalanacakd›r.] Çünki, bu tevhîd olmad›kça, Fenâya kavuflu-
lamaz, ayn-ül-yakîn nasîb olamaz. Çünki, birfley görülür ve görünmesi
kuvvet bulursa, baflka hiçbirfley görülemez. Tevhîd-i vücûdî ise, böyle de-
¤ildir. Ya’nî, lâz›m de¤ildir. Çünki böyle ma’rifet [bilgi] olmadan da, ilm-
ül-yakîn hâs›l olur. Mevcûdun bir oldu¤unu, ilm-ül-yakîn ile bilmek, On-
dan baflka fleyleri yok bilme¤i îcâb etmez. Ya’nî, Allahü teâlây› var bilmek
ve bu bilginin, insan› kaplamas›, Ondan baflka fleyleri bilmeme¤i îcâb etdir-
mez. Meselâ, bir kimsede, güneflin var oldu¤una yakîn hâs›l olunca, bu ya-
kîn, bu kimseyi kaplad›¤› zemân, y›ld›zlar› yok bilmesi lâz›m gelmez. Fe-
kat, günefli gördü¤ü zemân, y›ld›zlar› elbette görmez. Güneflden baflka
birfley görmez. Y›ld›zlar› görmedi¤i için, y›ld›zlar› yok bilmez. Hattâ, var
olduklar›n›, fekat görünmediklerini bilir. Bu kimse, bu zemân, y›ld›zlar yok-
dur diyenlere inanmaz. Sözlerinin do¤ru olmad›¤›n› bilir. ‹flte tevhîd-i vü-
cûdî, bir mevcûddan baflka, her fleyi yok bilmek olup, akla ve islâmiyyete
uygun de¤ildir. Tevhîd-i flühûdî ise, mevcûdu bir görmekdir ve akla ve is-
lâmiyyete uygundur. Meselâ, günefl do¤arken, y›ld›zlar, yok oluyor de-
mek, do¤ru de¤ildir. Fekat, bu zemânda, y›ld›zlar› görmemek do¤rudur. Gü-
neflin ziyâs› çok oldu¤u ve insan›n gözü kuvvetsiz oldu¤u için y›ld›zlar gö-
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rülmemekdedir. E¤er, güneflin ziyâs›, insan›n gözünü kuvvetlendirseydi, gü-
neflle birlikde y›ld›zlar› da görürdü. Bu görüfl (Hakk-ül-yakîn) makâm›n-
da olur. ‹flte Sôfiyye-i aliyyenin büyüklerinden ba’z›s›n›n, islâmiyyete uy-
m›yor görünen sözlerini, ba’z› kimseler tevhîd-i vücûdî sanm›fld›r. Meselâ,
Ebû Mensûr-i Hallâc›n (Enelhak) sözü ve Ebû Yezîd-i Bistâmînin “rahme-
tullahi aleyh” (Sübhânî) sözü ve bunlar gibi sözler, böyledir. Böyle sözle-
ri, tevhîd-i flühûdî bilmemiz lâz›md›r. Bu sûretle, islâmiyyete uygun olur-
lar. Bu büyükler, o hâl içinde, Allahü teâlâdan baflka, hiçbirfley göremeyin-
ce, bu sözleri söylemifl, Allahü teâlâdan baflka birfley yokdur, demek iste-
mifllerdir. (Enelhak) demek, ben yokum, Allahü teâlâ vard›r, demekdir.
Kendini görmeyince, var oldu¤unu bilmemifldir. Yoksa, kendini görüp,
Hak teâlây›m dememifldir. Böyle söylemek küfrdür.

Süâl: Kendinin var oldu¤unu bilmemek, yok bilmek de¤il midir? Bu da,
tevhîd-i vücûdî olmaz m›?

Cevâb: Var oldu¤unu bilmemek, yok oldu¤unu bilmek de¤ildir. O zemân,
flaflk›nl›k hâlidir. Akl ifllemez. Hiçbir fleye hükm, karâr verecek hâlde de-
¤ildir.

(Sübhânî) sözü de, Hak teâlây› tenzîhdir. Kendini tenzîh de¤ildir. Çün-
ki, kendi varl›¤›n› bilmemekdedir. Birfleye hükm edemez.

[Hindistândaki islâm âlimi Abdülhak-› Dehlevî hazretleri, (Merec-ül-
bahreyn)de diyor ki, (Tesavvuf büyükleri, islâmiyyete uym›yan sözleri
söylerken çok k›zan ve çok sevinen insan gibidirler. K›zmak ve sevinmek,
insan›n akl›n› örter. ‹htiyâr›n› giderir. Tesavvuf serhofllar› da, böyle flu’ûr-
suz konuflmufllard›r. Bu hâllerinde ma’zûr iseler de, böyle sözlerine uymak
câiz de¤ildir).].

(Ayn-ül-yakîn) makâm›, hayret, flaflk›nl›k makâm›d›r. Bu makâmda,
ba’z›lar›, böyle fleyler söylemifldir. Bu makâmdan kurtar›p da, hakk-ul-ya-
kîn makâm›na ç›kar›rlarsa, böyle fleyler söyliyemez ve haddi aflmazlar.

Zemân›m›zda, tarîkata girmifl birçok kimse, kendilerine tesavvufcu sü-
sü vererek, tevhîd-i vücûdîyi dillerine alm›fl, bundan yüksek mertebe olmaz
san›yor. ‹lm-ül-yakîne saplan›p, ayn-ül-yakînden mahrûm kalm›fllard›r.
Tesavvuf büyüklerinin sözlerine kendi hayâlleri ile ma’nâ vererek, böyle
sözleri, övünerek, her yerde söylemekdedirler.

Tesavvuf büyüklerinin kitâblar›nda, tevhîd-i vücûdîyi gösteren, böyle söz-
ler görülürse, ilk zemânlar›nda, ilm-ül-yakîn mertebesinde söylemifl olduk-
lar›n›, sonra bu makâmdan ilerleyip, ayn-ül-yakîn makâm›na götürüldük-
lerini düflünmelidir.

Süâl: Tevhîd-i vücûdî sâhibi olan, mevcûdü [ya’nî var olan›] bir bildi¤i
gibi, bir vücûd [varl›k] görmekdedir. Ya’nî ayn-ül-yakîn mertebesine de mâ-
likdir.

Cevâb: Tevhîd-i vücûdî sâhibleri, tevhîd-i flühûdînin, âlem-i misâldeki
sûretini görmekdedir. Tevhîd-i flühûdîye kavuflmam›fld›r. Tevhîd-i flühûdî
baflkad›r. Âlem-i misâlde gördükleri, bu sûreti baflkad›r. Çünki, tevhîd-i flü-
hûdî mertebesinde, hayret, flaflk›nl›k hâs›l olur. Hiçbir fleye hükm ede-
mezler. Hâlbuki, tevhîd-i vücûdî sâhibi, tevhîd-i flühûdînin, âlem-i misâl-
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deki sûretini gördü¤ü zemân yine ilm sâhibidir. Çünki, herfleyin yok oldu-
¤unu bilmekdedir. Yok demek, bir hükm, karâr vermekdir. Hayret ile ilm,
birlikde bulunamaz. O hâlde, tevhîd-i vücûdî sâhibi, ayn-ül-yakîn makâm›-
na varmam›fld›r. Hâlbuki, tevhîd-i flühûdî sâhibini hayret makâm›ndan
ileri götürürlerse, hakk-ul-yakîn makâm›ndaki ma’rifete kavuflur ki, bu ma-
kâmda ilm ile hayret birlikde bulunur. Hayretsiz olan, hayretden önce
olan ilm, ilm-ül-yakîndir. Bu cevâb›, bir misâl ile ayd›nlatal›m:

Devlet reîsi olma¤a elveriflli bir kimse, rü’yâda, kendini devlet reîsi ol-
mufl, o makâmda o iflin bafl›nda görür. Fekat, bu kimse, elbette devlet re-
îsi olmam›fld›r. Yaln›z âlem-i misâldeki sûretini, kendinde görmüfldür.
Devlet reîsli¤i nerede, rü’yâda gördü¤ü sûret nerede! fiu kadar var ki,
rü’yâs›, âlem-i misâldeki sûret olmakla berâber, bu kimsenin, bu sûretin as-
l› olan makâma kavuflma¤a elveriflli oldu¤unu haber vermekdedir. E¤er ça-
l›fl›r, u¤rafl›rsa, Allahü teâlân›n ihsân› ile, o makâma kavuflabilir. Bir fleye
elveriflli olmak ile, o fleye kavuflmak, hiç ayn› olur mu? Aralar›nda, çok fark
vard›r. Ayna yap›lacak cam parças›, ayna olmad›kça büyüklerin eline ka-
vuflamaz. Onlar›n cemâli ile flereflenemez.

Bu ince bilgileri yazmakdan maksad›m, zemân›m›zda ba’z›lar› özenerek,
bir k›sm› da, yaln›z ifliterek, bir k›sm› ise, hem ifliterek, hem de zevk alarak
ve ba’z›lar› da sap›kl›k ile ve z›nd›kl›k ile, tevhîd-i vücûdî yolunu tutmufl,
sevâb›, iyili¤i, kötülü¤ü, herfleyi, Allah yap›yor diyor. Hattâ, herfleyi Hak
teâlâ biliyorlar. Bu kurnazl›kla islâmiyyete uymuyor, emrleri yapm›yorlar.
Böylece, iflin kolay taraf›n› bulmufllar. ‹bâdet etmek lâz›md›r deseler bile,
bunlar ikinci derecededir, asl maksad, islâmiyyetin üstünde, baflka fleydir
diyorlar. Hâflâ ve kellâ! Öyle de¤ildir. Hiç de, dedikleri gibi de¤ildir. Bun-
lar›n kötü düflüncelerinden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!

Tarîkat ve islâmiyyet, birbirinden baflka, ayr› iki fley de¤ildir. Aralar›n-
da k›l ucu kadar fark yokdur. Ayr›l›klar›, yaln›z, topluluk ve genifllik, ilm
ile ve keflf ile olmakd›r. ‹slâmiyyete uym›yan herfley bozukdur. At›lmas› lâ-
z›md›r. ‹slâmiyyetin istemedi¤i bir müslimânl›k, z›nd›kl›kd›r. ‹slâmiyyete
yap›flarak hakîkati aramak, tesavvufdur.

Allahü teâlâ, bizi ve sizi ve bütün milletimizi, insanlar›n efendisinin “aley-
hisselâm” yoluna, hem zâhirde, hem bât›nda, tâm uymakla flereflendirsin!
Âmîn.

Sevgili hocam “kaddesallahü sirreh” çok zemân, tevhîd-i vücûdî yolun-
da idi. Risâlelerinde ve mektûblar›nda, bu yolu gösterdi. Fekat sonra,
Hak teâlâ lutf ederek, bu makâmdan ilerletdi. Bu dar bilgilerden kurtar-
d›. Talebesinden Abdülhak diyor ki, son hastal›¤›ndan bir hafta evvel bu-
yurdu ki, (Pek iyi anlad›m ki, tevhîd-i vücûdî, dar bir sokak imifl. Ana
cadde, baflka imifl. Böyle oldu¤unu, önceden de biliyordum. Fekat, flimdi,
pek yakîn anlad›m). Bu fakîr [ya’nî ‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”], ho-
cama hizmet etdi¤im zemânlar, tevhîd-i vücûdî yolunda idim. Bu yolu
kuvvetlendiren keflfler hâs›l olmakda idi. Fekat, Allahü teâlân›n ihsân›, bu
makâmdan kurtar›p, diledi¤i makâmla flereflendirdi. Sözü uzatmamak
için, burada kesiyorum. Vesselâm.
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44
KIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb, seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. ‹nsanlar›n iyisi-
ni medh etmekde ve Ona uyma¤a teflvîk etmekdedir:

Merhamet ederek göndermifl oldu¤unuz, k›ymetli mektûbunuz, en iyi bir
zemânda, fakîri flereflendirdi. Okuyarak mesrûr olduk. Allahü teâlâya
hamd olsun ki, Muhammed aleyhisselâm›n fakrinden, size mîrâs nasîb ol-
mufl. Fakîrlere karfl› teveccüh ve sevgi ve onlara ba¤l›l›k, bu mîrâsdan hâ-
s›l olmakdad›r. Hiçbirfleyi olmayan bu fakîr, ne cevâb yazaca¤›m› flafl›rd›m.
Arab›n en hayrl›s› olan, büyük ceddinizin üstünlüklerini bildiren haberle-
ri yazarak, bu mektûbumu, âh›retde azâblardan kurtulmak için vesîle ya-
paca¤›m. Aleyhissalâtü vetteh›yye efendimizi medh etme¤e kalk›flm›yorum.
Yaz›lar›m›, Onun ile k›ymetlendiriyorum. Arabî beyt tercemesi:

Muhammed aleyhisselâm› medh edemiyorum,
Onunla, yaz›lar›m› k›ymetlendiriyorum.

Allahü teâlâya s›¤›narak ve Ondan yard›m dileyerek bildiriyorum ki: Mu-
hammed “aleyhisselâm”, Allahü teâlân›n resûlüdür. Âdem o¤ullar›n›n
seyyidi, efendisidir. K›yâmet gününde, kendisine uyarak Cehennemden kur-
tulanlar›n en cömerdidir.

[Seyyid Abdülhakîm Efendi “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyur-
du ki: Her Peygamber “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, kendi zemâ-
n›nda, kendi mekân›nda, kendi kavminin hepsinden, her bak›mdan üs-
tündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zemânda, her memleketde, ya’nî
dünyâ yarat›ld›¤› günden, k›yâmet kopunc›ya kadar, gelmifl ve gelecek, bü-
tün varl›klar›n, her bak›mdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bak›mdan
Onun üstünde de¤ildir. Bu, güç birfley de¤ildir. Diledi¤ini yapan, her iste-
di¤ini yaratan, Onu böyle yaratm›fld›r. Hiçbir insan›n Onu medh edecek gü-
cü yokdur. Hiçbir insan›n, Onu tenkîd edecek iktidâr› yokdur].

K›yâmet günü kabrden en önce O kalkacakd›r. En önce, O flefâ’at ede-
cekdir. En önce, Onun flefâ’ati kabûl olacakd›r. Cennet kap›s›n› önce O ça-
lacakd›r. Kap›, Ona hemen aç›lacakd›r. (Livâ-i hamd) denilen bayrak,
Onun elinde bulunacakd›r. Âdem “aleyhisselâm” ve Onun zemân›ndan
k›yâmete kadar gelen her mü’min, bu bayrak alt›nda bulunacakd›r. Bir ha-
dîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim.
Hakîkati bildiriyorum, ö¤ünmüyorum) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Alla-
hü teâlân›n habîbiyim, sevgilisiyim. Peygamberlerin reîsiyim. Ö¤ünmek
için söylemiyorum). Bir hadîs-i flerîfde, (Peygamberlerin “aleyhimüsse-
lâm” sonuncusuyum, ö¤ünmüyorum. Ben Abdüllah›n o¤lu Muhammedim
“aleyhissalâtü vesselâm”. Allahü teâlâ insanlar› yaratd›. Beni insanlar›n en
iyisinde yaratd›. Allahü teâlâ, insanlar› f›rkalara [kavmlere, ›rklara] ay›rd›.
Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi f›rkay› kabîlelere [cemâ’at-
lere] ay›rd›. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra, bu cemâ’ati evlere ay›rd›.
Beni, en iyi evden [ya’nî âileden] dünyâya getirdi. ‹nsanlar›n en iyisiyim. En
iyi âiledenim. K›yâmetde, herkes susdu¤u zemân, ben söyliyece¤im. Kim-
senin k›m›ld›yamad›¤› vaktde, onlara flefâ’at ediciyim. Kimsede ümmîd
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kalmad›¤› bir zemânda, onlara müjde vericiyim. O gün her iyilik, her dür-
lü yard›m, her kap›n›n anahtar› bendedir. Livâ-i hamd benim elimdedir. ‹n-
sanlar›n en hayrl›s›, en cömerdi, en iyisiyim. O gün emrimde binlerce hiz-
metçi vard›r. K›yâmet günü, Peygamberlerin imâm›, hatîbi ve hepsine flefâ’at
edici benim. Bunlar› ö¤ünmek için söylemiyorum). [Hakîkati bildiriyo-
rum. Hakîkati bildirmek vazîfemdir. Bunlar› söylemezsem, vazîfemi yapma-
m›fl olurum] buyurdu. O olmasayd› “aleyhissalâtü vesselâm”, Allahü teâlâ,
hiçbirfleyi yaratmazd›. Rab oldu¤u, ma’bûd oldu¤u meydâna ç›kmazd›.
Âdem “aleyhisselâm”, su ile toprak aras›nda iken [ya’nî çamuru yo¤rulur-
ken], O “aleyhisselâm” Peygamber idi. Fârisî beyt tercemesi:

Günâh ifllese de, çekilmez hesâba,
böyle bir seyyidin izindeki kimse.

Bütün insanl›¤›n seyyidi, en üstünü olan, böyle bir Peygambere “aley-
hissalevâtü vetteh›yyât” inanan, Onun yolunda giden kimse, elbette üm-
metlerin en iyisi olur. Âl-i ‹mrân sûresinin, (Siz ümmetlerin, din sâhible-
rinin en hayrl›s›, en iyisisiniz!) meâlindeki yüzonuncu âyeti bunlara müj-
dedir. Ona inanm›yan, [Onu anl›yam›yan, kendileri gibi sanan], insanla-
r›n en kötüsüdür. Tevbe sûresinin, (Vahflî, kalbleri kat› câhiller, sana inan-
maz. Dahâ çok münâf›kd›rlar) meâlindeki doksansekizinci âyeti bunlar›
göstermekdedir. Dünyân›n bugünkü hâlinde, Onun sünnet-i seniyyesine
[ya’nî islâmiyyete] uymakla flereflendirilenler, ne kadar bahtiyârd›r. Onun
dînine inanan, Ona ümmet olan›n, az bir iyili¤ine katkat sevâb verilir. Es-
hâb-› Kehf [ya’nî Tarsusdaki ma¤arada bulunan yedi kifli] “rahmetullahi
aleyhim ecma’în” bir güzel ifl yapmakla, yüksek derecelere kavufldu. Bu
iflleri de, din düflmanlar›, her taraf› kaplad›¤› vakt, kalblerindeki îmân› ko-
rumak için, baflka yere hicret etmeleri idi. Bugün, Ona îmân edip, az bir
ibâdet yapmak, sanki düflman sald›r›p, her taraf› kaplad›¤› zemânda, as-
kerin, az bir hareketinin çok k›ymetli olmas›na benzer. Sulh zemân›nda,
askerin, bundan katkat fazla çal›flmas›, böyle k›ymetli olamaz.

Muhammed “aleyhisselâm”, Allahü teâlân›n mahbûbu oldu¤u için,
Onun izinde giden, mahbûbluk derecesine yükselir. Çünki, muhib [ya’nî
afl›k], sevgilisinin ahlâk›n›, alâmetlerini kimde görürse, onu da sever. Ona
uym›yanlar›n hâlini, bundan anlamal›! Fârisî beyt tercemesi:

Muhammed “aleyhisselâm”, yüzü suyudur cihân›n,
kap›s›n›n topra¤› olm›yan, toprak alt›nda kals›n!

Eshâb-› Kehf “rahmetullahi aleyhim ecma’în” gibi hicret edemiyen,
bât›n yolu ile hicret etme¤e çal›flmal›d›r. Düflmanlar aras›nda bulunur-
ken, gönülleri, onlardan ayr›, uzak olmal›d›r. Allahü teâlâ, bu sûretle de,
se’âdete kap›lar› açabilir. Nevruz günü [mart›n yirminci günü], geliyor.
[Kâfirlerin, atefle tapanlar›n bayram› olan] o günlerde, ne kar›fl›kl›k, ne ka-
dar taflk›nl›k, flaflk›nl›k oldu¤unu biliyorsunuz. O karanl›k günleri atlatd›k-
dan sonra, Allahü teâlâ nasîb ederse, sizinle görüflmek flerefine kavuflma-
¤› ümmîd ediyorum. Nâzik bafl›n›z› a¤r›tmamak için, mektûbuma son ve-
riyorum. Allahü teâlâ, kerîm olan babalar›n›z›n yolundan ay›rmas›n! Size
ve onlara k›yâmete kadar selâm olsun! Âmîn.
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45
KIRKBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi aleyh” yaz›l-
m›fld›r. Kendine teflekkür etmekde ve insan›n muhtâc yarat›ld›¤›n›, Rame-
zân-› flerîfi, orucu ve nemâz› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, çok k›ymetli olan dedelerinizin yolundan ay›rmas›n!
Sonu piflmânl›k olan ifllere kar›fld›rmas›n! Âmîn. Allahü teâlây› sevenler,
Allahü teâlâ ile berâberdir. Çünki, hadîs-i flerîfde, (‹nsan, sevdi¤i kimse
ile berâberdir) buyuruldu. ‹nsan›n asl›, rûhudur. Rûhun beden ile birlefl-
mesi, Allahü teâlâ ile olmas›na biraz mâni’ olmufldur. Bedenden ayr›l›p,
bu karanl›k yerden kurtulunca, Rabbi ile berâber, Ona yak›n olur. Bunun
için, (Ölüm, sevgiliyi sevgiliye kavuflduran bir köprüdür) buyuruldu. An-
kebût sûresinin, (Allahü teâlâya kavuflmak istiyene, o vakt, elbette gel-
mekdedir) meâlindeki beflinci âyeti, Onun âfl›klar›na tesellî olmakda-
d›r. Fekat, büyüklerin huzûru, sohbeti ile flereflenmiyen zevall›lar›n hâ-
li harâbd›r. Büyüklerin rûhlar›ndan istifâde edebilmek için de flartlar
vard›r. Herkes bu flartlar› yerine getiremez. Bütün ni’metlerin sâhibi
olan Allahü teâlâya hamd olsun ki, bu korkunç hâdise ve bafl›m›za gelen
vahflîce hücûmlar karfl›s›nda, kimsesi olm›yan bu fakîrlerin imdâd›na yi-
ne, din ve dünyân›n efendisinin “sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beyti
yetiflmekdedir. Bu sûretle büyüklerin yolu bozulmakdan kurtuldu. Feyz-
leri kesilmekden korundu. Evet, bu mubârek yol, memleketde gizli kal-
m›fl ve yolcular›, hemen yok gibi olmufldu. Ehl-i beytin açd›¤› yol oldu¤un-
dan, ta’mîrinin, temizlenmesinin de, Ehl-i beyt taraf›ndan yap›lmas› ya-
k›fl›rd›. Baflkalar›na ihtiyâc olmamas› lâz›m idi. Ehl-i beytin bu hizmeti-
ne flükr etmek, bu fakîrlere lâz›m oldu¤u gibi, bu devlete flükr etmek, on-
lara da lâz›md›r. ‹nsanlar›n, bât›n› cem’ etmesi [kalbini, rûhunu toparla-
y›p, Allahü teâlâdan baflka, hiçbirfleye ba¤lanmamas›] lâz›m oldu¤u gibi,
zâhirde birleflmek, yard›mlaflmak da lâz›md›r. Hattâ, bu topluluk, berâ-
berlik, dahâ önce lâz›md›r. Çünki, bütün mahlûklar içinde, en muhtâc olan
insand›r.

‹nsanlar›n, çok muhtâc olmas›na sebeb, insanda herfley bulundu¤u için-
dir. Bunun için, herfleyin muhtâc olduklar›n›n hepsi, insana lâz›md›r. ‹nsan
muhtâc oldu¤u fleye ba¤lan›r. O hâlde, insanlar›n ba¤l›l›¤›, baflkalar›n›n ba¤-
l›l›klar›ndan dahâ çokdur. Her bir ba¤l›l›k, insan›, Allahü teâlâdan uzak-
lafld›r›r. Bundan dolay›, Allahü teâlâdan en uzak olan, en mahrûm kalan
mahlûk, insand›r. Fârisî iki beyt tercemesi:

Mahlûklar›n en üstünü insand›r,
yüksek makâmdan mahrûm da odur.

E¤er, toparlan›p, geri dönmezse,
ondan dahâ mahrûm, yokdur kimse.

Hâlbuki, insan›n, her mahlûkdan, dahâ üstün olmas›na sebeb de, yine
herfleyin, kendisinde bulunmas›d›r. Herfleyi kendinde toplad›¤› içindir ki,
insan›n aynas› mükemmeldir. Bütün mahlûklar›n aynalar›nda görünenle-

– 77 –



rin hepsi, yaln›z onun aynas›nda, bir arada görünmekdedir. Bunun için de
insan, mahlûklar›n en iyisi olmufldur. Mahlûklar›n en muhtâc›, en mahrû-
mu, en kötüsü de, yine bu sebebden insand›r. Bunun içindir ki, Muhammed
“aleyhissalâtü vesselâm” gibi bir Peygamber insand›r ve Ebû Cehl gibi bir
mel’ûn da insand›r.

Bu fakîrlerin, bir araya toplanmas›na, Allahü teâlân›n sebeb k›ld›¤›, bü-
yük ni’met, flübhe yok ki, sizsiniz. Bât›nlar›n cem’›yyeti de, sizin sâyeniz-
dedir. Elbette, (Evlâd, babas› gibi olur) müjdesine bakarak, bütün ümmîd-
ler sizdedir.

Lutf etdi¤iniz k›ymetli mektûb, bizleri mubârek Ramezân ay›nda fleref-
lendirdi. Bunun için, bu büyük ay›n üstünlüklerinden birkaç sat›r yazmak
hât›r›ma geldi:

Mubârek Ramezân ay›, çok flereflidir. Bu ayda yap›lan, nâfile nemâz,
zikr, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, baflka aylarda yap›-
lan farzlar gibidir. Bu ayda yap›lan bir farz, baflka aylarda yap›lan yetmifl
farz gibidir. Bu ayda bir orucluya iftâr verenin günâhlar› afv olur. Cehen-
nemden âzâd olur. O oruclunun sevâb› kadar, ayr›ca buna da sevâb veri-
lir. O oruclunun sevâb› hiç azalmaz. Bu ayda, emri alt›nda bulunanlar›n,
ifllerini hafîfleten, onlar›n ibâdet etmelerine kolayl›k gösteren âmirler de
afv olur. Cehennemden âzâd olur. Ramezân-› flerîf ay›nda, Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, esîrleri âzâd eder, her istenilen fleyi verirdi. Bu
ayda ibâdet ve iyi ifl yapabilenlere, bütün sene bu iflleri yapmak nasîb olur.
Bu aya sayg›s›zl›k edenin, günâh iflliyenin bütün senesi, günâh ifllemek-
le geçer. [Bu ay› f›rsat bilmelidir.] Elden geldi¤i kadar ibâdet etmelidir.
Allahü teâlân›n râz› oldu¤u iflleri yapmal›d›r. Bu ay›, âh›reti kazanmak için
f›rsat bilmelidir. Kur’ân-› kerîm, Ramezânda indi. Kadr gecesi, bu ayda-
d›r. Ramezân-› flerîfde, iftâr› erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnet-
dir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iki sünneti yapma¤a çok
önem verirdi. ‹ftârda acele etmek ve sahûru gecikdirmek, belki insan›n
aczini, yiyip içme¤e ve dolay›s› ile herfleye muhtâc oldu¤unu göstermek-
dedir. ‹bâdet etmek de zâten bu demekdir.Hurma ile iftâr etmek sünnet-
dir. ‹ftâr edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inflâal-
lahü teâlâ) düâs›n› okumak, terâvîh k›lmak ve hatm okumak mühim
sünnetdir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslimân
afv olur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kap›lar› aç›l›r. Cehennem kap›lar› ka-
pan›r. fieytânlar, zincirlere ba¤lan›r. Rahmet kap›lar› aç›l›r. Allahü teâlâ,
bu mubârek ayda Onun flân›na yak›flacak, kulluk yapma¤› ve Rabbimizin
râz› oldu¤u, be¤endi¤i yolda bulunma¤›, hepimize nasîb eylesin! Âmîn.

[Oruc tutmak güç olan yerlerde, oruc tutanlara ve din düflmanlar›n›n ya-
lanlar›na aldanmay›p, oruclar›n› bozm›yanlara, dahâ çok sevâb verilir.
Ramezân-› flerîf ay›, islâm dîninin nâmûsudur. Âflikâre oruc yiyen, bu aya
hurmet etmemifl olur. Bu aya hürmet etmiyen, islâmiyyetin nâmûs perde-
sini y›rtm›fl olur. Nemâz k›lm›yan›n da, oruc tutmas› ve harâmlardan kaç›n-
mas› lâz›md›r. Bunlar›n orucu kabûl olur ve îmânlar› oldu¤u anlafl›l›r.]
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46
KIRKALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi teâlâ aleyh”
yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n var ve bir oldu¤u ve Muhammed aleyhisselâ-
m›n Onun resûlü oldu¤u bedîhîdir, pek meydândad›r. Düflünme¤e bile, lü-
zûm olmad›¤›n› bildirmekdedir:

[Bu mektûb, çok mühim oldu¤undan, (‹slâm Ahlâk›) kitâb›n›n 554. sa-
hîfesinin bafl›na da yazd›k. Lütfen oradan da okuyunuz!] Allahü teâlâ si-
zi, kerîm olan babalar›n›z›n yolundan ay›rmas›n. Onlar›n en üstünü olan bi-
rincisine ve geri kalanlar›n hepsine, bizden düâlar ve selâmlar olsun! Al-
lahü teâlân›n var oldu¤u ve bir oldu¤u, hattâ Muhammed aleyhisselâm›n,
Onun resûlü oldu¤u ve hattâ onun getirdi¤i her emrin ve haberlerin, do¤-
ru oldu¤u, günefl gibi meydândad›r. Düflünme¤e, isbât etme¤e hiç lüzûm
yokdur. Kalbin bunlara inanmas› için, kalbin bozuk olmamas›, ma’nevî has-
tal›¤› bulunmamas› lâz›md›r. Kalb hasta ve bozuk olunca, kalbin inanma-
s› için, akl ile düflünmek, incelemek lâz›m olur. Ancak bu sûretle kalb
(tasfiye) bulur, ya’nî hastal›kdan kurtulur. (Basîret)den ya’nî kalb gözün-
den ma’nevî perde kalkarsa, bunlara seve seve inan›l›r. Meselâ, safras›
bozuk kimse, flekerin tad›n› duymuyor. fiekerin tatl› oldu¤unu ona anlat-
mak, isbât etmek lâz›m olur. Fekat, safra hastal›kdan kurtulunca, isbât et-
me¤e lüzûm kalmaz. Hastal›kdan dolay› isbât etmek lâz›m olmas›, flekerin
tatl›l›¤›na bir kusûr vermez. fiafl› olan, bir fleyi iki görür ve iki kifli var sa-
n›r. fiafl›daki göz hastal›¤›, karfl›s›ndaki bir fleyin, iki olmas›n› îcâb etdirmez.
O iki gördü¤ü hâlde, görünen yine birdir. Bunun bir oldu¤unu isbât etmek
çok zordur. [Doppelsehen denilen göz hastal›¤› olanlara ahvel denir.]
[Müslimân olmak için, yaln›z kalbin îmân etmesi, inanmas› lâz›md›r. Fekat,
her müslimân›n kalbine, dâhilî düflman› olan nefsinden ve hâricî düflman-
lar› olan fleytânlardan ve kötü arkadafllardan hastal›k gelmekdedir. Nefs,
yarat›l›flda ahkâm-› islâmiyyeye düflmand›r. Kalbin hasta olmas›, [nefse uy-
mas› demekdir, ya’nî islâmiyyete uymak istememesidir. Ya’nî, islâmiyye-
tin emrlerinin tad›n› duymamak, yasak etdiklerinden zevk almakd›r.] Bu
yasaklara (dünyâ) denildi¤i, yüzdoksanyedinci mektûbda yaz›l›d›r. Dünyâ-
ya düflkün olmak, kalbdeki îmân› za’îfletmekdedir. Bir kimse, nefslerinin
esîri olan gâfil insanlar›n sohbetlerinden, sözlerinden, yaz›lar›ndan, ki-
tâblar›ndan, radyolar›ndan, televizyonlar›ndan uzaklafl›rsa ve nefsi (tezki-
ye) olursa,ya’nî inkâr hastal›¤›ndan kurtulursa, bu dâhilî ve hâricî düflman-
lardan kalbe hastal›k gelmez. Mevcûd hastal›k da, islâmiyyete uyarak, (is-
tigfâr okuyarak) tasfiye edilince, kalb hakîkî îmâna kavuflur. Nefsin cibillî
hastal›¤›ndan tezkiyesi ve kalbin hâricden gelen hastal›kdan tasfiyesi, mür-
flid-i kâmilin sohbetinde bulunmakla, kitâblar›n› okumakla ve ahkâm-› is-
lâmiyyeye uymakla nasîb olur. K›rkikinci ve elliikinci mektûblara bak›n›z!
Mürflid-i kâmil, bütün sözleri, bütün iflleri, islâmiyyete uygun olan, Ehl-i sün-
net âlimi demekdir. ‹slâmiyyeti iyi bilmesi, derin âlim olmas› lâz›md›r.]

Din bilgilerini, akl ile isbât ederek [kalbe] inand›rmak, kolay de¤ildir.
Yakînî, vicdânî bir îmân elde etmek için, isbât yoluna gitmekdense, kalbi
hastal›kdan kurtarmak lâz›md›r. Nitekim, safra hastas›n›, flekerin tatl› ol-
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du¤una inand›rmak için, isbât etme¤e kalk›flmakdansa, onu hastal›kdan kur-
tarmak lâz›md›r. [Safras› bozuk olan hastaya] flekerin tatl› oldu¤u, ne ka-
dar isbât edilirse edilsin, yakîn hâs›l edemez. Çünki, fleker a¤z›na ac› gel-
mekde, vicdân› ac› oldu¤unu bilmekdedir.

[Seyyid Abdülhakîm “kuddise sirruh” buyurdu ki: (Müdrike) ya’nî bir
fleyi (anlamak) kuvveti üçdür: Üçünün de do¤ru anl›yabilmeleri için, bu-
lunduklar› uzvlar›n hasta olmamalar› lâz›md›r. Birincisi, görünen (his or-
ganlar›ndaki kuvvetler) olup, görme, iflitme, koklama, g›dân›n lezzetini al-
ma ve s›cakl›k, sertlik anlama. Bu kuvvetler, insanda bulundu¤u gibi, hay-
vanlarda da vard›r. Bu kuvvetler olmasayd›, insanlar, tafl gibi, odun gibi olur-
du. 

‹kincisi, (akl kuvvetleri) olup, hiss-i müflterek, hâf›za, vâhime, mütesar-
r›fa ve hazânet-ül-hayâl denilen görünmiyen befl organdaki kuvvetlerdir.
Bu kuvvetler, insanlar›n dimâg›nda [beyninde] bulunur. Hayvanlarda yok-
dur. Bir fleyin varl›¤›n›, bu kuvvetler, güvenilen bir haberi iflitmekle veyâ
tecrîbe ile yâhud hesâb ile anlar. ‹yiyi fenâdan, fâideliyi zararl›dan ay›r›r-
lar. Fen bilgileri, hesâb, bu kuvvetlerle yap›l›r.

Üçüncüsü, (kalb kuvveti) olup, müslimânlar›n havâss›na, ya’nî yüksek
olan seçilmifl kimselere mahsûsdur. Kalbdeki bu ma’nevî anlama kuvveti-
ne (Basîret) denir. Bu kuvvet ile anlafl›lan din bilgileri, akl ve his kuvvet-
leri ile anlafl›lamaz. Akl kuvvetleri ile anlafl›lan fleyleri, insan, hayvanlar›n
en üstünü olan ata, senelerce u¤raflsa, anlatamaz. Bunun gibi, kalb kuvvet-
leri ile anlafl›lan bilgileri [din bilgilerini ve meselâ ma’rifetullah›], bu seçil-
mifller, baflka insanlara senelerce söylese, onlar anl›yamaz. Bunlardan da-
hâ yüksek seçilmifllerin seçilmiflleri vard›r. Bunlardan da dahâ üstün Nebî-
ler, Nebîlerden dahâ üstün Resûller, bunlardan da üstün Ülül’azm derece-
leri vard›r. Bunlar›n üstünde de Kelîmiyyet, Rûhiyyet, Hullet ve Mahbû-
biyyet mertebeleri vard›r ki, bu en üstün derece, Muhammed aleyhisselâ-
ma mahsûsdur. Kalb [gönül] denilen kuvvet, yürek dedi¤imiz et parças›n-
da bulunur. Elektri¤in ampulde, miknâtisin elektrik tellerinin makaras›n-
da hâs›l olmas› gibidir. 

‹nsanlarda bulunan nefs-i emmâre, din bilgilerine inanmamakda, tabî’a-
ti, yarat›l›fl›, islâmiyyete uymamakdad›r. [Bunun için, islâmiyyete uymak,
nefse ac› gelmekde, ona uymak istememekdedir. Kalb ise, yarat›l›fl›nda te-
mizdir, sâlimdir. Fekat, nefsin islâmiyyete uymak istememesi hastal›¤›,
kalbe sirâyet ederek, kalb de islâmiyyete uymak istemiyor. ‹slâmiyyete ina-
n›yor ise de, uymas› ac› geliyor.] ‹slâmiyyetin do¤rulu¤unu isbât için, ne ka-
dar u¤rafl›l›rsa u¤rafl›ls›n, hasta olan kalbde buna yakîn hâs›l olmas›, çok
güç olur. [Kalbde yakîn hâs›l olmas› için, dâhilden ve hâricden hastal›k gel-
memesi, gelmifl olan›n da tasfiyesi lâz›md›r. Bunun için, nefsi (tezkiye) et-
mekden, ya’nî cibillî olan inkâr hastal›¤›ndan ve kalbi fleytândan ve fenâ
arkadafldan kurtarmakdan baflka çâre yokdur. Nefsi tezkiye, ahkâm-› islâ-
miyyeye uymakla, sonra (kelime-i tevhîd denilen Lâ ilâhe illallah zikrini
çok söylemekle), sonra bir Velînin sohbeti ile, sonra râb›tas› ile, sonra ha-
yât hikâyesini okumakla olur. Kalbin tasfiyesi, ibâdet yapmakla, bilhâssa
farz nemâzlar› k›lmakla ve çok istigfâr okumakla olaca¤›, (Herkese Lâz›m
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Olan Îmân) kitâb›n›n 1999 târîhli bask›s›n›n dokuzuncu sahîfesinde ve
(Se’âdet-i Ebediyye) 64.cü sahîfesinde ve (Hak Sözün Vesîkalar›) 125.ci sa-
hîfesinde yaz›l›d›r. Kalb böyle temizlendi¤i gibi, nefsin de, (Kelime-i Tev-
hîd) okumak ile temizlenece¤i 52. ve 78.ci mektûblarda yaz›l›d›r. Mekteb,
meslek arkadafl›, ö¤retmen, gazete, televizyon, radyo, islâmiyyete, ahlâka
muhâlif ise, bunlar›n fenâ arkadafl olduklar› anlafl›l›r. Kalb, bu üç düflmâ-
n›n [Nefsin, fleytân›n, kötü arkadafl›n] flerrinden, hücûmundan kurtulun-
ca, (tasfiye) bulur, ya’nî harâmlar› sevmek hastal›¤›ndan kurtulur. Allah sev-
gisi, kendili¤inden yerleflir. Suyu boflalan flifleye havân›n dolmas› gibi
olur.]Veflflemsi sûresi dokuzuncu âyetinde meâlen, (Nefsini tezkiye eden
kurtuldu. Nefsini günâhda, cehâletde, dalâletde b›rakan, ziyân etdi) buyu-
ruldu.

(Mevâkib tefsîri)nde diyor ki, (Nefs tezkiye edilince, kalb tasfiye bulur.
Ya’nî nefs, kötü isteklerden kurtar›l›nca, kalbin mahlûklara, harâmlara ba¤-
l›l›¤› kalmaz.Fârisî beyt tercemesi:

Harâmlar› istemekden, kesilmedikçe nefs,
kalb ilâhî nûrlara, ayna olamaz hiç!

Nefsin kötülükleri, pislikleri demek, islâmiyyetin be¤enmedi¤i, harâm
etdi¤i fleyler [ya’nî, dünyâ] demekdir). fiimdi ba’z›lar›, Allahü teâlân›n fe-
nâ dedi¤i, yasak etdi¤i fleylere, moda, asrîlik, ilericilik diyor. Allahü teâlâ-
n›n be¤endi¤i, emr etdi¤i fleylere gericilik, câhillik diyor. Harâm iflleyenle-
re san’atkâr, ayd›n, ilerici insan, müslimânlara mürtecî, yobaz, gerici diyen-
ler oluyor. Bunlara aldanmamal›. Dîni, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n-
dan ö¤renmelidir.]

Görülüyor ki, bu aç›k, parlak islâmiyyete ve temiz, do¤ru yola inanm›-
yan kimsenin kalbi, flekerin tad›n› anl›yam›yan safral› gibi, hastad›r. Fâri-
sî m›sra’ tercemesi:

Bir kimse, kör ise, güneflin suçu ne?

Seyr ve sülûkdan [ya’nî tesavvuf yolunda ilerlemekden] maksad, nefsi
tezkiye ve kalbi tasfiye etmekdir. Ya’nî nefsi ve kalbi hastal›klardan kur-
tarmakd›r. Bekara sûresinde, (Kalblerinde hastal›k vard›r) meâlindeki
dokuzuncu âyet-i kerîmede bildirilen hastal›k tedâvî edilmedikçe, hakîkî
îmân ele geçmez. Bu âfetler var iken, akl yolu ile kalbde hâs›l olan îmân,
îmân›n sûretidir. Çünki nefs, bu îmân›n tersini istemekde, küfründe inâd
ve isrâr etmekdedir. Böyle îmân, safra hastas›n›n, flekerin tatl› oldu¤una
îmân etmesi gibidir. Herne kadar inand›m dese de, vicdân›, flekeri ac› bil-
mekdedir. Safras› düzeldikden sonra, flekerin tatl› oldu¤una hakîkî îmân hâ-
s›l olur. Îmân›n hakîkati de, nefsin tezkiyesinden ve kalbin itmînân›ndan
sonra kalbde hâs›l olur. [‹tmînân, hakîkî inanmak demekdir.] ‹flte böyle ha-
kîkî îmân yaln›z Evliyâda bulunur ve elden gitmez. Yûnüs sûresinde, (Bi-
liniz ki, Allahü teâlân›n Evliyâs› için, azâb korkusu, ni’metlere kavuflma-
mak üzüntüsü yokdur!) meâlindeki altm›flikinci âyet-i kerîmedeki müjde,
böyle îmân sâhibleri içindir. Allahü teâlâ, hepimizi bu kâmil, hakîkî îmân-
la flereflendirsin! Âmîn. [63.cü mektûbu okuyunuz!]
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47
KIRKYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb ya’nî diyânet iflleri reîsi, seyyid fleyh Ferîde
gönderilmifldir. Geçen senelerdeki kâfirlerin azg›nl›¤›ndan flikâyet etmek-
de, müslimânlar›n, dîne hürriyyet veren hükûmete düâ etmesi lâz›m oldu-
¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, iyilerin iyisi olan atalar›n›z›n yolunda bulundursun ve
onlar›n önce, en üstününe “aleyhissalâtü vesselâm”, sonra geridekilerin hep-
sine, düâlar›m›z› ve selâmlar›m›z› erifldirsin!

‹slâm âlimi, milletin yan›nda, bedendeki kalb gibidir. Kalb, temiz, iyi
olunca, beden iyi ifller yapar. Kalb bozuk olunca bütün uzvlar, hep kötü ifl
yapar. Bunun gibi, âlimler iyi ise, millet de iyi olur. ‹leriye gider. Onlar, bo-
zuk olursa, millet de bozulur. Felâkete gider. Ekber flâh›n hükûmeti zemâ-
n›nda, müslimânlar›n bafl›na ne s›k›nt›lar, ne felâketler gelmifldi, hepimiz
biliyoruz. Bin y›l önce, müslimânlar kendi dinlerinde olacak, kâfirler de ken-
di yollar›nda kalacakd›. Nitekim, Kâfirûn sûresi, bu hâli haber vermekde-
dir. Bundan birkaç sene önce ise, din düflmanlar›, müslimânlar›n önünde,
dinsizliklerini aç›kca yap›yor, bu mubârek islâm memleketinde ya’nî Hin-
distânda, müslimânlar, ahkâm-› islâmiyyeyi yapam›yorlard›. Yerlerin, gök-
lerin, her çeflid enerjinin sâhibi olan, Allahü teâlân›n sevgilisi, Muhammed
aleyhisselâma inananlar›n, onun ›fl›kl› yolunda ilerliyenlerin afla¤›lanma-
s›, h›rpalanmas›, ona inanm›yanlar›n, ona düflman olanlar›n el üstünde
tutulmas›, be¤enilmesi, ne kadar ac› ve korkunç bir alçakl›k idi. Müslimân-
lar, yaral› kalbleri ile, sabr ediyorlard›. ‹slâm düflmanlar› [yaz›lar› ile, ka-
lemleri ile, sözleri ile, mevk›’ kuvveti ile ve her vâs›ta ile], alay ederek, tafl-
k›nca, azg›nca sald›rarak, yaralara tuz serpiyordu. Hidâyet, se’âdet güne-
fli, dalâlet ve irtidâd bulutlar› ile örtülmüfl, hak, fazîlet ›fl›klar›, haks›zl›k, ah-
lâks›zl›k perdeleri alt›na çekilmifldi.

Din düflman› olanlar›n ölmesi, bunlar›n yerine gelenlerin, müslimânla-
ra da hak ve hürriyyet tan›malar› haberi iflitildi¤i ânda müslimânlar, bun-
lara her dürlü yard›m ve hizmeti kendilerine borç bildi. Kavuflulan hürriy-
yetden fâidelenerek, bu temiz mayal›, asîl kanl› milletin, islâmiyyete yap›fl-
mas›na, dînin, îmân›n kuvvetlenmesine çal›flma¤› en mukaddes vazîfe bil-
di. Bütün müslimânlar›n, devlete, hükûmete sözleri ile, yaz›lar› ile ve elle-
ri ile, iflleri ile yard›m etmesi zâten vâcibdir. ‹slâmiyyete yard›m›n en k›y-
metlisi ve ehemmiyyetlisi, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve ahkâm-› islâmiyyeyi
meydâna ç›karmak, [Ehl-i sünnet velcemâ’at i’tikâd›n› bozmak için ç›ka-
r›lan kitâblara, mecmû’a ve gazetelere cevâb yazarak, komünistlerin, ma-
sonlar›n, mezhebsizlerin devletimize karfl› körükledikleri] fitne ve fesâd ate-
flini söndürmekdir. [Böylece, din h›rs›zlar›n›n, yehûdî, h›ristiyan ve mürted-
lerin, müslimân yavrular›n› aldatmalar›n› önlemekdir.] ‹slâmiyyete, hükû-
mete ve millete, bu imdâd› yapacak olan, ancak, do¤ru yolda olan âlimler-
dir. Böyle âlimler siyâsetle u¤raflmaz. Dîni, siyâsete, mal, sandalye ve flöh-
ret kazanma¤a âlet etmez. Kendilerine din adam› ismini verip Kur’ân ter-
cemeleri, din kitâblar› yazan, mal ve makâm âfl›klar›, âh›ret âlimi de¤il, dün-
yâl›k toplay›c›lar›d›r. Bunlar›n kitâblar›, mecmû’alar›, sözleri zehrdir. Dî-
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ni, îmân› bozar ve millet aras›na fitne, fesâd sokar. Fârisî beyt tercemesi:

Din adam› görünüp, dünyâya tapan kimse,
kendi yoldan sapm›fld›r, gayra nas›l göstere?

Ekber flâh zemân›nda, müslimânlar›n bafl›na gelen belâlara hep böyle,
din adam› flekline giren, dinsizler sebeb olmufldu. Milleti hep bunlar›n ki-
tâblar›, gazeteleri k›flk›rtm›fld›. Müslimân ismi alt›nda, yanl›fl yolda giden-
lerin bafllar›, hep bu kötü din adamlar› olmufldur. Din âlimi tan›nm›yan bir
kimse, yoldan ç›karsa, bu sap›kl›¤›, baflkalar›na bulaflmaz veyâ nâdiren bu-
lafl›r. Zemân›m›z›n tarîkatc›lar› da, müslimânlar› do¤ru yoldan ç›kar›yor.
Bunlar da, sahte din adamlar›n›n [kitâblar›, mecmû’alar› ve gazetelerdeki]
yaz›lar› gibi, gençlerin dîninin, îmân›n›n bozulmas›na sebeb oluyor. ‹flte bu-
gün, her müslimân, elinden gelen yard›m› yapmay›p islâmiyyet yine bozu-
lur, hakâret alt›na düflerse, hükûmete yard›m› esirgeyen her müslimân
âh›retde mes’ûl olacakd›r. Bunun için, bu fakîr [ya’nî ‹mâm-› Rabbânî
“rahmetullahi aleyh”] gücüm, kuvvetim olmad›¤› hâlde, yard›ma koflma-
¤a özeniyorum. Güçlükleri yenerek, islâmiyyete ufac›k bir hizmet edebil-
mek yolunu ar›yorum. ‹yilerin ço¤almas›n› istiyen de, onlardan say›l›r bu-
yurmufllard›r. Belki, bu zevall›ya da, müslimânlara serbestlik veren, onla-
r›n hakk›n› koruyan, âdil hükûmet adamlar›na nasîb olan, büyük sevâbla-
r›n damlalar› bulafl›r diye ümmîdleniyorum. Kendimi, Yûsüf aleyhisselâ-
m›, birkaç iplikle sat›n almak için, pazara ç›kan kocakar›ya benzetiyo-
rum.

Bu günlerde huzûrunuzla flereflenmek ümmîdindeyim. Allahü teâlâ, si-
ze din üzerinde konuflmak f›rsat›n› ihsân buyurmufldur. Her konuflman›z-
da, müslimânlar›n, dinlerini râhatca ve kolayca ö¤renmeleri ve ibâdet
edebilmeleri için [ve mürtedlerin müslimânlara sald›rmalar›n› önlemek için]
gayret buyurman›z› cândan diliyoruz. Geçici ve sonsuz devletlere kavuflma-
n›z için düâ ederim.

[‹slâmiyyet, Allahü teâlân›n emrleridir. Hâkim, Allahü teâlâd›r. Emri de,
Kur’ân-› kerîmdir. ‹slâmiyyet, dünyâdan kalkd›. Hiçbir yerde kalmad›.
Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi, yaln›z okumak için göndermedi. Amel için,
din âlimlerinin, anlay›p f›kh kitâblar›nda bildirdiklerini yapmak için gön-
derdi. Bunlar› yapacak, yapd›racak da hakîkî din âlimleridir. Bunlara
(Ehl-i sünnet âlimi) denir. M›sr, Sûriye ve Irak çokdan bozuldu. Frans›z-
lar, ‹ngilizler, birinci cihân harbinden sonra buralar› iflgâl etdiler. ‹slâm düfl-
manl›¤›n›, ahlâks›zl›¤›, merhametsizli¤i getirdiler. Fikr hürriyyeti getiriyo-
ruz diyerek, çeflidli f›rkalar, partiler kurdular. Her partili, di¤erlerine düfl-
man oldu. Milleti parçalad›lar. ‹kinci cihân harbinden sonra, çekilip gider-
lerken de, din câhili, zâlim kimseleri müslimânlar›n bafl›nda b›rakd›lar. Bu
dinsiz hükûmetler, z›ndanlar› ve i’dâmlar› ile, hakîkî islâm âlimlerini im-
hâ etdiler. Muhammed Abduh, Reflîd R›zâ ve Seyyid Kutb ve Mevdûdî ve
teblîg-› cemâ’atc›lar gibi mezhebsiz, reformcu, sahte din adamlar› da,kitâb-
lar›, mecmû’alar› ve gazeteleri ile hakîkî din bilgilerini, Ehl-i sünnet ilm-
lerini yok etdiler. Müslimânl›k, ilm üzerine kuruldu¤undan, ilm ve âlim kal-
may›nca, islâmiyyet bozuldu. Bulut olmay›nca, ya¤mur beklemek, mu’ci-
ze istemek olur. Allahü teâlâ, bunu yapabilir. Fekat, âdeti böyle de¤ildir.
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‹slâm âlimi yetiflebilmesi için, islâm ilmleri meydâna ç›k›p, yay›l›p, yüz se-
ne geçmesi lâz›md›r.

Müslimân, yaflad›¤› memleketin hükûmetine, isyân etmez. Bölücülük
yapmaz. Fitne, anarfli ç›karanlardan uzak olur. Kendi îmân›n›, ibâdetleri-
ni, ahlâk›n›, hareketlerini düzeltme¤e çal›fl›r. Mezhebsizlerin, münâf›kla-
r›n kitâblar›n›, gazetelerini okumaz. Ehl-i sünnet bilgilerini ö¤renme¤e ve
yapma¤a çal›fl›r. Kimseye fenâl›k etmez. Kimsenin can›na, mal›na, hakk›-
na, ›rz›na, nâmûsuna sald›rmaz. ‹slâmiyyete ve kanûnlara uygun yaflar.
Yukar›da bildirilenlerin hepsi, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›¤› hakîkî din
kitâblar›nda mevcûddur.]

48
KIRKSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Din âlimlerine hur-
met etmek lâz›m oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, Peygamberlerin en üstünü hurmeti için “aleyhi ve aleyhi-
müssalevât vetteslîmât vetteh›yyât”, din düflmanlar›na karfl› olan mücâde-
lenizde yard›mc›n›z olsun! Mubârek mektûbunuzu okumakla flereflendik.
‹lm ö¤renen ve tesavvuf yolunda çal›flan gençlere sarf etmek üzere, bir mik-
dâr para gönderdi¤inizi yaz›yorsunuz. ‹lm ö¤renen talebeyi, tesavvufa ça-
l›flanlardan önce yazd›¤›n›z› görünce çok sevindik. (Zâhir, bât›n›n alâme-
tidir) buyurmufllard›r. ‹nflâallah mubârek kalbinizde de, bu talebe, dahâ ön-
ce bulunmakdad›r. Arabî m›sra’ tercemesi:

Her kabdan, içinde olan, d›flar› s›zar!

‹lm talebesini ileride tutmak, islâmiyyetin ilerlemesine sebeb olur. Bun-
lar islâmiyyetin bekçileridir. Muhammed aleyhisselâm›n dînini, soysuzla-
ra karfl› bunlar koruyacakd›r. K›yâmet günü herkese islâmiyyetden soru-
lacak, tesavvufdan sorulm›yacakd›r. Cennete girmek, Cehennemden kur-
tulmak, ancak islâmiyyete uymakla olur. ‹nsanlar›n en iyileri, seçilmiflleri
olan Peygamberler “salevâtüllahi teâlâ ve teslîmâtühü aleyhim”, herkesi
islâmiyyete ça¤›rm›fld›r. Kurtulufl yolu islâmiyyetdir. O büyükler, islâmiy-
yeti bildirmek için gönderildi. O hâlde en k›ymetli ibâdet, insanlara yap›-
lacak en büyük iyilik, islâmiyyetin ö¤renilmesine, yap›lmas›na çal›flmakd›r
ve islâmiyyetin bir emrini meydâna ç›karmakd›r. Hele, din düflmanlar›, az-
g›nca, dîne sald›rarak, islâm kitâblar›n› yok etdikleri, müslimân yavrular›-
n› aldatd›klar› bir memleketde, Allahü teâlân›n emrlerinden bir dânesinin
yap›lmas›na sebeb olmak, binlerle, milyonlarla lira sadaka vermekden da-
hâ sevâbd›r. Çünki, bu ufak ifl, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” uymak, onlar›n vazîfesine ortak olmakd›r. Hâlbuki, ibâdetlerin en
k›ymetlisi, sevâblar›n en ço¤u onlarad›r. Milyonla sadaka vermek, hayrât,
hasenât yapmak ise, herkese müyesser olabilir. ‹slâmiyyetin meydâna ç›k-
mas›na çal›flmak, nefsin istemedi¤i fleydir. Buna çal›flan, nefsi ile cihâd et-
mifl olur. Hayrât yapmak ise, nefsin hofluna gidebilir. Fekat, islâmiyyetin ö¤-
renilmesi, yap›lmas› için para sarf etmek, flübhesiz çok k›ymetlidir. Bu
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niyyet ile az bir fley vermek, bu niyyet olmadan sarf edilen milyonlardan afla-
¤› de¤ildir. [Her müslimân›n, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› terceme
edip, basd›ran kurumlara yard›m etmesi lâz›md›r. Bunlardan bir iki kitâb
sat›n al›p, komfluya, arkadafla hediyye etmek, hem bu kurulufllara yard›m
olur, hem de islâmiyyete büyük hizmet olur.]

Süâl: Nefsine uyan ilm talebesi, nefsi ile cihâd eden sôfîden nas›l üstün
olabilir?

Cevâb: ‹lm ö¤renen kimse, nefsine uymakla kendine zarar yaparsa da,
herkes onun ilminden fâidelenir. Kendini yakarsa da, baflkalar›n›n kurtul-
mas›na sebeb olur. Sôfî ise, kendini kurtarmakla u¤raflmakdad›r. Baflkala-
r›na fâidesi yokdur. ‹slâmiyyet, insanlar›n se’âdetine çal›flanlar›, kendini kur-
tarma¤a çal›flanlardan, dahâ üstün tutmakdad›r. [‹bni Âbidîn, c. 5, s. 261]

Evet, tesavvuf yolunda ilerliyen bir sâlik, fenâ ve bekâ makâmlar›na e-
rer ve sonra insanlar› da’vet etmek vazîfesi ile flereflendirilirse, Peygamber-
lik makâm›ndan nasîbi olur. ‹slâmiyyeti bildirenlerden, herkesi se’âdete er-
direnlerden olur. ‹slâm âlimleri gibi üstün ve k›ymetli olur. Bu, Allahü te-
âlân›n öyle bir ni’metidir ki, diledi¤i seçilmifllere ihsân eder. Onun ihsân›
pek büyükdür.

[‹slâmiyyetin ö¤retilmesine çal›flmak, îmân edilecek fleyleri, Ehl-i sün-
net âlimlerinin kitâblar›nda bildirdikleri gibi yaymak ile ve ahkâm-› islâ-
miyyeyi, ya’nî Allahü teâlân›n emr ve yasak etdi¤i fleyleri, f›kh kitâblar›-
na uygun olarak bildirmek ile olur. Evvelâ, ingiliz câsûslar›n›n ve bid’at eh-
linin, mezhebsizlerin yalanlar›na cevâb verilir. Böyle çal›flanlara,beden
ile hizmet edenler ve mâl ile, söz ve yaz› ile ve düâ ile yard›m edenler de,
bu sevâba kavuflurlar. Fekat, bu iflleri, yaln›z Allah r›zâs› için ve kanûnla-
ra uygun olarak yapmak ve fitneye sebeb olmamak lâz›md›r.]

49
KIRKDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Zâhiri, islâmiy-
yetin emrlerini yapmakla süslemek ve bât›n›, Allahü teâlâdan baflka fley-
lere ba¤lamamak lâz›m geldi¤i bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi, bilinen ni’metlere ve bilinmeyen se’âdetlere kavufldur-
sun! Bilinen ni’metler, zâhirin ya’nî bedenin, ahkâm-› islâmiyyeyi yap-
makla süslenmesidir “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”. Görün-
meyen, ma’nevî se’âdet de, bât›n›n ya’nî kalbin ve rûhun, Allahü teâlâdan
baflka fleylere ba¤lanmakdan kurtulmas›d›r. Acabâ hangi seçilmifl kimse-
yi bu iki ni’metle flereflendirirler?

_________________

Rabbigfir verham ente erhamürrâhimîn teveffenî müslimen ve elh›k-
nî bissâlihîn.
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50
ELL‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi teâlâ aleyh” gönderilmifl-
dir. Dünyân›n afla¤›l›¤›n›, kötülü¤ünü bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, sevgili Peygamberi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâ-
tü vetteslîmât”, kendinden baflkalar›na köle olmakdan kurtars›n! Bütün var-
l›¤›m›zla kendisine ba¤lanmam›z› nasîb eylesin!

Dünyâ, görünüflde çok tatl›d›r ve güzel san›l›r. Hakîkatde ise, öldürücü
zehrdir.‹fle yaramaz bir mald›r. Ona ba¤lananlara, tutulanlara, kurtulufl yok-
dur. Onun öldürdükleri lefl olur. Âfl›klar› deli olur. Dünyâ yald›zlanm›fl pis-
lik gibidir. fieker kaplanm›fl zehr gibidir. Akl› olan, bu bozuk mala gönül
kapd›rmaz. Âlimler buyuruyor ki, (Bir kimse, ölürken mal›n›n zemân›n en
akll›s›na verilmesini vas›yyet etse, zâhide vermek lâz›md›r). Çünki zâhid,
dünyâya ra¤bet etmez, özenmez, üzerine düflmez. Dünyâya düflkün olma-
mas›, akl›n›n çok oldu¤unu gösterir.

Dahâ yazarsam çok uzayacak. fiunu da bildireyim ki, fazîletler sâhibi
fieyh Zekeriyyâ, bu yaflda defter tutmakla meflgûldür. Buna tutulmufl olmak-
la berâber, âh›ret muhâsebesi yan›nda çok kolay kalan, dünyâ muhâsebe-
sinden korkmakdad›r. Sebebler âleminde flerefli teveccüh ve yard›mlar›n›-
z› kuvvetli dayanak bilmekdedir. Yeni divânda da, o yüksek makâm›n
me’mûrlar›ndan oldu¤unun bildirilmesini ümmîd eder. Beyt:

Bana gönül ver ve cesâreti gör,
Tilkini ça¤›r, bak aslan oluyor.

Allahü teâlâ size görünen ve görünmiyen devlet ve se’âdetler versin!

[Akl baflkad›r, zekâ baflkad›r. Akl, iyiyi kötüyü, fâideliyi zararl›y› anlar,
ay›r›r. Akl› az olan›n zekâs› çok olabilir. Zekâs› çok olan kâfirleri, din
düflmanlar›n›, akll› sanmak do¤ru de¤ildir].

Allaha kulluk ederim, tapd›¤›m dergâh bir,
Bir lahza ayr›lmad›m tevhîdden, Allah bir.

51
ELL‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r.
‹slâmiyyeti yayma¤a teflvîk eylemekdedir:

Allahü teâlâdan dilerim ki, o büyük sülâlenin yard›m› ile, islâmiyyet gü-
nefli parlas›n, Ahkâm-› ilâhiyyenin güzelli¤i, her tarafa yay›ls›n. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

Bugün de, kimsesiz kalan müslimânlar›n, bu dalâlet girdâb›ndan kur-
tulufl ümmîdi, ancak, insanlar›n en iyisinin evlâd›n›n gemisindedir. Bir ha-
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dîs-i flerîfde: (Ehl-i beytim, ya’nî evlâdlar›m, Nûh aleyhisselâm›n gemisi gi-
bidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helâk olur) buyuruldu. Bu büyük se’â-
deti ele geçirmek için, çok çal›fl›n›z! Çok flükr, Allahü teâlâ, mevk›’, kuv-
vet, te’sîrli söz ni’metlerini vermifldir. Zât›n›z›n flerefi de, bunlara kat›ld›-
¤›nda se’âdet meydân›nda bütün akranlar›n›zdan ileri gitmeniz pek kolay-
d›r. [Hazret-i Alî ile hazret-i Fât›maya “rad›yallahü anhümâ” ve ikisinin
çocuklar›na ve bütün torunlar›na (Ehl-i beyt) denir.]

Bu fakîr, do¤ru olan bu islâmiyyeti kuvvetlendirme¤e ve yayma¤a ya-
rayan böyle fleyleri söylemek için, yüksek hizmetinizle flereflenme¤e kalk-
d›m. Mubârek Ramezân ay›n›n hilâli Dehlide iken görüldü. K›ymetli vâ-
lidenizin, Dehlide kalmam›z› istedikleri anlafl›larak, Kur’ân-› kerîmin hat-
mini dinlemek için orada kald›k. Âmir, Allahü teâlâd›r. Dünyâ ve âh›ret
se’âdetinize düâ ederim.

52
ELL‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Nefs-i emmârenin kö-
tülü¤ünü ve ona mahsûs hastal›¤› ve ilâc›n› bildirmekdedir:

Merhamet ederek, düâc›lar›n›za ikrâm eyledi¤iniz mubârek mektûbu
okuyarak flereflendik. Allahü teâlâ, büyük ceddiniz “aleyhisselâm” hurme-
tine, ecrinizi çok, derecenizi yüksek, ilm kayna¤› olan gö¤sünüzü genifl ve
ifllerinizi kolay eylesin! Allahü teâlâ, zâhirimizi ve bât›n›m›z›, Onun yolun-
da bulundursun ve düâm›za âmîn diyenleri afv eylesin! Âmîn. Me’mûrla-
r›n›z aras›nda, fitne koparmak, fesâd ç›karmak istiyen, bozuk rûhlu kim-
seler bulundu¤undan flikâyet ediyorsunuz. K›ymetli yavrum! ‹nsanlar›n
nefs-i emmâresi mevk›’ almak, bafla geçmek sevdâs›ndad›r. Onun bütün ar-
zûsu, flef olmak, herkesin, kendisine boyun bükmesidir. Kendinin kimse-
ye muhtâc olmas›n›, baflkas›n›n emri alt›na girmesini istemez. Nefsin bu ar-
zûlar›, ilah olmak, ma’bûd olmak, herkesin kendine tap›nmas›n› istemek
demekdir. Allahü teâlâya flerîk, ortak olma¤› istemekdir. Hattâ nefs, o ka-
dar alçakd›r ki, ortakl›¤a râz› olmay›p, âmir, hâkim, yaln›z kendi olsun, her-
fley, yaln›z onun emri ile olsun ister. Hadîs-i kudsîde, Allahü teâlâ buyu-
ruyor ki: (Nefsine düflmanl›k et! Çünki nefsin, benim düflman›md›r). De-
mek oluyor ki, nefsi kuvvetlendirmek, onun, mal, mevk›’, rütbe, herkesin
üstünde olmak, herkesi afla¤› görmek gibi isteklerini yapmak, Allahü te-
âlân›n bu düflman›na yard›m ve onu kuvvetlendirmek olur ki, bunun ne ka-
dar fecî’, korkunç bir suç oldu¤unu anlamal›d›r. Allahü teâlâ, hadîs-i kud-
sîde buyuruyor ki: (Büyüklük, üstünlük, bana mahsûsdur. Bu ikisinde,
bana ortak olmak isteyen, büyük düflman›md›r. Hiç ac›madan, onu Cehen-
nem atefline atar›m). [Görülüyor ki, mal, mevk›’, rütbe, kumandanl›k,
fleflik gibi dünyâ zînetlerini, nefse uyarak de¤il, Allahü teâlân›n emrleri-
ni yapmak ve yapd›rmak için ve millete, müslimânlara hizmet etmek için
istemelidir. Bu niyyet ile istemek ve bunlar› yapmak ibâdet olur.]

Allahü teâlân›n dünyâya düflman olmas›, dünyân›n bu kadar alçak olma-
s›, nefsi isteklerine kavufldurdu¤u, nefsi kuvvetlendirdi¤i içindir. Allahü te-
âlân›n düflman› olan nefse yard›m eden de, elbette Allah›n düflman› olur.
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Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, fakîrlikle ö¤ünmüfldür. Çün-
ki, fakîrlik, nefsin isteklerini yapd›rmaz. Onu dinlemez. Burnunu k›rar. Pey-
gamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönderilmesi ve islâmiyye-
tin emrleri, yasaklar›, [ya’nî ahkâm-› islâmiyye] hep, nefsi k›rmak, ezmek
içindir. Onun taflk›nca isteklerini önlemek içindir. ‹slâmiyyete uyuldukça,
nefsin istekleri azal›r. Bunun içindir ki, islâmiyyetin bir emrini yapmak, nef-
sin isteklerini yok etmekde, kendi düflüncesi ile yap›lan binlerle senelik ri-
yâzet ve mücâhededen dahâ kuvvetli te’sîr etmekdedir.

[(Riyâzet), nefsin isteklerini yapmamak, (Mücâhede), nefsle u¤rafl-
makd›r. Nefsin istemedi¤i fleyleri yapmakd›r]. Hattâ islâmiyyete uygun
olm›yan riyâzet ve mücâhedeler nefsin isteklerini artd›r›r. Onu azd›r›r.
Hindistândaki Berehmen papaslar› ve cûkiyye ismindeki sihrbâzlar, riyâ-
zet ve mücâhedede çok ileri gitmifl, fekat hiç fâidesi olmam›fld›r. Hattâ nefs-
lerinin kuvvetlenmesine, azmas›na sebeb olmufldur.

[Hindistândaki dinsizler, dört rûhânî s›n›fdan en üstününe, Berehmen
derler ki, Berehmânî mezhebinin reîsi demekdir. Cûki, hind kâfirlerinin der-
vîfllerine verilen ismdir].

Meselâ, islâmiyyetin emr etdi¤i zekâtdan bir kuruflu, islâmiyyetin gös-
terdi¤i yere vermek, kendili¤inden, binlerce alt›n sadaka vermekden, hay-
rât yapmakdan, katkat ziyâde, nefsi tahrîb eder. ‹slâmiyyet emr etdi¤i
için, bayram günü, oruc tutmay›p yiyip içmek, kendili¤inden, senelerle
oruc tutmakdan dahâ fâidelidir. ‹ki rek’at sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›l-
mak sünnetdir. Bu sünneti yapmak, gece sabâha kadar, nâfile nemâz k›la-
rak, sabâh nemâz›n› cemâ’atsiz k›lmakdan dahâ iyidir.

Hulâsa, nefs temizlenmedikçe ve fleflik, üstünlük hulyâs›ndan kurtulma-
d›kça, felâketden kurtulmak imkâns›zd›r. Sonsuz ölüme gitmeden önce, nef-
si bu hastal›klardan kurtarma¤› düflünmek lâz›md›r. Mubârek (Lâ ilâhe il-
lallah) sözü, insan›n içindeki ve d›fl›ndaki, bütün yalanc› ma’bûdlar› ko¤-
du¤u için, nefsi temizlemekde, en fâideli, en te’sîrli ilâcd›r. Tesavvuf büyük-
leri, nefsi tezkiye etmek için, bunu söyleme¤i seçmifllerdir. Fârisî beyt ter-
cemesi:

(Lâ) süpürgesi ile, yolu temizlemezsen,
(‹llallah) serây›na varamazs›n!

Nefs, yoldan ç›k›p, inâda bafllarsa, bu kelimeyi söyliyerek îmân› tâzele-
melidir. Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” (Lâ ilâhe illallah diyerek
îmân›n›z› yenileyiniz!) buyurdu. Bunu her zemân söylemek lâz›md›r. Çün-
ki, nefs-i emmâre, her zemân pisdir. Bu güzel tevhîd kelimesinin fazîletle-
rini, flu hadîs-i flerîf bildiriyor: (Yerleri ve gökleri, terâzînin bir kefesine, bu
kelime-i tevhîdi, ikinci kefesine koysalar, bu kelimenin bulundu¤u kefe, el-
bette a¤›r gelir).

_________________

Her ne varsa güzel, Onu anmakdan baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker dahî olsa!
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53
ELL‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Âlimlerin birbirleri ile
birleflmemesinin, ortal›¤› kar›fld›raca¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi, mubârek babalar›n›z›n yolundan ay›rmas›n! ‹flitiyoruz
ki, temiz kalbiniz, müslimânl›¤a elveriflli oldu¤u için, dînini seven âlimler-
den dördünü seçerek yan›n›zda bulunmalar›n› ve islâmiyyetin emrlerini
bildirmelerini, böylece islâmiyyete uymayan bir fleyin yap›lmamas›n› arzû
buyurmuflsunuz. Bu habere flükrler olsun! Müslimânlara bundan dahâ bü-
yük ne müjde olur? Kalbleri yan›k olanlara, bundan dahâ tatl›, ne haber
olur? Fakîr [ya’nî ‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”], bu hayrl› iflin yapd›-
r›lmas› için, yan›n›za gelmek istemifl ve gelece¤imi, birkaç kerre yazm›fld›m.
Bunun için, flimdi de, birfleyler yazmakdan kendimi tutam›yorum. Lutfen ku-
sûra bakmay›n›z! (Maksad sâhibi olan, deli gibidir) demifllerdir. Size arz et-
mek istedi¤im en mühim fley fludur ki, din adamlar› içinde, mevk›’, ma’âfl ar-
zûsunda olm›yan, yaln›z islâmiyyetin yay›lmas› ve yaln›z islâmiyyetin kuv-
vetlenmesi için u¤raflan, hemen hemen yok gibi olmufldur. Mevk›’ almak, san-
dalye kapmak arzûsu araya kar›fl›nca, din adamlar›ndan herbiri, ayr› yol tu-
tup, kendi üstünlü¤ünü göstermek ister. Birbirinin sözlerini be¤enmez
olurlar. Bu sûretle gözünüze girme¤e çal›fl›rlar. Ma’alesef din ifli ikinci de-
recede kal›r. Geçen senelerde müslimânlar›n bafl›na çöken her belâ din
adam› geçinen kimseler taraf›ndan geldi. [Göze girmek için, uydurma
Kur’ân tercemeleri, yanl›fl fetvâlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerine uym›-
yan din kitâblar› yazd›lar. Din düflmanlar› da, din adam› flekline girip, iste-
dikleri gibi yazd›. ‹slâmiyyeti, akla, fenne ve ilerleme¤e uymuyormufl gibi
gösterdiler.] Müslimânlar, flimdi de, böyle belâdan korkmakday›z. Dînin iler-
lemesi nerede? Yine y›k›lmas›ndan endifle duyuyoruz. Allahü teâlâ müsli-
mânlar› bu sahte din adamlar›n›n flerrinden korusun! Dînini seven bir âlim
bulup, seçmeniz yetiflir ve büyük bir ni’met olur. Çünki, âh›reti düflünen âli-
min sözleri, yaz›lar›, akl›, vicdân› olan herkesi yola getirir. Kalblere te’sîr e-
der. Fekat, flimdi böyle bir âlim nerede? Bunu bulamazsan›z, di¤erleri için-
den, zarar› en az olan› bulma¤a çal›fl›n›z. (Bir fleyin hepsi ele geçmezse, hep-
sini de elden kaç›rmamal›d›r), sözü meflhûrdur. Ne yazaca¤›m› flafl›r›yo-
rum. ‹nsanlar›n se’âdeti, âlimlerin elinde oldu¤u gibi, insanlar› felâkete, Ce-
henneme sürükliyenler de, din adam› fleklinde görünen, din düflmanlar›d›r.
Din adamlar›n›n iyisi, insanlar›n en iyisidir. Dîni dünyâ isteklerine âlet
eden, herkesin îmân›n› bozan din adam› da, dünyân›n en kötüsüdür. ‹nsan-
lar›n se’âdeti ve felâketi, do¤ru yola gelmesi ve yoldan ç›kmalar› din adam-
lar›n›n elindedir. Büyüklerden biri, fleytân› bofl oturuyor görüp, sebebini sor-
mufl. fieytân demifl ki: (Bu zemân›n din adamlar›, bizim iflimizi görüyor. ‹n-
sanlar› yoldan ç›karmak için, bize ifl b›rakm›yorlar). Fârisî beyt tercemesi:

Din adam› görünüp, dünyâ topl›yan kimse,
kendi sap›tm›fl yolu, gayra nas›l göstere?

Bunun için, çok düflünerek hareket ediniz! F›rsat elden ç›k›nca, bir da-
hâ gelmez. Size fikr verme¤e utanmam lâz›m idi. Fekat, bu mektûbumu, k›-
yâmetde kurtulma¤a sened bilerek yazd›m. Vesselâm.
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54
ELL‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Bid’at sâhibleri-
ni ve zararlar›n›, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, insanlar›n Seyyidi “aleyhisselâm” hurmeti için, ecrinizi art-
d›rs›n. K›ymetinizi, derecenizi yükseltsin! ‹fllerinizi kolaylafld›rs›n! Kalbi-
nizi geniflletsin! ‹nsana flükr etmiyen kimse, Allahü teâlâya da flükr etmez.
Bunun için biz fakîrlerin, sizin ihsânlar›n›za flükr etmemiz lâz›md›r. Nas›l
flükr etmiyelim ki, yüksek hocam›z›n, dünyâya nûr salmas›na sebeb siz
idiniz. Sizin arkan›zdan, bizlere de, orada Hak teâlây› istemek s›ras› nasîb
olmufldu. Sonra, (Büyüklerin ölmesi ile, büyük san›ld›m) dedikleri gibi, s›-
ra bu fakîre gelince, flarkdan, garbdan, Hak âfl›klar›n›n, bu fakîrin “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” yan›na üflüflmesi, hep sizin yard›m›n›z ile olmakdad›r.
Allahü teâlâ, size, bizim taraf›m›zdan sonsuz mükâfâtlar, en iyi karfl›l›klar
ihsân buyursun! Fârisî beyt tercemesi:

Vücûdümün her k›l›, dile gelse de,
flükr etmifl olamam, ni’metlerine!

Allahü teâlâ mubârek ceddiniz, Peygamberlerin seyyidi “aleyhi ve alâ
âlihi ve aleyhim minessalevâti vetteslîmâti etemmühâ ve ekmelühâ” hur-
metine, sizi, dünyâda ve âh›retde, flân›n›za yak›flm›yan fleylerden muhâfa-
za buyursun! Âmîn. Mubârek sohbetinizden uzak düfldüm. Nas›l kimseler-
le konufldu¤unuzu, kimlerin yaz›lar›n› okudu¤unuzu bilemiyorum. Resmî
ve husûsî görüfldüklerinizin, kimler olabilece¤ini düflünemiyorum. Fârisî
beyt tercemesi:

Ci¤erleri yakan bu düflünce, uykumu kaç›rd› her gün,
ki, kimin â¤ûfluna düfldün, rü’yâda kimi gördün?

‹yi biliniz ki, bid’at sâhibi ile konuflmak, kâfirle arkadafll›k etmekden,
katkat dahâ fenâd›r. Yetmifliki dürlü bid’at sâhibi vard›r. Bunlar›n içinden
en kötüsü, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na düflman-
l›k edenlerdir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, bunlara kâfir diyor. Sûre-i
Fethin son âyetinde meâlen, (Senin Eshâb›na kâfirlerin düflman olmas› için)
buyuruldu. Kur’ân-› kerîmi ve islâmiyyeti bizlere bildiren, Eshâb-› kirâm-
d›r. Onlardan biri kötü olursa, Kur’ân-› kerîm, sa¤lam olmaz. ‹slâmiyyete
güven kalmaz. Kur’ân-› kerîmi, Osmân “rad›yallahü anh” toplad›. Osmân
“rad›yallahü anh” için, dil uzat›l›rsa, Kur’ân-› kerîme dil uzat›lm›fl olur. Z›n-
d›klar›n böyle i’tikâdlar›ndan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z! Eshâb-› kirâm ara-
s›ndaki ayr›l›klar, muharebeler, nefslerine uyarak de¤ildi. Onlar›n mubâ-
rek nefsleri, insanlar›n en iyisinin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetin-
de bulunmakla, kalbleri cilâl›yan sözlerini dinlemekle, tezkiye bulmufl,
emmârelikden kurtulmufldu. Nefslerinde, islâmiyyete uym›yan istek kalma-
m›fld›. fiu kadar biliyoruz ki, Emîr “rad›yallahü anh” hakl› idi, Ona karfl› du-
ranlar hatâ etdi. Fekat, bu hatâlar›, ictihâdda yan›lma idi. ‹ctihâd hatâs›, f›sk,
günâh de¤ildir. Hattâ, ayblama¤a bile izn yokdur. Çünki, ictihâdda hatâ ede-
ne de, bir sevâb vard›r. Evet, nasîbsiz Yezîd, Eshâb-› kirâmdan de¤ildi. Onun

– 90 –



tâli’sizli¤ine karfl›, kim ne diyebilir ki, hiçbir kâfirin yapmad›¤› ifli, o bed-
baht kimse yapm›fld›r. Ehl-i sünnet âlimlerinden ba’z›s›n›n, ona la’nete izn
vermemesi, onun iflini be¤endikleri için de¤il, belki piflmân olmufl, tevbe et-
mifldir dedikleri içindir.

Meclis-i flerîfinizde, k›ymetli kitâblardan, kutb-i zemân Bendegî Mah-
dûm Cihâniyân kitâblar›ndan, hergün bir mikdâr okutulursa, Eshâb-› ki-
râm›n nas›l medh ve senâ edildi¤i, ismlerinin ne kadar edeble yaz›ld›¤› gö-
rülür. Böylece, o din büyüklerine dil uzatanlar, mahcûb olur, utan›r. Bu kö-
tü yolu tutmufl olan z›nd›klar, bugünlerde ifli az›td›. Her memlekete yay›-
larak, Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›dvân” kendileri gibi san›p, kötülüyor-
lar. Bunun için, birkaç kelime yazd›m, ki meclis-i flerîfinizde böylelere yer
verilmesin!

[(‹bdâ’) kitâb› dörtyüzüçüncü sahîfesinde diyor ki, (La’net etmek ve mil-
lete, mezhebe sö¤mek çok çirkin, pek kötü bir bid’atdir. Bunu, önce yehû-
dîler söyledi. Müslimânlar aras›nda da yay›ld›. Tirmüzîdeki hadîs-i flerîfde,
(Mü’min la’net etmez) buyuruldu. Hazret-i Mu’âviyenin o¤lu Yezîde, haz-
ret-i Hüseyni öldürmek için emr etdi sanarak, la’net etmek de do¤ru de¤il-
dir). (‹hyâ) kitâb›nda diyor ki, (Yezîdin, hazret-i Hüseyni öldürdü¤ü veyâ
öldürmek için emr verdi¤i hiç belli de¤ildir. Belli olm›yan bir kötülü¤ü söy-
lemek câiz de¤ildir. Hele la’net etmek hiç do¤ru olamaz. Çünki, bir müs-
limâna, aç›kca bilinmiyen bir günâh› yüklemek câiz de¤ildir. Hazret-i Hü-
seyni öldürene la’net olsun da denilemez. E¤er tevbe etmedi ise, la’net ol-
sun denilebilir. Çünki, hazret-i Hamzay› flehîd eden Vahflî kâfir idi. Sonra,
îmân etdi ve tevbe etdi. Buna la’net câiz olmad›.)].

55
ELL‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid fleyh Abdülvehhâb-i Buhârîye “rahmetullahi teâlâ
aleyh” yaz›lm›fld›r. Muhabbet bildirilmekdedir:

Çok zemândan beri, huzûrunuzda bulunanlara karfl› kalbimde bir mu-
habbet hâs›l olmufldur. Dahâ önce aram›zda bulunan ba¤l›l›kdan baflka olan
bu sevgi, bizleri uzakdan düân›z ile meflgûl etmekdedir. Âlemlerin efendi-
si ve her varl›¤›n övündü¤ü, sevgili Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissa-
levâtü vetteslîmâtü vetteh›yyât” (Bir kimse din kardeflini severse, bu sev-
gisini ona bildirsin!) buyurdu. Fakîr de “rahmetullahi teâlâ aleyh” sevgi-
mi bildirmenin iyi ve uygun oldu¤unu gördüm. Resûlullaha “aleyhissalâ-
tü vesselâm” yak›n olanlara karfl› bu sevginin hâs›l olmas›, k›yâmetde kur-
tulmak ümmîdimizi artd›rd›. Allahü teâlâ, sizleri hep sevmemizi nasîb ey-
lesin. ‹nsanlar›n efendisi hurmetine düâm›z› kabûl buyursun “aleyhi ve alâ
âlihissalâtü vesselâm!”

_________________

Ne bahtiyâr, ol kifli kim,
okudu¤u, Kur’ân ola!
Ezân, ikâmet duyunca,
gönlü dolu, îmân ola!
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56
ELL‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb da, fleyh Abdülvehhâba yaz›lm›fld›r. Bir seyyide yard›m et-
mesini dilemekdedir:

Bereketleri çok olan k›ymetli seyyidler “rahmetullahi teâlâ aleyhim “ din
ve dünyâ efendisinin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteh›yyât” zerrelerini
tafl›d›klar› için, k›r›k kalem ve k›sa dil ile hâllerini bildirmekden ve kendi-
lerini övebilmekden çok yüksekdirler. Ancak, se’âdete kavuflma¤a sebeb
olaca¤›n› düflünerek bu ifle kalk›fl›labilir. Belki de onlar› a¤z›na almakla fle-
reflenmeyi ve onlara karfl› sevgi beslemek emrini yerine getirmek için bu
büyük ifle kalk›fl›l›r. Yâ Rabbî! Peygamberlerin efendisi hurmeti için “aley-
hi ve alâ âlihi ve aleyhimüssalâtü vesselâm” o sevgilileri, bizim de sevme-
mizi nasîb eyle!

Bu mektûbu getiren Mîr Seyyid Ahmed, Sâmâne flehri seyyidlerinden-
dir. ‹lm ö¤renmekde, islâmiyyete s›ms›k› sar›lmakdad›r. Geçim s›k›nt›s›n-
dan dolay› oraya gelmifldir. Yüksek kap›n›zda yer varsa, kendisi çok yak›-
fl›r ve uygun olur. E¤er yer yoksa, sevenlerinizden birine gönderirseniz, ge-
çim s›k›nt›s›ndan kurtar›lm›fl olur. Hizmetçilerinizin fakîrlere ve muhtâc-
lara olan yard›mlar›n› iyi bildi¤imden, hele çok k›ymetli seyyidlerin imdâ-
d›na yetiflilmesi için birkaç kelime yazma¤a kalk›fld›m. Yola ç›karken izn
almak se’âdetine kavuflamad› ise de, bizi sevenlerdendir. Allahü teâlâ sev-
gisini ve ihlâs›n› artd›rs›n! Dahâ uzun yazmak sayg›s›zl›¤›ndan çekindim.

57
ELL‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Muhammed Yûsüfe yaz›lm›fld›r. Nasîhat etmekdedir:

Allahü teâlâ, Peygamberlerin efendisi hurmeti için “aleyhi ve alâ âlihi
ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” sizi k›ymet-
li babalar›n›z›n yolunda bulundursun! Yüksek hânedân›n›za ba¤l› olanla-
r›n hepsine yükseklik mîrâs olarak gelmekdedir. Öyle yaflay›n›z ki, bu mî-
râs› kazanmak hakk›na kavuflabilesiniz. Zâhirinizi islâmiyyetin zâhiri ile,
bât›n›n›z› da, islâmiyyetin bât›n› ile ya’nî hakîkat ile süsleyiniz! Çünki, ha-
kîkat ve tarîkat, islâmiyyetin hakîkatindendirler. ‹slâmiyyet ise, o hakîka-
tin kendisidir. Yanl›fl anlamamal›! ‹slâmiyyeti baflka, tarîkat› ve hakîkat› bafl-
ka sanmamal›d›r. Böyle söylemek ilhâd ve z›nd›kl›kd›r. Bu fakîrin size
karfl› duygusu çok iyidir. Birkaç rü’yâ, vâk›’a buna flâhiddir. Rahmete ka-
vuflmufl olan yüksek baban›za bunu biraz duyurmufldum. Ayr›ca bildireyim
ki, fleyh Abdülganî islâmiyyete çok ba¤l›d›r. Yarad›l›flda iyi bir kimsedir. ‹fl-
lerinizden birini yaparak yüksek hizmetinizde bulunmak isterse, ihsân
buyurunuz! Vesselâm, vel ikrâm.

_________________

Me’ârif ehlini bul, onu dinle!
Böylece Hakdan ire sana eltaf!
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58
ELL‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Mahmûda gönderilmifldir. Tesavvuf büyüklerinin
yolunu ve Eshâb-› kirâm›n flân›n›n yüksekli¤ini bildirmekdedir:

K›ymetli iltifâtnâmenizi almakla flereflendik. Büyüklerimizin “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yaz›lar›n› zevkle okudu¤unuzu anlay›nca, bir-
kaç kelime yazarak göndermek îcâb etdi. Böylece, süâliniz cevâbland›r›l-
m›fl ve arzûmuza teflvîk edilmifl olur.

Yavrum! Büyüklerimizin seçdi¤i tesavvuf yolu, yedi basamakd›r. Nite-
kim, insan da, yedi ayr› cevherden yap›lm›fld›r. Bu basamaklardan ikisi, be-
den ile nefsin yolu olup, âlem-i halkdand›rlar. Befl basamak ise, âlem-i
emrdendir ve kalb, rûh, s›r, hafî ve ahfân›n yoludur. Bu yedi basamakdan
her biri geçildikçe, nûrdan ve zulmetden, onbin perde aç›l›r. Nitekim, (Al-
lahü teâlâ ile kul aras›nda nûrdan ve zulmetden, yetmiflbin perde vard›r) bu-
yurulmufldur. Âlem-i emrde olan birinci basamakda, Allahü teâlân›n (S›-
fât-› ef’âliyye)si tecellî eder. ‹kinci basamakda (S›fât-i hakîk›yye)si tecel-
lî eder. Üçüncü basamakda, Zât-i ilâhînin tecellîleri bafllar. Erbâb›na sak-
l› olmad›¤› gibi bu tecellîler artar. Sâlik, her basamakda, kendinden uzak-
lafl›r ve Hak teâlâya yaklafl›r. Yedi basamak bitince, yak›nl›k da temâm olur.
Fenâ ve Bekâ ile flereflenir. Vilâyet-i hâssa denilen makâma eriflir. Bü-
yüklerimiz, bu yola Âlem-i emrdeki basamakdan bafll›yor. Bu befl basama-
¤› aflarken, Âlem-i halk› da afl›yorlar. Baflka tesavvuf büyükleri ise, önce
Âlem-i halkdan bafll›yor. Bu iki basama¤› atlamak için senelerle u¤rafl›yor-
lar. Bunun için, büyüklerimizin yolu, en k›sa yoldur. Baflkalar›n›n sonda ka-
vuflduklar›n›, bu büyükler, bafllang›çda ele geçirir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de behâr›m› anla!

Bu büyüklerin yolu Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yoludur. Hayr-
ül-beflerin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde [ve mubârek nazarla-
r› karfl›s›nda] bir kerre bulunmakla, Eshâb-› kirâmdan herbiri, öyle bir de-
receye yükselirdi ki, onlardan sonra gelen Evliyân›n en büyüklerinden
pek az›, en son olarak, bu dereceye yükselebilmifllerdir. Bundan dolay›,
Uhud gazvesinde hazret-i Hamzan›n “rad›yallahü anh” flehîd olmas›na
sebeb olan Vahflî “rad›yallahü anh” îmân edip, bir kerre Peygamberin
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda bulundu¤u için, Tâbi’înin en üstü-
nü olan Veysel Karânîden efdal olmufldur. [Bunun için, Vahflîye dil uzatma-
mal›d›r. fierâb içip, had olarak sopa vuruldu sözü do¤ru de¤ildir.] Büyük is-
lâm âlimi Abdüllah ibni Mubâreke, (Mu’âviye ile Ömer bin Abdül’azîzden
hangisi efdaldir?) diye soruldukda, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” yan›nda giderken Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” bindi¤i at›n bur-
nuna giren toz, Ömer bin Abdül’azîzden yüzlerce dahâ k›ymetlidir) buyur-
du. [Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” onlard›r ki, Allahü teâlâ onlar› Ha-
bîbinin “sallallahü aleyhi ve sellem” meclisine, sohbetine lây›k olarak
halk etmifldir.]

Büyüklerimiz, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yolunda yürüdükle-
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rinden, baflkalar›n›n, en sonda vard›klar› derecelere, dahâ bafllang›çda er-
mifllerdir. Bu yolun sonunun nas›l olaca¤›n›, bundan anlamal›d›r. Bu büyük-
lerin, nihâyetde erifldikleri dereceleri kim anl›yabilir. Fârisî iki beyt terce-
mesi:

Dil uzat›rsa, bunlara, e¤er bir câhil,
Allah korusun! A¤za almam sözlerini,

Cihân arslanlar›, bu zincire ba¤l›d›r,
Kurnaz tilki, nas›l kopar›r bu zinciri?

Allahü teâlâ bizleri ve sizleri, bu büyükleri sevmekle flereflendirsin!
Âmîn.

59
ELL‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid Mahmûda yaz›lm›fld›r. Ehl-i sünnet vel cemâ’a-
te “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” uym›yanlar›n, Cehenneme girmek-
den kurtulam›yaca¤› bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, hepimize islâmiyyet yolunda yürümek ihsân eylesin. Kendi-
sine esîr eylesin! K›ymetli mektûbunuz ve tatl› yaz›lar›n›z, bu fakîrleri çok
sevindirdi. Büyüklerimize olan sevginizi ve onlara karfl› ihlâs›n›z› okumak-
la mesrûr olduk. Allahü teâlâ, bu ni’metini dahâ artd›rs›n! Nasîhat istiyor-
sunuz. Yavrum! Sonsuz kurtulufla kavuflabilmek için, üç fley, muhakkak lâ-
z›md›r: ‹lm, amel, ihlâs. ‹lm de, iki k›smd›r: Birisi yap›lacak fleyleri ö¤ren-
mekdir ki, bunlar› ö¤reten ilme (F›kh ilmi) denir. ‹kincisi, i’tikâd edilecek,
kalb ile inan›lacak fleylerin bilgisidir ki, bunlar› bildiren ilme (‹lm-i ke-
lâm) denir. ‹lm-i kelâmda Ehl-i sünnet vel cemâ’at âlimlerinin, Kur’ân-› ke-
rîmden ve hadîs-i flerîflerden anlad›¤› bilgiler vard›r. Cehennemden kurtu-
lan, yaln›z bu âlimlerdir. Bunlara uym›yan, Cehenneme girmekden kurtu-
lamaz. Bu büyüklerin bildirdi¤i i’tikâddan k›l ucu kadar ayr›lman›n, büyük
tehlüke oldu¤u, Evliyân›n keflfi ve kalblerine gelen ilhâm ile de anlafl›lmak-
dad›r. Yanl›fll›k ihtimâli yokdur. Ehl-i sünnet âlimlerine uyanlara, onlar›n
yolunda bulunanlara müjdeler olsun. Onlara uym›yanlara, yollar›ndan sa-
panlara, onlar›n bilgilerini be¤enmiyenlere ve aralar›ndan ayr›lanlara, ya-
z›klar olsun! Ayr›ld›lar, baflkalar›n› da sapd›rd›lar. Mü’minlerin Cennetde
Allahü teâlây› göreceklerine inanm›yanlar oldu. K›yâmet günü, iyilerin, gü-
nâhl›lara flefâ’at edeceklerine inanm›yanlar oldu. Eshâb-› kirâm›n “aleyhi-
mürr›dvân” k›ymetini ve yüksekli¤ini anlam›yanlar ve Ehl-i beyt-i Resûlü
“rad›yallahü anhüm” sevmiyenler oldu.

Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” diyor ki: (Es-
hâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” kendileri aras›nda, en yükse¤i, hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk oldu¤unu sözbirli¤i ile söylemifldir). Ehl-i sünnet âlim-
lerinden, Eshâb-› kirâm üzerindeki bilgisi çok kuvvetli olan, imâm-› Mu-
hammed bin ‹drîs-i fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”, buyuruyor ki: (Fahr-i âlem
“sallallahü aleyhi ve sellem” âh›reti flereflendirdi¤i zemân, Eshâb-› ki-
râm, arad›, tarad›, yeryüzünde hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan dahâ üstün
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birini bulamad›. Onu halîfe yap›p emrine girdiler). Bu söz, hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk›n, Sahâbenin en üstünü oldu¤unda, müttefik olduklar›n›
göstermekdedir. Ya’nî Eshâb-› kirâm›n en yükse¤i oldu¤unda icmâ-i üm-
met bulundu¤unu göstermekdedir. ‹cmâ’-i ümmet ise seneddir, flübhe ola-
maz.

Ehl-i beyt için ise, (Ehl-i beytim, Nûh aleyhisselâm›n gemisi gibidir. Bi-
nen kurtulur, binmiyen bo¤ulur) hadîs-i flerîfi yetiflir. Büyüklerimizden
ba’z›s› buyurdu ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-›
kirâm› y›ld›zlara benzetdi. Y›ld›za uyan, yolu bulur. Ehl-i beyti de, gemi-
ye benzetdi. Çünki gemide olan›n, y›ld›za göre yol almas› lâz›md›r. Y›ld›z-
lara göre yürümezse, gemi sâhile kavuflamaz. Görülüyor ki, bo¤ulmamak
için, hem gemi, hem y›ld›z lâz›m oldu¤u gibi, Eshâb-› kirâm›n hepsini ve
Ehl-i beytin hepsini sevmek, saymak lâz›md›r. Birini sevmemek, hepsini sev-
memek olur. Çünki, insanlar›n en iyisinin sohbeti ile flereflenmek fazîle-
ti, hepsinde vard›r. Sohbetin fazîleti ise, bütün fazîletlerin üstündedir.

[(Sohbet), bir kerre de olsa, berâber bulunmak demekdir. (Hazâne-
türrivâyât)da diyor ki, (Din âliminin bir sâat kadar sohbetinde bulunmak,
yediyüz sene ibâdet etmekden dahâ hayrl› oldu¤u (Mudmerât)da yaz›l›d›r.
Emîr-ül-mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” vas›yyetlerinden birinde diyor ki,
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. Buyurdu ki, (K›rk
gün içinde bir âlim meclisinde bulunm›yan bir kimsenin kalbi karar›r. Bü-
yük günâh iflleme¤e bafllar. Çünki ilm kalbe hayât verir. ‹lmsiz ibâdet olmaz.
‹lmsiz yap›lan ibâdetin fâidesi olmaz!). (Künûz-üd-dekâ’›k)daki hadîs-i fle-
rîfde, (Âlimin yan›nda bulunmak ibâdetdir) ve (F›kh ilmi meclisinde bu-
lunmak, bir senelik ibâdetden dahâ hayrl›d›r) ve (Evliyây› görünce, Allah
hât›rlan›r) ve (Herfleyin kayna¤› vard›r. Takvân›n menba’›, âriflerin kalb-
leridir) ve (Âlimin yüzüne bakmak ibâdetdir) ve (Onlarla birlikde bulunan
kötü olmaz!) ve (Ümmetimin âlimlerine hurmet ediniz! Onlar yeryüzünün
y›ld›zlar›d›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler gösteriyor ki, hayâtda hakîkî reh-
ber islâm âlimleridir].

‹flte bunun için, Tâbi’înin en üstünü olan Veysel Karânî, Eshâb-› kirâ-
m›n en afla¤›s›n›n derecesine yetiflememifldir. [Peygamberimizi “sallallahü
aleyhi ve sellem” îmân› var iken görenlere (Eshâb) denir. Göremiyen, fe-
kat Eshâbdan birini görenlere (Tâbi’în) denir.] Hiçbir üstünlük, sohbetin
üstünlü¤ü kadar olamaz. Çünki, sohbete kavuflanlar›n [ya’nî Eshâb-› kirâ-
m›n] îmânlar›, sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sâyesinde, görmüfl gi-
bi kuvvetli îmân olur. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin îmân›, bu kadar
yüksek olmam›fld›r. Ameller, ibâdetler, îmâna ba¤l›d›r ve yükseklikleri, îmâ-
n›n yüksekli¤i gibi olur.

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›ndaki uygunsuzluklar ve mu-
hârebeler iyi düflünceler ve olgun görüfller ile idi. Nefsin arzûlar› ile ve ce-
hâlet ile de¤ildi. ‹lm ile idi. ‹ctihâd ayr›l›¤›ndan idi. Evet bir k›sm› ictihâd-
da hatâ etmifldi. Fekat, Allahü teâlâ, ictihâdda hatâ edene, yan›lana da, bir
sevâb vermekdedir.

‹flte, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” için, Ehl-i sünnet âlimlerinin
tutdu¤u yol, bu orta yoldur. Ya’nî, taflk›nl›k da, gevfleklik de etmeyip, do¤-
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ruyu söylemifllerdir. En sâlim ve sa¤lam yol da budur.

[fiî’îler, Ehl-i beyti sevmekde taflk›nl›k yapd›lar. Ehl-i beyti sevmek
için, üç halîfeyi ve bunlara bî’at eden Eshâb›n hepsini “rad›yallahü teâlâ
aleyhim ecma’în” sevmemek, hepsine düflman olmak lâz›md›r dediler.
Hâricîler, ya’nî Yezîdîler ise, bu sevgide gevfleklik yapd›lar. Ehl-i beyte düfl-
man oldular].

‹lmi ve ameli, islâmiyyet gösterir. ‹lmin ve amelin rûhu gibi, kökü gibi
olan ihlâs› elde etmek için, tesavvuf yolunda ilerlemek lâz›md›r. (Seyr-i ilal-
lah) ya’nî Allahü teâlâya do¤ru olan yol gidilmedikce, (Seyr-i fillah) hâs›l
olmad›kça, tâm ihlâs elde edilemez. Muhlislerin olgunlu¤una kavuflulamaz.
Evet, mü’minlerin hepsi ba’z› ibâdetlerinde, az da olsa, güçlükle ihlâs el-
de edebilir. Bizim dedi¤imiz ise, her sözde, her iflde, her hareketde ve ha-
reketsizlikde, her zemân, kendili¤inden kolayca hâs›l olan ihlâsd›r. [(‹hlâs),
hâlis, temiz etmek, niyyeti temizlemek, yaln›z Allah için yapmak demek-
dir.] Böyle ihlâs›n hâs›l olmas› için, Allahü teâlâdan baflka, enfüsî ve âfâ-
kî, hiçbir fleye tap›nmamak, bir fleye düflkün olmamak lâz›md›r. Bu da, an-
cak fenâ ve bekâdan ve vilâyet-i hâssaya kavufldukdan sonra, ele geçen bir
devletdir. Güçlükle ele geçen ihlâs, devâm etmez, biter. Zahmet çekmeden
ele giren ihlâs, devâml›d›r ve Hakk-ul-yakîn mertebesinde hâs›l olur. ‹flte,
bu mertebeye varan Evliyâ “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ne yapar-
sa, yaln›z Allahü teâlâ için yapar. Nefsleri için, birfley yapmaz. Çünki,
nefsleri, Allah için fedâ olmufldur.

‹hlâs elde etmeleri için, niyyet etmelerine lüzûm yokdur. Bunlar Fenâ-
fillah ve Bekâ-billah derecelerine yükselince niyyetleri do¤rulmufldur. Bir
kimse, nefsine uydu¤u günlerde, herfleyi nefsi için yapd›¤›, bunun için niy-
yet etmesine lüzûm olmad›¤› gibi, nefsine uymakdan kurtulup, Allahü te-
âlâya tutulunca, herfleyi Allahü teâlâ için yapar. Niyyet etmesine hiç lüzûm
olmaz. fiübheli olan fleylerde niyyet edilir. Belli olan fleyleri, niyyet ederek,
belli etme¤e lüzûm yokdur. Bu, öyle bir ni’metdir ki, Allahü teâlâ diledi-
¤i kullar›na verir. Devâml› ihlâs sâhiblerine (Muhlas) denir. ‹hlâs› devâm-
s›z olup, ihlâs elde etmek için u¤raflanlara (Muhlis) denir. Muhlaslar ile muh-
lisler aras›nda çok fark vard›r. Tesavvuf yolunda ilerliyenlerin, ilmde ve
amelde de kazançlar› olur. Baflkalar›na, çal›flmakla, ö¤renmekle, anla-
makla, hâs›l olan, kelâm ilminin bilgileri, bunlara keflf yolu ile hâs›l olur.
Ameller ibâdetler kolayca, seve seve yap›l›p nefsden ve fleytândan hâs›l olan
tenbellik ve gevfleklik kalmaz. Günâhlar, harâm olan fleyler, çirkin, i¤-
renç görünür. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu büyük ni’meti, bakal›m kime verirler?

Sonsuz selâm ederim.

_________________

Hak teâlâ, intikâm›n› yine kul ile al›r.
Bilmiyen (ilm-i ledünnî) an› kul yapd› san›r.

Cümle eflyâ Hâl›k›nd›r, kul elîle ifllenir.
Emr-i Bârî olmay›nca, sanma bir çöp deprenir!
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60
ALTMIfiINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid Mahmûda yaz›lm›fl olup, Allahü teâlâdan bafl-
ka, birfley düflünmeme¤i bildirmekdedir:

Hak teâlâ, hepimizi, her an kendinin esîri olmak flerefine kavufldursun!
Hakîkî kurtulufl, Ona esîr olmak, tutulmakd›r. Ondan baflka birfley düflün-
memek, hât›ra birfley getirmemek, büyüklerimizin yolunda, pek kolay hâ-
s›l olmakdad›r. Hattâ, bu yolun büyüklerinden birkaç›, k›rk gün çile çek-
mifl, k›rk gün sonra, hât›rlar›na dünyâ düflünceleri gelmez olmufldur. Hâ-
ce-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirreh” buyurdu ki, (Yok edilmesi lâz›m ge-
len dünyâ düflünceleri, dâimâ Allahü teâlâ ile olma¤a mâni’ olan düflünce-
lerdir. Yoksa bütün düflünceleri yok etmek lâz›m de¤ildir). Bu büyüklerin
sevgisi ile dolu olan bir dervîfl [ya’nî, ‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”],
(Rabbinin ni’metlerini say!) emrine uyarak, kendi hâlini flöyle bildirir ki,
kalbden, düflünceler, o kadar yok olmufldur ki, meselâ bu kalbin sâhibi Nûh
aleyhisselâm›n ömrü kadar [ya’nî Peygamberli¤i zemân› olan dokuzyüzel-
li (950) sene] yaflasa, bu kadar zemânda kalbine bir düflünce gelmez. Bu-
nun için u¤raflmas›na lüzûm olmaz. Çünki, u¤raflmakla olan fley, devâml› ol-
maz. Belki kalbine bir düflünce getirmek için senelerle u¤raflsa, getire-
mez. Çile çekmek, u¤raflmak demekdir. U¤raflmak, tarîkatda olur. Hakîkat
ise güçlük çekmekden, u¤raflmakdan kurtulmakd›r. (Yâd-i gird) tarîkatda
olur. (Yâd-i dâflt) hakîkatdad›r. Düflüncelerin yok edilmesi, u¤raflmakla olur-
sa, devâm edemez. On gün, k›rk gün, bir yerde kapan›p çile çekmekle, dü-
flünceler, devâml› yok edilemez ve Allahü teâlâ ile berâberlik, devâml› ola-
maz. Çünki, u¤raflmak tarîkatda olur. Tarîkatda kazan›lanlar ise, devâml›
olamaz, tükenir. Hakîkatda devâm bulunmas›na sebeb, hakîkatda, u¤rafl-
mak olmad›¤› içindir. U¤raflmak bulunan bir mertebede, sâlike, dünyâ
düflüncesi gelince, Allahü teâlâya olan teveccühü, ba¤l›l›¤› bozar. Bu yo-
lun bafl›nda bulunan sâliklerde hâs›l olan, devâml› teveccüh, baflkad›r. Yu-
karda bildirilen devâml› teveccühe (Yâd-i dâflt) denir ki, en yüksek mer-
tebedir. Hâce Abdülhâl›k-› Goncdevânî “kuddise sirruh” buyurdu ki,
(Yâd-i dâfltdan sonra, mertebe yokdur, ötesi cehâletdir).

Tesavvuf hâllerini anlatma¤a sebeb, bu yolun talebesini teflvîkdir. Evet,
bu yola inanm›yan›n, bu yaz›lara, bofl lâf diyece¤ini biliyoruz. Ba’z›lar›na
do¤ru yolu gösterir. Ba’z›lar›n›n da, büsbütün sap›tmas›na sebeb olur. Fâ-
risî iki beyt tercemesi:

Masal diye okuyan için, masald›r.
K›ymetini anl›yana, tükenmez hazînedir.

Nil nehri çingeneye kan göründü.
Mûsâ aleyhisselâma ise, sâf sudur.

_________________

Yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm. Fa’fü annî ver-
hâmnî ve ente erhamürrâhimîn.
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61
ALTMIfiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine seyyid Mahmûda yaz›lm›fld›r. Olgun üstâd bulup, câ-
hil fleyhlerden kaçmak lâz›m oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, kendini aramak arzûsunu artd›rs›n. Ona kavuflma¤a mâ-
ni’ olan fleylerden sak›nmak nasîb eylesin! Lutf etdi¤iniz k›ymetli mektûb
geldi. Allahü teâlây› istemekde, Onun için yan›p yak›lmakda oldu¤unuzu
bildirdi¤i için, çok hofla gitdi. Çünki, istemek, kavuflman›n müjdecisidir. Ya-
n›p yak›lmak da, kavuflman›n bafllang›c› demekdir. Büyüklerden biri buyu-
ruyor ki, (Vermek istemeseydi, istek vermezdi). ‹stek ni’metinin k›ymeti-
ni bilip, bunun elden kaçmas›na sebeb olacak fleylerden sak›nmal›d›r. ‹s-
te¤in gevflememesine ve ateflin so¤umamas›na dikkat etmelidir. Bu ni’me-
tin elden ç›kmamas›na en çok yarayan fley, buna flükr etmekdir. Çünki, sû-
re-i ‹brâhîm yedinci âyetinde meâlen, (Ni’metlerime flükr ederseniz, elbet-
te artd›r›r›m) buyuruldu. Hem flükr etmek, hem de, Ona s›¤›nmak ve bafl-
ka birfleyi sevmemek için a¤lamak, yalvarmak lâz›md›r. ‹çden, a¤lamak, yal-
varmak gelmezse, kendini zorlamal›d›r. (A¤lamazsan›z, kendinizi a¤lat›n›z!)
demifllerdir. Kâmil ve mükemmil bir zât› [ya’nî yetiflmifl ve yetifldirebileni]
bulunc›ya kadar, bu iste¤i, bütün s›cakl›¤› ile kalbinizde saklamak lâz›m-
d›r. Böyle birisi ele geçerse, bütün arzûlar›, istekleri, onun eline b›rakma-
l›, ölü y›kay›c›n›n elinde teneflirdeki meyyit gibi olmal›d›r. Önce (Fenâ-fifl-
fleyh)dir. Bu Fenâ, sonra (Fillah) hâline döner. [Ya’nî, tesavvuf yolunun so-
nuna ermifl ve baflkalar›n› da erdirmek için geri dönüp, herkes gibi görü-
nen, bir kâmil bulunca, ona teslîm olmal›. Önce, kendini onda yok etme-
li, ya’nî kendine de¤il, ona uymal›. Böyle olan kimse, yavafl yavafl, Allahü
teâlâda yok olur. Ya’nî kendi arzûlar› aradan kalk›p, Allahü teâlân›n irâ-
desi ile hareket eder. Kendi irâdesi kalmaz.] Allahü teâlâdan al›p insanla-
ra verecek zât›n, iki tarafl› olmas› lâz›md›r. ‹nsan çok âdî, kötü s›fatl› oldu-
¤undan, Allahü teâlâ ile münâsebeti olamaz. ‹ki tarafl› bir arac› lâz›md›r
ki, bu da (‹nsan-› kâmil)dir.

Tâlibin iste¤ini gevfleten, ateflini söndüren, en kötü fley, nâk›s olan, yo-
lu bitirmemifl olan kimseye teslîm olmakd›r. Nâk›s demek, sülûk ve cezbe
ile yolu temâmlamay›p, kendisine fleyh, mürflid ismini veren kimse de-
mekdir. Nâk›s fleyhlerin sohbeti semm-i kâtildir. Ona teslîm olan, felâke-
te gider. Böyle sohbetler, tâlibin yüksek isti’dâd›n›, kâbiliyyetini bozar. Me-
selâ, bir hasta, mütehass›s olm›yan, icâzeti bulunm›yan bir tabîbin ilâc›n›
içerse, iyi olmak flöyle dursun, hastal›¤› artar. ‹yi olmak kâbiliyyeti de bo-
zulur. O ilâc, önce, a¤r›lar› durdurabilir. Fekat, sinirleri bozdu¤u, zarar yap-
d›¤› için a¤r› duyulmaz. Bu hâl, iyilik de¤il, kötülükdür. Bu hasta hakîkî bir
tabîbe giderse, bu tabîb, önce o ilâc›n zararlar›n› giderme¤e u¤rafl›r. Ondan
sonra hastal›¤› tedâvîye bafllar.

Bizim büyüklerimizin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yolunun esâ-
s› sohbetdir. Tesavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip, söylemekle
birfley ele geçmez. Hattâ, tâliblerin iste¤inde gevfleklik yapar. Ma’rifetler
sâhibi fleyh Tâc “kuddise sirruh”, size yak›n bulunmakdad›r. Onun mubâ-
rek vücûdü, oradaki müslimânlar için büyük bir ni’metdir. Onunla münâ-
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sebetiniz azd›r. Münâsebet olmay›nca, istifâde olmaz. Ara s›ra, hâlinizi ya-
zarsan›z, cevâb›nda kusûr etmeyiz. Böylece sevgi, ihlâs zinciri harekete ge-
tirilmifl olur.

62
ALTMIfi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Mirza Hüsâmeddîn-i Ahmed “rahmetullahi aleyh” cenâb›-
na yaz›lm›fld›r. Cezbe ve sülûk anlat›lmakdad›r:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevdi¤i, seçdi¤i kimselere selâm ol-
sun! Tesavvuf yolu iki k›smd›r: Cezbe ve sülûk. Bunlara tasfiye ve tezkiye
de denir. [(Sülûk), u¤raflarak ilerlemekdir. (Cezbe) çekilip götürülmekdir.]
Sülûkdan önce olan cezbenin, ya’nî tezkiyeden önce olan tasfiyenin k›yme-
ti yokdur. Sülûk temâmland›kdan sonra olan cezbe ya’nî tezkiyeden son-
ra olan tasfiye lâz›md›r ve seyr-i fillahda hâs›l olur. Önce olan cezbe ve tas-
fiye, sülûkü kolaylafld›rma¤a yarar. Sülûk olmadan, maksada kavuflulamaz.
Yol temâm gidilmedikçe, cemâl-i ilâhî görünmez. Önceki cezbe, sonra
olan cezbenin sûreti, nümûnesi gibidir. Hakîkatda, birbirinden baflkad›r-
lar. Büyüklerimizin, (Sonda olan fleyler, bafllang›çda yerlefldirilmifldir) sö-
zünden maksad, (Nihâyetin sûreti, görünüflü yerlefldirilmifldir) demekdir.
Nihâyetin kendisi, bafllang›ca s›¤abilir mi? Elbet s›¤maz. Nihâyet, bafllan-
g›ca, hiç benzemez. O hâlde sûretden, hakîkata geçmek lâz›md›r. Hakîka-
ti b›rak›p, sûretle oyalanmak, uzakda kalmak, ilerliyememekdir. Allahü te-
âlâ, hepimizi sûretden kurtar›p, hakîkata kavufldursun! Âmîn.

63
ALTMIfiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fld›r. Peygamberlerin “aley-
himüsselâm” hep, ayn› îmân› söyledikleri bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ bizi ve sizi “rahmetullahi aleyhim ecma’în” kerîm olan ba-
balar›n›z›n yolundan ay›rmas›n! Babalar›n›z›n en üstününe ve geri kalan-
lar›n hepsine selâmlar olsun!

Allahü teâlâ, Peygamberler “aleyhimüsselâm” vâs›tas› ile, insanlara, son-
suz kurtulufl yolunu göstermifl ve sonsuz azâbdan kurtarm›fld›r. E¤er Pey-
gamberlerin “aleyhimüsselâm” mubârek vücûdlar› olmasayd›, Allahü te-
âlâ zât›n› ve s›fatlar›n› kimseye bildirmezdi. Kimsenin, Allahü teâlâdan ha-
beri olmazd›. Kimse Ona yol bulamazd›. Allahü teâlân›n emrleri ve yasak-
lar› bilinemezdi. Allahü teâlâ ganîdir. Ya’nî hiçbir fleye muhtâc de¤ildir. ‹n-
sanlara ac›d›¤› için, insanlara iyilik ederek, emr ve yasaklar› göndermifldir.
Emrlerin ve yasaklar›n fâideleri insanlarad›r. Allahü teâlâya hiç fâideleri
yokdur. Allahü teâlân›n, bunlara ihtiyâc› yokdur. Peygamberler olmasay-
d›, Allahü teâlân›n be¤endi¤i fleyler ve be¤enmedi¤i fleyler belli olmaz, bir-
birinden ayr›lamazd›. O hâlde, Peygamberlerin gönderilmesi, pek büyük
ni’metdir. Bu ni’metin flükrünü hangi dil söyliyebilir. Kim, bu flükrü yapa-
bilir? Bize ni’metlerini gönderen, bizlere islâm dînini bildiren, bizleri Pey-
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gamberlere “aleyhimüssalâtü vesselâm” inanmak se’âdetine kavuflduran
Rabbimize hamd ederiz.

Bütün Peygamberlerin dinlerinin asl›, temeli birdir. Baflka baflka de¤il-
dir. Hep ayn› fleyi söylemifllerdir. Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› için,
(Haflr) [mezârdan kalk›nca, arasat meydân›nda toplanmak] ve (Neflr) [he-
sâbdan sonra Cennete ve Cehenneme gitmek, da¤›lmak] için ve Peygam-
berler için ve melek gönderilmesi için ve melekle kitâblar gönderilmesi için,
Cennetin sonsuz ni’metleri ve Cehennemin sonsuz azâblar› için söyledik-
leri hep ayn›d›r. Sözleri birbirine uygundur. Halâl, harâm ve ibâdetler
için olan sözleri, ya’nî fürû’âta âid sözleri ise, baflka baflkad›r, birbirine uy-
maz.

Allahü teâlâ, bir vakt, o vaktin insanlar› için, zemânlar›na ve hâlleri-
ne uygun emrleri, bir ülül’azm Peygambere göndermifl ve o insanlar›n, bu-
na uymalar›n› emr buyurmufldur. Birçok sebebler, fâideler için, Allahü te-
âlâ, ahkâm-› dîniyyede de¤ifliklikler yapmakdad›r. Çok def’a, din sâhibi,
ayn› bir Peygambere, baflka baflka zemânlarda, birbirine uym›yan emr-
ler göndermifldir. Ya’nî, önceki emrleri, sonradan nesh etmifl, de¤ifldirmifl-
dir.

Bütün Peygamberlerin, söz birli¤i ile söyledi¤i hiç de¤iflmiyen sözlerden
biri, Allahü teâlâdan baflka, bir fleye ibâdet etmemek, Allahü teâlâya fle-
rîk, ortak yapmamakd›r. Mahlûklardan ba’z›s›n›, baflkalar›na rab, ma’bûd
yapmamakd›r. Bu sözü, yaln›z Peygamberler söylemifldir. Onlar›n yolun-
da gidenlerden baflka, hiç kimse bu devletle flereflenmemifldir. Peygamber-
lerden baflkalar›, bu sözü söylememifldir. Peygamberlere inanm›yanlar-
dan bir k›sm›, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu söylemiflse de, bunlar, yâ müs-
limânlardan ifliterek söylemifl veyâ varl›¤› lâz›m olan, birdir, demifldir.
‹bâdet olunacak, yaln›z Odur dememifllerdir. Hâlbuki müslimânlar hem var-
l›¤› lâz›m olan, hem de ibâdet olunma¤a hakk› olan birdir, demekdedir. (Lâ
ilâhe illallah) demek, ibâdet olunacak, Allahü teâlâdan baflka hiçbir fley yok-
dur. ‹bâdet ancak Ona yap›l›r, demekdir.

Bu büyüklerin birlikde söyledikleri ikinci söz, kendilerini, herkes gibi
insan bilir, yaln›z Hak teâlâya ibâdet olunur derler. Herkesi, yaln›z Ona
ibâdet etme¤e ça¤›r›rlar. Hak teâlâ, hiçbir fleyle birleflmemifldir. Hiçbir mad-
dede yerleflmemifldir derler. Peygamberlere inanm›yanlar ise, böyle söy-
lememifl, hattâ, baflda bulunanlar, kendilerine tapd›rmak istemifl, Hak
teâlâ bize hulûl etdi, bizdedir demifllerdir. Böylece, kendilerine ibâdet olun-
mak lâz›m geldi¤ini, ilah olduklar›n› söylemekden s›k›lmam›fllard›r. Ken-
dileri, kulluk vazîfelerinden çekilerek, her dürlü çirkin, kötü fleyleri yap-
m›fllard›r. ‹lah olduklar› için, kendilerinin sorumsuz olduklar›n›, herfleye
tecâvüz edebileceklerini, kendilerine hiçbir fleyin yasak olm›yaca¤›n› san-
m›fllard›r. Her sözlerinin do¤ru oldu¤unu, hiç yan›lm›yacaklar›n›, her is-
tediklerini yapabileceklerini sanarak aldanm›fllar, milleti de, aldatm›fl-
lard›r. Böyle alçaklara la’net olsun! Bunlara aldanan ahmaklara, yaz›klar
olsun!

Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sözbirli¤i ile bildirdikleri birfley de,
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kendilerine melek geldi¤ini söylemifllerdir. Peygamberlere inanm›yanlar-
dan hiçbiri, bu devlete kavuflmam›fld›r. Melekler, muhakkak ma’sûmdur.
Ya’nî vazîfelerini elbette do¤ru yapar. Hiç yan›lmaz ve hiç kötü, pis de¤il-
dirler. Vahyi, de¤ifldirmeden, unutmadan getirirler. Allahü teâlân›n kelâ-
m›n› tafl›rlar.

‹flte, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” her sözü, Hak te-
âlâdand›r. Her getirdikleri emr, haber, hep Hak teâlâdand›r. ‹ctihâd etdik-
leri her söz de, vahy ile sa¤lamlafld›r›lm›fld›r. ‹ctihâdlar›nda ufak flafl›rsalar,
Hak teâlâ, hemen vahy göndererek düzeltir. Hâlbuki, Peygamberlere inan-
may›p, kendilerini ilah, tanr› tan›tan, sizi, biz yaratd›k, biz kurtard›k, de-
yip kendilerine tapd›ran kâfirlerin her sözü kendilerindendir. Sözlerini
do¤ru san›rlar. O hâlde, insâf edelim! Ahmak, câhil bir kimse, kendini ilah,
tanr› san›p, kendine tap›nmas›n› emr eder, her kötü zararl› ifli yaparsa, bu-
na inan›l›r m›? Onun yolunda gidilir mi? Fârisî m›sra’ tercemesi:

Senenin nas›l mahsûl verece¤i, behâr›ndan belli olur.

Bu kadar uzun anlatmam›za sebeb, aç›kça anlafl›lmak içindir. Yoksa, hak
bât›ldan, nûr zulmetden ayr›d›r. Nitekim Allahü teâlâ ‹srâ sûresi seksen-
birinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Hak gelince, bât›l gider, bât›l her zemân
gidicidir) buyuruyor. Yâ Rabbî, bizleri, o büyüklerin “aleyhimüssalevât”
yolunda bulundur! Âmîn.

Seyyid Meyân pîr Kemâli iyi tan›rs›n›z. Bu husûsda birfley yazmam›za
lüzûm yok. fiu kadar var ki, bu fakîr, bir müddetden beri onun yak›nl›¤›n-
dan haz duyuyorum. Kap›n›z›n efli¤ini öpmek arzûsunda idi. Amma flu s›-
ralarda hasta olup, yata¤a düflmüfldür. Düzelince hizmet ve huzûrunuza ka-
vuflacakd›r.

64
ALTMIfiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid fleyh Ferîde “kuddise sirruh” yaz›lm›fld›r.
Cismin ve rûhun lezzet ve elemlerini bildirmekde ve cisme olan musîbet ve
ac›lara, sabr tavs›ye edilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi her s›k›nt›dan korusun! Dünyâ ve âh›retin efendisinin
“aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” hurmetine dünyâ ve âh›retin iyi-
liklerine kavufldursun!

Dünyâ lezzetleri ve elemleri iki dürlüdür: Birisi cismin [ya’nî nefs-i
emmârenin], ikincisi rûhun lezzetleri ve ac›lar›d›r. Cisme lezzet veren her-
fley, rûha elem verir. Cismi inciten herfley, rûha tatl› gelir. Görülüyor ki, rûh
ile cesed, birbirinin nakîzi, aksidir. Fekat, bu dünyâda rûh, cism derecesi-
ne düflmüfl ve cismle birleflmifl, kendini cisme kapd›rm›fld›r. Rûh, cism hâ-
lini alm›fl, ona lezzet veren fleylerden lezzet duyma¤a ve cisme ac› gelen fley-
lerden elem duyma¤a bafllam›fld›r. ‹flte avâm, ya’nî câhil halk böyledir.
Vettîn sûresinin, (Onu [rûhu], sonra en afla¤› dereceye indirdik) meâlinde-
ki âyet-i kerîmesi bunlar›n hâlini göstermekdedir. Bir kimsenin rûhu, e¤er
bu esîrlikden, bu ba¤l›l›kdan kurtulmaz, kendi derecesine yükselmez, ken-
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di vatan›na kavuflmaz ise, ona yaz›klar, binlerle yaz›klar olsun! Fârisî iki beyt
tercemesi:

Mahlûklar›n en yükse¤i insand›r.
O makâmdan mahrûm kalan da, odur.

Bu yoldan, e¤er geri dönmezse,
Ondan dahâ mahrûm, olmaz kimse.

‹flte, rûhun hastal›klar›ndan biri, elemini lezzet sanmas›, lezzetini elem
anlamas›d›r. Onun bu hâli, mi’desi hasta bir kimseye benzer ki, bu kimse
safras› bozuk oldu¤undan, tatl›y› ac› san›r. Bu kimseyi tedâvî etmek lâz›m
oldu¤u gibi, rûhu da, bu hastal›kdan kurtarmak, akl îcâb›d›r. Rûhun tedâ-
vî edilerek cismin elemlerinden, ac›lar›ndan lezzet duymas›, sevinmesi lâ-
z›md›r. Fârisî beyt tercemesi:

Kavuflmak için, bu lezzet ve sevince,
Can ç›k›ncaya dek, çal›fl, gündüz ve gece!

‹yi düflünerek ve inceleyerek anlafl›l›yor ki, dünyâda e¤er, derd ve mu-
sîbetler olmasayd›, dünyân›n hiç k›ymeti olmazd›. Dünyân›n zulmetini, s›-
k›nt›s›n›, hâdiseler, ac› olaylar gidermekdedir. [Dünyâ dertleri, rûha elem
verir. Bu elemi, inkisâr›, ibâdet olur, derecesi yükselir.] Dertlerin, elemle-
rin ac›l›klar›, bir hastal›¤› iyi edecek, fâideli ilâc›n ac›l›¤› gibidir. Bu fakîr,
anl›yorum ki, bozuk niyyet ile, gösterifl için, menfe’at için yap›lan, ba’z› zi-
yâfetlerde, yeme¤e kusûr bulmak veyâ baflka sûretle, yap›lan eziyyet ile, zi-
yâfet verenin kalbinin k›r›lmas›, yemekdeki zulmeti, niyyetin bozuklu¤u ile
hâs›l olan günâh› gidermekde, kabûl olmas›na sebeb olmakdad›r. E¤er
müsâfirlerin flikâyeti, hakâreti olmasayd› ve ziyâfet sâhibinin kalbi k›r›lma-
sayd›, yemek karanl›k ve günâh olacak, kabûl edilmiyecekdi. Kalbin k›r›l-
mas›, kabûle sebeb oldu.

O hâlde, hep cism ve cesedimizin râhat›n› ve tad›n› düflünen ve hep bu-
nun peflinde koflan bizler, çok zor durumda bulunuyoruz: Vezzâriyât sûre-
sinde, ellialt›nc› âyet-i kerîmede meâlen, (‹nsanlar› ve cinni, yaln›z ibâdet
etmeleri için yaratd›m) buyuruldu. ‹bâdet de, kalbin ve rûhun k›r›kl›¤›, ken-
dini afla¤› bilmesidir. ‹nsan›n yarat›lmas›, kendini hakîr bilmesi, afla¤› gör-
mesi içindir. Bu dünyâ, müslimânlar›n âh›retlerine, Cennetdeki ni’metle-
rine göre, bir zindân gibidir. Müslimânlar›n, bu zindânda zevk ve safâ ara-
malar›, akla uygun olmaz. O hâlde, dünyâda eziyyet, s›k›nt› çekme¤e al›fl-
mak lâz›md›r. Burada mihnetlere katlanmakdan baflka çâre yokdur. Alla-
hü teâlâ, mubârek ceddiniz hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti
etemmühâ ve minetteh›yyâti eymenühâ”, biz za’îf kullar›na bu yolda yü-
rüyebilmek nasîb eylesin. Âmîn.

[(Reflehât)da, Ubeydüllah-› Ahrâr hazretleri “rahmetullahi teâlâ aleyh”
buyuruyor ki, (‹nsanlar ibâdet yapmak için yarat›ld›. ‹bâdetin hulâsas›, özü
de, kalbin her zemân Allahü teâlâdan âgâh olmas›d›r). 46. c› ve 99. cu
mektublar› ve 155. ci Ma’sûmîyeyi okuyunuz!]
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65
ALTMIfiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› a’zama yaz›lm›fld›r. Müslimânl›¤›n bugünkü hâline ve
müslimânlar›n çekdi¤i s›k›nt›lara teessüf etmekdedir:

Allahü teâlâ kuvvetinizi artd›rs›n. Onun dînini yükseltmek için, din
düflmanlar› ile olan mücâdelelerinizde yard›mc›n›z olsun. Muhbir-i sâd›k
“aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” bu-
yurdu ki: (‹slâmiyyet garîb, kimsesiz olarak bafllad›. Son zemânlarda, bafl-
lad›¤› gibi, garîb olarak geri döner. Garîb olan müslimânlara müjdeler ol-
sun!). Bundan önceki hükûmet zemân›nda [Ekber flâh[1] zemân›nda] müs-
limânlar, o kadar garîb olmufldu ki, kâfirler, aç›kça müslimânl›¤› kötülüyor,
müslimânlarla alay ediyorlard›. Dinsizliklerini, ahlâks›zl›klar›n›, s›k›lma-
dan aç›kl›yordu. Çarfl›da, pazarda kâfirleri ve dinsizli¤i övüyorlard›. Müs-
limânlar›n, Allahü teâlân›n emrlerinden birçoklar›n› yapmas›, [söylemesi
ve yazmas›] yasak edilmifldi. ‹bâdet edenler, islâmiyyete uyanlar ayblan›-
yor ve kötüleniyordu. Fârisî beyt tercemesi:

Peri yanaklar›n› saklam›fl, fleytân nâz ediyor,
flafl›rd›m kald›m, hayretden akl›m gidiyor.

Sübhânallah! Yâ Rabbî, sana hamd ederim! (‹slâmiyyet k›l›nc›n al-
t›ndad›r) buyuruldu. Bu flerefli dînin parlakl›¤›, hükûmet reîslerine ba¤-
l› k›l›nd›. Hâlbuki ifl tersine dönmüfl, devlet, hükûmet, islâmiyyeti y›kma-
¤a u¤rafl›yordu. Bu hâle yaz›klar olsun, teessüfler olsun, piflmânl›klar ol-
sun! Sizin mubârek varl›¤›n›z›, cenâb-› Hakk›n büyük ni’meti biliyoruz. Din
düflmanlar›n›n hücûmlar› karfl›s›nda, perîflan olan mü’minleri kanad› alt›n-
da koruyacak, sizden baflka bir kahraman bilmiyoruz. Allahü teâlâ sevgi-
li Peygamberi ve Onun Ehl-i beyti “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât vetteh›yyât velberekât” hurmetine, kuvvetinizi artd›rs›n! Yard›mc›-
n›z olsun! Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Bir kimseye deli denmedikçe, onun
îmân› temâm olmaz!). Bu zemânda, islâm sevgisinin, islâm gayretinin
alâmeti olan, bu cünûn [delilik], sizin temiz rûhunuzda görülmekdedir. Bu
ni’meti veren, Allahü teâlâya hamd olsun! Bugün, öyle bir gündür ki, az
bir hareket, [bir söz, bir yaz›] hemen kabûl olunup pekçok sevâb verilir.
Eshâb-› Kehfin “rahmetullahi teâlâ aleyhim”, bu kadar k›ymet ve flöhret
kazanmas›n›n sebebi, yaln›z hicret etmeleri idi. Düflman sald›rd›¤› ze-
mân, suvârîlerin az bir hareketi, çok k›ymetli olur. Sulh zemân›nda, pek
ince, güç ta’lîmleri, bu k›ymeti alamaz. Bugün sizin, söz ile yapd›¤›n›z ci-
hâd, cihâd-› ekberdir. Size nasîb olan bu ni’metin k›ymetini biliniz. Var kuv-
vetiniz ile, din düflmânlar›n› rezîl edip, [islâmiyyetin emrlerinin yap›lma-
s›na, harâmlar›n çirkinli¤inin, zararlar›n›n anlafl›larak kaç›n›lmas›na],
hakk› söyleme¤e çal›fl›n›z! Bu söz ile [ve kalem ile] olan cihâd›, [top ile]
k›l›nç ile olan cihâddan dahâ kârl› biliniz! Bizim gibi eli yazmaz, dili söy-
lemez zevall›lar, bu ni’metden mahrûmuz.
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Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara, ni’metler âfiyet olsun,
zevall› âfl›k da, birkaç damla ile doysun!

Fârisî beyt tercemesi:

Aranan hazînenin yolunu gösterdim sana,
belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da!

Hâce-i Ahrâr [Ubeydüllah-i Taflkendî] “kuddise sirruh”[1] buyurdu ki,
(E¤er fleyhlik yapsayd›m, hiçbir fleyh, bir yerde, bir mürîd bulamazd›. Fe-
kat, bana baflka vazîfe verildi. O vazîfe de, islâmiyyeti yaymak ve islâmiy-
yeti kuvvetlendirmekdir). Bunun için, sultânlara, [devlet reîslerine, meb’ûs-
lara] gidip nasîhat verirdi. Te’sîrli sözleri ile, hepsini do¤ru yola getirirdi.
Onlar vâs›tas› ile, islâmiyyeti yayard›. Allahü teâlâ, büyüklerimize olan sev-
giniz ve sayg›n›z hurmetine, sözlerinize te’sîr ihsân etmifl, dîne olan ba¤l›-
l›¤›n›z›, arkadafllar›n›za heybetli olarak göstermifldir. O hâlde, hiç olmaz-
sa, müslimânlar aras›na yay›lm›fl, âdet hâline gelmifl olan, kâfirlerin âdet-
lerinin [bayramlar›, noel geceleri, danslar›, balolar›, erkek-kad›n bir ara-
da oturmalar›] müslimânlar aras›ndan kald›r›lmas› için çal›flman›z›, müsli-
mân evlâdlar›n› kâfirlere mahsûs olan, bu gibi çirkin fleylerden koruman›-
z› istirhâm ederim. Allahü teâlâ, bizim taraf›m›zdan ve bütün müslimânlar
taraf›ndan size bol bol mükâfât versin! Bundan önceki hükûmet zemân›n-
da, islâmiyyete karfl›, aç›kca düflmanl›k vard›. fiimdi, böyle düflmanl›k, öy-
le kin ve inâd görülmiyor. Ba’z› kusûrlar varsa da, inâd ile de¤il, bilinme-
di¤i içindir. Bugün müslimânlar da, kâfirler gibi serbest konuflabilmekde,
onlardaki hürriyyete kavuflmakdad›r. Kâfirlerin kazanmamas›, eski kin
ve düflmanl›¤›n bafl›m›za gelmemesi, müslimânlar›n zulm ve iflkenceye
düflmemesi için, düâ edelim ve uyanal›m. Din düflmanlar›na f›rsat vermi-
yelim. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Îmân›ma sald›rd›klar›ndan, sö¤üd yapra¤› gibi titriyorum!

Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin efendisinin “aleyhi ve alâ âli-
hissalevât” yolundan ay›rmas›n! Fakîr, ânî bir yolculukla, buraya geldim.
Size haber vermeden, birkaç hât›ra yaz›p b›rakmadan ve kalbimdeki, si-
ze karfl› olan sevgiyi bildirmeden, ayr›lmak istemedim. Peygamberimiz
“aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki: (Bir kimse, din kardeflini seviyorsa,
sevdi¤ini ona bildirsin!). Size ve do¤ru yolda bulunanlar›n hepsine selâm
olsun!

[fiimdi, her dildeki kitâblar›m›z (Internet) vâs›tas› ile bütün dünyâya
yay›lmakdad›r. Allahü teâlân›n bu ni’metine ne kadar flükr etsek azd›r.]

_________________

Âk›l isen k›l nemâz›, çün se’âdet tâc›d›r.
Sen nemâz› öyle bil ki, mü’minin mi’râc›d›r.
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66
ALTMIfiALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine Hân-› a’zama “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r. Bu yo-
lu medh etmekde ve Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i, sevdi¤i kimselere selâm ol-
sun! Büyüklerimizin yolunda, nihâyet, baflda yerlefldirilmifldir. Hâce-i
Nakflibend [Behâeddîn-i Buhârî] “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: (Nihâ-
yeti, bidâyetde yerlefldirdik.) Bu yol, tam Eshâb-› kirâm›n “aleyhimür-
r›dvân” yoludur. Çünki, o büyükler, o Serverin “aleyhisselâm” sohbetin-
de, dahâ birinci günde, öyle fleylere kavufldu ki, sonra gelen en büyük Ev-
liyâ, en nihâyetde, ancak, bundan bir parçaya kavuflabilmifldir. ‹flte bunun
içindir ki, Vahflî, hazret-i Hamzay› “rad›yallahü anhümâ” flehîd etmifl iken,
müslimân olunca, bir kerrecik, Seyyid-il-evvelîn vel-âhirînin “aleyhi ve alâ
âlihissalâtü vesselâm” sohbeti ile flereflendi¤i için, Tâbi’înin en üstünü
olan, Veysel Karânîden dahâ yukar› oldu. Hayr-ül-beflerin “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâm” sohbetinin bafllang›c›nda Vahflîye “rad›yallahü anh” na-
sîb olanlara, Veysel Karânî, o kadar yüksek oldu¤u hâlde, en nihâyetde bi-
le kavuflamad›. Demek ki, zemânlar›n, asrlar›n en iyisi, Eshâb-› kirâm›n
“aleyhimürr›dvân” asr›d›r. Sonra gelenler, (Sonra) kelimesinden dolay› çok
geride kald›. Dereceleri de, hep sona kald›. Abdüllah ibni Mubârekden bi-
risi sordu ki, (Mu’âviye mi dahâ yüksekdir, Ömer bin Abdül’azîz mi?). Ce-
vâb›nda buyurdu ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda gi-
derken, hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” bindi¤i at›n burnuna giren
toz, Ömer bin Abdül’azîzden, birkaç kerre dahâ hayrl›d›r).

‹flte büyüklerimizin yolu, (Silsiletüzzeheb)dir. Bu yolun, baflka yollar-
dan üstünlü¤ü, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” zemân›n›n, sonraki zemân-
lardan üstünlü¤ü gibidir. Bu yolun büyükleri, öyle kimselerdir ki, Allahü
teâlâ, bunlara fadl ve merhameti ile, dahâ bafllang›cda, nihâyetin tad›n› tat-
d›rm›fld›r. Bunlar›n derecelerini, baflkalar› anl›yamaz. Bunlar›n vard›¤›
makâmlar, baflkalar›n›n vard›klar› makâmlar›n çok üstündedir. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Senenin bereketi, behâr›ndan belli olur.

Bu ni’met, çok büyükdür. Allahü teâlâ, bunu ancak diledi¤ine nasîb e-
der. Onun ni’metleri pek çokdur. Hâce Nakflibend “rahmetullahi aleyh” bu-
yurdu ki: (Biz, cenâb-› Hakk›n fadl›na, ihsân›na kavuflduk). Allahü teâlâ,
bizi ve sizi, bu büyükleri sevmekle flereflendirsin ve yollar›nda bulundur-
sun! Âmîn.

_________________

Senin için olm›yan uykusuzluklar boflunad›r,
baflkalar›n›n firâk›na a¤lamak boflunad›r.
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67
ALTMIfiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r. Bir muh-
tâc›n gönderildi¤i bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizleri Peygamberlerin efendisinin “aleyhi ve alâ âli-
hissalevâtü vetteslîmât” yolunda bulundursun. Zâhirimizi ve bât›n›m›z› bu
yoldan ay›rmas›n. Bu düâm›za âmîn diyenlere rahmet eylesin! Çok mühim
olan iki fley, elimde olm›yarak, bu yaz›mla bafl›n›z› a¤r›tma¤a beni sürük-
ledi. Birincisi, incindi¤imizi zannetmeyiniz. Belki sevgimiz ve ihlâs›m›z
artmakdad›r. ‹kincisi fazîlet ve salâh sâhibi olan bir muhtâc›n ihtiyâc›n› bil-
dirmekdir. Kendisi ma’rifet ve flühûd zînetleri ile süslüdür. Nesebi kerîm,
hasebi flerîfdir. Muhterem efendim! Do¤ru sözü bildirmek biraz ac› olur.
Çoklar›na çok ac› gelir. Az kimseye de az ac› gelir. Bu ac›l›¤› bal gibi tatl›
olarak alabilecek ve dahâ var m› diyecek mes’ûd bir kimse lâz›md›r.

Hâllerin de¤iflik olmas›, mahlûklar›n s›fat›d›r, özelli¤idir. Temkîne ya’nî
hâllerin de¤iflmemesine kavuflanlar da, az da olsa de¤ifliklikden kurtulamaz.
Zevall› mahlûk, çok olur ki, celâl s›fatlar›n›n saltanat› alt›nda k›vran›r. Bafl-
ka zemân da, cemâl s›fatlar›n›n esîri olur. Bir zemân (Kabz) ya’nî s›k›nt› olan
yerdedir. Baflka zemân (Bast), genifllik meydân›ndad›r. Her zemân›n hükm-
leri birbirine benzemez. Dün öyle idi. Bugün böyledir. Hadîs-i flerîfde,
(Mü’minin kalbi, Allahü teâlân›n parmaklar›ndan iki parmak aras›ndad›r.
[Ya’nî Onun kudreti alt›ndad›r.] Kalbi, istedi¤i gibi de¤ifldirir) buyuruldu.
Vesselâm.

68
ALTMIfiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Hân-› Hânâna “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r. Tevâ-
zu’ zenginlere, nazlanma da fakîrlere yak›fl›r demekdedir:

Allahü teâlân›n yapd›¤›nda hayr vard›r.

Fârisî beyt tercemesi:

Bildirilmesi lâz›m olan› söyledim sana,
Yâ fâidelenirsin, yâ da çarpar kula¤›na.

Tevâzu’, g›nâ sâhiblerine yak›fl›r, istignâ ise fakîrlere yarafl›r. Çünki, her-
fleyin ilâc›, z›dd› iledir. Üç mektûbunuzdan da yaln›z istignâ, nazl›l›k anla-
fl›lmakdad›r. Tevâzu’ ya’nî alçak gönüllülük yapmak istedi¤inizi biliyo-
ruz. Fekat, meselâ son mektûbunuzda (Allahü teâlâya hamd etdikden ve
Resûlüne salâtdan sonra ma’lûm olsun ki...) diyorsunuz. Bu sözü nereye ve
kime karfl› yazd›¤›n›z› iyi anlamal›s›n›z. Evet, fakîrlere çok hizmet etdiniz.
Fekat hizmetin edeblerini gözetmek de lâz›md›r. Ancak, fâidesine böyle ka-
vuflulabilir. Böyle olmazsa bofluna u¤rafl›lm›fl olur. Evet Onun “aleyhi ve
alâ âlihissalevâtü etemmühâ ve ekmelühâ” ümmetinin sâlihleri tekellüf, gös-
terifl yapmakdan uzakd›r. Fekat tekebbür edenlere karfl› tekebbür yapmak,
sadaka vermek gibi sevâbd›r. Bir kimse, Hâce Nakflibend “kaddesallahü te-
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âlâ sirreh” hazretleri için, kibrlidir dedi. Bunu iflitince, (Benim kibrlili¤im,
Onun “celle celâlüh” büyüklü¤ündendir) buyurdu. Bu yolun yolcular›n› afla-
¤› ve gerici sanmamal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Saç› sakal› kar›flm›fl çok kimse-
ler vard›r ki, hangi kap›ya gitseler kovulurlar. Allaha yemîn etseler, istedik-
leri fleyi ihsân eder) buyurdu. Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim kalbini k›rmama¤a,
Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana.

Size ba¤l› olanlar›n, sizi sevenlerin, herfleyin do¤rusunu düflünmeleri ve
size do¤ru söylemeleri lâz›md›r. Her toplant›da sizin iyili¤inizi ve baflar›-
n›z› özlemeleri, kendi ç›karlar›n› düflünmemeleri gerekir. Böyle yap›lmaz-
sa h›yânet olur. Yaln›z size birkaç fâide sa¤lamak için, bu sefere bafllam›fl-
d›k. Fekat sevenleriniz ve hizmetcileriniz kavuflmam›za sed çekdiler. Ku-
sûru bizden bilmeyiniz. Bu sözler, her ne kadar ac› görünüyor ise de, sa¤
ol, yafla diyenleriniz çokdur. Onlar size yetiflir. Fakîrlerle görüflmek, ken-
di ayblar›n›, kusûrlar›n› anlamak içindir ve gizli kötülüklerini meydâna ç›-
karmak içindir. fiunu da bildirelim ki, bu sözlerimiz sizi incitmek için de-
¤ildir. Size iyilik yapmak içindir. Kalbinizi yakmak, nasîhat yapmak için ol-
du¤unu iyi biliniz! Hâce Muhammed S›ddîk, bir gün önce gelmifl olsayd›,
elbette yan›n›za gelirdim. Fekat Serhend yak›nlar›nda kendisiyle karfl›lafl-
d›k. Özrümüzü kabûl buyurunuz. Hayr yaln›z Allahü teâlân›n yapd›¤›nda-
d›r.

69
ALTMIfiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine Hân-› Hânâna “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r. ‹nsa-
n› dünyâda ve âh›retde yükseltecek olan tevâzu’un ne oldu¤u ve kurtulu-
flun ancak Ehl-i sünnete uymakla oldu¤u bildirilmekdedir:

Her hamd Allahü teâlâya mahsûsdur. Allahü teâlân›n Resûlüne salât ve
selâm olsun! Kardeflimiz Mevlânâ Muhammed S›ddîk ile gönderilen okfla-
y›c›, k›ymetli mektûbunuz geldi. Lutf buyurmuflsunuz. Allahü teâlâ, size
hayrl› karfl›l›klar versin! Mektûbunuzda, fakîrlerin, edeblerini gözetmiflsi-
niz ve alçak gönüllülük göstermiflsiniz. (Allah için tevâzu’ edeni, Allahü te-
âlâ yükseltir) hadîs-i flerîfine göre, bu afla¤› davran›fl›n›z›n dünyâda ve
âh›retde yükselmenize sebeb olaca¤›n› umar›m. Belki de sebeb olmufldur.
Size müjdeler olsun!

‹nâbet ve rücû’, ya’nî bir rehbere ba¤lanmak kelimelerini yaz›yorsunuz.
Dervîfllerden birinin elinde inâbet yapd›¤›n›z› tesavvur buyurunuz. Bunun
iyi netîcelerini ve meyvalar›n› bekleyiniz! Fekat, bu inâbetin haklar›n›, flart-
lar›n› elden geldi¤i kadar gözetmelidir. Vas›yyetlerden, nasîhatlardan han-
gi birini yazay›m? ‹lmlerden, ma’rifetlerden hangisini bildireyim? Çünki,
müctehid olan derin âlimler ve do¤ru yolda olan tesavvufcular “flekkeral-
lahü teâlâ sa’yehüm” söylemedik bir fley b›rakmad›lar. Sermâyesi az olan
bu fakîrin “rahmetullahi aleyh” mektûblar›ndan birkaç›n›, sevdiklerimiz si-
ze getirmifllerdir. Onlar› gözden geçiriniz. Sözün özü fludur ki, kurtulufl yo-
lu, ancak Ehl-i sünnet vel-cemâ’ate uymakd›r. Allahü teâlâ, onlar›n sözle-
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rine, ifllerine, îmân edenleri ve ibâdetlerdeki bildirdiklerine uyanlar› ço¤alt-
s›n! Çünki, Cehennemden kurtulaca¤› müjdelenmifl olan bir f›rka, bunlar-
d›r. Bunlardan baflka olan f›rkalar, helâk olacak, felâkete sürüklenecekdir.
Bugün bir kimse, böyle oldu¤unu bilse de, bilmese de, yar›n herkes anla-
yacakd›r. Fekat, o zemân fâidesi olmayacakd›r. Yâ Rabbî! Ölüm bizi uyan-
d›rmadan önce, sen bizi uyand›r!

Seyyid ‹brâhîm çok eskiden beri yüksek kap›n›za ba¤l› olanlardand›r.
Düâc›lar›n›z aras›nda bulunmakdad›r. Kereminizden, ihsân›n›zdan bekle-
nilir ki, ihtiyârl›k ve ihtiyâc zemân›n›, çoluk çocu¤u ile üzüntüsüz geçirme-
si ve son nefesinizde selâmete kavuflman›za düâya bol zemân bulmas› için
kendisine s›¤›nak olas›n›z. Vesselâm.

70
YETM‹fi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Hân-› Hânâna yaz›lm›fld›r. ‹nsan›n âlem-i halk› ve
âlem-i emri kendinde toplamas›, hem Hakdan uzaklaflmas›na, hem de
Hakka yaklaflmas›na sebeb oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
dîninin gösterdi¤i do¤ru yolda bulundursun! Bu düâya âmîn diyenlere
merhamet eylesin! Âlem-i emrin ve âlem-i halk›n insanda toplanmas›,
onun Hakka yaklaflmas›na, k›ymetli ve üstün olmas›na sebeb oldu. ‹nsan›n
Hakdan uzaklaflmas›na, do¤ru yoldan sapmas›na ve Ondan câhil kalmas›-
na sebeb olan da, yine bu toplulu¤udur. Bu toplulukdan dolay› insan›n ay-
nas›, tâm olup, Hakka yaklaflm›fld›r. Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatla-
r›n›n, hattâ Zât-i ilâhînin kendinde görünmesine müste’id olmufldur. Ha-
dîs-i kudsîde, (Göke ve yere s›¤mam. Fekat, mü’min kulumun kalbine s›-
¤ar›m) buyurmas›, buna iflâretdir. ‹nsan›n, âlemdeki zerrelerden, her zer-
reye muhtâc olmas›, onun Hakdan uzaklaflmas›na sebeb olmufldur. Çünki,
insan›n herfleye, her zerreye ihtiyâc› vard›r. Bekara sûresinde, (Yerde olan
herfleyi, sizin ihtiyâc›n›z› karfl›lamak için yaratd›m) meâlindeki, yirmiseki-
zinci âyet-i kerîme, bunu bildiriyor. ‹nsan, bu ihtiyâc›ndan dolay› herfleye
gönül vermekdedir. Bu yüzden, Hakdan uzaklaflmakda, do¤ru yoldan ay-
r›lmakdad›r. Fârisî iki beyt tercemesi:

Mahlûklar›n en üstünü insand›r,
o makâmdan, mahrûm kalan da odur.

Bu yoldan e¤er, geri dönmezse,
ondan dahâ mahrûm olmaz kimse.

Görülüyor ki, varl›klar›n en üstünü insand›r. Mahlûklar›n en afla¤›s›, en
kötüsü de, yine odur. Çünki, âlemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed
Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” insan oldu¤u gibi, âlemlerin Rabbi-
nin düflman› olan Ebû Cehl bin Hiflâm da insand›r. O hâlde kalb, herfleyi
sevmekden kurtulmad›kça, herfleyden münezzeh [ayr›] olan, bir varl›¤›n sev-
gisine kavuflamaz. Bu ise, en büyük harâbl›k, afla¤›l›kd›r. Birfleyin hepsi ele
geçmezse, hepsi de elden kaç›r›lmamal›d›r, formülüne göre, birkaç günlük
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ömrü, islâmiyyetin sâhibine “aleyhissalâtü vesselâm” uyarak geçirmelidir.
Çünki âh›retin azâb›ndan kurtulup, sonsuz ni’metlere kavuflmak, ancak Ona
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” uymakla olur. Bunun için de, alt›n, gü-
müfl eflyâs› ve kâ¤›d paras› ve ticâret eflyâs› ve çay›rda otlayan hayvanlar›
olan›n, islâmiyyete uygun olarak, zekât vermesi, böylece mala ve hayvan-
lara ba¤l› olmad›¤›n› göstermesi lâz›md›r. Yirken, içerken, güzel elbise
giyerken, keyfini, zevkini düflünmeyip, ibâdetleri yapmak için kuvvetlen-
me¤i ve A’râf sûresinin (Nemâz k›larken süslü, temiz örtününüz!) meâlin-
deki otuzuncu âyet-i kerîmesine uyma¤› niyyet etmelidir. Bunlara, baflka
niyyetleri kar›fld›rmamal›d›r. Böyle niyyet yap›lmazsa, yapmak için, ken-
dini zorlamal›d›r. A¤l›yamazsan, kendini a¤lat, sözü meflhûrdur. Böyle
niyyet edebilmek için, durmadan Allahü teâlâya düâ etmeli, yalvarmal›d›r.
Fârisî beyt tercemesi:

Umar›m, kabûl ede, göz yafl›m›,
O ki, inci yapar, su damlas›n›.

Bunun gibi, her fleyi, dînini seven ve kay›ran, do¤ru âlimlerin, yaz›lar›-
na uygun yapmal›, islâmiyyetin izn verdi¤i (Ruhsat)lardan kaç›n›p, islâmiy-
yetin üstün gördü¤ü (Azîmet)lere sar›lan bu âlimlere uyma¤›, sonsuz azâb-
dan kurtulma¤a vesîle bilmelidir. Nisâ sûresi, yüzk›rkalt›nc› âyet-i kerîme-
sinde meâlen, (Îmân eder ve ni’metlere flükr ederseniz, Allahü teâlâ, size
azâb etmez!) buyuruldu.

71
YETM‹fiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânân›n o¤lu Mirzâ Dârâb için yaz›lm›fl olup, Alla-
hü teâlâya flükr etmek, islâmiyyete uymakla oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, kuvvetinizi artd›rs›n ve yard›mc›n›z olsun! ‹yilik edene te-
flekkür lâz›m oldu¤unu akl da, islâmiyyet de göstermekdedir. fiükrün de-
recesi, gelen ni’metlerin mikdâr›na ba¤l›d›r. Ni’met, ne kadar çok ise, flükr
etmek lüzûmu da çok olur. Görülüyor ki, zenginlerin, zenginlik derecesi-
ne göre, fakîrlerden dahâ çok flükr etmesi lâz›md›r. Bunun içindir ki, bu üm-
metin fakîrleri, zenginlerinden beflyüz sene önce Cennete girecekdir.

Allahü teâlâya flükr etmek için, önce Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi-
¤ine uygun bir i’tikâd edinmek lâz›md›r. Çünki, Cehennemden kurtulan, yal-
n›z bu f›rkad›r. ‹’tikâd› düzeltdikden sonra, islâmiyyete uygun hareket et-
melidir. ‹slâmiyyeti de, bu f›rkan›n müctehidlerinin kitâblar›ndan ö¤ren-
melidir. [Dinden haberi olm›yan, reformcu müftîden, câhil hâf›zdan, din-
sizlerin, gençleri aldatmak için gazetelerdeki, dîni medh eden, aldat›c› ya-
z›lar›ndan ö¤renmemelidir.] Bundan sonra, Ehl-i sünnetden olan, tesavvuf
büyüklerinin gösterdi¤i yolda [Kalbi] tasfiye ve [Nefsi] tezkiyeye s›ra ge-
lir. fiükrün bu üçüncü k›sm›, flart de¤ilse de, fâidesi pek büyükdür. Fekat,
iki önceki k›sm flartd›r. Çünki, islâmiyyetin asl›, temeli bu ikisidir. ‹slâmiy-
yetin kemâli, olgunlaflmas› ise, üçüncü k›sm ile olur. Bu üç k›sm, ya’nî
Ehl-i sünnet i’tikâd› ve islâmiyyetin emrleri ve tesavvuf büyüklerinin yo-
lu d›fl›nda kalan herfley, s›k›nt›l› riyâzetler ve fliddetli mücâhedeler olsa da-
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hî, hep günâhd›r ve itâ’atsizlikdir ve flükr etmemekdir. Hind Berehmenle-
ri ve eski Yunan felesoflar›, çok riyâzet ve mücâhede yapd›. Fekat, Peygam-
berlere “aleyhimüsselâm” uymad›klar› için, Allahü teâlâya flükr de¤il, gü-
nâh oldu. Hiçbiri kabûl edilmedi. K›yâmetde Cehennemden kurtulam›ya-
caklard›r. O hâlde, seyyidimizin, efendimizin, kurtar›c›m›z›n ve günâhla-
r›m›z›n afv› için flefâ’atcimizin, kalblerimizi, rûhlar›m›z› tedâvî eden müte-
hass›s›m›z›n, ya’nî Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve
sellem” efendimizin yoluna ve Onun dört halîfesinin yoluna yap›fl›n›z!
Onun dört halîfesi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hidâyete ulafld›-
r›c›, se’âdete erdiricidir. Allahü teâlâ, bu yolda gidenlerden râz› olur.

[Allah, senden râz› olsun demek, bu hâl ile râz› olsun demek de¤ildir. Al-
lahü teâlâ, senin ahlâk›n›, ifllerini ›slâh edip, seni, râz› oldu¤u hâle soksun
demekdir].

72
YETM‹fi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Cihâna yaz›lm›fl olup, âh›reti istiyenin dünyâya düflkün
olmamas› lâz›md›r. Dünyây› terk etmek nas›l olaca¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, selâmet ve âfiyet versin! Din ile dünyây› birlikde kazan-
mak imkâns›zd›r. Âh›reti kazanmak istiyenin, dünyâdan vaz geçmesi lâz›m-
d›r. Bu zemânda, dünyây› temâmen terk etmek, kolay de¤ildir. Hiç ol-
mazsa, hükmen terk etmek, ya’nî terk etmifl say›lmak lâz›md›r. Bu da, her
iflde islâmiyyete uymak demekdir. Yiyecekde, içecekde, giyecekde ve ev kur-
makda islâmiyyete uymak lâz›md›r. ‹slâmiyyetin emrlerini aflmamak lâz›m-
d›r. Alt›n ve gümüflün ve ticâret eflyâs›n›n ve k›rda, çay›rda otl›yan dört ayak-
l› hayvanlar›n zekât›n› vermek farzd›r. Bunlar›n zekât›n› elbette vermeli-
dir.

‹slâmiyyete uymakla zînetlenen bir kimse, dünyân›n zarar›ndan kurtul-
mufl olur ve âh›reti kazan›r. Dünyây› [ya’nî nefsin arzûlar›n›], böyle hük-
men de terk edemiyen kimse, münâf›k demekdir. Îmânl› oldu¤unu söyle-
mesi, âh›retde kendisini kurtaramaz. Yaln›z dünyâda, mal›n› ve cân›n› ko-
rur. Fârisî beyt tercemesi:

Söyledim sana, iflin özünü,
‹ster s›k›l, ister dinle sözümü.

Dünyân›n bu kadar gösteriflli hâli, hademesi, hizmetçileri, tatl› yemek-
leri, çeflidli flerbetleri, süslü, câzibeli elbiseleri ve nice zevkleri karfl›s›nda,
hangi baba yi¤it, hangi bahtiyar kimse, bu do¤ru söze kulak verip dinler?
Fârisî beyt tercemesi:

‹ncilerin a¤›rl›¤› sa¤›r etmifl kula¤›n›,
duymaz olmufl, ne yapay›m, a¤lamam›, s›zlamam›.

[Dünyâ, ednâ kelimesinin müennesidir. Ya’nî, ism-i tafdîldir. Masdar›, dü-
nüv veyâ denâetdir. Birinci masdardan gelince, çok yak›n demekdir. (Biz en
yak›n olan gökü, ç›ra¤larla süsledik) âyet-i kerîmesindeki dünyâ kelimesi
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böyledir. Ba’z› yerde de, ikinci ma’nâ ile kullan›lm›fld›r. Meselâ, (Denî, al-
çak fleyler mel’ûndur) hadîs-i flerîfinde böyledir. Ya’nî, (Dünyâ mel’ûndur)
demekdir. Alçak fleyler, cenâb-› Hakk›n, nehy-i iktizâî ve nehy-i gayr-i ik-
tizâîsidir. Ya’nî, harâm ile mekrûhlard›r. fiu hâlde, Kur’ân-› kerîmde zem edi-
len, kötü denilen dünyâ, harâmlar ve mekrûhlard›r. Mal kötülenmemifldir.
Çünki, cenâb-› Hak, mala hayr ad›n› vermekdedir. Bu sözümüzü isbât eden
vesîka, varl›¤›n ve insanl›¤›n ikincisi olan, ‹brâhîm halîl-ür-rahmân›n mal›-
d›r “salevâtullahi aleyh”. Yaln›z yar›m milyonu s›¤›r olmak üzere, davarla-
r›, ova ve vâdîleri dolduruyordu].

Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Muhammed aleyhisselâm›n yoluna uymakla fle-
reflendirsin!

fieyh meyân Zekeriyyâ eski defterdard›r. Âlim ve fazîletli bir insand›r.
Bir zemândan beri habsdedir. ‹htiyârl›k, geçim darl›¤› ve habsde uzun ze-
mân kalmas› yüzünden muhtâc ve ac›nacak hâldedir. Fakîri bulundu¤u bir-
li¤e ça¤›r›p, kurtulmas›n› istiyor. Mesâfe uzak oldu¤u için gelemedim.
Kardeflimiz Hâce Muhammed Sâd›k, huzûrunuza geldi¤inden, birkaç söz-
le bafl›n›z› a¤r›td›m. ‹nflâallah o zevâll›, yüksek teveccüh ve kereminizden
umulana kavuflur. Çünki, âlimdir ve yafll›d›r. Vesselâm evvelen ve âh›ren.

73
YETM‹fiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, K›l›nç hân›n o¤lu K›l›cullaha yaz›lm›fl olup, kaç›nmas› ve ya-
p›lmas› lâz›m gelen fleyleri bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, Muhammed Mustafân›n “aleyhissalâtü vesselâm” parlak
olan yolunda yürümekle flereflendirsin! Yavrum! Bu dünyâ, imtihân yeri-
dir. Dünyân›n görünüflü, yalanc› yald›zlarla süslüdür. Kötü kad›na benzer.
Yüzünü saçlar, kafllar, ben ile boyam›fllard›r. Görünüflü tatl›d›r. Tâze, gü-
zel, körpe san›l›r. Fekat asl›nda, güzel koku sürülmüfl bir ölü gibidir. San-
ki bir lefldir ve böcekler, akrebler dolu bir çöplükdür. Su gibi görünen bir
serâbd›r. Zehrlenmifl fleker gibidir. Asl› harâbd›r, elde kalmaz. Kendini se-
venlere, arkas›na tak›lanlara, hiç ac›may›p, en kötü fleyleri yapar. Ona tu-
tulan akls›zd›r, büyülenmifldir. Âfl›klar› delidir, aldat›lm›fld›r. Onun görü-
nüflüne aldanan, sonsuz felâkete düfler. Tad›na, güzelli¤ine bakan nihâyet-
siz 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 geç-
mez. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, dünyâya düflkün olmakdan ve dünyây› ele
geçirmek için insanl›k vazîfelerini çi¤neyenleri sevmekden muhâfaza ey-
lesin!

Yavrum! Bu, pek kötü oldu¤unu anlad›¤›n dünyâ, nedir biliyor mu-
sun? 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, [kumarlar, kötü arkadafl, kötü filmler, mecmû’a
ve romanlar], hep bunun için dünyâ demekdir. Âh›rete fâidesi olm›yan ilm-

– 111 –



ler, dersler de, hep dünyâd›r. Hesâb, hendese [ya’nî matematik ve geomet-
ri], astronomi, mant›k, e¤er Allahü teâlân›n gösterdi¤i yerlerde kullan›lmaz-
sa [ya’nî kâfirlerle mücâdele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hiz-
met 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 bu-
lur, 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›fl-
mak 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 ha-
yât›na mal olan bilgiler, Allahü teâlân›n emrlerine uyarak kullan›l›rsa, fâ-
ideli olur ve dünyâ ve âh›retin kazan›lmas›na sebeb olur.

Medeniyyet demek, yaln›z ilm ve fen demek de¤ildir. ‹lm ve fen, mede-
niyyet için, ancak bir âlet, bir vâs›tad›r. ‹lmde, fende çok ileri olan millet-
lere, fen vâs›talar›n› ne yolda kulland›klar›n› incelemeden, medenî de-
mek büyük gafletdir. Pek yanl›fld›r. Fabrikalar›n, motorlu vâs›talar›n, ge-
mi, tayyâre, atom cihâzlar›n›n çok olmas›, gözleri kamafld›ran yeni bulufl-
lar›n artmas›, medeniyyeti göstermez. Bunlar› medeniyyet sanmak, her si-
lâhl›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.

Medeniyyet, ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâdd›r. Ya’nî, beldeleri, memleket-
leri 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-› is-
lâmiyyeye, ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uymakla olur. ‹s-
lâmiyyetden ayr›ld›kca medeniyyet geriler. ‹flte liselerde, üniversitelerde
ö¤renilen bilgiler, bütün fen vâs›talar›, fabrikalar, a¤›r sanây›’, memleket-
leri 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 olma-
s›, medeniyyete hizmet etmesi ancak ve yaln›z islâm dînine uygun kullan-
makla olur. Avrupa, Amerika, asrlardan beri, islâm ahlâk›n›, islâm hukû-
kunu inceliyor. ‹slâm dîninin emrlerini, yasaklar›n› al›p, kendilerine mal edi-
yor. Onlar›n bugünkü ilerlemesi, kanûnlar›nda bile yer verdikleri, islâmî k›y-
metler ve esâslar sâyesinde oldu¤u aç›kça görülmekdedir. Demek ki, bir mil-
leti, bir gemiye benzetirsek, islâm ahkâm›, ya’nî Allahü teâlân›n emrleri ve
yasaklar›, bu geminin güverte ve kaptan teflkilât›d›r. Bütün ilmler, fen bil-
gileri, endüstri kollar›, a¤›r sanâyi’ de bu geminin, çarkç›, makinist k›sm›
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demekdir. Gemide kaptan da, makinist de lâz›md›r. Biri bulunmazsa, ge-
mi ifle yaramaz, helâk olur.

O hâlde, dedelerimizin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dünyâ ça-
p›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 kullan-
mam›z lâz›md›r. Bunu baflar›nca, maddî, ma’nevî olgunlaflacak, bütün mil-
letlere örnek olacak, bütün dünyâca sevilerek, hâkim ve hâmî seçilece¤iz.

Hadîs-i flerîfde, (El Cennetü tahte z›lâlissüyûf) buyuruldu. Ya’nî (‹slâ-
miyyet, kâfirlerdeki silâhlar›n hepsini yapmakla ve bunlar› iyi kullanmak
ile sa¤lam kal›r). Bunun için, fen bilgilerine çok çal›flmam›z, atom bomba-
s›, roket, radar, füze yapmam›z lâz›md›r. Aksi takdîrde din y›k›l›r. Bindört-
yüz bu kadar sene evvel, bugünün kurtulufl yolunu, bu hadîs-i flerîf, bizle-
re göstermifldir. (‹nsanlar›n (milletlerin) dinleri, kendilerini idâre edenle-
rin 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, Alla-
hü 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 bilin-
mezse, nemâz vaktleri anlafl›lamaz demek de¤ildir. Astronomiden haberi
olm›yan çok kimseler vard›r ki, nemâz vaktlerini, bu ilmleri bilenlerden da-
hâ 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, islâ-
miyyetin tek se’âdet ve medeniyyet yolu oldu¤unu isbât etmek için kulla-
n›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! ‹n-
sâf 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 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 müsli-
mân 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. Rame-
zân gelince, orucun farzlar›n› ö¤renmesi farz olur. Zengin olunca, bir se-
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ne sonra, zekât› ö¤renmesi farz olur. Hacc› ö¤renmesi, hacca gidece¤i ze-
mân farz olur. ‹flte, herfleyi zemân› gelince ö¤renmesi farz-› ayn olur. Me-
selâ 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›n-
ca, 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. Her-
kese kendi san’at›n› okumas›, ö¤renmesi farz olur. Baflka san’at bilgileri-
ni ö¤renmesi farz olmaz. Harb zemân›nda da askerli¤i ve yeni silâhlar› yap-
mak, kullanmak, korunmak için, fen bilgilerini k›saca ö¤renmek, her müs-
limâna farz-› ayn, bunlarda ihtisâs kazanmak ise farz-› kifâyedir).

Harâmlar› ö¤renmek de, herkese baflka dürlü farz olur. Meselâ, erkek-
lerin ipek giydi¤i bir yerde bulunanlar›n, ipek giymenin harâm oldu¤unu
ö¤renmesi ve bilenlerin bilmiyenlere ö¤retmesi farz olur. (Sun’î ipek giy-
mek 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 otu-
ranlar›n da mahrem ve nâmahrem olan kad›nlar›, ya’nî 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 bafl-
kas›n›n aç›k yerine bakmak günâh oldu¤u gibi, bunu bilmemek de ayr› gü-
nâhd›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 ol-
du¤u gibi, kendisinde de olmas›n› istemek hased de¤ildir. Buna (G›bta)
etmek, imrenmek denir ki sevâbd›r], (Kibr) [Kendini büyük bilmek, üs-
tün 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. Gö-
rülüyor 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¤ren-
mesi farz-› aynd›r. Cenâze nemâz›n›, ölüye hizmeti ve san’at ve ticâret bil-
gilerini (ve bugünün silâhlar›n› yapmak ve kullanmak için, fen bilgileri-
ni iyi) ö¤renmek farz-› kifâyedir. Ya’nî lâz›m olan kimselerin ö¤renmesi
farz olup, baflkalar›na farz olmaz. Fekat, lüzûmu kadar kimse ö¤renmez-
se, bütün müslimânlar, hükûmet ve millet, büyük günâha girer. Meselâ,
doktor olacak kimsenin lise ve t›bbiyyede okumas› farz olup, mühendis ola-
cak kimsenin t›bbiyyede okumas› farz de¤ildir. ‹bni Âbidîn “rahmetulla-
hi aleyh” (Dürr-ül-muhtâr) flerhinde, ön sözde diyor ki: (Ulûm-i nakliy-
yeden ya’nî din bilgilerinden kendine lâz›m olanlar› ö¤renmek farz-› ayn-
d›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
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ezberlemek vâcibdir. Kur’ân-› kerîmin hepsini ezberlemek farz-› kifâye-
dir. 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 genç yaflda tevbe
etmekle ve islâm âlimlerinin yolunda bulunan birinin sohbetine kavufldur-
makla flereflendirmifldi. Bilemiyorum ki, nefs ve fleytân›n ve din bilgisi ol-
m›yan kötü arkadafllar›n aras›nda, o temiz hâlde kalabildin mi? Din düfl-
manlar› 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 arzû-
sunu yerine getirmek kolay ve arkadafllar›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›, lüzû-
mu kadar kullanmal›s›n. Bunlar› da, Allahü teâlâya kulluk etmek niyyeti
ile yapmal›s›n. Meselâ, birfley yirken, Allahü teâlân›n emrlerini yerine ge-
tirmek 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 böy-
le] gerekli niyyetler yapmal›d›r. Büyüklerimiz azîmet ile hareket etmifl, ruh-
satdan elden geldi¤i kadar kaç›nm›fld›r. Mubâhlar›, zarûret mikdâr› kullan-
mak da azîmetdir. Bu devlet, bu ni’met ele geçmezse, mubâhlardan d›fla-
r› ç›kmamal›, harâm ve flübhelilere taflmamal›d›r. Allahü teâlâ kullar›na çok
merhamet ve ikrâm ederek, mubâh olan fleylerle zevklenme¤e izn ver-
mifldir. Pekçok fleyleri mubâh etmifldir. Halâl olan bu say›s›z zevkleri, lez-
zetleri b›rak›p da, harâm edilen birkaç zevke sapmak, Allahü teâlâya kar-
fl›, ne kadar edebsizlik olur. Hem de, harâm etdi¤i lezzetleri, dahâ fazlas›
ile mubâhlarda da yaratm›fld›r. Halâl olan çeflid çeflid ni’metlerin zevkle-
ri 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› olma-
mas›, Cehennem azâblar›ndan dahâ ac›d›r.

Biz kuluz. Sâhibimizin emrindeyiz. Bafl› bofl de¤iliz. Her istedi¤imizi yap-
ma¤a serbest de¤iliz. ‹yi düflünelim! Uza¤› gören akl sâhibi olal›m! K›yâ-
met günü utanmakdan, piflmân olmakdan baflka, ele birfley geçmez. Genç-
lik 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 ya-
p›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? Peygambe-
rimiz “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.
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Gençlik zemân›nda, insan› üç din düflman› olan, nefs, fleytân ve kötü in-
sanlar aldatma¤a u¤raflmakdad›r. Bunlar karfl›s›nda az bir ibâdet pek k›y-
metli 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 vazîfe-
lerini yapmak için, Rabbine itâ’at, tevâzu’, kuvvetsizli¤ini, ihtiyâc›n› göster-
mek, 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. Can-
dan teflekkür ederek, minnet ile ibâdet yapmal›. Tâm teslîm olarak, emrle-
ri 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 kullar›n, bu büyük ihsâna, bol bol teflekkür etme-
miz, 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, em-
rinde bulunanlardan birine, mühim bir vazîfe verse, bu vazîfenin yap›lma-
s›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¤ü-
nür ve seve seve, zevk ile yapma¤a çal›fl›r de¤il mi? Yaz›klar olsun! Alla-
hü 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, son-
ra nemâz) gibi fleyler deniyor. Hâlbuki, Allahü teâlân›n emrleri birinci va-
zîfe olmak lâz›md›r.]

Utanmak lâz›md›r. Gaflet uykusundan uyanmam›z lâz›md›r. Allahü te-
âlân›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 ha-
reketleri, spor, fiziko-terapi, masaj, nemâz›n iflini görmekde, dufllar, ban-
yolar, plâjlar, abdestden dahâ modern temizlemekdedir denilmesidir.]

2- Allahü teâlân›n emrlerine ehemmiyyet vermemekdir. Bu emrlerin bü-
yüklü¤ünü, mevk›’, kumanda sâhibi kimselerin büyüklü¤ünden afla¤› gör-
mekdir. Her iki sebeb ile de, ibâdet etmemenin flenâ’atini, çirkinli¤ini dü-
flünmemiz lâz›md›r.

Ey evlâd›m! Yalanc›l›¤› çok def’a görülmüfl olan birisi, düflman bu ge-
ce, filan yerden bask›n yapacak dese, idâreciler, akll›lar, karfl› koyma güç-
lerini düflünmez mi? O kimsenin yalanc› oldu¤unu bildikleri hâlde, tehlü-
ke 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 flöhret bulmufl
“aleyhissalâtü vesselâm”, tekrâr tekrâr, aç›kça, âh›retin sonsuz azâblar›n›
bildiriyor. Buna inanm›yorlar. ‹nan›lsa da, tedbîr, kurtulma çâresi düflün-
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müyorlar. 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 ver-
memek, nas›l bir îmând›r? Îmân›m var demek, müslimân›m demek, insa-
n› 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. Hâlbu-
ki, herhangi baya¤› bir kimse, bu çirkin iflleri görecek olsa, belki görmek
ihtimâli olsa, yapmakdan vazgeçerler. Bu hâlin iki sebebi olabilir: Yâ, Al-
lahü teâlân›n verdi¤i habere inanm›yorlar. Yâhud da, Allahü teâlân›n gör-
mesine ehemmiyyet vermiyorlar. Harâmlar›, bu iki sebeb ile ifllemek, îmâ-
n› m› gösterir, kâfir olma¤› m› gösterir?

Yavrum, yeniden îmân›n› tâzelemelisin! Peygamberimiz “aleyhissalâtü
vesselâm” buyurdu ki, (Lâ ilâhe illallah, diyerek, îmân›n›z› yenileyiniz!) Son-
ra, 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›lma-
l›s›n. Gece nemâz k›labilirsen, teheccüde kalkabilirsen, büyük se’âdet
olur.

[Cum’a, Arefe, Bayram, Kadr, Berât, Mi’râc, Aflûre, Mevlid ve Regâ-
ib gecelerinde ibâdet etmek çok sevâbd›r. Mevlânâ Muhammed Rebhâmî
“rahmetullahi aleyh” (R›yâd-un-nâs›hîn) kitâb›n›n, Hind basmas›, yüz-
yetmiflikinci sahîfesinde buyuruyor ki, büyük islâm âlimi, imâm-› Nevevî
“rahmetullahi aleyh”, (Ezkâr) kitâb›nda buyuruyor ki, gecenin oniki k›s-
m›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 böy-
ledir. (‹bni Âbidîn)in dörtyüzaltm›flbirinci (461) sahîfesindeki yaz›dan da,
böyle oldu¤u anlafl›lmakdad›r. (Hakây›k-› manzûme)de diyor ki, (f›kh ki-
tâblar›nda, sâat demek, bir mikdâr zemân demekdir. Nevevî, flâfi’î mezhe-
binde 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 Bu-
hârî, 671 [m. 1271] senesinde, Buhârâda vefât etmifldir.]

Zekât vermek de, islâm›n befl flart›ndan biridir. Zekât vermek elbette lâ-
z›md›r. [Birçok kitâblar, meselâ Murâd Molla kütübhânesinde, (1113) nu-
maral› (Surre-tül-fetâvâ) kitâb› ondördüncü sahîfesinde, (Zekât vermek lâ-
z›m olup da, (o sene vermeyip), özrsüz gecikdiren günâha girer ve flehâde-
ti kabûl olmaz) buyurmakdad›r.] Zekât› kolayca verebilmek için, alt›ndan
ve gümüflden ve ticâret eflyâs›ndan, fakîrlerin hakk› olan k›rkda biri, sene-
de 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 yok-
dur. Ay›r›rken, bir kerre niyyet etmek yetiflir. Herkes, fakîrlere ve zekât-
dan hakk› olanlara, bir senede ne kadar verece¤ini bilir. Buna göre zekâ-
t›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,
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her zemân muhtâclara yapd›¤› yard›m, yerini bulur. Bir sene içinde, fakîr-
lere 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›fl-
d›r›p vermelidir. Her sene, böyle ay›r›p, yavafl yavafl vermek câizdir. Yav-
rum! ‹nsanlar›n nefsi bahîldir, cimridir, tama’kârd›r. Allahü teâlân›n emr-
lerini yapmamakda 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 hak-
k› vard›r? O hâlde zekât› ve uflru seve seve vermek lâz›md›r.

Her ibâdeti seve seve yapmal›d›r. Kul hakk›na dokunmama¤a, hakk›
olanlar› ödeme¤e, titizlikle çal›flmal›d›r. Üzerimizde kimsenin hakk› kalma-
mas›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 kâ-
firlerin de mallar›na, canlar›na ve nâmûslar›na sald›rmamal›d›r. Kâfirlerin
kanûnlar›na da karfl› gelmemelidir.] ‹slâmiyyeti, dînini iyi bilen ve âh›re-
ti düflünen do¤ru âlimlere sorup ö¤renmelidir. Böyle mubârek insanlar›n
sözleri ve kitâblar›, te’sîrli olur. Bunlar›n nefeslerinin bereketi ile, sözleri-
ni 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 lü-
zûmlu 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¤ü-
ne kar›flal›m? Allahü teâlân›n Peygamberi “sallallahü aleyhi ve sellem” lâ-
z›m olan nasîhatlar›, aç›kça bildirmifl, söylenmedik birfley kalmam›fld›r. Fe-
kat 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 sözle-
ri çok iflitmifl oldu¤unu biliyorum. Fekat, yaln›z iflitmekle, birfley kazan›l-
maz. Duyduklar›n›, ö¤rendiklerini yapmak lâz›md›r. Bir hasta, ilâc›n› ö¤-
renebilir. Fekat, ilâc› kullanmad›kça, iyi olamaz. ‹lâc› bilmek, onu iyi ede-
mez. Bütün Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve âlimlerin “rahimehümul-
lah” milyonlarca sözleri ve binlerle kitâblar›, hep ifllemek içindir. Bilmek,
k›yâmetde fâideli de¤il, flefâ’atc› de¤il, azâb yap›lmas› için 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 bi-
liyorsun! Çünki, Allahü teâlây› seven ve unutm›yanlardan uzak kalman, o
se’âdet tohumunun aç›l›p büyümesine mâni’ oldu. Fekat, o tohumun çürü-
memifl 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›r-
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may›n›z! Bunlara s›¤›nmak, bunlarla berâber olmak ifltiyâk›n› kalbinize yer-
lefldiriniz! Bu büyüklere olan sevginiz sebebi ile, Allahü teâlân›n, kendi sev-
gisini içinize yerlefldirmesini ve kalbinizi, bu dünyâ çerçöplerine ba¤lamak-
dan kurtar›p, büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz! Fârisî beytler terce-
mesi:

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.

74
YETM‹fiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Mirzâ Bedî’uz-zemâna “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r. Fa-
kîrleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve islâmiyyete uymak lâz›m oldu¤u
bildirilmekdedir:

fierefli mektûbunuz ve latîf yaz›lar›n›z geldi. Allahü teâlâya hamd olsun!
Okuyunca, fakîrlere sevginiz ve ba¤l›l›¤›n›z anlafl›ld›. Çünki bu sevgi, se’â-
detin sermâyesidir. Onlar, Allahü teâlân›n celîsleridir, hep Onunla birlik-
dedirler. [Çünki, (Buhârî) ve (Müslim)de bildiriliyor. Bir hadîs-i kudsîde,
(Ben, kulumun zan etdi¤i gibiyim. Kulum beni zikr ederken, ben muhak-
kak onun ile berâber bulunurum) buyuruldu.] (Onlarla birlikde olanlar fla-
kî olmaz) buyuruldu. [Bu hadîs-i flerîf, (Buhârî) ve (Müslim) sahîhinde ya-
z›l›d›r. Onlar› bulamay›p, kitâblar›n› okuyanlar da flakî olmaz.] Resûlulla-
h›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, kâfirlere gâlib gelmesi ve ifllerin ko-
laylaflmas› için, muhâcirlerin fakîrleri hurmetine düâ buyurdu¤u, [Taberâ-
nîde ve Ebû Nu’aym ve Hâf›z-› Münzirînin “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în” (Tergîb) kitâb›nda] bildirilmekdedir. Peygamberimiz “aleyhissalâ-
tü vesselâm” muhâcirlerin fakîrlerinin flânlar›n› bildirmek için, (Saçlar› ka-
r›flm›fl çok kimse vard›r ki, kap›lardan kovulurlar. Allahü teâlâya yemîn et-
seler, yemîn etdikleri fleyi elbette yarat›p verir) buyurdu.

Ey mes’ûd insan! K›ymetli mektûbunuzda, (Dünyâ ve âh›retin sâhibi...)
yazm›fls›n›z. Bu söz, ancak Allahü teâlâ için söylenir. Elinden hiçbirfley gel-
miyen bir köle, nas›l olur da, herhangi bir bak›mdan sâhibi ile ortakl›¤› ara-
yabilir? Sâhib olmak yolunu tutabilir? Hele âh›retde. ‹ster hakîkat olarak,
isterse mecâz olarak düflünülsün, mâlik ve sâhib yaln›z Allahü teâlâd›r. Hak
teâlâ, k›yâmet günü, (Bugün, mülk kim içindir?) buyurur. Cevâb olarak yi-
ne kendisi, (Kahhâr, Gâlib olan bir Allah içindir) buyurur. O gün kullar için,
korkudan s›¤›nmakdan baflka birfley yokdur. Piflmânl›kdan, flaflk›nl›kdan
baflka birfley yapamazlar. Allahü teâlâ, o günün fliddetini, kullar›n s›k›nt›-
s›n›n çoklu¤unu bildirmek için, Hac sûresinin birinci [1] âyetinde meâlen,
(O günün zelzelesi çok büyük fleydir. O gün kad›nlar memedeki çocukla-
r›n› unuturlar. Hâmile hâtûnlar çocuklar›n› düflürürler. ‹nsanlar serhofl ol-
mufllar san›l›r. Onlar serhofl de¤ildir. Fekat, Allahü teâlân›n azâb› çok flid-
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detlidir) buyuruldu. Fârisî iki beyt tercemesi:

Sorulur o gün ifllerden, sözlerden,
Kalbi titrer Nebîlerin korkudan.

Enbiyân›n flafl›rd›¤› bir yerde,
Günâhlara özr bulmak nerede?

Nasîhatlar›n bafl› fludur ki, islâmiyyetin sâhibine “aleyhissalâtü vesselâ-
mü vetteh›yye” uymak lâz›md›r. Resûlullaha uym›yanlar, âh›retde azâbdan
kurtulamaz. Bundan sonra, dünyân›n süslerine düflkün olmamak, varl›¤›na
ve yoklu¤una ald›r›fl etmemek lâz›md›r. Çünki, Allahü teâlâ dünyây› sevmez,
ona k›ymet vermez. Bunun için, kulun dünyâl›¤› olmakdansa, olmamas›
dahâ iyidir. Dünyân›n kimseye fâide vermedi¤ini ve elden çabuk ç›kd›¤›n› her-
kes bilmekde, hattâ görmekdedir. Dünyân›n mal›na, mevk›’ine düflkün olan-
lar›n, bunlara kavuflmak için u¤rafl›p da, âns›z›n hepsini b›rak›p gidenlerin
hâlini görerek ibret al›n›z! Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin en üs-
tününe “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” uymakla flereflendirsin! Âmîn.

75
YETM‹fiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Mirzâ Bedî’uz-zemâna “rahmetullahi aleyh” yaz›l-
m›fld›r. Mahlûklar›n en üstününe uyma¤›, önce i’tikâd› düzeltme¤i, sonra f›kh
bilgilerini ö¤renme¤i bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet ve âfiyet versin! Dünyâ ve âh›ret se’âdetle-
rine kavuflmak için, dünyâ ve âh›retin efendisine “aleyhi ve alâ âlihissale-
vâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ” uymak lâz›md›r. Ona uymak
için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak, önce i’tikâd› dü-
zeltmek lâz›md›r. Bundan sonra, o büyüklerin Kur’ân-› kerîmden ve ha-
dîs-i flerîflerden anlay›p bildirdikleri halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet,
mendûb, mubâh ve müfltebeh [flübheli] bilgilerini ö¤renmek ve bütün ifl-
lerini bunlara uygun olarak yapmak lâz›md›r. Bu iki i’tikâd ve amel kanad-
lar› elde edildikden sonra, e¤er ezelde mes’ûd olmufl ise, mukaddes âle-
me uçmak nasîb olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz. Bu alçak
dünyâ, arkas›ndan koflma¤a de¤mez. Bunun, mal›n›n, mevk›’inin de¤eri
yokdur ki özenilsin. De¤erli, k›ymetli fleyleri aramal›d›r. Allahü teâlâ,
herfleyi bir sebeble yaratd›¤›, gönderdi¤i için, kendisine kavuflduran sebe-
bi, o vesîleyi Ondan istemelidir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir.

Bu fakîrlere “rahmetullahi aleyhim ecma’în” yak›nl›k göstererek yard›m
istiyorsunuz. Size müjdeler olsun! Sa¤lam olarak ve kazanarak geri döner-
siniz. Fekat, bir flart› gözetmek lâz›md›r. O da, kalbi yaln›z bir yere ba¤lamak-
d›r. Kalbi birkaç yere ba¤lamak, insan› harâb eder. (Bir yerde olan, her ye-
re kavuflur. Heryere da¤›lan hiçbir yer bulamaz) sözü meflhûrdur. Allahü te-
âlâ, Muhammed aleyhisselâm›n nûrlu caddesinde bulundursun. Do¤ru yol-
da olanlara ve Muhammed aleyhisselâm›n izinde bulunanlara selâm olsun!
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76
YETM‹fiALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, K›l›nc hâna gönderilmifl olup, terakkî, vera’ ve takvâ ile olur.
Mubâhlar›n fazlas›n› terk etmelidir. Hiç olmazsa, harâmlardan sak›n›p,
mubâhlar› azaltmal›d›r. Harâmlardan sak›nmak, iki dürlü oldu¤u bildiril-
mekdedir:

Allahü teâlâ, sizi her üzüntüden korusun. ‹nsanlar›n en üstününün “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” hurmeti için, her kusûrdan muhâfaza buyursun!

Sûre-i Haflrin yedinci âyetinde meâlen, (Resûlümün getirdi¤i emrleri al›-
n›z, itâ’at ediniz! Nehy, men’, yasak etdi¤i fleylerden sak›n›n›z!) buyurul-
du. Görülüyor ki, dünyâda felâketlerden, âh›retde azâbdan kurtulmak
için, iki fley lâz›md›r: Emrlere sar›lmak, yasaklardan sak›nmak! Bu ikisin-
den, en büyü¤ü, dahâ lüzûmlusu, ikincisidir ki, (Vera’) ve (Takvâ) denir. Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda, birisinin çok ibâdet etdi-
¤ini, çok u¤rafld›¤›n› söylediler. Birisinin de, yasak edilen fleylerden, çok sa-
k›nd›¤›n› söylediklerinde, (Hiçbirfley, vera’ gibi olamaz!) buyurdu. Ya’nî,
yasaklardan sak›nmak, dahâ k›ymetlidir buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde de, (Dî-
ninizin dire¤i vera’d›r) buyurdu. ‹nsanlar›n meleklerden dahâ üstün olabil-
mesi, vera’ sâyesindedir ve terakkî etmeleri, yükselmeleri bu sâyededir. Me-
lekler de, emrlere itâ’at etmekdedir. Hâlbuki melekler, terakkî edemiyor.
O hâlde, vera’a sar›lmak ve takvâ üzere olmak, herfleyden dahâ lüzûmlu-
dur. ‹slâmiyyetde en k›ymetli fley takvâd›r. Dînin temeli takvâd›r. Vera’ ve
takvâ, harâmlardan kaç›nmak demekdir. Harâmlardan temâmen kaç›na-
bilmek için, mubâhlar›n fazlas›ndan kaç›nmal›d›r. Mubâhlar›, lâz›m oldu-
¤u kadar, kullanmal›d›r. Bir insan, mubâh, ya’nî islâmiyyetin izn verdi¤i fley-
lerden, her istedi¤ini yapar, taflk›nca mubâh ifllerse, flübheli fleyleri yapma-
¤a bafllar. fiübheliler ise, harâm olanlara yak›nd›r. ‹nsan›n nefsi, hayvân gi-
bi, kendine düflkündür. Uçurum yan›nda dolaflan, birgün uçuruma düflebi-
lir. Vera’ ve takvây› tâm yapabilmek için, mubâhlar› lâz›m oldu¤u kadar kul-
lanmal›, zarûret mikdâr›n› aflmamal›d›r. Bu kadar›n› kullan›rken de, kul-
luk vazîfelerini yapabilmek için kullanma¤a niyyet etmelidir. Böyle niyyet
etmeden, az kullanmak da, günâh olur. Az› da ço¤u gibi zararl› olur. Mu-
bâhlar›n fazlas›ndan temâmen kaç›nabilmek, her vakt ve hele bu zemân-
da, hemen hemen mümkin de¤ildir. Hiç olmazsa, harâmlardan kaç›nmal›,
mubâhlar›n fazlas›ndan da elden geldi¤i kadar sak›nma¤a çal›flmal›d›r.
Mubâhlar, lüzûmundan fazla ifllendikde, piflmân olup tevbe etmelidir. Bu
iflleri, harâm iflleme¤e bafllang›ç bilmelidir. Allahü teâlâya s›¤›nmal› ve
yalvarmal›d›r. Bu piflmânl›k, tevbe ve yalvarmak, belki mubâhlar›n fazla-
s›ndan büsbütün sak›nmak yerine geçerek, böyle ifllerin âfetinden, zarar›n-
dan korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, (Günâh iflleyenlerin, boynunu
bükmesi, bana, ibâdet edenlerin gö¤sünü kabartmas›ndan dahâ iyi geliyor).

Harâmlardan kaç›nmak da, iki dürlüdür: Birinci k›sm›, yaln›z Allahü te-
âlân›n haklar›na dokunan günâhlardan kaç›nmakd›r. ‹kinci k›sm›, insanla-
r›n, mahlûklar›n haklar› da bulunan günâhlardan kaç›nmakd›r. ‹kinci k›s-
m›, dahâ mühimdir. Allahü teâlâ, hiçbirfleye muhtâc de¤ildir ve çok mer-
hametlidir. Kullar ise, pekçok fleye muhtâc olduklar› gibi, hasîs ve alçak-
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d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Üzerinde kul hak-
k› olan, mahlûklar›n mal›na, ›rz›na dokunan, ölmeden önce halâllafls›n, öde-
sin! Zîrâ o gün alt›n›n, mal›n de¤eri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar,
kendi sevâblar›ndan al›nacak, sevâblar› olmazsa, hak sâhibinin günâhlar›,
buna yüklenecekdir).

[‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” (Dürr-ül-muhtâr) kitâb›n› aç›klarken,
nemâza niyyet bahsi, ikiyüzdoksanbeflinci sahîfede buyuruyor ki, (K›yâmet
günü, hak sâhibi, hakk›n› afv etmezse, bir dank hak için, cemâ’at ile k›l›n-
m›fl, kabûl olmufl yediyüz nemâz› al›n›p, hak sâhibine verilecekdir). Bir
dank, dirhemin alt›da biri, yaklafl›k olarak, yar›m gram gümüfldür.]

Birgün, Eshâb-› kirâma karfl›: (Müflis kime denir, biliyor musunuz?) bu-
yuruldukda: (Paras› ve mal› kalmayan kimseye diyoruz) dediler. Buyurdu
ki: (Ümmetim aras›nda müflis, flu kimsedir ki, k›yâmet günü, defterinde çok
nemâz, oruc ve zekât sevâb› bulunur. Fekat, bir kimseye sövmüfl, iftirâ et-
mifl, mal›n› alm›fl, kan›n› dökmüfl, dö¤müfl. Sevâblar›, bu hak sâhiblerine da-
¤›t›l›r. Haklar› ödenmeden önce, sevâblar› biterse, hak sâhiblerinin günâh-
lar›, bunun üzerine yükletilir. Sonra Cehenneme at›l›r). [Bu hadîs-i flerîf de
gösteriyor ki, Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her-
hangi birine dil uzatan, sö¤en, iftirâ eden, âh›retde muhakkak cezâs›n›
görecekdir.]

Sizin için ne kadar hamd etsek, ne kadar teflekkür etsek azd›r. Çünki si-
zin mubârek vücûdunüz sâyesinde, büyük Lâhor flehrinde, böyle bir ze-
mânda, ahkâm-› islâmiyyenin ço¤u meydâna ç›kmakda, tatbîk edilmekdedir.
Bu memleketde din kuvvetlenmekde, islâmiyyet yerleflmekdedir. Bu fakîre
göre, Lâhor flehri, Hindistân›n kalbi gibidir. Bu flehrin hayr ve bereketi,
bütün Hindistân flehrlerine yay›lmakdad›r. ‹slâmiyyetin bu flehrde kuvvet-
lenmesi, bütün flehrlerde kuvvetlenmesine yol aç›yor. Allahü sübhânehü
ve teâlâ, kuvvetinizi artd›rs›n. Her iflinizde yard›mc›n›z olsun! Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ümmetimden, hak üzere olan, do¤ru
yolda yürüyen, her zemân bulunacakd›r. Bunlara karfl› duranlar, bunlara za-
rar yapamaz. Bunlar, Allahü teâlân›n takdîr etdi¤i sâate kadar, ifllerini yapa-
cakd›r). ‹lm deryâs›, bafl›m›n tâc› olan hocama karfl› kuvvetli ba¤l›l›¤›n›z› dü-
flünerek, flu birkaç sat›r›mla, o k›ymetli sevgiyi tâzelemek istedim. Râhats›z
etmemek için bu kadar yaz›yorum. Cenâb-› Hak, zât-i âlînizi hakîkî devlet-
lere ve sonsuz se’âdetlere kavufldursun. Sevgili Peygamberi “aleyhi ve alâ âli-
hissalevât vetteslîmât” hurmetine düâm› kabûl buyursun! Âmîn.

77
YETM‹fiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Cebbârî hâna yaz›lm›fld›r. Allahü teâlâya ibâdetin nas›l
olaca¤› bildirilmekdedir:

Her dürlü hamd, Allahü teâlâ içindir. Onun seçdi¤i kullar›na selâm ol-
sun. Fârisî beyt tercemesi:

Allahdan baflkas›na tap›nmak hiçdir,
Hiç ile u¤raflmak ise delilikdir.
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Bîçûn ve bî-çigûne olan ya’nî nas›l oldu¤u bilinemiyen bir yaratana
“celle sultânüh” ibâdet edebilmek için, Ondan baflka fleylere kul olmakdan
kurtulmak, kalbini Ondan baflka hiçbirfleye ba¤lamamak lâz›md›r. Bunun
da iflâreti, alâmeti, Ondan gelen ni’metler ile s›k›nt›lar› birbirinden baflka
dürlü karfl›lamamakd›r. Bafllang›çda, Onun gönderdi¤i ni’metler, verdi¤i s›-
k›nt›lardan dahâ tatl› gelir. Fekat, bu makâm›n sonuna var›l›nca, her ifl Ona
b›rak›l›r. Her gönderdi¤i uygun gelir, tatl› gelir. Onun ni’metine kavuflmak
ve azâb›ndan kurtulmak için yap›lan ibâdet, kendi kendine tap›nmak olur.
Kendi kurtuluflu ve râhatl›¤› için çal›flm›fl olur. Fârisî beyt tercemesi:

Arzûlar›n›n ard›nda kofldukça sen.
âfl›k›m deyince, yalan söylersin!

Bu ni’mete kavuflmak, tâm Fenâ ile olur. Kalbi ona ba¤lamak, Onun zâ-
t›n› sevmekle olur. Bu ba¤lant›, bu teveccüh de, Vilâyet-i hâssa-i Muham-
mediyyenin “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye” bafllang›c›d›r. Bu
büyük ni’mete kavuflmak da, Onun dînine tâm uymakla ele geçebilir “aley-
hi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ”. Çünki, her Pey-
gambere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” Peygamberlik yolundan gön-
derilmifl olan din, o Peygamberin vilâyetine uygundur. Çünki, vilâyetde sâ-
likin yüzü, büsbütün Allahü teâlâya karfl›d›r. Onu Peygamberlik makâm›-
na indirdikleri zemân, o nûr ile birlikde iner. O üstünlük, insanlar aras›n-
da bulundu¤u zemân da, kendinde bulunur. Peygamberlik makâm›n›n de-
recelerine kavuflmak da, hep bu nûr ile olur. Bunun içindir ki, (Bir Peygam-
berin vilâyeti, kendi Peygamberli¤inden dahâ üstündür) demifllerdir. Gö-
rülüyor ki, her Peygamberin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yolu ken-
di vilâyetlerine uygundur. Onun yoluna uymak, Onun vilâyetine kavuflma-
¤a sebeb olur.

Süâl: O Serverin “aleyhissalâtü vesselâm” yoluna uyanlardan birço¤u,
o Serverin vilâyetine kavuflam›yor. Baflka bir Peygamberin makâm› alt›n-
da bulunuyor. Onun vilâyetine kavufluyor. Bu nas›l oluyor?

Cevâb: Peygamberimizin “aleyhissalâtü vesselâm” yolu, bütün yollar›
kendinde toplam›fld›r. Ona indirilmifl olan kitâb, gökden inmifl kitâblar›n
hepsini içine alm›fld›r. Bundan dolay›, bu dîne uymak, bütün dinlere uymak
olur. Sâlik, yarad›l›fl›nda hangi Peygambere “salevâtullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” uygun oldu ise, onun vilâyetini al›r. fiunu da bildirelim ki, Onun vi-
lâyeti “aleyhissalâtü vesselâm” bütün Peygamberlerin “aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât” vilâyetlerini kendinde toplam›fld›r. Onlar›n vilâyetlerinden
birine kavuflmak, bu vilâyetin parçalar›ndan bir parçaya kavuflmak olur. Bu
vilâyetin kendisine ya’nî o vilâyetlerin toplam›na kavuflamamak, Resûlul-
laha tâm uyamamakdan ileri gelmekdedir. Tâm uyamaman›n dereceleri var-
d›r. Bunun için, elde edilen vilâyetler de, baflka baflka olur. Tâm uymak ele
geçerse, bu vilâyetin kendine kavuflulur. Baflka bir Peygamberin “salevâ-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dînine uyan bir kimsede, vilâyet-i hâssa-i Mu-
hammediyye “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmâtü vetteh›yyât” hâs›l
olsayd›, yukardaki süâl sorulabilirdi. Hâlbuki, böyle birfley olmam›fld›r.

Bize ni’metlerini gönderen ve do¤ru yola kavuflduran ve sa¤lam dîni ih-
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sân eden Allahü teâlâya hamd olsun! Do¤ru yol, Muhammed aleyhisselâ-
m›n yoludur. Onun dînidir. Yasîn sûresinin bafl›nda, (Sen elbette Peygam-
berlerdensin. Tâm do¤ru yoldas›n!) meâlindeki âyet-i kerîmeler, böyle
oldu¤unu göstermekdedir. Allahü teâlâ bizi ve sizi, o yüce Peygamberin
“aleyhissalâtü vesselâm” dînine uymakla flereflendirsin. Ona tâm uyanla-
r›n ve Evliyâs›n›n büyüklerinin hurmeti için “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn. Bu düâm›z› size ulafld›ran zât›n yol-
culu¤u sizin taraf›n›za olunca bu birkaç kelime ile muhabbet zincirini ha-
rekete getirdi. Vesselâmü aleyküm ve rahmetullahi sübhânehü ledeyküm.

78
YETM‹fiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Cebbârî hâna yaz›lm›fld›r. Sefer der Vatan ve seyr-i âfâ-
kî ve enfüsî bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, do¤ru olan bu islâmiyyetin caddesinde ilerlemek ihsân ey-
lesin! Dehli ve Egre yolculu¤undan geri döneli birkaç gün oldu. Al›fld›¤›-
m›z vatanda yine yerlefldik. (Vatan› sevmek îmândand›r) hadîs-i flerîfinde
bildirilen sevgi, kendini gösterdi. [Bunun hadîs oldu¤u (Mesnevî)de de bil-
dirilmekdedir.] Vatana kavufldukdan sonra, yolculuk olursa, vatan içinde
olur. (Sefer der Vatan) Nakflibendiyye büyüklerinin “kaddesallahü teâlâ es-
rârehüm” temel sözlerinden biridir. Bu tarîkatde bu seferi, dahâ bafllang›c-
da tatd›r›rlar. Nihâyeti bafllang›cda yerlefldirdikleri buradan belli olur. Bu
yolun yolcular›ndan dilediklerini (Meczûb-i sâlik) yaparlar. ‹nsan›n d›-
fl›nda ilerletirler. (Seyr-i âfâkî) denilen bu d›fl yolculuk bitdikden sonra
(Seyr-i enfüsî) denilen insan›n içindeki yolculu¤a bafllat›rlar. (Sefer der Va-
tan), bu ikinci yolculuk demekdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu büyük ni’meti, bakal›m kime verirler?

Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun,
Zevall› fakîr âfl›k, birkaç damlayla doysun.

Bu büyük ni’mete kavuflmak, ancak gelmifllerin ve geleceklerin efendi-
sine “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteh›yyâti ekmelü-
hâ” uymakla ele geçebilir. Bir kimse, kötü huylar›n› yok etmezse ve emr-
lere uyarak ve yasaklardan sak›narak kendini süslemezse, bu ni’metin ko-
kusunu bile duyamaz. ‹slâmiyyetden k›l ucu kadar bile ayr›lan bir kimse-
de ahvâl ve mevâcid hâs›l olursa, bunlara istidrâc denir ki, onu dünyâda ve
âh›retde rezîl olma¤a sürükler. Allahü teâlân›n sevgili Peygamberine
“aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” ayak
uydurmayan bir kimse, felâketlerden kurtulamaz. Birkaç günlük dünyâ ha-
yât›n›, Hak teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri yapmakla geçirmelidir. Bir kimse-
nin ifllerinden, onun sâhibi râz› olmazsa, onun yaflamas› nas›l olur? Hak te-
âlâ, onun büyük, küçük her yapd›¤›n› bilmekde ve görmekdedir. Hâz›rd›r
ve nâz›rd›r. Utanmak lâz›md›r. E¤er bir kimsenin, onun çirkin ve kötü ifl-
lerini gördü¤ünü anlasa, onun gördü¤ü yerde bozuk birfley yapmaz. Ayb-
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lar›n›, kusûrlar›n› onun gördü¤ünü istemez. Müslimânlara ne oldu ki, Hak
teâlân›n hâz›r oldu¤unu bilerek, Onun be¤enmedi¤i fleyleri yapmakdan s›-
k›lm›yorlar? Bu nas›l müslimânl›kd›r? Hak teâlâya, kendi kusûrlar›n› gö-
ren bir kimse kadar k›ymet vermiyorlar. Nefslerimizin kötülüklerinden ve
ifllerimizin bozuk olmas›ndan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Hadîs-i flerîfde, (Lâ
ilâhe illallah diyerek îmân›n›z› tâzeleyiniz!) buyuruldu. fiân›, flerefi çok bü-
yük olan bu sözle her ân, îmân› tâzelemeli. Uygunsuz ifllerin hepsinden Al-
lahü teâlâya tevbe etmeli, Ona yalvarmal›d›r! Belki, tevbe etmek için bafl-
ka zemân ele geçmez. Hadîs-i flerîfde, (Sonra yapar›m diyenler helâk oldu)
buyuruldu. Ya’nî, iyi iflleri gecikdirenler, bu günün iflini yar›na b›rakanlar
aldand›, ziyân etdi. Bofl zemân› k›ymetlendirmelidir. Bu zemânlarda, Al-
lahü teâlân›n be¤endi¤i fleyleri yapmal›d›r. Tevbe yapabilmek, Hak teâlâ-
n›n büyük ni’metlerinden biridir. Hak teâlâdan, her ân bu ni’meti isteme-
lidir. ‹slâmiyyeti iyi bilen ve hakîkat âleminden haberi olan Allah adamla-
r›ndan yard›m beklemeli, bunlardan imdâd istemelidir. Böylece, Hak teâ-
lân›n lütfuna kavuflarak, Onun mukaddes taraf›na çekilir. Ona karfl› bafl kal-
d›ramaz olur. ‹slâmiyyetden k›l ucu kadar ayr›l›k bulundukça, kendini
tehlükede bilmelidir. Bu ayr›l›klar›n, uygunsuzluklar›n hepsini yok etme-
lidir. Fârisî beyt tercemesi:

Kurtulurum sanma sak›n, ey Sa’dî hoca!
Muhammed aleyhisselâma uymad›kca.

Ehlüllah, ya’nî Allah adamlar›na karfl› gelmekden çok sak›nmal›d›r.
Hele arada pîrlik ve rehberlik ba¤› varsa ve ondan istifâde yolu aç›lm›fl ise,
onun ufak bir fleyini be¤enmemek, öldürücü zehr olur. Dahâ çok yazma-
¤a lüzûm yok san›r›m. Bu birkaç kelime de, aram›zdaki muhabbet ve ihlâs
dolay›s› ile yaz›ld›. Sizi usand›rm›yaca¤›m›z› san›r›m.

fiununla da bafl›n›z› a¤r›tay›m ki, Molla Ömer ve fiâh Hüseyn, temiz kim-
selerin çocuklar›d›r. Hizmetinizde bulunmak istiyorlar. Hizmetcileriniz
aras›na girmeleri umulur. ‹smâ’îl de bu dilekle hizmetinize gelmifldir. Bi-
nece¤i yok ise de, hâline uygun bir ifl bulaca¤› ümmîdindedir. Bafl›n›z› da-
hâ a¤r›tm›yay›m. Vesselâm, vel-ikrâm.

79
YETM‹fiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine Cebbârî hâna yaz›lm›fl olup, bu parlak dînin geçmifl din-
lerin herbirini bir araya getirmifl oldu¤unu ve bu dîne uymak, bütün din-
lere uymak olaca¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i parlak dîne uymak ve
bu do¤ru yolda ilerlemek, böylece r›zâs›na, sevgisine kavuflmak nasîb ey-
lesin! Çünki, Allahü teâlâ, bütün ismlerinin ve s›fatlar›n›n kemâllerini, üs-
tünlüklerini, en sevgili kulu ve resûlü olan Muhammed aleyhisselâmda top-
lam›fld›r. Bütün bu üstünlükler, kula yak›flacak fleklde Onda görünmekde-
dir. Ona indirilmifl olan kitâb, ya’nî Kurân-› kerîm, bütün Peygamberlere
“aleyhimüsselâm” indirilmifl olan kitâblar›n hepsinin hulâsas›d›r. Hepsin-
de bildirilmifl olanlar, bunda da vard›r. Bu büyük Peygambere “aleyhissa-
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lâtü vesselâm” verilmifl olan din de, geçmifl dinlerin hepsinin süzülmüfl kay-
ma¤› gibidir. Hak olan, do¤ru olan bu dînin bildirdi¤i her ifl, geçmifl dinler-
de bildirilen amellerden, ifllerden seçilmifl, al›nm›fld›r. Ayr›ca meleklerin ifl-
lerinden de seçilmifl al›nm›fl bulunmakdad›r. Meselâ, meleklerden bir k›s-
m›na rükü’ etmek emr olunmufldur. Birçoklar›na secde etmek, baflka me-
leklere de k›yâm, ya’nî ayakda ibâdet etmeleri emr edilmifldir. Bunun gi-
bi, geçmifl ümmetlerden ba’z›s›na yaln›z sabâh nemâz› emr edilmifldi. Bafl-
kalar›na, baflka vaktlerin nemâz› emr olunmufldu. Geçmifl ümmetlerin ve
mukarreb meleklerin ibâdetlerinden, amellerinden süzülenleri, seçilenle-
ri, bu dinde emr olundu. Bunun için, bu dîni tasdîk etmek, inanmak ve bu
dînin emrlerine uymak, geçmifl bütün dinleri tasdîk etmek ve hepsine uy-
mak olur. Demek oluyor ki, bu dîni tasdîk edenler, ümmetlerin en hayrl›-
s›, en iyileri olur. Bu dîne inanm›yan, be¤enmiyen, buna uymak istemiyen
de, geçmifl dinlerin hepsine inanmam›fl, hiçbirine uymam›fl olur. Bunun gi-
bi, insanlar›n en üstünü, iyilerin seçilmifli olan Muhammed aleyhisselâma
inanm›yan, o büyük Peygambere dil uzatan bir kimse, Allahü teâlân›n
ismlerinin ve s›fatlar›n›n kemâllerine, üstünlüklerine inanmam›fl olur. Re-
sûlullaha “aleyhissalâtü vesselâm” inanmak, Onun üstünlü¤ünü anlamak
da, bütün kemâlleri anlamak ve inanmak olur. Demek ki, bu yüce Peygam-
bere inanm›yan, Onun getirdi¤i dîni be¤enmeyen kimse, ümmetlerin, in-
sanlar›n en kötüsü, en afla¤›s›d›r. Bunun içindir ki, Tevbe sûresinin doksan-
sekizinci [98] âyetinde meâlen, (A’râb›n küfrleri ve münâf›kl›klar›, baflka-
lar›n›nkinden dahâ fliddetlidir) buyuruldu.

Fârisî iki beyt tercemesi:

Arabistânda do¤an, Muhammed “aleyhisselâm”,
Dünyâ ve âhiretin efendisi Odur hemân!

Toprak alt›nda kals›n, ezilsin, bats›n her zemân,
Onun kap›s›nda toz, toprak olmak istemiyen!

Bütün ni’metleri, iyilikleri gönderen Allahü teâlâya hamd olsun ki, si-
zin bu islâmiyyeti ve onun sâhibini sevdi¤iniz, iyice inand›¤›n›z ve uygun-
suz davran›fllar›n›za piflmân oldu¤unuz görülmekdedir. Allahü teâlâ bu uya-
n›kl›¤›n›z› artd›rs›n! Âmîn.

Allahü teâlâya hamd ve flükr olsun ki, bu islâmiyyete ve islâmiyyetin sâ-
hibine “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye” güzel i’tikâd ve güzel düflün-
ce, güzel fleklde sizde görülmekde ve dâimâ uygunsuz hareketlerinize pifl-
mân olmak elinize geçmekdedir. Allahü teâlâ dahâ ço¤unu nasîb eylesin.

‹kinci olarak flunu da ricâ edeyim ki, düâc›n›z›n bu mektûbunu size ge-
tiren fieyh Mustafâ, Kâdî fiüreyhin soyundand›r. O temiz sülâlenin ço-
cuklar› bu memleketde sayg› gören büyüklerden olmufllard›r. Maddî bak›m-
dan da râhat yaflam›fllard›r. Ad› geçen fleyh Mustafân›n maâfl› yokdur. Bu
yüzden asker olmak yolundad›r. Senedler ve emrler de yan›ndad›r. Umu-
lur ki, sizin vâs›tan›zla, bu s›k›nt›dan kurtulup, cem’iyyete kavuflur. Dahâ
fazla yaz›p bafl›n›z› a¤r›tm›yay›m. Kendisini sadr-› a’zama o fleklde ›smar-
lay›n›z ki, ifli olsun ve tefrikadan kurtulup cem’iyyete ulafls›n. Vesselâm vel
ikrâm.
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80
SEKSEN‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yaz›lm›fld›r. Yetmiflüç f›rka için-
de, kurtulan bir f›rkan›n, Ehl-i sünnet f›rkas› oldu¤unu bildirmekdedir:

Hak teâlâ, Muhammed Mustafân›n “alâ sâhibihessalâtü vesselâm” nûr-
lu caddesinde yürümek nasîb eylesin! Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir.

Hadîs-i flerîfde, müslimânlar›n yetmiflüç f›rkaya ayr›lacaklar› bildirildi.
Bu yetmiflüç f›rkadan herbiri, islâmiyyete uydu¤unu iddi’â etmekdedir. Ce-
hennemden kurtulaca¤› bildirilen bir f›rkan›n kendi f›rkas› oldu¤unu söy-
lemekdedir. Mü’minûn sûresi, ellidördüncü [54] ve Rûm sûresi otuzikinci
âyetinde meâlen, (Her f›rka, do¤ru yolda oldu¤unu sanarak, sevinmekde-
dir) buyuruldu. Hâlbuki, bu çeflidli f›rkalar aras›nda kurtulucu olan birinin
alâmetini, iflâretini, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle
bildirmekdedir: (Bu f›rkada olanlar, benim ve Eshâb›m›n gitdi¤i yolda
bulunanlard›r). ‹slâmiyyetin sâhibi kendini söyledikden sonra, Eshâb-›
kirâm› da “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, söylemesine lüzûm ol-
mad›¤› hâlde, bunlar› da söylemesi, (Benim yolum, Eshâb›m›n gitdi¤i yol-
dur. Kurtulufl yolu, yaln›z Eshâb›m›n gitdi¤i yoldur) demekdir. Nitekim Ni-
sâ sûresi, yetmifldokuzuncu âyetinde meâlen, (Resûlüme itâ’at eden, elbet-
te Allahü teâlâya itâ’at etmifldir) buyuruldu. Resûle itâ’at, Hak teâlâya itâ’at
demekdir. Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” uymamak, Allahü teâlâya is-
yând›r. Allahü teâlâya itâ’atin, Resûlüne itâ’atden baflka oldu¤unu sanan-
lar için nâzil olan, Nisâ sûresinin, (Allahü teâlân›n yolu ile, Resûlünün yo-
lunu birbirinden ay›rmak istiyorlar. Senin söylediklerinin ba’z›s›na inan›-
r›z, ba’z›s›na inanmay›z diyorlar. ‹kisi aras›nda ayr› bir yol açmak istiyor-
lar. Bunlar, elbette kâfirdir) meâlindeki yüzk›rkdokuzuncu âyeti, bunlar›n
kâfir olduklar›n› bildiriyor. Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” yolunda gitmeyip de, Peygambere “aleyhissalâtü vesselâm” uydu-
¤unu söyliyen, yan›l›yor. Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” uymufl de¤il, is-
yân etmifl oluyor. Böyle yol tutan, k›yâmetde kurtulam›yacakd›r. Mücâde-
le sûresinin, (Do¤ru birfley yapd›klar›n› san›yorlar. Biliniz ki, onlar yalan-
c›d›r, kâfirdir) meâlindeki onsekizinci âyeti bu gibilerin hâlini gösteriyor.

Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yolunda giden, hiç flübhe yok ki,
Ehl-i sünnet vel cemâ’at f›rkas›d›r. Allahü teâlâ, bu f›rkan›n yorulma-
dan, y›lmadan çal›flan büyüklerine, bol bol mükâfat versin! Cehennemden
kurtulan f›rka, yaln›z bunlard›r. Çünki, Peygamberimizin “sallallahü aley-
hi ve sellem” Eshâb›na “aleyhimürr›dvân” dil uzatan, bunlara uymakdan,
elbette mahrûmdur.

[fiî’îler, oniki k›smd›r. Her k›sm› da kollara ayr›lm›fld›r. Ba’z›s› abdest-
siz, guslsüz gezer. Nemâz k›lanlar› azd›r. Hepsinin i’tikâd›, inan›fl› Ehl-i sün-
netden ayr›d›r. Alevî de¤ildirler. (Alevî), Ehl-i beyti seven, onlar›n yolun-
da giden kimse demekdir. ‹mâm-› Alîye ve bunun hazret-i Fât›madan
olan çocuklar›na (Ehl-i beyt) denir. Ehl-i beyti sevmek flerefini Ehl-i sün-
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net kazanm›fl, onlar› sevme¤i, onlar›n yolunda bulunma¤›, son nefesde îmân
ile gitmenin alâmeti, iflâreti demifldir. O hâlde alevî, Ehl-i sünnetdir. Bu-
nun için, alevî olmak isteyen kimsenin, Ehl-i sünnet olmas› lâz›md›r. Bu-
gün, z›nd›klar ve müslimânl›kla ilgileri olm›yan kimseler, mubârek Alevî
ismini Ehl-i sünnetden al›p, kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu güzel is-
min gölgesi alt›nda, gençleri aldatma¤a, Resûlullah›n yolundan ay›rma¤a
u¤rafl›yorlar. Bu konuda, (Eshâb-› Kirâm) ve (Hak Sözün Vesîkalar›) ki-
tâblar›m›zda genifl bilgi vard›r.]

Mu’tezilî f›rkas› ise, sonradan meydâna ç›km›fld›r. Bunun kurucusu olan
Vâs›l bin Atâ, Hasen-i Basrînin “rahmetullahi aleyh” talebesinden idi.
Îmân ile küfr aras›nda, bir üçüncü k›sm bulundu¤unu söyliyerek, Hasen-i
Basrînin yolundan ayr›ld›¤› için, Hasen-i Basrî, buna (‹’tezele annâ) buyur-
du ki, bizden ayr›ld› demekdir. Di¤er bütün f›rkalar da, sonradan meydâ-
na ç›kd›.

Eshâb-› kirâma dil uzatmak, Allahü teâlân›n Peygamberine “sallallahü
aleyhi ve sellem” dil uzatmak olur. (Eshâb-› kirâma sayg› göstermiyen, Al-
lahü teâlân›n Resûlüne îmân etmemifldir) buyuruldu. Çünki, onlar›n kötü-
lenmesi, sâhiblerinin, efendilerinin “sallallahü aleyhi ve sellem” kötülen-
mesi olur. Böyle yanl›fl i’tikâda düflmekden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ç›kan ahkâm› bizlere getiren,
Eshâb-› kirâmd›r. Onlara dil uzat›l›nca, onlar›n getirdi¤i fley de, k›ymetden
düfler. ‹slâmiyyeti bizlere getiren, Eshâb-› kirâm aras›ndan belli kimseler
de¤ildir. Bunda, herbirinin hizmeti, pay› vard›r. Hepsi adâletde, do¤ruluk-
da, ö¤retmekde müsâvîdir. Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” herhan-
gi birine dil uzat›l›nca, dîn-i islâm kötülenmifl, sö¤ülmüfl olur. Allahü teâ-
lâ, bu çirkin hâle düflmekden hepimizi korusun!

Eshâb-› kirâma sö¤en e¤er, (Biz, yine Eshâb-› kirâma uyuyoruz. Onla-
r›n hepsine uymak, flart de¤ildir. Hattâ mümkin de¤ildir. Çünki, sözleri bir-
birine uym›yor. Yollar› baflka baflkad›r) derse, bunlara deriz ki: Eshâb-› ki-
râmdan ba’z›s›na uymufl olmak için, hiçbirini inkâr etmemek lâz›md›r. Bir
k›sm›n› be¤enmeyince, baflka k›sm›na uyulmufl olamaz. Çünki, meselâ
Emîr [Alî] “rad›yallahü anh”, di¤er üç halîfeyi büyük biliyor, hurmet edi-
yor ve uyulma¤a lây›k olduklar›n› biliyordu. Bunlara, seve seve bî’at etmifl,
hilâfetlerini kabûl etmifldi. Di¤er üç halîfeyi sevmedikçe, Emîre “rad›yal-
lahü teâlâ anhüm” uydu¤unu söylemek yalan olur, iftirâ olur. Hattâ, Emî-
ri be¤enmemek, onun sözlerini, hareketlerini, kabûl etmemek olur. Alla-
hü teâlân›n arslan› Alî “rad›yallahü anh” için, onlar› idâre ediyordu, yüz-
lerine gülüyordu demek, câhilce, ahmakca söz olur. Allah›n arslan›n›n, o
kadar ilm ve kahramanl›¤› ile, tâm otuz sene, üç halîfeye karfl› düflmanl›-
¤›n› saklay›p, dost göründü¤ünü ve onlarla yalandan arkadafll›k etdi¤ini han-
gi akl kabûl eder? En afla¤› bir müslimân bile böyle iki yüzlülük yapamaz.
Emîri “rad›yallahü anh” bu kadar küçülten, âciz, hîleci ve münâf›k yapan
böyle sözlerin çirkinli¤ini anlamak lâz›md›r. Allah göstermesin, Emîrin “ra-
d›yallahü anh” böyle oldu¤unu, bir ân kabûl etsek bile, Peygamber efen-
dimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bu üç halîfeyi “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” medh etmesine, büyültmesine, bütün yaflad›¤› müddet-
çe, bunlara k›ymet vermesine ne diyecekler? Peygamber “sallallahü aley-
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hi ve sellem” efendimize de, iki yüzlü mü diyecekler? Hâflâ! Bu, hiç olamaz.
Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤ruyu bildirmesi vâcibdir. ‹dâ-
re ediyordu diyen z›nd›k olur, dinsiz olur. Mâ’ide sûresi, yetmiflinci âyetin-
de meâlen, (Ey k›ymetli Resûlüm! Rabbinden sana indirileni, herkese
ulafld›r! Bunlar›, do¤ru bildirmezsen, Peygamberlik vazîfeni yapmam›fl
olursun! Allahü teâlâ, seni, düflmanl›k etmek istiyenlerden korur) buyurul-
du. Kâfirler diyordu ki, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, vahy olu-
nan fleylerden, ifline gelenleri söylüyor, ifline gelmiyenleri söylemiyor. Bu-
nun üzerine, bu âyet-i kerîme gelerek herfleyi do¤ru söyledi¤i bildirildi. Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, âh›rete teflrîf edinceye kadar, üç
halîfeyi hep över, baflkalar›ndan üstün tutard›. Demek ki, bunlar› övmek,
üstün tutmak, hatâ olamaz, yanl›fl yol olamaz.

Îmân edilecek fleylerde Eshâb-› kirâm›n hepsine uymak lâz›md›r. Çün-
ki, i’tikâd edilecek fleylerde, birbirlerinden hiç ayr›l›klar› yokdur. Fürû’da,
ya’nî yap›lacak ifllerde ayr›lma olabilir.

Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” birine dil uza-
tan kimse, hepsini lekelemifl olur. Çünki, hepsinin îmân›, i’tikâd› birdir. Bi-
rine dil uzatan, hiçbirine uymam›fl olur. Birbirlerine uygun olmad›klar›n›,
aralar›nda birlik bulunmad›¤›n› söylemifl olur. Onlardan birini kötülemek,
onun söylediklerine inanmamak olur. Tekrâr söyliyelim ki, islâmiyyeti
bizlere bildiren, onlar›n hepsidir. Onlar›n herbiri âdildir, do¤rudur. Herbi-
rinin islâmiyyetde bildirdi¤i birfley vard›r. Herbiri âyet-i kerîmeleri getire-
rek, Kur’ân-› kerîm toplanm›fld›r. Bir k›sm›n› be¤enmiyen, islâmiyyeti bil-
direni be¤enmemifl olur. Görülüyor ki, bu kimse, islâmiyyetin hepsini yap-
mam›fl olur. Böyle olan da, Cehennemden kurtulabilir mi? Bekara sûresi,
seksenbeflinci âyetinde meâlen, (Kur’ân-› kerîmin bir k›sm›na inan›yorsu-
nuz da, bir k›sm›na inanm›yor musunuz? Böyle yapanlar›n cezâs›, dünyâ-
da, rezîl, rüsvâ olmakd›r. Âh›retde de, en fliddetli azâba at›lacaklard›r)
buyuruldu.

Kur’ân-› kerîmi Osmân “rad›yallahü anh” toplad›. Hattâ, Ebû Bekr-i S›d-
dîk ile Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” toplad›. Emîrin “rad›yallahü
anh” toplad›¤› Kur’ân-› kerîm, bundan baflkad›r. Görülüyor ki, bu büyük-
leri kötülemek, Kur’ân-› kerîmi kötüleme¤e kadar gidiyor. Allahü teâlâ, bü-
tün müslimânlar›, böyle belâya düflmekden korusun! fiî’î mezhebinin müc-
tehidlerinden birine sordular ki: Kur’ân-› kerîmi, Osmân “rad›yallahü
anh” toplam›fld›r. Onun toplam›fl oldu¤u, bu Kur’ân için ne dersiniz? Ona
bir kusûr bulmakda, hiç fâide göremem. Çünki, Kur’ân-› kerîme dil uzat›-
l›rsa, din y›k›l›r dedi.

Akl› olan kimse, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
vefât etdi¤i gün, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în”
hepsinin, yanl›fl bir kararda birlefleceklerini, elbette söyliyemez. Hâlbuki
o gün, Eshâb-› kirâmdan otuzüçbin adedi, hep birden, istekle ve seve se-
ve Ebû Bekr-i S›ddîk› “rad›yallahü anhüm” halîfe yapd›. Otuzüçbin Sahâ-
bînin, yanl›fl bir iflde, söz birli¤i yapmas›, olacak fley de¤ildir. Nitekim,
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim yanl›fl bir ifl üze-
rinde, söz birli¤i yapmaz!) buyurmufldu. Emîrin “rad›yallahü anh” önceden,
üzülmesi, o konuflmalar için, kendisi ça¤r›lmad›¤›ndan idi. Kendisi de böy-
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le oldu¤unu bildirmifl ve (Konuflma¤a geç ça¤r›ld›¤›m için üzülmüfldüm.
Yoksa, iyi biliyorum ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hepimizden üstündür)
buyurmufldu. Kendisinin geç ça¤r›lmas›n›n sebebi vard›. Ya’nî, o zemân,
Ehl-i Beytin aras›nda idi. Onlar› tesellî ediyordu.

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm› “rad›yal-
lahü teâlâ aleyhim ecma’în” aras›nda olan ayr›l›klar, nefsin isteklerinden,
kötü düflüncelerden de¤ildi. Çünki onlar›n mubârek nefsleri tezkiye bulmufl,
tertemiz olmufldu. Emmârelikden kurtulmufl, itmînâna [do¤ruyu anlama-
¤a, inanma¤a] kavuflmufldu. Onlar›n bütün istekleri, islâmiyyete uymakd›.
Ayr›l›klar›, ictihâd ayr›l›¤› idi. Do¤ruyu meydâna ç›karmak içindi. Yan›lan-
lar›na da, Allahü teâlâ bir derece sevâb verecekdir. Do¤ru olanlara, en az
iki derece vard›r. O büyüklerin hiçbirini, dilimizle incitmemeliyiz. Herbi-
ri için hep iyi söylemeliyiz. Ehl-i sünnetin en büyük âlimlerinden imâm-› fiâ-
fi’î “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, ellerimizi, o kanlara bu-
lafld›rmad›. Biz de dillerimizi bulafld›rmayal›m). Yine buyurdu ki, (Resûlul-
lahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›d-
vân” çok düflündü. Yer yüzünde Ebû Bekr-i S›ddîkdan dahâ üstün kimse-
yi bulamay›p, onu halîfe yapd›lar. Onun emrine girdiler). ‹mâm-› fiâfi’înin
bu sözü de, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hiç ikiyüzlü olmad›¤›n› ve Ebû
Bekr-i S›ddîk› seve seve halîfe yapd›¤›n› göstermekdedir.

Meyân fleyh Ebülhayrin o¤lu, Meyân Seyyid, büyük zâtlar›n evlâd›d›r.
Dekken seferinde de hizmetinizde bulunmufldur. Yard›m ve iltifât›n›za
kavuflaca¤› umulur. Mevlânâ Muhammed Ârif de, ilm talebesi olup, büyük-
ler soyundand›r. Babas› öldü. Hoca idi. Maâfl›n› almak için yan›n›za geldi.
Kolayl›k göstermeniz kereminizden umulur. Vesselâm, vel ikrâm!

[Üç halîfeyi kötüliyenlerin do¤ru yoldan sapm›fl olduklar›n› ve hele
bunlar›n, en azg›n ve taflk›nlar›n›n müslimânl›kdan büsbütün ayr›ld›klar›-
n›, hattâ islâmiyyeti y›kmak için u¤raflmakda olduklar›n› göstermek için, is-
lâm âlimleri pekçok kitâb yazm›fld›r. Bunlardan birkaç›n›n ismi ve yazar›
afla¤›da bildirilmifldir. Alevî olduklar›n› söyleyen din kardefllerimizin, bu
kitâblar› dikkat ile okuyarak, Ehl-i sünnet ile bunlar›n aras›ndaki ayr›l›k-
lar› incelemelerini ve akl, vicdân ve insâf ile, do¤ru yolu seçmelerini ve bö-
lücü câhillerin yalanlar›na, iftirâlar›na aldanmamalar›n›, kurtulufl, selâ-
met yoluna sar›larak, din ve dünyâ se’âdetine kavuflmalar›n›, din kardefl-
li¤i ve insanl›k nâm›na, Allahü teâlâdan düâ ederiz. 

‹slâm âlimlerinin müslimânlara nasîhat vermek için, yazm›fl olduklar› ki-
tâblardan, elimize geçen birkaç› flunlard›r:

1- (‹btâl-ül Menhec-il-bât›l) kitâb›n› Fadl bin Ruzbehân yazm›fld›r. fiî’î
f›rkas›ndan, ‹bn-ül-Mutahhirin (Minhâc-ül-kerâme) kitâb›n› red etmekde,
yanl›fllar›n› vesîkalarla çürütmekdedir. Kitâb› 852 [m. 1448] de ‹sfehanda
yazm›fld›r.

2- (Nüzhet-ül-isnâ afleriyye) kitâb›d›r. Fârisîdir. Mirzâ Ahmed bin Ab-
dürrahîm-i Hindî yazm›fld›r. fiî’îleri anlatmakdad›r. 1255 [m. 1839] de ve-
fât etmifldir.

3- (Nevâk›d) kitâb›n›, Mirzâ mahdûm yazm›fld›r. (En-nevâk›d lil-Revâ-
f›d) kitâb›n›, seyyid Muhammed bin Abdürresûl Berzencî yazm›fld›r. 1103
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[m. 1711] de denizde bo¤uldu.

4- (Muhtasar-› Nevâk›d) kitâb›, Nevâk›d kitâb›n›n k›salt›lm›fl›d›r. Mu-
hammed bin Abdürresûl-i Berzencî k›saltm›fld›r.

5- (Seyf-ülbâtir li-rikâb-iflflî’a-ti verrâfida-til-kevâfir) kitâb›n›, fleyh Alî
bin Ahmed Hîtî 1025 [m. 1615] de ‹stanbulda yazm›fld›r.

6- (Ecvibe-tül Irâk›yye alel’es-iletil-Îrâniyye) kitâb›n› fiihâbüddîn sey-
yid Mahmûd bin Abdüllah Âlûsî yazm›fld›r. Ba¤dâdda flâfi’î âlimi idi. 1270
[m. 1854] de vefât etdi.

7- (Ecvibe-tül-Irâk›yye alel’es-iletil-lâhûriyye) kitâb›n› da Âlûsî yazm›fl-
d›r. Hayderî de, böyle bir kitâb yazm›fld›r.

8- (Nefehât-ül-kudsiyye fî mebâhis-il-imâmiyye fî-redd-ifl-flî’a) kitâb›n-
da da, Âlûsî, flî’îlere cevâb vermekdedir.

9- (Nehc-üs-selâme) kitâb›n› da fiihâbüddîn Âlûsî yazm›fld›r.

10- (Sâr›m-ül-hadîd) kitâb›n›, Muhammed Emîn bin Alî Ba¤dâdî yazm›fl-
d›r. ‹bni Ebî-hadîdin iftirâlar›n› cevâbland›rmakdad›r.

11- (Reddi-alel-imâmiyye) kitâb›n›, Alî bin Muhammed Süveydî Ba¤-
dâdî yazm›fld›r. fiâfi’î olup, 1237 [m. 1822] de, fiâmda vefât etmifldir.

12- (Hadîka-tüs-serâir) kitâb›n›, Abdüllah bin Muhammed Bitûflî yaz-
m›fld›r. fiâfi’î, Ba¤dâdî olup, 1211 [m. 1797] de Basrada vefât etdi.

13- (Tuhfe-i isnâ afleriyye fî redd-ir-revâf›d) kitâb›n›, flâh Abdül’azîz-i
Dehlevî, fârisî olarak yazm›fld›r. 1239 [m. 1824] de vefât etmifldir. Arabîye
tercemesi, fiükrî Âlûsî taraf›ndan k›salt›larak, (Muhtasar-› tuhfe) ismi ile,
Ba¤dâdda ve m. 1976 da ‹stanbulda bas›lm›fld›r.

14- (Minha-tül-ilâhiyye muhtasar-› Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›n›, Mah-
mûd fiükrî Âlûsî yazm›fld›r. 1373 [m. 1953] de Kâhirede bas›lm›fld›r.

15- ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Mektûbât) kitâb›nda,
Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini, çok kuvvetli delîllerle aç›klamakdad›r.

16- (Hucec-i kat’›yye) kitâb›n›, Abdüllah-i Süveydî, arabî olarak yazm›fl-
d›r. (En-Nâhiye an’ta’n-i Emîril-müminîn Mu’âviye) arabî kitâb› ile birlik-
de, 1402 [m. 1981] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r.

17- fiihristânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Milel-Nihal) kitâb›nda
ve bunun türkçe, ingilizce, frans›zca ve latince tercemelerinde, flî’îlik uzun
anlat›lmakda ve cevâblar› verilmekdedir.

18- Türkçe (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâb›, flî’îlere cevâb vermekdedir.
Yenikap› mevlevî-hânesi fleyhi, Osmân efendi taraf›ndan yaz›lm›fl, 1295 [m.
1877] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. (Hucec-i kat’›yye) ile birlikde, latin harf-
leri ile, ‹stanbulda bas›lm›fld›r.

19- ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Redd-i re-
vâf›d) kitâb› fârisî olup, türkçesi ‹stanbulda bas›lm›fld›r.

20- Büyük âlim, ‹bni Hacer-i Heytemî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Sa-
vâ’›k-ul-muhrika) kitâb›nda, flî’îlerin yan›ld›klar›n› âyet-i kerîme ve ha-
dîs-i flerîfler ile isbât etmekdedir.
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21- Yine ‹bni Hacerin (Tathîr-ul-cenân vel-lisân an Mu’âviyetebni Ebî
Süfyân) kitâb›nda, hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” dil uzat›lam›ya-
ca¤›n›, çok güzel isbât etmekdedir.

22- ‹bni Teymiyye (Minhâc-üssünne-tinnebeviyye fî nakd› kelâm-›fl-
flî’a vel-kaderiyye) kitâb›nda, flî’î âlimlerinden ‹bnil mutahhirin (Minhâc-
ül-kerâme) kitâb›n›, kuvvetli vesîkalarla çürütmekdedir.

23- Yine ‹bni Teymiyye, (Fedâil-i Ebî Bekr ve Ömer) kitâb›nda, Es-
hâb-› kirâm›n üstünlüklerini, kuvvetli delîllerle aç›klamakdad›r.

24- (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesinde ve türkçe (Mir’ât-i kâinât)da,
Eshâb-› kirâm›n flanlar› bildirilmekdedir.

25- Seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” türkçe (Sa-
hâbe-i kirâm) risâlesi ‹stanbulda basd›r›lm›fl olup, çok fâidelidir.

26- (Nûr-ül-Hüdâ) kitâb›, 1005 [m. 1597] y›l›nda Karakaflzâde Ömer bin
Muhammed Bursavî Halvetî taraf›ndan yaz›lm›fl olup, flî’îlere ve hurûfîle-
re cevâb vermekdedir. 1286 [m. 1867] da ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 1047 [m.
1638] de Edirnede vefât etdi.

27- (Menâk›b-i ç›hâr yâr-i güzîn) kitâb›, türkçe olup, Eshâb-› kirâm›n “ra-
d›yallahü anhüm ecma’în” üstünlüklerini çok güzel yazmakdad›r. Seyyid Ey-
yûb bin S›ddîk Ürmevî yazm›fld›r. Muhtelif zemânlarda bas›lm›fld›r. 1264
[m. 1847] ve 1418 [m.1998] ‹stanbul bask›lar› çok güzeldir.

28- ‹stanbulda çeflidli bask›lar› yap›lm›fl olan, türkçe, (Hak Sözün Vesî-
kalar›) ve (Eshâb-› Kirâm) kitâblar›nda, flî’îlik aç›klanmakda, islâm âlim-
lerinin bunlara verdikleri nasîhatler, uzun uzun anlat›lmakdad›r.

29- Tenâsüha inananlar›n ve Allah insana hulûl etdi diyenlerin, kâfir ol-
duklar› (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar›nda yaz›l›d›r.

30- Yûsüf Nebhânî, (fievâhid-ül-hak) kitâb›n›n son k›smlar›nda, flî’île-
re vesîkalarla cevâb vermekdedir.

31- Seyyid Ahmed Dahlân “rahmetullahi aleyh” (El-fethul-mübîn) ki-
tâb›nda, flî’îleri red etmekdedir. Bu kitâb›, Süveydînin (Hucec-i kat’iy-
ye)si sonunda bas›lm›fld›r.

32- fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (‹zâle-tül-hafâ an hi-
lâfetil-hulefâ) kitâb›nda, flî’îlere kuvvetli vesîkalarla cevâb vermekde, haz-
ret-i Mu’âviyeyi övmekdedir. Bu kitâb fârisî olup, Urdu diline tercemesi ile
birlikde, 1392 [m. 1972] de Pâkistânda bas›lm›fld›r. ‹ki cilddir].

81
SEKSENB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Lala be¤e yaz›lm›fld›r. Müslimânl›¤› yaymak lâz›m oldu¤u
bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, bizim ve sizin islâm›n flerefini anlamam›z› ve onu korumak
için çal›flmam›z› artd›rs›n! Yüz seneye yak›n bir zemândan beri islâmiyyet
yard›mc›s›z kald›. Öyle oldu ki, kâfirler, müslimân memleketlerinde, yal-
n›z dinsizliklerini, kötülüklerini yapmakla kalm›yorlar; müslimânl›¤› büs-
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bütün yok etmek istiyorlar. Müslimânlar›n ve müslimânl›¤›n izini, ad›n› bi-
le b›rakmamak için k›yas›ya u¤rafl›yorlar. ‹fli oraya kadar götürdüler ki, bir
müslimân, islâmiyyetin emrlerinden birini aç›kça yapma¤a, hattâ söyleme-
¤e kalksa, öldürüyorlar. Meselâ: Kurban bayram›nda, Hindistânda müsli-
mânlar inek kurban ederler. Kâfirler, müslimânlara (Cizye) verme¤e bel-
ki râz› olurlar. Fekat, inek kesilmesine hiç râz› olmazlar. Yeni hükümetin
ilk zemânlar›nda müslimânl›k yay›l›rsa ve müslimânlara k›ymet verilirse, so-
nu iyi olur. Fekat, Allah göstermesin böyle olmazsa, müslimânlar›n ifli çok
güç olur. (El’g›yâs)! Ya’nî imdâd›m›za yetifl yâ Rabbî! Bize yard›m et yâ Rab-
bî! Müslimânlara yard›mc› ol yâ Rabbî! Bakal›m, hangi mes’ûd, tâli’li kim-
se, islâmiyyete yard›m etmekle flereflenecek? Bu flerefi bakal›m hangi kah-
ramân kazanacak. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ni’metidir ki, diledi¤ine ih-
sân eder. Allahü teâlâ, büyük ihsân sâhibidir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Pey-
gamberlerin en üstününe uymak flerefinden ay›rmas›n “aleyhi ve alâ âlihi
ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Vesselâm.

82
SEKSEN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, ‹skender Hân-› Lodîye yaz›lm›fld›r. Mâ-sivây› unutmad›k-
ca, kalbin selâmet bulamayaca¤› bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, hep kendisi ile bulundursun. Kendisinden baflkas› ile olma-
¤a b›rakmas›n. Mi’râc gecesi, gözü Allahü teâlâdan hiç ayr›lmayan, insan-
lar›n en üstünü hurmetine, bu düâm›z› kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âli-
hissalevâtü vetteslîmât”! Bize ve size herfleyden önce lâz›m olan fley, kal-
bi Allahü teâlâdan baflka fleylerin hepsinden kurtarmakd›r. Kalbin bu se-
lâmete kavuflabilmesi için, Hak teâlâdan baflka hiçbir fleyin kalbden geç-
memesi lâz›md›r. Kalbden hiçbirfleyin geçmemesi için de, mâ-sivây› ya’nî
Allahü teâlâdan baflka herfleyi unutmak lâz›md›r. Bunlar› unutma¤a (Fe-
nâ) denir. Bu yolun büyükleri buyuruyorlar ki, (Allahü teâlâdan baflka her-
hangi birfleyi kalbden geçirmek için u¤rafl›lsa, hiç geçmemelidir). ‹fl, bu de-
receye varmad›kca, kalb selâmet bulamaz. Bugün, bu ni’mete kavuflan
kimse, anka kuflu gibidir. Ya’nî yokdur. Hattâ buna inanacak kimse de, kal-
mam›fld›r. Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara ni’metler âfiyet olsun.
zevall› fakîr âfl›k, birkaç damla ile doysun.

Dahâ çok ne yazay›m? Önceniz ve sonunuz selâmet olsun!

83
SEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Behâd›r Hâna yaz›lm›fld›r. Zâhiri ve bât›n› toparlamakla be-
râber, islâmiyyetin zâhirine ve hakîkatine yap›flma¤› bildirmekdedir:

Hak teâlâ, da¤›n›k fleylere olan ba¤l›l›klardan kurtars›n. Mukaddes
olan kendisine tâm ba¤lanmakla flereflendirsin. Bu düâm›z› Peygamberle-
rin efendisi hürmetine kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim mi-
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nessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Fârisî beyt tercemesi:

Herne ki güzeldir, Allah sevgisinden baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker gibi de olsa!

‹nsan›n zâhirini, parlak olan islâmiyyetin zâhiri ile süslemesi ve bât›n›-
n› da hep Hak teâlâ ile bulundurmas›, çok güç bir ifldir. Acabâ hangi tâli’li
bir kimseyi bu iki ni’metle flereflendirirler? Bugün, bu iki ni’mete birlik-
de kavuflmak, hattâ yaln›z islâmiyyetin zâhirine uymak elegeçmez bir ha-
zîne gibi olmufldur. Kibrît-i ahmerden, [ya’nî demire sürtünce alt›na çevi-
rece¤i san›lan maddeden] dahâ k›ymetlidir. Hak teâlâ, sonsuz olan merha-
meti ile, geçmifllerin ve geleceklerin en üstününe uymakla zâhirimizi ve bâ-
t›n›m›z› flereflendirsin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”!

_________________

Sevdiklerimin ayr›l›¤›ndan rûhum kan a¤l›yor.
Onlar›n firâk›ndan, kemiklerimin ilikleri yan›yor.

84
SEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Ahmed-i Kâdirîye yaz›lm›fld›r. ‹slâmiyyetin ve hakî-
katin baflka baflka olmad›klar›n› ve hakk-ul-yakîne kavuflman›n alâmetle-
rini bildirmekdedir:

Hak teâlâ, islâmiyyet caddesinde ilerlememizi nasîb eylesin. Bütün gü-
cümüzle Onun mukaddes zât›na çevrilmemizi ve bizi bizden almas›n› ve On-
dan baflka herfleyden büsbütün yüz çevirmemizi ihsân eylesin. Mi’râc ge-
cesi, Ondan gözü hiç kaymayan, insanlar›n en üstünü hurmetine, bu düâ-
m›z› kabûl buyursun “aleyhi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ek-
melühâ ve alâ âlihi ve eshâbihi ecma’în”! Âmîn. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Ne olursa olsun, dostdan konuflmak dahâ tatl›!

Her ne kadar dostdan söylenilen fleylerin hiçbiri, Onun sözü de¤ilse de,
o sözün, herhangi bir bak›mdan O mukaddes sevgili ile bir ba¤l›l›¤› vard›r.
Bu ba¤l›l›¤› da ni’met sayarak, bu yolda çabalamak ve birfleyler söylemek
tatl› olmakdad›r. ‹slâmiyyet ve hakîkat birbirinden baflka de¤ildirler. Ay-
r›l›klar› yaln›z, birinde bilgilerin topluca ve ötekinde genifl, aç›k olmalar›n-
da ve düflünce yolu, keflf yolu ile hâs›l olmalar›nda ve görmeden, anlama-
dan, görerek inan›lmalar›nda ve u¤raflarak ibâdet etmek yerine kendili¤in-
den ibâdete sar›lmakdad›r. Parlak olan islâmiyyetin bildirdi¤i bilgiler ve
hükmler, hakk-ul-yakîne kavufldukdan sonra, hiç de¤ifliklik olmadan, keflf
yolu ile genifl olarak anlafl›lmakdad›r. Görmeden inan›lan fleyler, hiç de¤i-
fliklik olmadan kalb gözü ile görülür. Sevâb kazanmak, ibâdet yapmak
için u¤raflmak, didinmek arzûsu, ortadan kalkar. (Hakk-ul-yakîn) makâm›-
na kavuflman›n alâmeti, o makâmdaki bilgilerin ve ma’rifetlerin, islâmiy-
yetin bildirdiklerine tâm uygun olmas›d›r. K›l ucu kadar uygunsuzluk bu-
lunursa, hakîkate kavuflulmad›¤› anlafl›l›r. Tarîkat büyüklerinden herhan-
gi birinin bilgisinde ve iflinde islâmiyyete bir uygunsuzluk bulunmas›, sekr-
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den, flü’ûrsuzlukdan ileri gelir. Sekr, yolda ilerlerken hâs›l olmakdad›r.
Tesavvuf yolunun sonuna kavuflanlar, hep sahv, flü’ûr, uyan›kl›k hâlinde-
dirler. Onlar vakte de¤il, vakt onlara uymakdad›r. Hâl ve makâm, onlar›n
yüksek derecelerine uymufldur. Fârisî beyt tercemesi:

Sôfî denince, ibn-ül vakt anlafl›l›r.
Fekat sôfî, vakti ve hâli aflm›fld›r.

Görülüyor ki, islâmiyyete uygunsuzluk hakîkate kavuflulamam›fl oldu-
¤unu gösterir. Tesavvuf büyüklerinden birkaç›, islâmiyyet, hakîkatin kabu-
¤udur, hakîkat, islâmiyyetin özüdür, demifldir. Böyle sözler, her ne kadar,
söz sâhibinin do¤ru yoldan ayr›ld›¤›n› göstermekde ise de, belki bu sözle,
k›sa ve toplu olan fley, aç›k ve genifl olan fleyin kabu¤u gibidir ve düflüne-
rek anlamak, kalb gözü ile görmek yan›nda, özün kabu¤u gibidir demek is-
temifllerdir. Fekat, hâlleri do¤ru olan büyükler, böyle lâstikli kelimeleri söy-
lemekden kaç›nm›fllar, k›sa ile uzun ve düflünce ile keflf kelimelerinden bafl-
ka birfley söylememifllerdir. Bir kimse, Hâce Nakflibend “kaddesallahü
teâlâ esrârehül akdes” hazretlerinden sordu ki, (Tesavvuf yoluna girmek
ve ilerlemek niçindir?). Cevâb olarak buyurdu ki, (K›sa ve toplu olan bil-
gilerin genifllemesi için ve düflünerek anlafl›lan bilgilerin keflf yolu ile bu-
lunmas› içindir). Allahü teâlâ, bilgilerimizi ve ifllerimizi islâmiyyete uygun
eylesin “salevâtullahi teâlâ ve selâmühü alâ sâhibihâ”!

Ayr›ca bafl›n›z› a¤r›tal›m: Düâc›n›z›n mektûbunu getiren meyân fleyh
Mustafâ fiüreyhî, Kâdî fiüreyh “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin soyun-
dand›r. Dedeleri hep büyük insanlar idi. Geçim için yard›mc› olan vazîfe-
leri ve gelirleri çokdu. Kendisi flimdi geçim s›k›nt›s›ndad›r. Senedlerini, fer-
mânlar›n› ya’nî iyi hâl kâ¤›dlar›n› yan›na alarak asker olmak için gelmifl-
dir. Yak›nl›k göstermenizi, ihsân ederek, râhata kavuflmas›na, s›k›nt›dan kur-
tulmas›na sebeb olman›z› dilerim. Bafl›n›z› dahâ çok a¤r›tmayay›m.

85
SEKSENBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yaz›lm›fld›r. Sâlih iflleri yapmak
ve nemâzlar› cemâ’at ile k›lmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi, be¤endi¤i iflleri yapma¤a kavufldursun! ‹nsana önce
i’tikâd›n›, îmân›n› düzeltmek lâz›md›r. Bundan sonra, sâlih, yarar iflleri yap-
mak lâz›md›r. ‹bâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insan› Allahü te-
âlâya en çok yaklafld›ran yarar fley, nemâzd›r. Peygamberimiz “aleyhissa-
lâtü vesselâm”, (Nemâz dînin dire¤idir. Nemâz k›lan kimse, dînini kuvvet-
lendirir. Nemâz k›lmayan, elbette dînini y›kar) buyurdu. Nemâz› do¤ru dü-
rüst k›lmakla flereflenen bir kimse, çirkin kötü fleyler yapmakdan korun-
mufl olur. Ankebût sûresinin k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Do¤ru k›l›-
nan nemâz, insan› fahflâdan ve münkerden herhâlde uzaklafld›r›r) buyurul-
du. ‹nsan› kötülüklerden uzaklafld›rmayan bir nemâz, do¤ru nemâz de¤il-
dir. Görünüflde nemâzd›r. Bununla berâber, do¤rusunu yap›ncaya kadar,
görünüflü yapmay› elden b›rakmamal›d›r. Büyüklerimiz “rahmetullahi
aleyhim ecma’în”, (Bir fleyin hepsi yap›lamazsa, hepsini de elden kaç›rma-
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mal›d›r) buyurdu. Sonsuz ihsân sâhibi olan Rabbimiz, görünüflü hakîkat ola-
rak kabûl edebilir. [Böyle bozuk nemâz k›laca¤›na, hiç k›lma dememelidir.
Bu sözü din düflmanlar› ç›karm›fld›r. Böyle bozuk k›laca¤›na do¤ru k›l de-
melidir. Bu inceli¤i iyi anlamal›d›r.]

Nemâzlar› cemâ’at ile ve huflû’ ve hudû’ ile k›lmal›d›r. Çünki, insan› dün-
yâda ve âh›retde felâketlerden, s›k›nt›lardan kurtaracak ancak nemâzd›r.
Mü’minûn sûresi bafl›ndaki âyet-i kerîmede meâlen, (Mü’minler herhâlde
kurtulacakd›r. Onlar, nemâzlar›n› huflû’ ile k›lanlard›r) buyuruldu. [Köy-
de, yolda nemâz k›lmak için, k›bleyi bulmak lâz›md›r. K›ble cihetini ö¤ren-
mek için, günefli gören topra¤a bir çubuk dikilir. Yâhud bir ipin ucuna anah-
tar veyâ tafl ba¤lan›p sark›t›l›r. Takvîm yapra¤›nda yaz›l› (K›ble sâati) vak-
tinde, çubu¤un, ipin gölgeleri k›ble istikâmetini gösterir. Gölgenin günefl
taraf›nda olan ucu, k›ble ciheti olur.] Tehlüke, korku bulunan yerde yap›-
lan ibâdetin k›ymeti kat kat dahâ çok olur. Düflman sald›rd›¤› zemân, as-
kerin ufak bir ifl görmesi, pekçok k›ymetli olur. Gençlerin ibâdet etmele-
ri de, bunun için dahâ k›ymetlidir. Çünki, nefslerinin kötü isteklerini k›r-
makda ve ibâdet etmek istememesine karfl› gelmekdedirler. Eshâb-› Kehf,
bir hicret yaparak din düflmanlar› aras›ndan ç›kd›klar› için flerefli oldular.
Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteh›yyât” bir hadîs-i flerîf-
de, (Fitnenin, fesâd›n ço¤ald›¤› zemânda ibâdet etmek, hicret ederek be-
nim yan›ma gelmek gibidir) buyurdu. Görülüyor ki, din düflmanlar›n›n
güçlük ç›karmas›, ibâdetlerin flerefini artd›rmakda, sevâb› katkat ço¤almak-
dad›r. Zarar yapmak istemeleri, müslimânlar için fâideli olmakdad›r. Da-
hâ ne yazay›m? O¤lumuz fleyh Behâeddîn, Allah adamlar› ile görüflmekden
s›k›l›yor. Zenginlerle, dünyâya düflkün olanlarla bulunmak istiyor. On-
larla düflüp kalkman›n, insan› felâkete götürece¤ini anl›yam›yor. Onlar›n
ya¤l›, tatl› yemeklerinin zehr gibi gönlü öldürece¤ini, ahlâk› bozaca¤›n› dü-
flünemiyor. Amân, amân kötü arkadafllardan kaç›n›z! ‹nsan›n dînine, îmâ-
n›na sald›ran tatl› dilli, güler yüzlü korkunç düflmanlara aldanmamak için,
çok uyan›k olunuz. Sahîh olan hadîs-i flerîfde “alâ masdari-hessalâtü ves-
selâm”, (Mal ve mevk›’ sâhiblerine, mal› için, makâm› için alçalan kimse-
nin dîninin üçde ikisi gider) buyuruldu. Mal için, mevk›’ kazanmak için, is-
lâm düflmanlar›na e¤ilenlere, dinlerinden, ibâdetlerinden vaz geçenlere ya-
z›klar olsun! Sonsuz ni’metleri, se’âdetleri, birkaç günlük e¤lence için el-
den kaç›r›yorlar.

86
SEKSENALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Perkene flehrindeki hâkimlerden birisine yaz›lm›fld›r. Kal-
bi, Allahü teâlâdan baflka fleylerin sevgisinden kurtarma¤› bildirmekdedir:

Hak teâlâ, afl›r› ve gerici olmakdan kurtar›p orta yolda bulundursun! Bu
düâm›z›, Peygamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim
minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” kabûl buyursun! Bi-
ze ve size önce lâz›m olan fley, kalbimizi Allahü teâlâdan baflka fleylere ba¤-
l› olmakdan kurtarmakd›r. Kalbin bu selâmete kavuflmas› için, Allahü te-
âlâdan baflka hiçbirfleyi kalbe getirmemek lâz›md›r. Kalb, Allahü teâlâdan
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baflka fleyleri öyle unutmal›d›r ki, e¤er bir kimse, bin sene yaflam›fl olsa, kal-
bine hiçbirfley gelmemelidir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

Bulufldu¤umuz zemân, bu fakîri okfl›yarak, bir ifliniz olursa bize yaz›n›z
buyurmufldunuz. Bunun için, bafl›n›z› a¤r›t›yorum. fieyh Abdüllah-i Sofî, iyi
insanlardand›r. ‹htiyâclar›n› karfl›lamak için borca girmifldir. Alacakl›lar›n-
dan yakas›n› kurtarabilmesi için yard›mc› olman›z› dilerim. Vesselâm.

87
SEKSENYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Pehlivân Mahmûda yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n sevdikle-
ri taraf›ndan bir kimsenin kabûl olunmas›n›n büyük se’âdet oldu¤u bildi-
rilmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet versin ve islâmiyyetin do¤ru caddesinde bu-
lundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! K›ymetli arkadafl-
lar›m›za birinci müjdem, meyân fleyh Müzemmilin oraya gelmesini bildir-
mekdir. Onun sohbetinin k›ymetini ve fâidelerini nas›l anlatay›m? Allahü
teâlân›n sevdiklerinin, bir kimseyi kabûl etmesi, ne büyük se’âdetdir. He-
le onu severler ve yanlar›na çekerlerse, dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavufl-
mufl olur. O büyüklerin yan›nda bulunanlar, kötülüklerden temizlenir. Sö-
zün k›sas›, onun sohbetini büyük ni’met biliniz. Sohbetin edeblerini titiz-
likle gözetiniz ki, fâidelenebilesiniz. Dahâ ne yazay›m? Evveliniz ve sonu-
nuz selâmet olsun! [Yüzalt›nc› mektûba bak›n›z!]

88
SEKSENSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Pehlivân Mahmûda yaz›lm›fld›r. Bir kimsenin, saç›n›, sa-
kal›n› îmân ile ve ibâdet ile a¤artmas›n›n büyük ni’met oldu¤u ve gençlik-
de korku, ihtiyârl›kda merhamete s›¤›nmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, her ân kendisi ile bulundursun. Bir kimsenin saç›n›n, saka-
l›n›n siyâhl›¤›n›, îmân ile ve ibâdetler ile a¤artmas› ne büyük ni’metdir. Re-
sûlullah “aleyhissalâtü vesselâm” hadîs-i flerîfde, (Saç›n›, sakal›n› müslimân
olarak a¤artan afv olunur) buyurdu. Allahü teâlân›n sonsuz merhametini
düflününüz. Günâhlar› afv edece¤ine güveniniz! Gençlikde, Allahü teâlâ-
n›n kahr›ndan, azâb›ndan korkmak, titremek lâz›md›r. ‹htiyârl›kda afv›na,
merhametine s›¤›nmal›d›r. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!

_________________

Âfet-i gamdan aceb, dünyâda kim âzâdedir?
Herkesin bir derdi var, mâdem ki, âdem-zâdedir.
Bir hûmâ-y› zevki bin sayyâd-› gam ta’kîb eder,
Böyle bir mevhûma bilmem, halk neden üftâdedir?
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89
SEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Alî Cân için yaz›lm›fld›r. Ölüm için sabr dilemekde-
dir:

Hak teâlâ, hepimizi islâmiyyetin do¤ru caddesinde bulundursun “alâ
sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Enbiyâ sûresi otuzbeflinci ve Anke-
bût sûresi elliyedinci âyetlerinde meâlen, (Her canl›, ölümün tad›n› tadacak-
d›r!) buyuruldu. Bunun için, her insan ölecekdir. Ölümden kurtulufl yokdur.
Hadîs-i flerîfde, (Ömrü uzun, ibâdetleri de çok olana müjdeler olsun!) bu-
yuruldu. Dostu dosta ölümle kavuflduruyorlar. Bunun için, Allahü teâlân›n
âfl›klar›, ölümü düflünerek tesellî buluyor, üzüntüleri azal›yor. Ankebût
sûresinin beflinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya kavuflmak istiyenler! Bi-
liniz ki, Allahü teâlâya kavuflmak zemân› herhâlde gelecekdir) buyuruldu.
Evet, biz geride kalanlar ve nefse esîr olanlar ve Allahü teâlân›n r›zâs›na ka-
vuflmufl olanlar›n ve dünyâya düflkün olmakdan kurtulanlar›n sohbetlerin-
den mahrûm kalanlar, zararda ve bafl› yerdeyiz. Ni’metlerini size saçan
merhûme vâlideniz, günümüzün en k›ymetli varl›¤› idi. Onun size olan ih-
sânlar›na karfl›, flimdi sizin de ona ihsân etmeniz lâz›md›r. Düâ ederek ve sa-
daka vererek her ân yard›m›na koflunuz! Hadîs-i flerîfde, (Mezârdaki ölü,
denizde bo¤ulmak üzere olan kimse gibidir, babas›ndan, anas›ndan, karde-
flinden ve arkadafllar›ndan gelecek bir düây› hep beklemekdedir) buyu-
ruldu. Bundan baflka, onlar›n ölümünü görerek, kendi ölümünü de düflün-
meli. Bütün varl›¤› ile, Allahü teâlân›n be¤endi¤i fleyleri yapma¤a sar›lma-
l›d›r. Dünyâ hayât›n›n insan› aldatmakdan baflka birfley olmad›¤›n› düflün-
melidir. Dünyâ kazançlar›n›n Allahü teâlân›n yan›nda az bir k›ymeti olsay-
d›, düflman› olan kâfirlere ondan k›l ucu kadar vermezdi. Allahü teâlâ, bi-
zi ve sizi, kendisinden baflka herfleyden yüz çevirmekle ni’metlendirsin! Yal-
n›z kendisine ba¤lanmakla flereflendirsin! Bu düâm›z›, Peygamberlerin
efendisi hurmetine kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim minessa-
levâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Vesselâm, vel ikrâm.

_________________

Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime.
Titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime!

90
DOKSANINCI MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Kâs›ma yaz›lm›fld›r. Bütün varl›¤›m›zla Allahü teâlâ-
ya dönmek lâz›m oldu¤u ve bu ni’mete kavuflmak için, Ebû Bekr-i S›ddî-
k›n yoluna sar›lmak îcâb etdi¤i bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, bu alçak dünyây› gözünüze afla¤› ve de¤ersiz göstersin. Kalb
aynan›z›, âh›retin güzel cemâli ile süslesin! Bu düâm›z›, mi’râc gecesi,
kendisinden gözü hiç ayr›lmayan, tertemiz Peygamberi hurmetine kabûl bu-
yursun “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekme-
lühâ”! Okflay›c›, k›ymetli mektûbunuz ve yüksek de¤erli hediyyeleriniz gel-
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di. Lutf eylemiflsiniz. Allahü teâlâ, hayrl› karfl›l›klar›n› ihsân eylesin! Seven-
lerimize ve iyi gözle bakanlar›m›za nasîhatimiz fludur: Bütün varl›¤›m›zla
Allahü teâlân›n mukaddes zât›na dönmeliyiz! Ondan baflka herfleyden
yüz çevirmeliyiz! Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

Bugün, bu büyük ni’mete kavuflmak için Ebû Bekr-i S›ddîk›n yoluna
inanmak ve ba¤lanmak lâz›md›r. Bu yolda bulunan büyüklerin “rahmetul-
lahi aleyhim ecma’în” bir sohbeti ile kavuflulan fleyler, s›k› riyâzetlerle ve
a¤›r mücâhedelerle ele geçemez.

[(Riyâzet) nefsin istediklerini yapmamak, harâmlardan, mekrûhlardan
sak›nmakd›r. (Mücâhede), nefse a¤›r gelen, onun istemedi¤i fleyleri yapmak,
farzlar›, sünnetleri, müstehablar› ifllemek demekdir].

Bu büyüklerin yolunda, sonda kavuflulan ni’metler, bafllang›çda yerlefl-
dirilmifldir. Sona varanlar›n kavuflduklar›n›, dahâ ilk sohbetde ihsân eder-
ler. Bu büyüklerin yolu, Eshâb-› kirâm›n yoludur. Eshâb-› kirâm “r›dvânul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în”, insanlar›n en üstününün, dahâ birinci sohbe-
tinde “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” öyle ni’metlere kavufldu-
lar ki, ümmetin Evliyâs›, bunlara en sonda belki kavuflabilir. ‹flte bu, nihâ-
yetin bidâyete yerlefldirilmesidir. Öyle ise, bu büyükleri cân ile, gönül ile
seviniz! Çünki, bütün se’âdetlerin temeli, sebebi bu sevgidir. Allahü teâ-
lâ, size ve do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafân›n izinde bulu-
nanlara selâmet versin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm!”

91
DOKSANB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Kebîre yaz›lm›fld›r. ‹’tikâd› düzeltmek ve sâlih, yarar
ifller yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. ‹slâmiyye-
te yap›flmak ve hakîkat hâllerine kavuflmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin
tasfiyesi için oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi sünnet-i seniyyeye uymakla flereflendirsin “alâ
sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Müslimânlar›n birinci vazîfesi, i’ti-
kâd› düzeltmekdir. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin bildirdiklerine
uygun olarak inanmakd›r. Çünki, Cehennemden kurtulaca¤› bildirilmifl
olan bir f›rka bunlard›r. ‹kinci olarak, lâz›m olan fley, f›kh bilgilerini ö¤ren-
mek ve herfleyi bu bilgiye göre yapmakd›r. ‹ki kanat gibi olan bu i’tikâd ve
amel elde edildikden sonra, mukaddes âleme uçmal›d›r. [(Mukaddes) de-
mek aybdan, çirkin, kötü fleylerden uzak, temiz demekdir.] Fârisî m›sra’ ter-
cemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

‹slâmiyyetin emrlerini yapmak ve tarîkatin ve hakîkatin hâllerine kavufl-
mak, hep nefsin tezkiyesi ya’nî küfrden temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi
ya’nî günâhlardan temizlenmesi içindir. Nefs temizlenmedikçe ve kalb se-
lâmet bulmad›kça, hakîkî îmân hâs›l olmaz. Felâketlerden, azâblardan
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kurtulmak için, hakîkî îmâna kavuflmak lâz›md›r. Kalbin selâmeti için,
Allahü teâlâdan baflka hiçbirfleyin kalbe gelmemesi lâz›md›r. Bin sene ya-
flam›fl olsa, kalbe hiçbirfley gelmemelidir. Çünki, bu zemân kalb, Allahü te-
âlâdan baflka herfleyi büsbütün unutmufldur. E¤er, birfleyi hât›rlamak için
u¤raflsa, hât›rlayamaz. Bu hâle (Fenâ fillah) denilmifldir. Bu yolun basamak-
lar›ndan birincisi, fenâ basama¤›d›r. Fenâ makâm›na kavuflulmad›kca, hiç-
bir fley elde edilemez. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!

92
DOKSAN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine fleyh Kebîre yaz›lm›fld›r. Kalbin itminâna kavuflmas›,
ancak zikr ile olur. ‹ncelemekle, düflünmekle olm›yaca¤› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ bizi ve sizi Muhammed aleyhisselâm›n dînine uygun olan
ifller yapma¤a kavufldursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”!

Ra’d sûresinin otuzuncu âyetinde meâlen, (Biliniz ki, kalbler ancak
zikr ile itmînâna kavuflur) buyuruldu. Kalbi itmînâna kavuflduran tek yol
vard›r. Bu tek yol, Allahü teâlây› zikr etmekdir. Akl ile incelemekle ve dü-
flünmekle kalb itmînâna kavuflamaz. Fârisî iki beyt tercemesi:

Herfleyi akl ile çözmek istiyen kifli,
Tahta ayak takm›fl bacaks›zlara benzer.
K›sa akl›na uydurmak ister her ifli,
Dün yapd›¤›n›, bugün de¤ifldirmek ister.

Çünki, zikr ederken, O mukaddes zât ile bir ba¤l›l›k hâs›l olur, her ne
kadar, Onunla hiçbir ba¤l›l›k kurulamaz. Ayaklar alt›ndaki toprak [ya’nî
insan] nerede, herfleyin sâhibi olan [Allahü teâlâ] nerede? Fekat hât›rla-
yan ile, hât›rlanan aras›nda az bir ba¤lant› hâs›l olur. Bu ba¤l›l›kdan da, sev-
gi do¤ar. Zikr edenin kalbini sevgi kaplay›nca, kalbde itmînân hâs›l olur.
Kalbde itmînân hâs›l olmas›, insan› sonsuz se’âdetlere kavufldurur. Fârisî
beyt tercemesi:

Zikr et zikr, bedende iken cân›n,
Kalb temizli¤i, zikrîledir Rahmân›n.

Evveliniz ve sonunuz selâmetde olsun!

93
DOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, ‹skender Hân-i Lodîye yaz›lm›fld›r. Her ân Allahü teâlây›
zikr etmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Befl vakt nemâz› cemâ’at ile k›ld›kdan ve bunlar›n sünnetlerini de k›ld›k-
dan sonra, bütün vaktlerinde Allahü teâlây› zikr etmek, hât›rlamak lâ-
z›md›r. Kalbde baflka hiçbirfleye yer vermemelidir. Yirken, içerken, uyur-
ken, gelirken, giderken hep zikr yapmal›d›r. Zikrin nas›l yap›laca¤›n› ö¤ren-
mifl idiniz. Ö¤rendi¤iniz gibi yap›n›z! Zikr yapmakda gevfleklik duyarsan›z,

– 140 –



kalbinizin niçin da¤›ld›¤›n› arafld›r›n›z! Bundan sonra, kalbi toparlama¤a ça-
l›fl›n›z! Boyun bükerek ve a¤layarak, kalbdeki karart›n›n gitmesi için, Al-
lahü teâlâya yalvar›n›z. fieyhi, ya’nî zikr etmesini size ö¤reten kimseyi,
araya koyunuz! Her güçlü¤ü, her s›k›nt›y› gideren, ancak Allahü teâlâd›r.

94
DOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, H›z›r Hân-› Lodîye yaz›lm›fld›r. Herkese i’tikâd› düzelt-
mek ve amel etmek lâz›m oldu¤u, hakîkat âlemine bu iki kanat ile uçula-
bilece¤i bildirilmekdedir:

Hak teâlâ hazretleri, Muhammed Mustafân›n dîni caddesinde bulundur-
sun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Herkese önce lâz›m olan
fley, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin anlad›klar›na ve bildirdiklerine uy-
gun olarak i’tikâd› düzeltmekdir. Cehennemden kurtulaca¤› bildirilen bir
f›rka, bu âlimlerin f›rkas›d›r. Îmân› düzeltdikden sonra, farzlar›, sünnetle-
ri, vâcibleri, müstehablar› ve harâm›, halâli, mekrûhu ve müfltebehi, ya’nî
flübheli olan fleyleri ö¤renmek ve bu f›kh bilgilerine göre hareket etmek lâ-
z›md›r. Bu i’tikâd ve amel iki kanad›na kavuflunca, e¤er Allahü teâlâ yar-
d›m eder, izn verirse, hakîkat âlemine uçulabilir. Bu iki kanat elde edilmek-
sizin, hakîkat âlemine uçulamaz. Fârisî beyt tercemesi:

Kurtulurum sanma, ey Sa’dî hoca,
Muhammed aleyhisselâma uymad›kca!

Allahü teâlâ, bizi ve sizi o yüce Peygambere uymak ile flereflendirsin
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”!

95
DOKSANBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Ahmed-i Necvâreye yaz›lm›fld›r. ‹nsan herfleyi ken-
dinde toplam›fld›r. ‹nsan›n kalbi de böyle yarat›lm›fld›r. Tesavvuf büyükle-
rinden birkaç›n›n sekr hâlinde iken, kalbin geniflli¤ini bildiren sözlerine is-
lâmiyyete uygun ma’nâ vermek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Her insan, bir toplulukdur. Varl›kda bulunan herfley insanda da vard›r.
Bu imkân âleminde bulunan herfleyin kendisi, vücûb âleminde bulunanla-
r›n ise, sûretleri, benzerleri insanda bulunur. (Allahü teâlâ, Âdemi kendi-
si gibi yaratd›) hadîs-i flerîfdir. Demek ki, vücûb mertebesinde ya’nî, Alla-
hü teâlâda ve s›fatlar›nda bulunanlar›n, insanda birer sûreti, birer benze-
ri vard›r. ‹nsan›n kalbi de, böyle bir toplulukdur. ‹nsanda bulunan herfley
kalbde de vard›r. Bunun için, insan›n kalbine (Hakîkat-i câmi’a) denir.
Tesavvuf büyüklerinden birço¤u, herfleyin kalbde bulundu¤unu görünce,
kalbin geniflli¤ini bildirmek için, (Arfl ve içinde bulunan herfley, ârifin kal-
binin bir köflesine konsa, hiç duyulmaz) demifllerdir. Çünki, bütün madde-
ler ve gökler ve Arfl ve Kürsî kalbde bulunmakdad›r. Mekânl› ve mekâns›z,
maddeli ve maddesiz herfley kalbde bulunmakdad›r. Kalbde, mekâns›z,
maddesiz, herfley bulundu¤una göre, Arfl›n ve Arfl içinde bulunanlar›n
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kalbdeki yeri ne kadarc›k olabilir? Çünki, Arfl çok büyük ise de, maddeden
yap›lm›fld›r ve mahlûkdur. Mekân› olan ya’nî maddeden yap›lm›fl olan bir-
fley ne kadar genifl olursa olsun, mekâns›z olan›n yan›nda çok küçük kal›r.

Tesavvuf büyüklerinden sahv sâhibi olanlar, ya’nî sekrden kurtulmufl
olanlar “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” böyle sözlerin, sekr sözü oldu¤u-
nu bildirmifllerdir. Sekr hâlinde olanlar, bir fleyin kendisi ile görünüflünü bir-
birinden ay›ramaz. Görünüflünü kendisi san›r. Arfl, tâm zuhûra kavufl-
makdad›r. Kalbe yerleflmez. Kalbde yerleflen, arfl›n kendisi de¤ildir. Örne-
¤idir, görüntüsüdür. Bu örne¤in, kalbden çok küçük olaca¤› meydanda
bir fleydir. Çünki kalbde böyle say›s›z örnekler vard›r. Gök, baflka fleyler gi-
bi aynada görününce, ayna gökden dahâ genifldir denilemez. Evet, ayna-
daki gökün görüntüsü aynadan küçükdür. Fekat bundan, gökün kendisinin
de aynadan küçük olmas› lâz›m gelmez. Bunu baflka bir misâl ile de aç›k-
l›yal›m: ‹nsanda toprak maddeleri vard›r. Bunun için insan yer yüzünden
dahâ büyükdür denilemez. Hattâ yer küresi yan›nda, insan›n büyüklü¤ü,
hiç denecek kadar küçükdür. Birfleyin nümûnesini, örne¤ini, o fleyin ken-
disi sanmak, bu yanl›fll›¤a yol açmakdad›r.

Tesavvuf büyüklerinden birkaç›n›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în”
sekr hâlinde iken söyledikleri baflka sözler de böyledir. (Cem’i Muhamme-
dî, cem’i ilâhîden dahâ genifldir) sözleri gibi. Muhammed aleyhisselâmda,
imkân›n ya’nî mahlûklar›n kendileri ile vücûbün ya’nî Allahü teâlân›n ve
s›fatlar›n›n sûretlerini, örneklerini bir arada görüyorlar. Böylece, Muham-
med aleyhisselâmda, Allahü teâlâda bulunandan dahâ çok fley bulunuyor
san›yorlar. Burada da, birfleyin örne¤ini kendisi sanarak, yan›l›yorlar. Mu-
hammed aleyhisselâmda bulunan fley, vücûb mertebesinin kendisi de¤ildir,
örne¤idir. Allahü teâlâ, hakîkî vâcib ül-vücûddur. Vücûb mertebesinin
kendisi ile örne¤ini birbiri ile kar›fld›rmasalard› böyle fley söylemezlerdi.
‹flin do¤rusu, onlar›n sekr, flü’ûrsuzluk hâlinde iken söyledikleri gibi de¤il-
dir. Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” s›n›rl›, küçük bir kuldur. Allahü
teâlâ ise, s›n›rs›zd›r, sonsuzdur.

Sekr hâlinde olan fleyler, Vilâyet makâmlar›nda bulunmakdad›r. Sahv hâ-
linde olan fleyler ise, Nübüvvet, Peygamberlik makâm›ndad›r. Peygamber-
lerin “aleyhimüssalevatü vetteslîmât” yolunda gidenlerin büyükleri, onla-
ra tâm uyduklar› için, o makâm›n, onlar›n makâm›n›n sahv›ndan pay al›r-
lar. Bistâmiyye denilen büyükler, sekrin sahvdan dahâ üstün oldu¤unu
söylemifllerdir. Bunun için, fleyh Bâyezîd-i Bistâmî “kuddise sirruh”, (Be-
nim bayra¤›m, Muhammed aleyhisselâm›n bayra¤›ndan dahâ yüksekdir) de-
di. Kendi bayra¤› vilâyet bayra¤›d›r. Muhammed aleyhisselâm›n bayra¤› nü-
büvvet bayra¤›d›r. Vilâyet bayra¤›nda sekr oldu¤u için ve Peygamberlik bay-
ra¤›nda sahv oldu¤u için, onu bundan üstün tutmufldur.

Birçoklar› da, (Vilâyet, nübüvvetden dahâ üstündür) dedi. Velîlerin
“rahime-hümullah” Allahü teâlâdan yana oldu¤unu, Peygamberlerin “aley-
himüssalevât” ise, insanlardan yana oldu¤unu gördüler. Hakka karfl› ola-
n›n, insanlara karfl› olanlardan dahâ üstün olaca¤› meydândad›r. Birkaç› da,
bu sözü çevirerek, (Bir Peygamberin vilâyeti, kendi nübüvvetinden dahâ
üstündür) dedi. Bu fakîre göre, bu sözlerin hepsi, do¤ru olmakdan çok uzak-
d›r. Çünki Peygamberler yaln›z insanlardan yana de¤ildir. Hem insanlar-
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dan, hem de, Hakdan yanad›rlar. Bât›nlar› ya’nî kalbleri, rûhlar› Hak ile-
dir. Zâhirleri, halk iledir. Hep ve yaln›z halk ile olanlar, Allahü teâlâdan yüz
çevirmifl olan gâfillerdir. Peygamberler “aleyhimüssalevatü vetteslîmât”,
bütün varl›klar›n en üstünleridir. Ni’metlerin en üstünü bunlara verilmifl-
dir. Vilâyet, nübüvvetin bir parças›d›r. Nübüvvet, bütündür. Bunun için nü-
büvvet, her vilâyetden dahâ üstündür. ‹ster Peygamberin vilâyeti olsun, is-
ter Velînin vilâyeti olsun! Bundan dolay› da, sahv sekrden dahâ üstün, da-
hâ k›ymetlidir. Vilâyet nübüvvetin içinde bulundu¤u gibi, sekr de sahv›n için-
dedir. Onun bir parças›d›r. Câhil kimselerde bulunan sekrsiz sahv, sözümü-
zün d›fl›ndad›r. Öyle sahv›n üstün oldu¤unu söylemek, saçmalamak olur.
‹çinde sekr bulunan sahv›n sekrden dahâ üstün oldu¤u meydândad›r.

‹slâmiyyet bilgilerinin hepsi, nübüvvet mertebesinden ç›km›fl oldukla-
r› için, bafldan bafla sahvd›rlar. Bunlara uym›yan bilgiler, nas›l olursa olsun-
lar, sekrden hâs›l olmufllard›r. Sekr sâhibleri ma’zûrdurlar. Ya’nî sorguya
çekilmez, azâb edilmezler. Fekat, yaln›z sahv bilgileri taklîd olunur. Sahv
bilgilerine uyanlar kurtulur. Sekr bilgilerine uyulmaz. Bunlara uyanlar,
ma’zûr olmaz. Sorguya çekilirler, cezâland›r›l›rlar. Allahü teâlâ, islâmiyyet
bilgilerine uymakla hepimizi flereflendirsin “alâ masdarihessalâtü vesselâ-
mü vetteh›yye”! Bu düâm›za âmîn diyenlere Allahü teâlâ merhamet etsin!

Hadîs-i kudsîde, (Yer yüzüne ve göke s›¤mam. Fekat, mü’min kulumun
kalbine s›¤ar›m) buyuruldu. Burada da; vücûb mertebesinin kendisi de¤il,
sûreti, örne¤i s›¤makdad›r. Kendisinin s›¤mas› düflünülemez. Görülüyor ki,
kalbin maddesiz, mekâns›z fleylerden dahâ genifl olmas›, onlar›n kendile-
rinden de¤il, sûretlerinden dahâ genifl olmas›d›r. Mekâns›zlar karfl›s›nda,
Arfl ve Arflda bulunan herfley, zerre kadar bile say›lamaz. Mekâns›zlar›n
kendileri böyledir, sûretleri böyle de¤ildir.

96
DOKSANALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed fierîfe yaz›lm›fl olup, ibâdetleri ve iyi iflleri
vaktinde yapmay›p, yar›n yapar›m, sonra yapar›m diyenlerin aldand›kla-
r›n› ve Muhammed aleyhisselâm›n yoluna, islâmiyyete yap›flmak lâz›m
geldi¤ini bildirmekdedir:

Ey k›ymetli o¤lum! Bugün, her istedi¤ini kolayca yapabilecek bir hâl-
desin. Gençli¤in, s›hhatin, gücün, kuvvetin, mal›n ve râhatl›¤›n bir arada bu-
lundu¤u bir zemândas›n. Se’âdet-i ebediyyeye kavuflduracak sebeblere
yap›flma¤›, yarar iflleri yapma¤›, niçin yar›na b›rak›yorsun? ‹nsan ömrünün
en iyi zemân› olan, gençlik günlerinde, ifllerin en iyisi ve fâidelisi olan, sâ-
hibin, yaratan›n emrlerini yapma¤a, Ona ibâdet etme¤e çal›flmal›, islâ-
miyyetin yasak etdi¤i harâmlardan, flübhelilerden sak›nmal›d›r. Befl vakt ne-
mâz› cemâ’at ile k›lma¤› elden kaç›rmamal›d›r. Nisâb mikdâr› ticâret ma-
l› olan müslimânlar›n, bir sene sonra zekât vermeleri emr olunmufldur. Bun-
lar›n, zekât vermesi, muhakkak lâz›md›r. O hâlde, zekât› seve seve ve hat-
tâ fakîrlere yalvara yalvara vermelidir. Allahü teâlâ, çok merhametli oldu-
¤u, kullar›na çok ac›d›¤› için, yirmidört sâat içinde ibâdete, yaln›z befl vakt
ay›rm›fl, ticâret eflyâs›ndan ve çay›rda otlayan dört ayakl› hayvanlardan, tâm
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veyâ yaklafl›k olarak ancak, k›rkda birini fakîrlere verme¤i emr buyurmufl-
dur. Birkaç fleyi harâm edip, çok fleyi mubâh etmifl, izn vermifldir.

O hâlde, yirmidört sâatde bir sâat tutmayan bir zemân›, Allahü teâlân›n
emrini yapmak için ay›rmamak ve zengin olup da, mal›n k›rkda birini
müslimânlar›n fakîrlerine vermemek ve say›lam›yacak kadar çok olan,
mubâhlar› b›rak›p da, harâm ve flübheli olana uzanmak, ne büyük inâd, ne
derece insâfs›zl›k olur.

Gençlik ça¤›, nefsin kaynad›¤›, flehvetlerin oynad›¤›, insan ve cin fleytân-
lar›n›n sald›rd›¤› bir zemând›r. Böyle bir ça¤da yap›lan az bir amele pek-
çok sevâb verilir. ‹htiyârl›kda dünyâ zevkleri azal›p, güç kuvvet gidip, ar-
zûlara kavuflmak imkân› ve ümmîdleri kalmad›¤› zemânda, piflmânl›kdan,
âh etmekden baflka birfley olmaz. Çok kimselere bu piflmânl›k zemân› da,
nasîb olmaz. Bu piflmânl›k da, tevbe demekdir ve yine büyük bir ni’metdir.
Çoklar› bu günlere kavuflamaz.

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i sonsuz
azâblar, çeflidli ac›lar, elbette olacak, herkes cezâs›n› bulacakd›r. ‹nsan ve cin
fleytânlar›, bugün, Allahü teâlân›n afv›n›, merhametini ileri sürerek aldatmak-
da, ibâdetleri yapd›rmay›p, günâhlara sürüklemekdedir. Hâlbuki, iyi bilme-
li ki, bu dünyâ, imtihân yeridir. Bunun için, burada dostlarla düflmanlar› ka-
r›fld›rm›fllar, hepsine merhamet etmifllerdir. Nitekim A’râf sûresi, yüzellibe-
flinci âyetinde meâlen, (Merhametim herfleyi içine alm›fld›r) buyuruldu.
Hâlbuki, k›yâmetde, düflmanlar›, dostlardan ay›racaklard›r. Nitekim, Yasîn
sûresinde, (Ey kâfirler, bugün, dostlar›mdan ayr›l›n›z!) meâlindeki âyet-i ke-
rîme, bunu haber vermekdedir. O gün, yaln›z dostlara merhamet olunacak,
düflmanlara hiç ac›nm›yacak, onlar muhakkak mel’ûn olacakd›r. Nitekim,
A’râf sûresinde, (O gün, merhametim, yaln›z benden korkarak kâfir ol-
makdan ve günâh ifllemekden kaç›nanlara, zekât›n› verenlere, Kur’ân-› ke-
rîme ve Peygamberime “aleyhisselâm” inananlara mahsûsdur) meâlindeki
âyet-i kerîme, böyle oldu¤unu göstermekdedir. O hâlde, o gün, Allahü teâ-
lân›n rahmeti, (Ebrâr)a, ya’nî müslimânlardan iyi huylu ve yarar iflli olanla-
ra mahsûsdur. Evet, müslimânlar›n, zerre kadar îmân› olanlar›n hepsi sonun-
da hattâ, çok zemân Cehennemde kald›kdan sonra bile, merhamete kavufla-
cakd›r. Fekat rahmete kavuflabilmek için, ölürken îmân ile gitmek flartd›r.
Hâlbuki, günâhlar› ifllemekle kalb karar›nca ve Allahü teâlân›n emrlerine ve
harâmlar›na ehemmiyyet verilmeyince, son nefesde îmân nûru, sönmeden na-
s›l geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki, (Küçük günâha devâm, büyük gü-
nâha sebeb olur. Büyük günâha devâm da insan› kâfir olma¤a sürükler). Böy-
le olmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z! Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim kalbini k›rmama¤a,
bilirim üzülürsün; yoksa sözüm çokdur sana.

Allahü teâlâ hepimizi be¤endi¤i iflleri yapma¤a kavufldursun! Sevgili Pey-
gamberi Muhammed aleyhisselâm›n ve Onun k›ymetli Âli ve Eshâb› hur-
meti için düâm›z› kabûl buyursun! Bu mektûbu size getiren Mevlânâ ‹shak,
bu fakîrin tan›d›klar›ndan ve muhlislerindendir. Eskiden beri komfluluk hak-
k› da vard›r. Yard›m isterse, esirgemezsiniz inflâallah. Yaz›s› ve inflâ kâbi-
liyyeti iyidir. Vesselâm.
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97
DOKSANYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Dervîfle yaz›lm›fld›r. ‹bâdet etmemize emr olunmas›,
yakîn elde etmemiz için oldu¤u bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, Peygamberlerin en üstünü “salevâtullahi aleyhim” hât›r›
için, bir ifle yaram›yan bizlere, îmân›n hakîkatini bildirsin! ‹nsanlar›n ya-
rat›lmas›na sebeb, emr olunan ibâdetleri yapmakd›r. ‹bâdetleri yapmak da
îmân›n hakîkati olan, yakîni elde etmek içindir. Hicr sûresi, son âyetinin me-
âl-i flerîfi de, belki (Yakîn elde etmek için Rabbine ibâdet et!) demekdir.
Çünki (hattâ) kelimesi, (ye kadar) demek oldu¤u gibi (sebeb olmak, ya’nî,
için) ma’nâs›n› da bildirir. Sanki, ibâdet yapmadan önce olan bu îmân, îmâ-
n›n kendisi de¤il, görünüflüdür. Âyet-i kerîmede, (yakîn elde etmek için)
ya’nî (Îmân›n kendisini elde etmek için) buyuruluyor. Sûre-i Nisâ yüzotuz-
beflinci âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Îmân ediniz!) buyuruldu. Bu-
nun ma’nâs›, (Ey! Îmân›n sûretini edinenler! ‹bâdet yaparak, îmân›n ken-
disine kavuflunuz!)dur.

(Vilâyet), ya’nî Velî olmak, Fenâ ve Bekâ denilen iki ni’mete kavuflmak
demekdir. Fenâ ve Bekâya kavuflmak, bu yakîni ele geçirmek içindir. Yok-
sa, Fenâ-fillah ve Bekâ-billah diyerek, Allahü teâlâ ile birleflmek, hulûl gi-
bi fleyler anlamak, ilhâd ve z›nd›kl›kd›r.

[‹bni Âbidîn, üçüncü cildde buyuruyor ki: (Müslimân olmad›¤›, kâfir ol-
du¤u hâlde, müslimân oldu¤unu söyliyenlere, münâf›k, z›nd›k, dehrî ve mül-
hid denir. Ara s›ra nemâz k›lar, oruc tutar, ba’zan hacca da gidenleri olur.
(Münâf›k), baflka dindedir. Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu-
¤unu söylemez. (Dehrî), Allahü teâlân›n var oldu¤unu da söylemez. (Mül-
hid), her ikisine inan›r ve inand›¤›n› söyler. Fekat, küfre kaym›fld›r, islâmiy-
yetden ayr›lm›fld›r. ‹’tikâd› bozukdur. Kendini tam müslimân san›r. Kendi-
si gibi olmayanlara kâfir der. (Z›nd›k), Allahü teâlâya, islâmiyyete, halâ-
le, harâma inanmaz. Hiç dîni yokdur. Muhammed aleyhisselâma inand›¤›-
n› söyler. Bunlardan, sap›k fikrlerini, müslimânl›k olarak tan›tma¤a çal›-
flanlar› çok tehlükelidir. Mürted, islâmdan ayr›lan kimsedir. Kâfir oldu¤u-
nu saklamaz). Komünistler ve masonlar, dehrî k›sm›ndand›r.]

Evet, tesavvuf yolunda ilerlerken, Allahü teâlâya olan fazla aflk, sevgi
sebebi ile serhoflluk gibi, ba’z› hâller hâs›l olur. Bu vakt, ba’z› bilgiler
yanl›fl anlafl›l›r. Böyle hâlleri geçmek, atlamak lâz›md›r. Böyle anlay›fllar
için tevbe, istigfâr etmek lâz›md›r. Tesavvuf büyüklerinden ‹brâhîm bin fiey-
bân-i Kazvînî “kaddesallahü teâlâ ervâhahüm”[1] buyuruyor ki: (Fenâ ve Be-
kâ bilgileri, Allahü teâlân›n bir oldu¤una hâlis inananlarda ve ibâdetleri-
ni do¤ru yapanlarda bulunur. Baflkalar›n›n Fenâ ve Bekâ olarak söyledik-
leri, hep yaland›r ve z›nd›kl›kd›r). Bu sözü, tâm yerindedir ve kendisinin
do¤ru yolda bulundu¤unu göstermekdedir.

(Fenâ-fillâh) demek, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u, be¤endi¤i fleylerde fâ-
nî olmak demekdir. Ya’nî hep Onun sevdiklerini sevmek, Onun sevdikle-
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ri, kendine sevgili olmakd›r. (Seyr-i ilallah) ve (Seyr-i fillah) gibi sözler de
böyledir. Meyân fieyhullah-i Bahfl, salâh, takvâ ve fazîletlerle süslü bir
kimsedir. Âile nüfûsu pek kalabal›kd›r. Herhangi bir ifl için yard›mlar›n›-
z› isterse, kolayl›k göstermeniz ikrâm olur. Size ve do¤ru yolda olanlara se-
lâmlar olsun!

98
DOKSANSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Zekeriyyân›n o¤lu Abdülkâdire yaz›lm›fld›r. ‹nsanla-
ra karfl› sert olma¤› de¤il, yumuflak davranma¤›, çeflidli hadîs-i flerîfler
göstererek bildirmekdedir:

Allahü teâlâ hepimizi tâm orta yolda bulundursun! Va’z etmekde, na-
sîhat etmekde ve Allah›n kullar›na müslimânl›¤› ö¤retmekde gözetilmesi
lâz›m gelen fleyleri bildiren birkaç hadîs-i flerîf yaz›yorum. Hak teâlâ, bun-
lara uygun davranmam›z› nasîb eylesin!

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ refîk-
dir. Yumuflakl›¤› sever. Sertlik edenlere vermedi¤i fleyleri ve baflka hiçbir
fleye vermedi¤ini, yumuflak davranana ihsân eder). Bu hadîs, ‹mâm-› Müs-
limin “rahmetullahi aleyh” (Sahîh)inde vard›r.

Yine (Müslim)de bildiriliyor ki, Âifleye “rad›yallahü anhâ”, (Yumuflak
davran! Sertlikden ve çirkin fleyden sak›n! Yumuflakl›k insan› süsler. Çir-
kinli¤ini giderir) buyurdu.

[(Müslim)deki] hadîs-i flerîfde, (Yumuflak davranmayan, hayr yapmam›fl
olur) buyuruldu.

[(Buhârî)deki] hadîs-i flerîfde, (‹çinizde en sevdi¤im kimse, huyu en
güzel olan›n›zd›r) buyuruldu.

[‹mâm-› Ahmed ve Tirmüzînin “rahime-hümallah” bildirdikleri] ha-
dîs-i flerîfde, (Kendisine yumuflakl›k verilen [müslimân] kimseye dünyâ ve
âh›ret iyilikleri verilmifldir) buyuruldu.

[‹mâm-› Ahmed, Tirmüzî, Hâkim ve Buhârînin “rahimehümullah” bil-
dirdikleri] hadîs-i flerîfde, (Hayâ, îmândand›r. Îmân› olan Cennetdedir.
Fuhfl, kötülükdür. Kötüler Cehennemdedir) buyuruldu.

[‹mâm-› Ahmed ve Tirmüzînin bildirdikleri] hadîs-i flerîfde, (Cehenne-
me girmesi harâm olan ve Cehennemin de onu yakmas› harâm olan kim-
seyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolayl›k, yumuflak-
l›k gösteren [bir müslimân]dir) buyuruldu.

[Ahmed ve Tirmüzî ve Ebû Dâvüdün bildirdikleri] hadîs-i flerîfde, (Yu-
muflak olanlar ve kolayl›k gösterenler, burnuna yular› tak›lm›fl deve gibi-
dir. Yürütmek istenirse, hayvan ona uyar. Tafl›n üzerine oturtmak istenir-
se, hayvan oraya oturur) buyuruldu.

[(Buhârî)deki] hadîs-i flerîfde, (K›zd›¤› zemân istedi¤ini yapabilecek
[müslimân] bir kimse, k›zmazsa, Allahü teâlâ k›yâmet günü onu herkesin
aras›ndan ça¤›r›r. Cennetde istedi¤in yere git der) buyuruldu.
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[Bütün kitâblarda yaz›l› olan hadîs-i flerîfde], bir kimse Resûlullahdan
nasîhat istedikde, (K›zma, sinirlenme!) buyurdu. Birkaç kerre sordukda,
hepsine de (K›zma, sinirlenme!) buyurdu.

[Tirmüzî ve Ebû Dâvüdün “rahime-hümallah” bildirdikleri] hadîs-i fle-
rîfde, (Cennete gidecek olanlar› haber veriyorum, dinleyiniz! Za’îfdirler,
güçleri yetmez. Birfley yapmak için yemîn ederlerse, Allahü teâlâ, bu
[müslimân]lar›n yemînlerini, muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek
olanlar› bildiriyorum, dinleyiniz! Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendi-
lerini üstün görürler) buyuruldu.

[Tirmüzî ve Ebû Dâvüdün “rahime-hümallah” bildirdikleri] hadîs-i fle-
rîfde, (Bir kimse ayakda iken k›zarsa, otursun. Oturmakla geçmezse yat-
s›n!) buyuruldu.

[Taberânî, Beyhekî ve ‹bni Asâkirin “rahime-hümullah” bildirdikleri]
hadîs-i flerîfde, (Sar› sab›r maddesi bal› bozdu¤u gibi, k›zg›nl›k da îmân› bo-
zar) buyuruldu.

[Beyhekî ve Ebû Nu’aym›n “rahime-hümallah” bildirdikleri] hadîs-i
flerîfde, (Allah için afla¤› gönüllü olan›, Allahü teâlâ yükseltir. Bu, kendi-
ni küçük görür. Fekat, insanlar›n gözünde büyükdür. Bir kimse, kendini bafl-
kalar›ndan üstün tutarsa, Allahü teâlâ onu alçalt›r. Herkesin gözünde kü-
çük olur. Kendini yaln›z kendisi büyük görür. Hattâ köpekden, domuzdan
dahâ afla¤› görünür) buyuruldu.

[Beyhekînin “rahime-hullah” bildirdi¤i] hadîs-i flerîfde, (Mûsâ bin ‹m-
rân “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalevâtü vetteslîmât”, Yâ Rabbî! Kullar›n›n
en k›ymetlisi kimdir? dedikde, gücü yetdi¤i zemân afv eden [müslimân kim-
se]dir, buyurdu) buyuruldu.

[Ebû Ya’lân›n “rahime-hullah” bildirdi¤i] hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, di-
lini tutarsa, Allahü teâlâ onun utanacak fleylerini örter. Gazab›n› tutarsa,
k›yâmet günü Allahü teâlâ azâb›n› ondan çeker. Bir kimse, Allahü teâlâ-
ya yalvar›rsa, kabûl eder) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Bir müslimân din kardeflinin ›rz›na veyâ mal›na
sald›r›rsa, mal›n, paran›n geçmez oldu¤u gün gelmeden önce, onunla ha-
lâllafls›n! [Halâllaflmazsa] iyi amelleri varsa, hakk› ödeninceye kadar bu
amellerinden al›n›r. ‹yi amelleri yoksa, hak sâhibinin günâhlar› buna yük-
letilir) buyurdu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Müflis kimdir, biliyor musunuz?) buyurdu. (Bizim
bildi¤imiz müflis, paras›, mal› olmayan kimsedir) dediler. (Ümmetimden
müflis flu kimsedir ki, k›yâmet günü nemâzlar› ile, oruclar› ile ve zekâtla-
r› ile gelir. Fekat, kimisine sövmüfldür. Kiminin mal›n› alm›fld›r. Kiminin ka-
n›n› ak›tm›fld›r. Kimini dövmüfldür. Hepsine bunun sevâblar›ndan verilir.
Haklar›n› ödemeden önce sevâblar› biterse, hak sâhiblerinin günâhlar›
al›narak buna yüklenir. Sonra Cehenneme at›l›r) buyurdu.

[Tirmüzî “rahime-hullah” bildiriyor:] Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”,
hazret-i Âifleye “rad›yallahü teâlâ anhâ” mektûb yazarak nasîhat yazma-
s›n› istedikde, cevâb yazarak: Allahü teâlân›n selâm› senin üzerine olsun!
Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme”

– 147 –



iflitdim. Buyurdu ki, (Bir kimse, insanlar›n k›zacaklar› fleyde Allah›n r›zâ-
s›n› ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse,
Allahü teâlân›n k›zaca¤› fleyde, insanlar›n r›zâs›n› ararsa, Allahü teâlâ
onun iflini insanlara b›rak›r) dedi.

Allahü teâlâ bizi ve sizi, hep do¤ru söyliyenin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” haber verdi¤i bu hadîs-i flerîflere uymakla flereflendirsin! Bu hadîs-i
flerîfler, her ne kadar [Hind lisân›na] terceme edilmedi ise de, fleyh Ciyû
[Seyyid Ferîd] hazretlerinden bunlar› sorar ve anlars›n›z. Bunlara uygun ha-
reket etme¤e çal›fl›rs›n›z.

Dünyâ hayât› çok k›sad›r. Âh›retin azâblar› pek ac› ve sonsuzdur. ‹leri-
yi gören akl sâhiblerinin, hâz›rl›kl› olmas› lâz›md›r. Dünyân›n güzelli¤ine
ve tad›na aldanmamal›d›r. ‹nsan›n flerefi ve k›ymeti dünyâl›kla ölçülse
idi, dünyâl›¤› çok olan kâfirlerin herkesden dahâ k›ymetli ve dahâ üstün ol-
malar› lâz›m gelirdi. Dünyân›n görünüflüne aldanmak akls›zl›kd›r, ahmak-
l›kd›r. Birkaç günlük zemân› büyük ni’met bilerek, Allahü teâlân›n be¤en-
di¤i fleyleri yapma¤a çal›flmal›d›r. Allahü teâlân›n kullar›na ihsân, iyilik et-
melidir. K›yâmetde azâblardan kurtulmak için, iki büyük temel vard›r:
Birisi, Allahü teâlân›n emrlerine k›ymet vermek, sayg› göstermekdir. ‹kin-
ci, Allahü teâlân›n kullar›na, yaratd›klar›na flefkat, iyilik etmekdir. Hep do¤-
ru söyleyici “aleyhissalâtü vesselâm” her ne söyledi ise, hepsi do¤rudur. fia-
ka, e¤lence, say›klama sözler de¤ildir. Tavflan gibi gözü aç›k uyku ne kadar
sürecek. Bu uykunun sonu rezîl, rüsvâ olmak ve eli bofl, mahrûm kalmak-
d›r. Mü’minûn sûresinin yüzonbeflinci âyetinde meâlen, (Sizi abes olarak,
oyuncak olarak m› yaratd›m san›yorsunuz. Bize dönmiyecek misiniz zan edi-
yorsunuz?) buyuruldu. Her ne kadar, böyle sözleri dinleyecek hâlde olma-
d›¤›n›z› biliyorum. Gençsiniz. ‹çiniz kayn›yor. Dünyâ ni’metleri içindesiniz.
Herkese sözünüz geçiyor. Her istedi¤inizi yapabiliyorsunuz. Fekat, size ac›-
d›¤›m›z için, iyilik etmek istedi¤imiz için bunlar yaz›ld›. Elinizden birfley kaç-
m›fl de¤ildir. Tevbe edilecek, Allahü teâlâya yalvaracak zemând›r. Haber-
leflmemiz lâz›md›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

E¤er içerde kimse varsa, bir söz de yetiflir!

99
DOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, molla Hasen-i Kiflmîrîye, cevâb olarak yaz›lm›fl olup, Alla-
hü teâlây› hiçbir ân unutmamak nas›l olaca¤›, insan›n kendini bilmedi¤i uy-
ku zemân›nda da, Onun unutulm›yaca¤› bildirilmekdedir:

K›ymetli mektûbunuzu okumakla flereflendik. Bu yolun büyüklerinden
ba’z›s› “rahmetullahi aleyhim ecma’în” Allahü teâlâya her ân âgâh ol-
duklar›n› ve uyku zemân›nda da, her ân, Onu hât›rlad›klar›n› haber vermifl-
dir. Bunun nas›l olaca¤›n› soruyorsunuz. K›ymetli efendim! Bunu anlata-
bilmek için, önce birkaç fleyi bildirmek lâz›md›r. K›saca yaz›yorum. Dikkat-
li okuyunuz!

‹nsan›n rûhu, bu gördü¤ümüz cesed ile birleflmeden önce, terakkî ede-
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mez, ilerliyemezdi. Kendine mahsûs makâmda, derecede ba¤l› ve mahbûs
gibi idi. Fekat, bu cesede indikden sonra, yükselebilmek hâssas› ve kuvve-
ti ona verilmifldir. Bu hâssas›, onu melekden üstün ve flerefli yapm›fld›r. Al-
lahü teâlâ lutf ederek, ihsân ederek, rûhu, bu hissiz, hareketsiz olan, hiç-
bir fleye yaram›yan, karanl›k cesed ile birlefldirdi. Rûh ›fl›¤›n›, karanl›k
cesed ile birlefldiren, madde olm›yan, zemânl›, mekânl› olm›yan rûhu,
maddeden yap›lan cesed ile bir arada bulunduran, Allahü teâlâ, çok büyük-
dür. Bütün büyüklük, üstünlükler, yaln›z Ona mahsûsdur. Onda hiç kusûr
olamaz. Bu sözün ma’nâs›n› iyi kavramak lâz›md›r. Rûh ile cesed, her ba-
k›mdan, birbirinin aksi, z›dd› oldu¤undan, bunlar›n bir arada kalabilmesi
için, Allahü teâlâ, rûhu nefse âfl›k etdi. Bu sevgi, bunlar›n bir arada kalma-
s›na sebeb oldu. Kur’ân-› kerîm, bu hâli bize haber veriyor. Vettîn sûresi-
nin bir âyetinde meâlen, (Biz insan›n rûhunu, güzel bir sûretde yarat›p, son-
ra en afla¤› dereceye indirdik) buyuruldu. Rûhun bu dereceye düflürülme-
si ve bu aflka tutulmas›, kötüleme¤e benzeyen bir medhdir. ‹flte rûh, nefse
karfl› olan bu aflk›, sevgisi sebebi ile, kendini nefs âlemine atd› ve nefse tâ-
bi’, esîr oldu. Hattâ, kendinden geçdi. Kendisini unutdu. Nefs-i emmâre hâ-
lini ald›. Sanki nefs-i emmâre oldu. Rûh, her fleyden dahâ latîf, [maddenin
en hafîfi olan hidrogen gaz›ndan, hattâ bir elektrondan da dahâ hafîf] ol-
du¤undan, madde bile olmad›¤›ndan, her ne ile birleflirse onun hâline,
flekline ve rengine girer. Kendini unutdu¤u için, evvelâ kendi âleminde, de-
recesinde iken, Allahü teâlâya olan bilgisini de unutdu. Câhil ve gâfil ol-
du. Nefs gibi cehâlet karanl›¤› ile karard›. Allahü teâlâ, çok merhametli ol-
du¤u, çok ac›d›¤› için, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gön-
derip, bu büyükler vâs›tas› ile rûhu kendine ça¤›rd› ve ma’flûku, sevgilisi olan
nefse uymamas›n›, nefsi dinlememesini ona emr etdi. Rûh bu emri dinle-
yip, nefse uymaz, ondan yüz çevirir ise, felâketden kurtulur. Yok e¤er,
bafl›n› kald›rmaz, nefsle berâber kalmak, bu dünyâdan ayr›lmamak ister-
se, yolunu flafl›r›r, se’âdetden uzaklafl›r. Bu sözümüzden, rûhun, nefsle bir-
leflmifl oldu¤u, hattâ kendisini unutup, nefs hâlini alm›fl oldu¤u anlafl›ld›. ‹fl-
te rûh, bu hâlde kald›kca, nefsin gafleti, câhilli¤i, rûhun da gafleti, cehâle-
ti olur. Yok e¤er, rûh, nefsden yüz çevirir, ondan so¤ur, onun yerine Alla-
hü teâlây› severse ve kendi gibi, bir mahlûku sevmekden kurtulup, sonsuz
var olan, hakîkî Bâkîye âfl›k olup, bu aflk ile kendinden geçerse, zâhirin, ya’nî
nefsin gafleti, cehâleti, bât›na, ya’nî rûha sirâyet etmez. O, Allahü teâlây›
bir ân unutmaz. Nefsin gafleti, ona nas›l te’sîr etsin ki, o nefsden, temâmen
ayr›lm›fld›r. Zâhirden, bât›na hiçbir fley geçmemifldir. ‹flte bu vakt, zâhir gaf-
letde iken, bât›n âgâhd›r, uyan›kd›r. Her ân Rabbi iledir. Meselâ, bâdem ya-
¤›, bâdem çekirde¤inde bulundu¤u müddetce ikisi de ayn› birfley gibidir.
Ya¤, posadan ayr›l›nca, her ikisinin hâssalar› baflkad›r ve her bak›mdan ay-
r› iki fley olurlar. ‹flte, bu hâle yükselmifl olan, bir mes’ûd, bir bahtiyâr kim-
seyi, ba’zan, tekrâr bu âleme indirirler. Allahü teâlâya ârif ve âlim oldu¤u
hâlde, bu âleme döndürüp, onun mubârek, flerefli varl›¤› vâs›tas› ile, âle-
mi nefslerin karanl›¤›ndan, cehâletinden kurtar›rlar. Böyle mubârek bir kim-
se, insanlar›n aras›nda bulunur. Görünüflde herkes gibidir, fekat rûhu hiç-
bir fleye ba¤l› de¤ildir. Allahü teâlâya olan bilgisi ve sevgisi iledir. ‹steme-
di¤i hâlde, onu bu âleme döndürmüfllerdir. Böyle bir müntehî, hakîkate eri-
flen biri, görünüflde, baflkalar› gibi, Allahü teâlây› unutmufl, mahlûklar›n sev-
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gisine tutulmufl san›l›r. Hâlbuki, hakîkatde, kendisi, bunlara hiç benzeme-
mekdedir. Birfleyin sevgisine tutulmakla, ondan so¤uyup, yüz çevirmek ara-
s›nda çok fark vard›r. fiunu da bildirelim ki, böyle bir müntehînin, mahlûk-
lara olan alâkas› ve sevgisi, kendi ihtiyâr›nda, elinde de¤ildir. Dünyâya ra¤-
bet etmez. Hattâ, Allahü teâlâ, bu alâkay› istemekde ve be¤enmekdedir.
Baflkalar›n›n alâkas›, sevgisi ise, kendilerindendir, dünyâya sar›l›rlar. Al-
lahü teâlâ bu alâkalar›ndan râz› de¤ildir, be¤enmez. Baflka bir fark da, bafl-
kalar› bu âlemden yüz çevirip, Allahü teâlây› tan›ma¤a ve sevme¤e kavu-
flabilirler. Müntehînin, halkdan yüz çevirmesine ise, imkân yokdur. Onun
halk ile olmas›, vazîfesidir. Ancak, vazîfesi biterse, o zemân onu, bu geçi-
ci dünyâdan, ebedî, sonsuz âleme nakl ederler. Hakîkî makâm›na kavuflur.

Tesavvuf büyükleri, da’vet makâm›n›, irflâd derecesini, baflka baflka
anlatm›fllard›r. Çoklar›, (Halk aras›nda, Hak ile olmakd›r) dedi. Sözlerin
baflkalaflmas›, söz sâhiblerinin hâlleri, dereceleri baflka baflka oldu¤u için-
dir. Herkes, kendi makâm›na göre, söylemifldir. Herfleyin do¤rusunu Alla-
hü teâlâ bilir. Seyyid-üt-tâife Cüneyd-i Ba¤dâdînin “kuddise sirruh”, (Ni-
hâyete varmak, bafllang›ca dönmekdir) buyurmas› iflte, yukarda bildirdi¤i-
miz da’vet makâm›na uygun bir ta’rifdir. Çünki, bafllang›cda, hep mahlû-
kât görülmekde ve sevilmekdedir. Nitekim, (‹ki gözüm uyur, fekat kalbim
uyumaz) hadîs-i flerîfi, kendilerinin Allahü teâlâya olan dâimî ba¤l›l›k ve
uyan›kl›¤›n› bildirmiyor; belki, kendi hâllerine ve ümmetinin hâllerine
uyan›k olup, gâfil olmad›¤›n› haber vermekdedir. Bunun içindir ki, Peygam-
berimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” uyumas›, abdestini bozmaz idi.
Peygamber, ümmetini korumakda, bir sürünün çoban› gibi oldu¤u için, üm-
metini bir ân unutmas›, Peygamberlik makâm›na uygun olmaz. Bunun gi-
bi, (Allahü teâlâ ile öyle vaktlerim oluyor ki, o zemânlarda, aram›za hiç-
bir üstün melek ve Peygamber giremez) hadîs-i flerîfi de, her zemân de¤il,
ba’zand›r. Bu zemânlarda da, mahlûklardan yüz çevirip, ayr›lmas› îcâb
etmez. Çünki, Allahü teâlâ, ona tecellî etmekde, görünmekdedir. Yoksa O,
mahlûklar› unutup, tecellîleri aramakda de¤ildir. Ma’flûkun, âfl›ka cilvesi
gibi olup, âfl›k ma’flûkun peflinde de¤ildir. Fârisî beyt tercemesi:

Sûret aynas›nda sefer, hareket olmaz,
Çünki onda nûrânî olm›yan sûret olmaz.

Hulâsa, mahlûklara dönülünce, önce kalkm›fl olan perdeler, geri gelmez.
Arada perde olmad›¤› hâlde, onu mahlûklar aras›na sal›p, mahlûklar›n
kurtulmas›na, uyand›r›lmas›na sebeb ve vâs›ta k›larlar. Böyle bir kimse, böy-
le bir pâdiflâha çok yak›n olan, bir devlet adam› gibidir. Bununla berâber,
kendisine milletin ifllerini görmek, dertlerini çözmek vazîfesi de verilmifl-
dir. Sona gelip, geri dönmüfl olanlar ile henüz bafllang›çda olanlar aras›n-
daki farklardan biri de budur. Çünki, baflda olanlar, perdelerin arkas›nda-
d›r. Geri dönmüfl olanlardan ise, perdeler kalkm›fld›r. Allahü teâlâ size ve
do¤ru yolda olanlara selâmet versin! Âmîn.

_________________

Ne ki k›lm›fl Habîbullah, bize teblig-i ahkâm›
Kabûl etdim an›, âmentü billâh ve hükm-illah.

– 150 –



100
YÜZÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Hasen-i Kiflmîrîye yaz›lm›fld›r. fieyh Abdülke-
bîr-i Yemenînin, Allahü teâlâ gayb› bilmez sözüne cevâb vermekdedir:

Okflay›c›, k›ymetli mektûbunuzu okumakla flereflendik. ‹hsân ederek
yazd›klar›n›z› anlad›k. fieyh Abdülkebîr-i Yemenî, Hak teâlâ gayb› bilmez
demifl. Bunu soruyorsunuz. [(Reflehât) kitâb›nda Muhammed Rûhî okunur-
ken, Abdülkebîrin bu sözü de görülmekdedir.]

Efendim! Bu fakîr, bu gibi sözleri dinleme¤e dayanam›yorum. Elimde
olm›yarak, Fârûkî damar›m kabar›yor. Bunlardan, islâmiyyete uygun bil-
giler ç›karma¤a vakt b›rakm›yor. Böyle sözleri söyleyen kimse, ister fleyh
Kebîr-i Yemenî olsun, ister fleyh Ekber-i fiâmî olsun, hiçbirini duymak is-
temiyorum. Bize Muhammed-i Arabînin buyurdu¤u sözler lâz›md›r “aley-
hi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”. Muhyiddîn-i Arabînin ve Sadreddîn-i Ko-
nevînin ve Abdürrezzâk-› Kâflînin sözleri lâz›m de¤ildir.[1] Bize (Nass) lâ-
z›md›r. (Fuss) [ya’nî Füsûs kitâb›] lâz›m de¤ildir. Fütûhât-i Medeniyye
varken, (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›na bakmay›z. Hak teâlâ, Kur’ân-› ke-
rîmde, gayb› bildi¤ini söyliyerek kendini övüyor. (Âlim-ül-gayb) oldu¤u-
nu bildiriyor. (Hak teâlâ gayb› bilmez demek), çok çirkin, pek i¤renç bir söz-
dür. Do¤rusu, Hak teâlâya inanmamakd›r. Gayb kelimesi, baflka fleyi de gös-
termekdedir demek, insan› bu alçakl›kdan kurtaramaz. A¤›zlar›ndan ç›kan
sözün büyüklü¤ünü, kulaklar› duymuyor. ‹slâmiyyete uym›yan böyle söz-
lerle ne demek istediklerini keflki bilseydim. Hallâc-› Mensûr (Enel Hak)
dedi ise ve Bâyezîd-i Bistâmî (Sübhânî) dedi ise “rahime-hümallah” suç-
lu olmakdan kurtulabiliyorlar. Kendilerini hâl kaplad›¤› zemân, flü’ûrlar›,
akllar› örtülmüfl iken, söylemifllerdir. Fekat, bunlar›n sözleri, hâl bildirmi-
yor. Bir ilm, bilgi anlat›yor. (Bu kelimenin te’vîl edilmesini istemifldim) de-
meleri, onlar› suçlu olmakdan kurtarmaz. Böyle kelimelerin te’vîli makbûl
de¤ildir. Çünki, yaln›z sekr hâlinde söylenmifl olan uygunsuz sözlerden, bafl-
ka fley anlama¤a çal›fl›l›r. Akl› bafl›nda olan kimsenin sözünden baflka fley-
ler anlama¤a çal›fl›lmaz. Böyle fleyler söyliyen kimse, e¤er (Melâmet) yo-
lunu tutarak, kendini herkesin gözünden düflürmek istemifl ise, bu da çok
çirkin ve utan›lacak birfley olur. ‹nsanlar› kendinden so¤utmak, yan›ndan
kaç›rmak için, yap›lacak çok fley vard›r. Bunlar› b›rak›p da, kâfir olma¤a
yaklaflma¤a ne lüzûm vard›r? Bu sözün ne demek olabilece¤ini soruyorsu-
nuz. Her süâle cevâb vermek lâz›m oldu¤undan, burada birkaç fley bildi-
rece¤im:

Gayb› ancak Allahü teâlâ bilir. Gayb, yok demek olursa, yok olan fley-
ler bilinmez demifllerdir. Gayb, her bak›mdan yok demek olunca, onu bil-
mek düflünülemez. E¤er, bilinece¤ini düflünürsek, her bak›mdan yok olmak-
dan ve hiçbir fley olmamakdan kurtulmufl olur. Bunun gibi, Hak teâlâ,
kendi flerîkini, orta¤›n› bilicidir denilemez. Çünki, Allahü teâlân›n flerîki
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hiç yokdur. Böyle birfley hiç olamaz. Evet, gayb kelimesinin ve flerîk keli-
mesinin bildirdikleri fleyler düflünülebilir. Fekat biz bu fleylerin kendileri-
ni söylüyoruz. Bu kelimelerin ne bildirdiklerini söylemiyoruz. Var olam›-
yacak fleylerin hepsi de böyledir. Bunlar›n neler olduklar› düflünülebilir. Fe-
kat var olmalar› düflünülemez. Çünki, varl›klar› bilinirse, bunlara var ola-
m›yacak denilemez. Hiç olmazsa, zihnde var olmalar› lâz›m gelir. Mevlâ-
nâ Muhammed Rûhînin yukar›daki sözden anlad›¤›n› be¤enmemekde
hakl›s›n›z. Yaln›z bir varl›k olan o mertebede ilmin ba¤l›l›¤› yokdur demek,
ilm yok demekdir. Yaln›z gayb›n ilmi yokdur demek, de¤ersizdir. Mevlâ-
nân›n o sözden anlad›¤›n›n do¤ru olmad›¤›n› flu da gösteriyor ki, o (Eha-
diyyet-i mücerrede mertebesi)nde ilmin ba¤lant›s› yok ise de, Hak teâlâ-
n›n âlim olmas› de¤iflmez. Çünki, o mertebede kendisi âlimdir. ‹lm s›fat› ile
âlim olmaz. Çünki, o mertebede, ilm s›fat› yokdur. S›fatlara inanmayan kim-
seler de, Allahü teâlân›n âlim oldu¤unu bildirmekdedir. ‹lm s›fat›n›n var
oldu¤una inanmad›klar› hâlde, bu s›fatda olan bilmenin, zâtda bulundu¤u-
nu bildirmekdedirler.

Yukar›daki sözden sizin anlad›¤›n›za gelince, gayb kelimesinden zât-i ilâ-
hîyi anl›yorsunuz. Bu gayba hiçbir ilm, hattâ Vâcib teâlân›n ilmi de yeti-
flemez diyorsunuz. Anlafl›lacak fleyler içinde, do¤ruya en yak›n olan› sizin
bu anlay›fl›n›zd›r. Bununla berâber, Vâcib teâlân›n ilmi, kendi zât›n› bilmez
demek, bu fakîre a¤›r geliyor. Bilmiyece¤ini göstermek için, ilmin, biline-
cek fleyi kavramas› lâz›md›r. Zât-i teâlâ ise, ihâta edilemez. Kavranamaz.
Bunun için de bilinemez diyorsunuz. Bu sözünüz, ilm-i husûlî için do¤ru-
dur. Çünki, ilm-i husûlî ile bilmekde bilinen fleyin sûreti, ilm kuvvetinde
hâs›l olmakdad›r. Fekat, ilm-i huzûrî ile bilmekde, sûretin ilmde hâs›l ol-
mas› hiç lâz›m de¤ildir. Allahü teâlân›n ilm s›fat› ilm-i huzûrîdir. Bundan
dolay›, ilm-i ilâhî, huzûr yolu ile, zât-i ilâhîyi bilir. Herfleyin do¤rusunu an-
cak Allahü teâlâ bilir. Allahü teâlâdan, sevgili efendimiz, Muhammed
aleyhisselâma ve onun temiz âline “rad›yallahü anhüm ecma’în” salât ve
selâmet ve bereket dileriz. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!

101
YÜZB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Hasen-i Kiflmîrîye yaz›lm›fld›r. Büyükleri küçük
sanarak dil uzatanlar› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, hâlinizi güzel ve kalbinizi temiz eylesin! K›ymetli mektû-
bunuzu mevlânâ Muhammed S›ddîk getirdi. Allahü teâlâya hamd olsun ki,
uzakda kalanlar› unutmam›fls›n›z. Görünüflde, nefsinize karfl› olan sözleri-
niz k›saca anlafl›ld›. Nefs, emmârelik yapd›¤› zemân, buna karfl› söylenen
fleyler do¤rudur. Fekat nefs, itmînâna geldikden sonra, ona karfl› gelmenin
yeri yokdur. Çünki, o zemân nefs, Hak teâlâdan râz›d›r. Hak teâlâ da on-
dan râz›d›r. Nefs be¤enilmekde ve kabûl olunmakdad›r. K›ymetli olana kar-
fl› gelinmez. Onun istekleri, Hak teâlân›n istekleridir. Çünki, nefsin itmî-
nâna kavuflmas› için, Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanmas› lâz›md›r.
Art›k o, mukaddes olmufl, her dürlü kusûrdan temizlenmifl, karfl› durula-
cak yeri kalmam›fld›r. Kendisine bak›lam›yacak derecelere yükselmifldir.
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Her söyledi¤imiz bizde kal›r. Fârisî beyt tercemesi:

Kendinden haberi olm›yan kimse,
Nerde kald›, baflka fleyleri bile?

Çok olur ki, câhiller, nefsden hiç haberleri olmad›¤› için, mutmainneyi
emmâre san›rlar. Nefs-i emmâreye karfl› yapd›klar›n›, nefs-i mutmeinneye
de yaparlar. Nitekim kâfirler, Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” baflka insanlar gibi san›yorlar. Peygamberli¤in yüksekli¤ine inanm›-
yorlar. O büyüklere “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” ve onlar›n yolunda gi-
denlere inanmamakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!

102
YÜZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muzaffere yaz›lm›fld›r. Ödünç al›p vermekdeki fâizi
bildirmekdedir:

Ödünç verenin fazla olarak istedi¤i mal›n yaln›z fâiz oldu¤unu söylemifl-
diniz. Meselâ oniki dirhem ödemesi flart› ile on dirhem gümüfl verenin al-
d›¤› gümüflden yaln›z fazla olan iki dirhemi fâiz olur, harâm olur demifldi-
niz. Hâlbuki, dahâ fazlas›n› ödemesi flart› ile, ödünç vermek fâizdir. Ya’nî
böyle olan sözleflme harâmd›r. Harâm anlaflma ile, ele geçen mal›n hepsi
harâm olur. Meselâ, oniki dirhem ödemesi flart› ile, on dirhem ödünç ve-
rilse, al›nan oniki dirhemin hepsi harâm olur. Fâiz ile ödünç vermek ve al-
mak harâm oldu¤u, Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirilmifldir. ‹htiyâc› olan›n
da, olm›yan›n da, fâizle, ödünç almas› harâmd›r. ‹htiyâc› olana, fâiz harâm
olmaz demek, Kur’ân-› kerîmin emrini de¤ifldirmek olur. (K›nye) kitâb›,
Kur’ân-› kerîmin emrini de¤ifldiremez. Lâhor flehrinin büyük âlimlerinden
olan mevlânâ Cemâl, (K›nye)nin birçok haberleri k›ymetli kitâblara uyma-
makdad›r. Böyle haberlerine güvenilmez buyururdu. [‹bni Âbidîn “rahme-
tullahi aleyh” dahî, (K›nye)nin birçok haberi za’îfdir, güvenilmez buyur-
makdad›r. Bu kitâb›, Zâhidî yazm›fld›r.] (K›nye)nin bu yaz›s›n›, do¤ru ka-
bûl etsek bile, buradaki ihtiyâc kelimesine, zarûret ve ölüm tehlükesi
ma’nâs›n› vermek lâz›md›r. Böylece, Mâide sûresi, dördüncü âyetinin,
(Ölüme sebeb olan s›k›fl›k hâle düflen) meâlindeki iznden istifâde edilmifl
olur. Çünki, bu âyet-i kerîme, harâmlardan afv olunabilecek özrü beyân bu-
yurmakdad›r. Fâiz ile ödünç almak için, her ihtiyâc özr olsayd›, fâizin ha-
râm edilmesine sebeb kalmazd›. Çünki, fâiz ödeme¤i, ancak ihtiyâc› olan
kabûl eder. ‹htiyâc› olm›yan kimse, aç›kdan para vermek istemez. Allahü
teâlân›n, bu yasak emri, yersiz lüzûmsuz olurdu. Allahü teâlân›n kitâb›na,
böyle iftirâ edilemez. Abes, yersiz, birfley bulunmas› düflünülemez. Her ih-
tiyâc› olan›n fâiz ile para almas› câiz diye, bir ân düflünsek, ihtiyaç da, bir
nev’ zarûretdir. Zarûretin dereceleri vard›r. Ziyâfet vermek için, fâiz ile pa-
ra almak ihtiyâc de¤ildir. Meyyitin b›rakd›¤› malda meyyitin ihtiyâc›, kefen
ve cenâze masraf› oldu¤u kitâblarda bildiriliyor. Onun rûhu için, ziyâfet ver-
me¤e, ihtiyâc denilmemifldir. Meyyit, sadakan›n sevâb›na, herkesden çok
muhtâc oldu¤u hâlde, onun rûhu için yemek [helva] da¤›t›lmas›n› islâmiy-
yet emr etmemifldir. O hâlde bunlar› yapmak, fâizle para almak için ihtiyâc,
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özr olur mu? Ölünün ihtiyâc› kabûl edilse bile, fâizle al›nan para ile piflen
yemekleri yimek halâl olur mu? Çoluk çocu¤un çok olmas›, erke¤in asker-
de bulunmas›, özr, ihtiyâc san›larak, fâizle para almak câiz ve halâl olur de-
mek, bir müslimâna yak›flmaz. Böyle belâya yakalanm›fl olanlara, emr-i
ma’rûf ve nehy-i anil-münker yaparak, do¤ru yolu göstermek lâz›md›r.
Bir müslimân, nas›l olur da, böyle harâm ifli yapabilir? ‹htiyâclar› te’mîn ede-
cek yol çokdur. Bu zemânda, flübheli olm›yan kazanc kalmad› diyorsunuz.
Evet öyledir. Fekat elden geldi¤i kadar, flübhelilerden kaç›nmak lâz›md›r.
Tarlay› abdestsiz sürmek, tohumunu abdestsiz ekmek, r›zk›n bereketini, tay-
y›b [güzel] olmas›n› giderir demifllerdir. Hindistânda, böyle çal›flan, hemen
yok gibidir. Fekat, Allahü teâlâ, kulundan, elinden geldi¤i kadar yapma-
s›n› istemekdedir. Fâiz ile para al›p ziyâfet vermekden sak›nmak, herkes için
kolayd›r. Halâle harâm, harâma halâl diyen kâfir olur. Fekat bu kat’î,
meydânda olan halâl ve harâmlar içindir. [Halâl, harâm olduklar›, dört mez-
hebde de sözbirli¤i ile bildirilenler içindir.] Zan olunanlar için de¤ildir. Ha-
nefî mezhebinde mubâh olan, çok fley vard›r ki, flâfi’î mezhebinde mubâh
de¤ildir. Bunun aksi de vard›r. Muhtâc oldu¤u flübheli olan birinin, fâizle
para almas› halâl olur demiyene, aç›k bildirilen harâma halâl diyemiyene
dil uzat›lmaz. Sap›k, gerici denilmez. Halâl demesi için zorlanamaz. Onun
hakl› olmas› dahâ kuvvetlidir. Hattâ, hakl› oldu¤u meydândad›r. Ona dil uza-
tanlar haks›zd›r ve tehlükededir. Mevlânâ Abdülfettâh, (Fâizsiz borç almak
iyidir. Niçin fâiz ile al›yorlar?) demifl. Siz de, (Böyle söyleme. Halâli inkâr
m› ediyorsun?) diyerek onu tekdîr etmiflsiniz. Yavrum, bu sözünüz, kat’î
olan halâl için do¤rudur. ‹htiyâc› olan›n, fâiz ile borç almas›na halâl dese-
niz bile, bunu yapmamak, yine dahâ iyi olur. Vera’ sâhibleri, ruhsat, izn ve-
rilen fleyleri yapmam›fl, herkese, azîmet yolunu göstermifllerdir. Lâhor
flehrindeki müftîler, ihtiyâc› olana câiz olur demifl ise de, ihtiyâcdan ihtiyâ-
ca fark vard›r. Her ihtiyâc, özr say›l›rsa, fâizin harâm olaca¤› yer kalmaz.
Fâizin harâm edilmesi abes, lüzûmsuz bir emr olur. Oruc, yemîn keffâreti
niyyeti ile de, fakîrleri doyurmak için, fâiz ile borç almak câiz de¤ildir. Fa-
kîr doyuram›yan, oruc tutar. ‹slâmiyyete uymak ile, az bir takvân›n bere-
keti ile, Allahü teâlâ, insan›n ihtiyâc›n› kolayl›kla giderir. Allahü teâlâ, tak-
vâ sâhiblerini s›k›nt›lardan kurtar›r. [Lâz›m olan fleyleri sat›n almak için,
bankadan fâiz ile ödünç para almay›p, bu fleyleri bankadan sat›n almal›d›r.]

103
YÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb fleyh Seyyid Ferîde “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r.
Âfiyet ne demek oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ âfiyet versin! Öyle bir âfiyet versin ki, büyüklerden biri, hep
düâ eder, Allahü teâlâdan bir günlük âfiyet isterdi. Adam›n biri, bu zâta,
(Sen hergün âfiyetde de¤il misin?) dedi. (Allahü teâlâdan öyle bir gün is-
tiyorum ki, sabâhdan akflama kadar Allahü teâlâya hiçbir günâh ifllemiye-
yim. Âfiyetle geçen gün böyle olur) buyurdu. Cenâb-› Hak, size de, böyle
âfiyetli günler ihsân eylesin!

Çok zemândan beri, Serhend flehrinde kâdî ya’nî islâm mahkemesinin
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hâkimi yokdur. Bunun için, islâmiyyetin emrlerinden birkaç› yap›lamamak-
dad›r. Meselâ: Kardeflimin çocu¤u yetîmdir. Babas›ndan kendisine mîrâs mal
kalm›fld›r. (Vasî)si yokdur. ‹slâmiyyetin izni olmadan bu mal kullan›la-
mamakdad›r. E¤er kâdî olsa, onun izni ile ifl kolaylafl›r. Bunun gibi yap›la-
m›yan dahâ baflka fleyler de vard›r.

_________________

Bir kefendir âk›bet, sermâye-i be¤ ve fakîr,
Varl›¤a ma¤rur olan, mecnûn de¤il de, yâ nedir?

104
YÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Perkene flehri kâdîlar›na yaz›lm›fld›r. Bafl sa¤l›¤› dilemek-
dedir:

Merhûm hazretin ölümü ac›s›, her ne kadar pek fliddetli ve çok çetin ise
de, fekat kul için, sâhibinin iflinden râz› olmakdan baflka çâre yokdur. ‹n-
san, bu dünyâda kalmak için yarat›lmad›. Dünyâda ifl yapmak, çal›flmak için
yarat›ld›k. Çal›flmal›y›z! Çal›fl›p da, kazan›p da ölen bir kimse için korka-
cak birfley yokdur. Hattâ, böyle ölmek, bir devlet ele geçirmekdir. Ölüm bir
köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavufldurur. Ölmek, felâket de¤ildir. Öl-
dükden sonra, bafl›na gelecekleri bilmemek felâketdir. Ölülere, düâ ile, is-
tigfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yard›m etmek, imdâdlar›na ye-
tiflmek lâz›md›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ölü-
nün mezârdaki hâli, imdâd diye ba¤›ran, denize düflmüfl kimseye benzer. Bo-
¤ulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini bekledi¤i gibi, mey-
yit de, babas›ndan, anas›ndan, kardeflinden, arkadafl›ndan gelecek bir dü-
ây› gözler. Kendisine, bir düâ gelince, dünyân›n hepsi kendine verilmifl gi-
bi sevinmekden dahâ çok sevinir. Allahü teâlâ, yafl›yanlar›n düâlar› sebe-
bi ile, ölülere da¤lar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de, ölülere hediyyesi,
onlar için düâ ve istigfâr etmekdir).

[(Düâ), istemek demekdir. Aç bir adam›n, ifltihâl› oldu¤u bir zemânda,
yiyecek istemesi gibidir. Îmân ile ölenlere, hatm-i tehlîl yapmak, ya’nî
yetmiflbin kelime-i tevhîd okuyup, sevâb›n› rûhuna hediyye etmek, çok fâ-
idelidir. Fekat, bu zemânda îmân ile giden pek azd›r].

K›ymetli mektûbunuz geldi. Hava çok so¤uk oldu¤undan biz fakîrler s›-
k›nt›ya düfldük. Yoksa kendimiz gelecekdik. Mektûbumuz biraz sert oldu.
‹nflâallahü teâlâ fâidesi görülür. Dahâ yazarak bafl›n›z› a¤r›tm›fl olm›yal›m.
Sevdi¤imiz kâdî Hasene ve yan›n›zda bulunan k›ymetli kimselere çok düâ
ederiz. Her iflinizde, Hak teâlâdan râz› olup flükr edesiniz!

_________________

Seslendi ol müezzin, durdu kâmet eyledi,
Kâ’beye döndü yüzün, hem de niyyet eyledi.
Duyunca ehl-i îmân, hurmet ile dinledi,
Sonra, nemâza durup, Rabbe kulluk eyledi.
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105
YÜZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hakîm Abdülkâdire yaz›lm›fld›r. Hasta iyi olmad›kça, g›dâ-
n›n ona fâide vermiyece¤i bildirilmekdedir:

Tabîbler diyor ki, hasta perhîz yapmal›d›r. ‹yi olmadan önce ona g›dâ iyi
gelmez. Ya¤l› kufl eti bile böyledir. Hattâ hastal›¤›n› artd›r›r. Fârisî m›sra’
tercemesi:

Hastan›n yidi¤i hastal›¤› artd›r›r!

Bunun için, önce hastay› iyi etme¤i düflünmek lâz›md›r. Bundan sonra,
uygun g›dâ vererek, eski kuvvetli hâline kavufldurulmas› düflünülür.

Bunun gibi, (Kalblerinde hastal›k vard›r) meâlindeki âyet-i kerîmede bil-
dirilen kalb hastal›¤›na yakalanm›fl olanlar›n hiçbir ibâdeti ve tâ’ati fâide ver-
mez, belki zarar verir. (Çok Kur’ân-› kerîm okuyanlar vard›r ki, Kur’ân-› ke-
rîm bunlara la’net eder) hadîs-i flerîfi meflhûrdur. (Çok oruc tutanlar vard›r
ki, onun orucdan kazanc›, yaln›z açl›k ve susuzlukdur) hadîs-i flerîfi de sa-
hîhdir. Kalb hastal›klar›n›n mütehass›slar› olan tesavvuf büyükleri de, ön-
ce hastal›¤›n giderilmesi için yap›lacak fleyleri emr buyururlar. Kalbin has-
tal›¤›, Hak teâlâdan baflkas›na tutulmas›, ba¤lanmas›d›r. Belki, kendisine ba¤-
lanmas›d›r. Çünki herkes, herfleyi kendi için ister. Çocu¤unu sevmesi, ken-
dini sevdi¤i içindir. Mal›, mevk›’i, rütbeyi hep kendi için ister. Onun ma’bû-
du, tap›nd›¤› fley, kendi nefsidir. Nefsinin istekleri arkas›nda koflmakdad›r.
Kalb, bu ba¤l›l›klardan kurtulmad›kca, insan›n kurtulmas› çok güç olur. Bun-
dan anlafl›l›yor ki, akl› bafl›nda olan ilm adamlar› ve kalbi uyan›k olan fen
adamlar›, herfleyden önce, bu hastal›¤›n giderilmesini düflünmelidirler. Fâ-
risî m›sra’ tercemesi:

‹çerde kimse varsa, bir söz yetiflir!

106
YÜZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Sâd›k-› Kiflmîrîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun büyük-
lerini tan›mak ve sevmek Allahü teâlân›n en büyük ni’metlerinden oldu-
¤u bildirilmekdedir:

Afl›r› sevgi ve tâm ba¤l›l›kla yaz›lm›fl olan güzel mektûbunuz geldi.
Bundan dolay›, Allahü teâlâya hamd ve flükr olsun! Bu yolda olanlar› ta-
n›mak ve sevmek, Allahü teâlân›n ni’metlerinin en büyüklerindendir.
Hangi mes’ûd kimseyi acabâ bu ni’metlerle flereflendirirler? fieyh-ul-islâm
Abdüllah-i Ensârî Hirevî “kaddesallahü teâlâ esrârehül’azîz” buyuruyor
ki, (Yâ Rabbî! Dostlar›n› öyle yapd›n ki, onlar› tan›yan sana kavufluyor ve
sana kavuflmayan, onlar› tan›m›yor!). Bu büyüklere düflmanl›k etmek,
sonsuz ölüme sürükleyen bir zehrdir. Onlar› incitmek, sonsuz felâketlere
sebeb olur. Allahü teâlâ bizi ve sizi bu belâya düflmekden korusun! fieyh-
ul-islâm yine buyurdu ki, (Yâ Rabbî! Her kimi felâkete düflürmek istersen,
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onu bizim üzerimize atars›n). Fârisî beyt tercemesi:

Hakk›n ve hak adamlar›n›n yard›m› olmadan,
Melek de olsa, kurtulamaz yüz karal›¤›ndan.

Allahü teâlân›n size yeniden ihsân etmifl oldu¤u bu tevbeyi ve bu yola
kavuflma¤› büyük ni’met biliniz! Bu yolda ilerlemek için Allahü teâlâya yal-
var›n›z! Allahü teâlâ, do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n
“aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” izinde gidenlere selâmet versin!

107
YÜZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Muhammed Sâd›k-› Kiflmîrîye yaz›lm›fld›r. Evliyân›n
kerâmetlerini bildirmekdedir:

Hak sübhânehu ve teâlâ, Evliyâya inanmakla ve bu yüksek insanlar› sev-
mekle, hepimizi flereflendirsin!

‹çinde birkaç süâl bulunan mektûbunuz geldi. Denemek ve üzmek için
yap›lan süâl, cevâb verme¤e de¤mez ise de, belki fâideli olur düflüncesi ile
cevâb veriyorum. Birisi anlamazsa da, anlayanlar çok fley ö¤renir.

Süâl: Eskiden gelmifl geçmifl Velîlerde çok kerâmetler, hârikalar hâs›l ol-
mufldu. Zemân›m›zdaki büyüklerde ise az görülmekdedir. Bunun sebebi ne-
dir? diyorsunuz.

Cevâb: Bu süâli sorman›z, zemân›m›z büyüklerinde hârikalar az görü-
lüyor diyerek bunlar› küçültmek düflüncesi ile oldu ise, fleytân›n aldatma-
s›ndan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Sözün geliflinden düflüncenizin öyle oldu-
¤u anlafl›l›yor. fieytân›n flerrinden Allahü teâlâya s›¤›n›n›z!

Velî olmak için, bir insandan hârikalar›n, kerâmetlerin meydâna gelme-
si flart de¤ildir. Hâlbuki, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” mu’cize gös-
termesi lâz›md›r. Bununla berâber, Evliyân›n hemen hepsinde, kerâmet gö-
rülmüfldür. Kerâmet göstermeyen Velî pekazd›r. Bir Velîden, çok kerâmet
meydâna gelmesi, onun üstünlü¤ünü göstermez. Evliyân›n birbirinden üs-
tünlü¤ü, Allahü teâlâya dahâ yak›n olmalar›na ba¤l›d›r. Dahâ yakîn olan
bir Velî, pek az kerâmet sâhibi olabilir. Allahü teâlâdan dahâ uzak olan bir
Velî, dahâ çok kerâmet, hârika gösterebilir. Bu ümmetin sonradan gelen Ev-
liyâs›nda, o kadar çok kerâmetleri olanlar görülmüfldür ki, Eshâb-› kirâm›n
“r›dvânullahi aleyhim” hiç birinde, bunun yüzde biri bile, meydâna gelme-
mifldir. Hâlbuki, Evliyân›n en yükse¤i, en afla¤› derecede olan bir Sahâbî-
nin “rad›yallahü anh” derecesine yetiflemez. Görülüyor ki, Evliyây› ve
onlar›n üstünlü¤ünü anl›yabilmek için, kerâmetlerine, hârikalar›na bakmak,
câhillik, k›sa görüfllülük olur. O kimsede, o büyüklerin yollar›na kat›labil-
mek kâbiliyyetinin az oldu¤unu gösterir. Peygamberlerin ve Velîlerin feyz
ve bereketlerine, ancak onlara uymak kâbiliyyetinde olanlar kavuflabilir.
Kendi düflüncelerine, hayâllerine uyanlar, kavuflamaz. Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh”, uymak kâbiliyyeti sebebi ile, Peygamberimize “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” birfley sormadan inan›verdi. Ebû Cehlde bu kuvvet
bulunmad›¤›ndan, o kadar alâmet ve mu’cizeler gördü¤ü hâlde, Peygam-
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berli¤e inanmak se’âdeti ile flereflenemedi. Sûre-i En’amda, (Senin Peygam-
ber oldu¤unu belirten, aç›k alâmetlerin hepsini görseler, yine inanmazlar.
Yan›na geldikleri zemân, terbiyesizlik yapar, mubârek kalbini incitirler
ve bu Kur’ân, eskiden kalma hikâyeler, masallard›r, derler) meâl-i flerîfde-
ki âyet-i kerîme, böyle tâli’sizleri bildirmekdedir.

Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›na yak›n zemânlarda-
ki Evliyân›n, az kerâmet gösterdi¤ini, bütün ömrlerinde üç-befl hârikadan
baflka görülmedi¤ini söyledik. Cüneyd-i Ba¤dâdînin on kerâmeti bile ifli-
tilmemifldir. Hak teâlâ, kelîmi olan, Mûsâ aleyhisselâma dokuz mu’cize ver-
di¤ini bildirmekdedir. Bunlar, düflmanlara karfl› olan hârikalard›r. Yoksa,
Peygamberlerden ve Evliyâdan her sâatde, hârikalar meydâna gelmekde-
dir. Düflmanlar› bilse de, bilmese de, hârikalar› günefl gibi görülmekdedir.
Fârisî m›sra’ tercemesi:

Kör göremezse, güneflin kabâhati ne?

Süâl: Temiz olan tâliblerin, keflf ve müflâhede etdikleri fleylere, fleytân
birfley kar›fld›rabilir mi? Kar›fld›rabilirse, bunu ay›rd etmek nas›l olur?
Kar›fld›ramaz ise, keflf ve ilhâm ile elde edilen bilgilerin, ba’z›s›n›n yanl›fl
olmas› nedendir?

Cevâb: Herfleyi do¤ru olarak ancak Allahü teâlâ bilir. Bilgisini fleytâ-
n›n kar›fld›rmad›¤› kimse yokdur. Peygamberlere bile kar›flabilece¤i, hat-
tâ kar›fld›¤› hâlde, Evliyâya kar›flmaz olur mu? Nerde kald› ki, acemi tâ-
liblere kar›flmas›n. fiu kadar var ki, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” fleytân›n kar›fld›rd›¤›, haber verilir ve yanl›fl do¤rudan ay›rd
olunur. Nitekim Hâc sûresinde, (Allahü teâlâ, fleytân›n kar›fld›rd›¤›n›
de¤ifldirir. Sonra kendi âyetlerini, sa¤lam olarak bildirir) meâlindeki
âyet-i kerîme, bunu beyân etmekdedir. Evliyâya, fleytân›n kar›fld›rd›¤›n›
haber vermek lâz›m de¤ildir. Çünki Velîler, Nebîlerin izinde yürümekde-
dir. Bunlar, Peygamberlerin bildirdi¤ine uym›yan bulufllar›n› red ederler,
k›ymet vermezler. Fekat, Peygamberin dîninin bildirmedi¤i, do¤ru veyâ
yanl›fl demedi¤i bilgilerin do¤rusunu, i¤risinden ay›rmak güçdür. Çünki
ilhâm zannîdir, flübhelidir. Fekat, do¤ru ilhâmlar› i¤rilerinden ay›rama-
mak, Velîler için, bir kusûr olmaz. Çünki dünyâ ve âh›ret se’âdetlerine ka-
vuflmak, islâmiyyete uymakla olur. ‹slâmiyyetin bildirmedi¤i fleyler,
ehemmiyyetli de¤ildir. ‹nsanlara, ehemmiyyetsiz fleyleri yapmak emr
olunmad›.

Keflf ve ilhâmlarda yanl›fll›k, yaln›z fleytân taraf›ndan gelmez. Çok
def’a, fleytân hiç kar›flmadan, hayâlde, do¤ru olm›yan ba’z› fleyler hâs›l olur.
Meselâ, ba’zan Peygamberimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gö-
rüp, ba’z› fleyler ö¤renenler oluyor ki, bu ö¤rendikleri, kitâblara uymamak-
dad›r. Hâlbuki, bu rü’yâlara fleytân›n kar›flmad›¤› meydândad›r. Çünki
fleytân›n, her ne sûretle olursa olsun, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” efendimizin flekline giremiyece¤ini, âlimlerimiz bildirmekdedir. ‹flte,
böyle rü’yâlarda, hayâl, yanl›fl fleyleri, do¤ru gibi göstermekdedir.

Süâl: Evliyân›n kerâmeti ile, kâfirlerde hâs›l olan istidrâc birbirine ben-
ziyor. Acemi bir tâlib, bir hârik-ul’âde görünce, bir Velînin “rahmetullahi
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aleyh” kerâmeti, veyâhud bir yalanc›n›n istidrâc› m› oldu¤unu nas›l ay›rd
edebilir?

Cevâb: Bunu ay›racak, tâlibin vicdân›d›r. O kimse ile konuflunca, tâlibin
kalbinde, dünyâ sevgisi azal›p, Allahü teâlâya ba¤l›l›¤› artarsa onun, kerâ-
met sâhibi bir Velî oldu¤unu anlar. E¤er böyle olmazsa, istidrâc gösteren
bir yalanc› oldu¤u anlafl›l›r. Onun sözleri ile, kalbinde bir de¤ifliklik duym›-
yan kimse, hayvan gibi olan câhil bir kimsedir. Hevesi olan, iste¤i bulunan
tâlib, kalbindeki bu de¤iflikli¤i, çok güzel sezer. Bu seçilmifl, nûrlu insanlar,
câhillerin duymamas›na ehemmiyyet vermez. Çünki rûhu hasta, (Basîreti),
kalb gözü kör olanlar, duygusuz olur. Kalbdeki bu de¤iflikli¤ini anlamak-
dan dahâ mühim ve dahâ lüzûmlu birçok bilgilerden, bu câhillerin haberi
yokdur. (Velî olmak için, Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanmal›d›r) demifl-
lerdir. Ya’nî Allahü teâlân›n s›fatlar›na uygun s›fatlar Evliyâda hâs›l olur.
Fekat, bu benzerlik, yaln›z ismdedir ve uygunluk, s›fatlar›n toplulu¤unda-
d›r. Yoksa, s›fatlar›n husûsiyyetlerinde berâberlik olamaz. (Allahü teâlân›n
ahlâk› ile ahlâklan›n›z) emrini anlat›rken, Hâce Muhammed Pârisâ “kud-
dise sirruh”, (Tahkîkât) ismindeki fârisî kitâb›nda buyuruyor ki, (Allahü te-
âlân›n bir ismi, (Melik)dir. Bu, herfleye hâkim, gâlib demekdir. Tâlib tesav-
vuf yolunda ilerlerken, kendi nefsine hâkim, gâlib olur ve baflkalar›n›n
kalblerine te’sîr etme¤e bafllarsa, bu s›fat ile ahlâklanm›fl olur. Allahü te-
âlân›n bir ismi de, (Semî’)dir. Ya’nî ifliticidir. Tâlib, do¤ru sözü herkesden
kabûl eder ve gizli hakîkatleri, cân kula¤› ile duyarsa, bu s›fatla, huylanm›fl
olur. Bir s›fat› da, (Basîr)dir. Ya’nî, Allahü teâlâ, herfleyi görür. Tâlibin kalb
gözü aç›l›r ve firâset ›fl›¤› ile, kendi ayblar›n› ve baflkalar›n›n iyi huylar›n›
görürse, ya’nî baflkalar›n› kendinden dahâ üstün görürse ve Allahü teâlâ-
n›n her ân gördü¤ünü, göz önünde bulundurarak, hep Allahü teâlân›n be-
¤endi¤i fleyleri yaparsa, bu s›fatla huylanm›fl olur. Bir s›fat› da, (Muhyî)dir.
Ya’nî Allahü teâlâ dirilticidir. Tâlib, unutulmufl sünnetleri canland›r›r,
meydâna ç›kar›rsa, bu s›fatla, s›fatlanm›fl olur. Bir s›fat› da Mümîtdir. (Mü-
mît), öldürücü demekdir. Tâlib, sünnetlerin yerine yerleflmifl olan, bid’at-
leri men’ eder, yok ederse, bu s›fatla s›fatlanm›fl olur. Bütün s›fatlar, bun-
lar gibidir). Câhiller, bu ahlâklanmay› baflka dürlü anlam›fl ve yoldan ç›k-
m›fld›r. Velîler, ölüleri diriltir, gayb olan fleyleri bilir sanm›fllar. Böyle, da-
hâ nice bozuk düflüncelere saplanm›fllard›r. Hâlbuki ba’z› zanlar, günâhd›r.

Hârika, yaln›z ölüleri diriltmek, istedi¤ini öldürmek demek de¤ildir. ‹l-
hâm yolu ile gelen bilgiler, kerâmetlerin en büyü¤üdür. Nitekim, mu’cize-
lerin en kuvvetlisi ve k›yâmete kadar kalan› Kur’ân-› kerîm mu’cizesidir.

Gözü açmal›, iyi görmeli ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri ilmler,
ma’rifetler, nisan ya¤muru gibi ya¤makdad›r. O kadar çok olduklar› hâlde,
hepsi islâmiyyete uygundur. ‹slâmiyyetden k›l kadar ayr›lan› yokdur. Bu da,
hepsinin do¤ru oldu¤una aç›k bir alâmetdir. Zâten, yüksek hocam Muham-
med Bâkî-billah “kuddise sirruh”, (Size ilhâm olunan ilmlerin hepsi do¤-
rudur) buyurmufldur. Fekat ne fâide ki, hocam hazretlerinin sözü, sizin için
güvenilecek sened de¤ildir. Kendinize, bir de pîrini çok seven diyorsunuz.
Mektûbunuzda, inâd ve i’tirâz kokusu vard›. Fekat, k›ymetli bilgilerin ya-
z›lmas›na sebeb oldu¤undan, iyi oldu.
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Fârisî beyt tercemesi:

Elbet bulunur, bir güzellik çirkinde;
‹nci gibi görünür difller, zencîde.

fiafl›lacak fleydir ki, bundan önceki mektûbunuzda çok sevgi ve sayg› gös-
termifldiniz. Arka arkaya gördü¤ünüz iki rü’yâdan dolay› eski hâllerinizden
tevbe etdi¤inizi ve bu yola s›k› ba¤land›¤›n›z› ve tecdîd-i îmân etdi¤inizi de
yazm›fld›n›z. Bir ay geçmeden bu hâlinizin de¤ifldi¤i anlafl›l›yor ve pek ça-
buk eski hâlinize döndü¤ünüz görülüyor. Bu gerilemeniz, o iki rü’yân›n fley-
tânî oldu¤u veyâ yanl›fl bir keflf oldu¤u düflüncesini hâs›l etmekdedir. O mek-
tûbunuz nas›ld›, bu mektûbunuz nas›ld›r? Fârisî beyt tercemesi:

Söyle ona, neden kötülük yap›yor?
Bana de¤il, kendi kendine ediyor.

Do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihis-
salevâtü vetteslîmât” izinde gidenlere Allahü teâlâ selâmet versin!

108
YÜZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, meyân Seyyid Ahmede yaz›lm›fld›r. Nübüvvetin vilâyetden
dahâ üstün oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ bizi ve sizi ve bütün müslimânlar› Peygamberlerin efendi-
sine “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslî-
mâti ekmelühâ” uymakdan ay›rmas›n! Tesavvuf yolundakilerin büyükle-
rinden birkaç›, sekr hâlinde iken, (Vilâyet nübüvvetden dahâ üstündür) de-
di. Birkaç› da, (Üstün olan vilâyet, Peygamberin kendi vilâyetidir) diyerek,
Velînin “rahmetullahi aleyh” Nebîden dahâ üstün olaca¤›n›n anlafl›lmas›-
n› önlediler. Fekat, iflin do¤rusu, bunun tersidir. Çünki, Peygamberin nü-
büvveti, kendi vilâyetinden de dahâ üstündür. Vilâyet makâmlar›nda olan-
lar, gö¤üslerinin s›k›nt›s›ndan, halk ile birlikde bulunam›yorlar. Peygam-
berlikde ise, gö¤üsleri çok genifl oldu¤undan, Hak teâlâ ile olmalar›, halk
ile birlikde olmalar›na ve halk ile birlikde olmalar› da, Hak teâlâ ile olma-
lar›na engel de¤ildir. Peygamberlikde, yaln›z halk ile olmak yokdur. Bunun
için, yaln›z Hak teâlâ ile olan vilâyet, nübüvvetden dahâ üstün de¤ildir. Al-
lahü teâlâ korusun, câhil insanlar yaln›z halk ile olur. Nübüvvetin flân›, fle-
refi bundan çok yüksekdir. Bu sözümüzü iyi anlamak, sekr sâhiblerine
güç gelir. Hâlleri do¤ru olan büyükler, böyle oldu¤unu çok iyi bilirler.
Arabî m›sra’ tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun!

Ayr›ca dile¤imiz fludur ki, meyân fleyh Abdürrahîmin o¤lu fiâh Abdül-
lah ile yak›nl›¤›m›z, kardeflli¤imiz vard›r. Babas›, çok zemân Behâd›r hâ-
n›n emrinde çal›flm›fld›r. Oradan geliri vard›. fiimdi gözleri kuvvetden düfl-
dü. Behâd›r hân›n yan›nda çal›flmak için o¤lunu gönderdi. Bunun için siz-
den de bir iflâret olursa, fâide verecekdir. Vesselâm.
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109
YÜZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Hakîm Sadra gönderilmifldir. Kalbin selâmeti ve Hak teâ-
lâdan baflka fleyleri unutmas› bildirilmekdedir:

Allah adamlar› “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, kalb hastal›klar›n›n ta-
bîbleridir. Bât›n hastal›klar›n›n giderilmesi, bu büyüklerin tedâvîsi ile
olur. Bunlar›n sözleri ilâcd›r. Bak›fllar› flifâd›r. Onlarla berâber bulunanlar
kötü olmaz. Onlar Allah adamlar›d›r. Onlarla ya¤mur ya¤d›r›l›r. Onlarla r›zk
gönderilir. Bât›n hastal›klar›n›n en kötüsü ve kalb bozukluklar›n›n bafl›, kal-
bin Hak teâlâdan baflka fleylere ba¤lanmas›d›r. Bu ba¤l›l›kdan, büsbütün
kurtulmad›kça kalb selâmet bulamaz. Çünki Allahü teâlâ, hiçbir yerde
ortak istemez. Zümer sûresi üçüncü âyetinde meâlen, (Biliniz ki, Allahü te-
âlâ için olan din, yaln›z Onun için olan hâlis dindir) buyuruldu. Hele, fle-
rîki, orta¤› dahâ üstün tutmak, hayâs›zl›¤›n, alçakl›¤›n sonu olur. Allahü te-
âlâdan baflka fleyleri, Ondan dahâ çok sevmek, Onun sevgisi hiç gibi kal-
mak, ne büyük hayâs›zl›kd›r! Hadîs-i flerîfde, (Hayâ, îmân›n bir parças›d›r)
buyuruldu ki, bu hayâ bildirilmekdedir.

Kalbin hastal›kdan kurtulmas›n›n, ya’nî Hak teâlâdan baflka fleylere
ba¤l›l›¤› kalmamas›n›n alâmeti, iflâreti, kalbin mâ’sivây› büsbütün unutma-
s›d›r. Hiçbirfleyi hât›rlayamamas›d›r. Birfleyi düflünmek için zorlansa, hiç dü-
flünemez. Böyle bir kalbin herhangi bir fleye ba¤l›l›¤› olamaz. Allah adam-
lar›, ya’nî Velîler “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, kalbin bu hâline (Fenâ)
demifldir. Bu yolda birinci ad›m budur. Sonsuz olan nûrlar›n görünmesi ve
ma’rifetlerin, hikmetlerin gelmesi, bu zemân bafllar. Fenâya kavuflmad›k-
ça, hiçbirfley ele geçemez. Fârisî beyt tercemesi:

Bir kimsede hâs›l olmazsa Fenâ,
Hak teâlâya yol bulamaz aslâ!

110
YÜZONUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Sadreddîne yaz›lm›fld›r. ‹nsan›n, kulluk vazîfelerini yap-
mak ve Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak için yarat›ld›¤› bildirilmekdedir:

Hak teâlâ sizi, yüksek insanlar›n istedi¤i fleylerin sonuna kavufldursun!
‹nsan, kulluk vazîfelerini yapmak için ve hep Hak teâlâ ile olmak için ya-
rat›ld›. Bunlara da, geçmifllerin ve geleceklerin efendisine “aleyhi mines-
salevâti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” zâhiri ve bât›n› tâm uydur-
mad›kca, kavuflulamaz. [Ya’nî harâmlardan ve mekrûhlardan sak›nma-
d›kca kavuflulamaz.] Allahü teâlâ, bizim ve sizin sözlerimizi ve ifllerimizi ve
zâhirlerimizi ve bât›nlar›m›z› ve ibâdetlerimizi ve i’tikâdlar›m›z›, o yüce Pey-
gambere “sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem” uygun yapmakla fleref-
lendirsin! Âmîn yâ Rabbel’âlemîn. Fârisî beyt tercemesi:

Allahdan baflka herneye tap›nsa, hepsi hiçdir.
Yaz›klar olsun ol kimseye ki, bir hiç iledir.
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Hak teâlâdan baflka olarak özenilen herfley, ma’bûd olur. Hak teâlâdan
baflkas›na ibâdet etmekden kurtulmak için, Ondan baflka hiçbirfleye özen-
memek, hiçbirfleyin arkas›na düflmemek lâz›md›r. Âh›reti, Cennet ni’met-
lerini istemek de, böyledir. Bunlar› istemek, her ne kadar sevâb ise de, mu-
karreblerce günâh say›l›r. Âh›retdeki fleyleri istemek böyle olunca, dünyâ
ifllerine düflkün olman›n neye varaca¤›n› anlamal›d›r. Çünki dünyâ, Hak te-
âlân›n sevmedi¤i fleylerdir [Harâmlar ve mekrûhlard›r]. Dünyâdaki fleyle-
ri yaratd›¤›ndan beri onlara hiç k›ymet vermemifldir. Allahü teâlân›n sev-
medi¤i fleyleri sevmek, günâhlar›n bafl›d›r. Bunlara düflkün olanlar, arka-
lar›nda koflanlar merhametden uzak olur. Hadîs-i flerîfde, (Dünyâ mel’ûn-
dur ve dünyâda olan fleylerden Allah için yap›lm›yanlar mel’ûndur) buyu-
ruldu. Allahü teâlâ, hepimizi dünyân›n ve dünyâda olanlar›n flerrinden, za-
rarlar›ndan korusun. Sevgili Peygamberi ve geçmifllerin, geleceklerin efen-
disi Muhammed aleyhisselâm›n hurmetine düâm›z› kabûl buyursun! Ves-
selâm, vel-ikrâm.

111
YÜZONB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Hamîd-i Sünbülîye yaz›lm›fld›r. Tevhîd, kalbi Allahü
teâlâdan baflka fleylerden kurtarmak oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâmet olsun! (Tev-
hîd) kalbi Allahü teâlâdan baflka fleylere ba¤lanmakdan kurtarmak demek-
dir. Kalbi mâ-sivâya çok az bile olsa, bir ba¤l›l›¤› bulunan kimse, tevhîd sâ-
hibi olamaz. [(Mâ-sivâ), Allahü teâlâdan baflka fleylerin hepsi demekdir.]
Bu ni’meti elde etmeden önce, vâhid, birdir demek ve vâhid bilmek, huzûr
sâhiblerine göre bofl lâf olur. Evet, îmân etmifl olmak için, vâhid demek ve
vâhid bilmek lâz›md›r. Fekat bu, Allahü teâlâdan baflka tap›nacak hiçbir-
fley yokdur, demekdir. Allahü teâlâdan baflka hiçbirfley var de¤ildir demek-
le, onun aras›ndaki baflkal›k meydândad›r. Tasdîk, îmân, ilmle olur. Vicdân-
la anlamak ise bir hâldir. Bu hâle kavuflmadan önce, bunun üzerinde ko-
nuflmak do¤ru olmaz. Büyükler aras›nda, bu hâlden söz edenler, flu ikisin-
den biridirler: Yâ kendilerini hâl kapl›yarak örtülmüfllerdir. Bunun için, sor-
guya çekilmez, suçlanmazlar. Yâhud, hâllerini baflkalar›na örnek olmak için
bildirmifllerdir. Böylece, baflkalar›, kendi hâllerini, bu büyüklerin hâlleri ile
ölçerek, do¤ru olup olmad›klar›n› anlas›nlar. Bu ikisinden baflka sebeble,
hâlini, s›rr›n› aç›klamak yasakd›r. Hak teâlâ, o büyüklerin hâllerinden az
birfley, biz yabanc›lara da ihsân eylesin! Muhammed Mustafân›n sünnet-i
seniyyesine [ya’nî ahkâm-› islâmiyyeye] yap›flmakla flereflendirsin “alâ
masdarihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Sevgili Peygamberi “aleyhi ve
aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Onun Âli “rad›yallahü teâlâ aleyhim ec-
ma’în” hurmetleri için bu düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn! Ayr›ca bafl›n›-
z› a¤r›tay›m ki, bu düâc›n›z›n mektûbunu getiren, meyân fleyh Abdülfettâh
hâf›z, olgun bir kimsedir. Bir insan evlâd›d›r. Bakaca¤› kimseleri çokdur.
K›zlar babas›d›r. Geçim darl›¤›ndan dolay› ihsân sâhiblerine bafl vurmak-
dad›r. Bekledi¤ine kavuflaca¤›n› umar›m. Bafl›n›z› dahâ çok a¤r›tmakdan
çekindim.
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112
YÜZON‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Abdül-Celîl-i Tehânîserîye yaz›lm›fld›r. Birinci vazîfe-
miz, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› elde etmek oldu¤u bildirilmekde-
dir:

Hak teâlâ, zarar ziyân içinde olan bizleri, do¤ru olduklar› müjdelenmifl
olan, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin bildirdikleri i’tikâda kavufldur-
sun! Be¤endi¤i iflleri yapmakla flereflendirsin! Bu iyi iflleri yapmakdan
hâs›l olan hâlleri de ihsân buyursun! Kendi mukaddes makâm›na çeksin!
Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir.

Çünki, bu kurtulufl f›rkas›n›n i’tikâd› olmadan hâs›l olan hâller, vecdler,
istidrâcdan baflka birfley de¤ildir. ‹nsan› harâbl›¤a, felâkete sürüklerler. Bu
kurtulufl f›rkas›na uymak ni’metine kavufldukdan sonra, her ne verirlerse
seviniriz, flükr ederiz. Râz› oluruz. Tesavvuf büyüklerinden birkaç› “kad-
desallahü teâlâ esrârehüm”, kendilerini hâl ve sekr kaplad›¤› zemân, do¤-
ru yolun âlimlerinin bildirdiklerine uym›yan bilgiler, ma’rifetler söyle-
mifller ise de, keflf yolu ile anlad›klar›n› bildirmifllerdir. Bunun için, suçlu
say›lmazlar. K›yâmetde, bunlar için sorguya çekilmemeleri umulur. Bun-
lar ictihâd›nda yan›lan müctehidler gibidirler. Onlar gibi, bunlar›n yan›l-
malar›na da bir sevâb verilir. Böyle, birbirlerine uym›yan bilgilerde, hep
Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdik-
leri do¤rudur. Çünki bunlar›n bilgileri, Peygamberlik kayna¤›ndan al›nm›fl-
d›r “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”. Bu bilgiler, kesinlikle do¤-
ru olan vahy ile bildirilmifldir. Tesavvuf büyüklerinin ma’rifetleri ise, keflf
ve ilhâm ile anlafl›lmakdad›r. Keflf ve ilhâm›n do¤rulu¤u kesin de¤ildir. Keflf
ve ilhâm›n do¤ru olup olmad›¤›, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uy-
gun olup olmamas› ile anlafl›l›r. K›l ucu kadar uygunsuzluk bulunursa,
yanl›fl olduklar› anlafl›l›r. ‹flin do¤rusu böyledir. ‹flin do¤rusu bilindikden
sonra, buna uym›yan keflflerin, dalâlet, sap›kl›k olduklar› anlafl›l›r. Allahü
teâlâ, bizi ve sizi, zâhirimizi, bât›n›m›z›, i’tikâd›m›z›, ibâdetlerimizi, Pey-
gamberlerin efendisine “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti ekmelühâ ve
minetteslîmâti efdalühâ” uygun eylemekle flereflendirsin! Size ve do¤ru yol-
da [ya’nî Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin, ya’nî dört mezhebin ki-
tâblar›n›n bildirdikleri yolda] olanlara selâmet versin! Âmîn.

113
YÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Cemâleddîn Hüseyn Külâbîye yaz›lm›fld›r. Mübtedî ile
müntehînin cezbeleri aras›ndaki fark› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i, be¤endi¤i kimselere “rahme-
tullahi aleyhim ecma’în” selâm olsun! Cezbe, ya’nî çekilmek, ancak bir üst
makâma olur. Dahâ üst makâmlara çekilmez. fiühûd da böyledir. Bir ma-
kâm görülebilir. O hâlde, kalb makâm›nda bulunup sülûk yapmadan, cezb
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edilenler, ancak kalbin üstündeki rûh makâm›na çekilirler. Allahü teâlâ-
ya cezb edilmek için, nihâyetde bulunmak lâz›md›r. Ya’nî bulundu¤u mer-
tebenin üstünde baflka makâm olmamal›d›r. Bafllang›cda olan cezbede,
bir üst makâm, ya’nî rûh [‹nsan›n kendi rûhu] müflâhede edilir. Allahü te-
âlâ, rûhlar›, kendi sûretinde yaratd›¤› için, rûhu görünce, Hak teâlây› gör-
mek sanm›fllard›r. Rûhun, bu madde âlemi ile, bir münâsebeti, ba¤l›l›¤› ol-
du¤u için, rûhu görünce, mahlûkât aynas›nda, Hak teâlâ görülüyor demifl-
lerdir. Böylece, ba’z›lar›, ma’›yyet [berâberlik] var sanm›fld›r.

Sülûkün sonuna varmad›kca ve orada (Fenâ-i mutlak) hâs›l olmad›kca,
Hakk›n flühûdü mümkin de¤ildir. [(Mutlak); kayds›z, flarts›z, ya’nî her ba-
k›mdan demekdir.] Fârisî beyt tercemesi:

Bir kimseye, nasîb olmazsa Fenâ,
bulamaz yol, o makâma aslâ!

Hakk›n flühûdünde, bu âlemin hiç münâsebeti yokdur. fiühûd-i rûh ile,
flühûd-i Hak aras›ndaki fark fludur ki, bu âlem ile herhangi bir bak›mdan
münâsebeti bulunursa, (fiühûd-i Hak) de¤ildir. E¤er hiç münâsebeti yok ise,
(fiühûd-i ilâhî)dir. Baflka kelime bulunamad›¤› için, flühûd denilmifldir.
Yoksa, bu görmek de¤ildir. Anlafl›lam›yan, anlat›lam›yan bir hâldir. Bîçûn
için olan fleyler, bilinen diller ve kelimelerle anlat›lamaz. Vesselâm!

114
YÜZONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, sofî Kurbana yaz›lm›fl olup Peygamberlerin en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâma uyma¤a teflvîk eylemekdedir:

Cenâb-› Hak, hepimizi, dünyâ ve âh›retin efendisi ve bütün insanlar›n her
bak›mdan en yükse¤i ve en iyisi olan, Muhammed Mustafâya “sallallahü
aleyhi ve sellem” tâbi’ olmak se’âdetiyle flereflendirsin! Çünki cenâb-›
Hak, Ona tâbi’ olma¤›, Ona uyma¤› çok sever. Ona uyman›n ufak bir zer-
resi, bütün dünyâ lezzetlerinden ve bütün âh›ret ni’metlerinden dahâ üstün-
dür. Hakîkî üstünlük, Onun sünnet-i seniyyesine tâbi’ olmakd›r ve insân-
l›k flerefi ve meziyyeti, Onun islâmiyyetine uymakd›r. [(Sünnet) kelimesi,
üç ayr› ma’nâya gelir. Burada, islâmiyyet demekdir.]

Meselâ, Ona uyan bir kimsenin, gün ortas›nda bir parça uyumas›, ona uy-
maks›z›n, birçok geceleri ibâdetle geçirmekden, kat kat dahâ k›ymetlidir.
Çünki (Kaylûle etmek) ya’nî ö¤leden önce biraz yatmak, âdet-i flerîfesi idi.
Meselâ, Onun dîninin emr etdi¤i için, bayram günü oruc tutmamak ve yiyip
içmek, Onun yolunda bulunmay›p senelerce tutulan oruclardan dahâ k›ymet-
lidir. ‹slâmiyyetin emri ile fakîre verilen az bir fley ki, buna zekât denir, ken-
di arzûsu ile, da¤ kadar alt›n sadaka vermekden dahâ efdaldir. Emîr-ül-
mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh”, bir sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›ld›kdan
sonra, cemâ’ate bak›p, bir kimseyi göremeyince sordu: Eshâb› dediler ki, (Ge-
celeri sabâha kadar ibâdet ediyor. Belki flimdi uyku basd›rm›fld›r). Emîr-ül-
mü’minîn buyurdu ki, (Keflki bütün gece uyuyup da, sabâh nemâz›n› cemâ’at
ile k›lsayd›, dahâ iyi olurdu). ‹slâmiyyetden sap›tm›fl olanlar, s›k›nt› çekip ve
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mücâhede edip, nefslerini ve kötü arzûlar›n› körletiyor ise de, bu dîne uy-
gun yapmad›klar›ndan k›ymetsizdir ve hakîrdir. E¤er bu çal›flmalar›na üc-
ret hâs›l olursa, dünyâda birkaç menfe’atden ibâret kal›r. Hâlbuki, dünyâ-
n›n hepsinin k›ymeti ve ehemmiyyeti nedir ki, bunun birkaç›n›n i’tibâr› ol-
sun. Bunlar, meselâ çöpçüye benzer ki, çöpçüler herkesden dahâ çok çal›-
fl›r ve yorulur. Ücretleri de herkesden afla¤›d›r. ‹slâmiyyete tâbi’ olanlar ise,
latîf cevâhir ve k›ymetli elmaslar ile meflgûl olan mücevherciler gibidir.
Bunlar›n ifli az, kazançlar› pek çokdur. Ba’zan bir sâatlik çal›flmalar›, yüzbin-
lerle senenin kazanc›n› hâs›l eder. Bunun sebebi fludur ki, islâmiyyete uygun
olan amel, Hak teâlân›n makbûlüdür, mardîsidir, çok be¤enir.

‹slâmiyyete uym›yan fleylerin hiçbirisini Hak teâlâ sevmez, be¤enmez.
Sevilmeyen, be¤enilmeyen fleye sevâb verilir mi? Belki cezâya sebeb olur.
Bu incelik, dünyâ ifllerinde de vard›r. Biraz düflünülürse anlafl›l›r. O hâlde,
se’âdet-i ebediyyeyi ele geçirten sermâye, Peygamberimizin “sallallahü aley-
hi ve sellem” dînine yap›flmakd›r. Bütün zarar ve fesâdlar›n bafl›, islâmiy-
yetden ayr›lmakd›r. Vesselâm.

115
YÜZONBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülhak-› Dehlevîye “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fl-
d›r. Gitdi¤imiz yolun yedi basamak oldu¤u bildirilmekdedir:

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, dostdan konuflmak dahâ tatl›!

Bizim gitmekde oldu¤umuz yol, yedi ad›md›r. ‹ki ad›m› (Âlem-i halk)da-
d›r. Ya’nî, madde âleminde, ölçü âlemindedir. Befl ad›m› (Âlem-i emr)dedir.
Ya’nî maddesiz, ölçüsüz âlemdedir. Âlem-i emrde olan birinci ad›m at›l›n-
ca, (Tecellî-yi ef’âl) hâs›l olur. ‹kinci ad›mda, (Tecellî-yi s›fat) hâs›l olur. Üçün-
cü ad›mda, (Tecelliyât-i zâtiyye) hâs›l olma¤a bafllar. Sonra ve dahâ sonra,
ilerledikçe, bu tecellîler artar. Tesavvuf yolunda ilerliyenler, bu sözlerimizin
ne demek oldu¤unu dahâ iyi anlar. Bütün bu ni’metlere, ancak geçmifllerin
ve geleceklerin en üstününün “aleyhi minessalevâti ekmelühâ ve minetteh›y-
yâti efdalühâ” yolunda, izinde gitmekle kavuflulabilir. Bu yol, iki ad›md›r, di-
yenler de vard›r. Bunlar, (Âlem-i halk) için birinci ad›m, (Âlem-i emr) için
ikinci ad›m demifllerdir. ‹fli kolay anlatmak için, sözü k›saltm›fllard›r. ‹flin do¤-
rusu, Allahü teâlân›n yard›m› ile, yukar›da bildirdi¤imizdir.

116
YÜZONALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülvâhid-i Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Kalbin selâmeti,
mâ-sivây› unutmakda oldu¤u bildirilmekdedir:

K›ymetli kardeflimin mektûbu geldi. Kalbin selâmeti için yazd›klar›n›z
anlafl›ld›. Evet, kalbin selâmeti, onun mâ-sivây› unutmas›na ba¤l›d›r. Öy-
le ki, zorla hât›rlatmak isteseler, hât›rlayamamal›d›r. [Allahü teâlâdan bafl-
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ka herfleye, ya’nî mahlûklar›n hepsine (Mâ-sivâ) denir.] Bu hâle (Fenâ-i
kalb) denir. Bu yolun birinci basama¤›, bu Fenâya kavuflmakd›r. Bu Fenâ
vilâyet derecelerine kavuflulaca¤›n›n müjdecisidir. Sâlikler, yarad›l›fllar›n-
daki uygunluklara göre, çeflidli derecelere yükselirler. Çok yükselmek is-
temeli, bunun için çok çal›flmal›d›r. Çocuklar gibi, yolda önüne ç›kan koza-
laklara, cam parçalar›na ba¤lan›p kalmamal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Allahü te-
âlâ, yüksek fleylere kavuflmak istiyenleri sever) buyuruldu. Dünyâ iflleri ile
çok u¤raflmakda, dünyâ ifllerine gönül ba¤lamak korkusu vard›r. Kalbin se-
lâmete kavuflmas›na da sak›n aldanmay›n›z! Yine geri dönebilir. Dünyâ ifl-
leri ile, elden geldi¤i kadar az u¤rafl›n›z ki, dünyâya gönül ba¤lamak tehlü-
kesine düflmeyesiniz! Dünyâya düflkün olmak felâketinden Allahü teâlâya
s›¤›n›r›z. Dünyâya gönül ba¤lamam›fl olan fakîr bir çöpcü, gönlünü dünyâ-
ya kapd›rm›fl olan koltukdaki zenginden katkat dahâ k›ymetlidir. Birkaç gün-
lük yaflamakda dünyâya gönül vermemek, hiçbirfleye düflkün olmamak
için çok u¤rafl›n›z! Dünyâya düflkün olmakdan ve dünyâya düflkün olanlar-
dan, aslandan kaçmakdan dahâ çok kaçmal›d›r.

117
YÜZONYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Yâr Muhammed Kadîm-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r.
Bafllang›cda, kalb hisse ba¤l›d›r. Sona var›nca, bu ba¤l›l›¤›n kalmad›¤› bil-
dirilmekdedir:

Mevlânâ Yâr Muhammed bizi unutmam›fl. Kalb, çok zemân his organ-
lar›na ba¤l›d›r. Duygu organlar›ndan uzak olanlar, kalbden de uzak olur.
Hadîs-i flerîfde, (Göz görmeyince, gönülden de uzak olur) buyuruldu. Bu
hadîs-i flerîf, kalbin duygu organlar›na ba¤l› bulundu¤u mertebeyi göster-
mekdedir. Tesavvuf yolunun nihâyetine var›l›nca, kalbin his organlar›na ba¤-
l›l›¤› kalmaz. Hisden uzak olmak, kalbin yak›n olmas›n› bozmaz. Bunun için-
dir ki, tesavvuf büyükleri, bafllang›çda ve yolda olanlar›n, olgun fleyhin ya-
n›ndan ayr›lmalar›na izn vermemifllerdir. (Birfleyin hepsi yap›lamazsa,
hepsini de elden kaç›rmamal›d›r!). Bu söze uyarak bulundu¤unuz yolu
de¤ifldirmeyiniz! Uygunsuz kimselerle arkadafll›k etmekden, elden geldi-
¤i kadar sak›n›n›z! Meyân fleyh Müzzemmilin yan›n›za gelmesini, se’âde-
te kavuflman›z›n bafllang›c› biliniz! Onun sohbetinde, yan›nda bulunma¤›
büyük ni’met biliniz! Vaktlerinizin ço¤unu onun yan›nda geçiriniz! Çünki
kendisi, ele az geçen ni’metlerdendir. Vesselâm!

[Kabrdeki Velîden feyz alman›n çok güç oldu¤u, bu mektûbdan da an-
lafl›lmakdad›r].

118
YÜZONSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Kâs›m Alî Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Allah adamlar›na
dil uzatman›n felâket oldu¤unu bildirmekdedir:

Bizi sevenlerden mevlânâ Kâs›m Alînin yollad›¤› mektûb geldi. ‹çinde-
kiler anlafl›ld›. Câsiye sûresi onbeflinci âyetinde meâlen, (‹yi ifl yapan, ken-
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dine iyilik etmifl olur. Kötülük yapan da, kendine etmifl olur) buyuruldu. Hâ-
ce Abdüllah-i Ensârî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Yâ Rabbî! Her kimi kov-
mak istersen, bizim üzerimize sald›rt›rs›n!) buyurdu. Fârisî beyt tercemesi:

Korkar›m ki, derdlilere gülenler,
Tard olurlar, îmân› gayb ederler.

Hak teâlâ, bütün müslimânlar›, bu fakîrlere inanmamakdan ve onlara
lâf atmakdan korusun! ‹nsanlar›n efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihis-
salâtü vesselâm” bu düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn.

119
YÜZONDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Olgun
olan bir büyü¤ün sohbetinde bulunma¤› övmekdedir:

Mîr hazretlerinin k›ymetli mektûbu geldi. Bu yol, akl›n ermedi¤i, flafl›r-
d›¤› bir yoldur. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimseye deli denilmedikçe, îmân› tâm
olmaz) buyuruldu. Akl› bafl›ndan gidince, çoluk çocu¤un ifllerini b›rak›r. fiu-
nun bunun düflüncesini unutur. Kalbin cem’iyyetine [temizli¤ine] kavuflur.
Dünyâya olan bu so¤ukluk, sizin yarat›l›fl›n›zda vard›r. Fekat, bitmez tüken-
mez olaylar bunu örtmüfldür. Ne yapal›m, bu ayr›l›kda çok ilgisizlik hâs›l
oldu¤u anlafl›l›yor. Bunu hemen düzeltmelidir. Bu güçsüzlü¤ü güç olarak
düflününüz! Kendinizi bu ayr›l›kdan kurtar›n›z! Allah adamlar›n›n topar-
lanmas›, baflkalar›n›n toparlanmalar› gibi de¤ildir. Baflkalar›n›n toparlan-
mas›na yarayan fleyler bunlar›n da¤›lmas›na sebeb olur. Baflkalar›n›n da-
¤›lmas›na sebeb olan fleyleri yaparak, kendinizi toparlay›n›z! E¤er baflka-
lar›n›n toplulu¤unda, bunlarda cem’›yyet hâs›l olursa, bu cem’›yyetden
korkmal›d›r. Bunun zarar›ndan kurtulmak için, Allahü teâlâya yalvarma-
l›d›r. Kendini, baflkalar›n›n hâlleri ile ölçmemelidir. Çünki, sona varmadan
önce olan mertebelerin hepsi çeflidli derecelerde birer noksânl›kd›rlar.
Fârisî m›sra’ tercemesi:

Dostun ayr›l›¤›, az olsa da, az de¤ildir!

Tesavvuf büyükleri, sona gelmiyen kimselere, tesavvufu ö¤retmek
için izn vermifllerdir. Behâüddîn-i Buhârî “kaddesallahü teâlâ sirreh”,
Ya’kûb-i Çerhîye tarîkat› ö¤retdikden ve birkaç konak ilerletdikden son-
ra, (Ey Ya’kûb! Bizden sana gelenleri, sen de baflkalar›na ulafld›r) demifl-
di. Böyle olmakla berâber, kendisinden sonra, Alâ’üddînin hizmetinde bu-
lunmas›n› ona emr buyurmufldu. Kazanc›n›n ço¤una, Hâce Alâ’üddîn
hazretlerinin “kuddise sirruh” hizmetinde kavuflmufldu. Bunun içindir ki,
mevlânâ Abdürrahmân Câmî’ “kuddise sirruh”, (Nefehât) kitâb›nda,
Ya’kûb-i Çerhîyi önce hâce Alâ’üddînin mürîdleri aras›nda saymakda,
ikinci olarak da hâce Nakflibend hazretlerine ba¤lamakdad›r. Sözün k›-
sas›, bu gönül da¤›n›kl›¤›n›n ilâc›, gönlünü Allahü teâlâya vermifl olanla-
r›n sohbetidir. Böyle oldu¤u çok çok bildirilmifldir.

Mevlânâ Muhammed S›ddîk›n, fakîrler sohbetini b›rakarak, ücretle as-
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kere gitdi¤i iflitildi. Yaz›klar olsun, binlerle yaz›klar olsun! Bir kimseyi en
yüksek makâmdan, en afla¤›ya düflürmelerine yaz›klar olsun! Askerlikde,
gönlünü yâ toparl›yabilir veyâ toparl›yamaz. Toparl›yabilirse fenâd›r. E¤er
toparl›yamazsa, dahâ fenâd›r. Yâ Rabbî! Bizlere, do¤ru yolu gösterdikden
sonra, kalbimizi kayd›rma! Sonsuz rahmetinden bizlere serp! ‹yilik ya-
pan ancak sensin. Vesselâm.

120
YÜZY‹RM‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine mîr Muhammed Nu’mâna yaz›lm›fld›r. Cem’›yyet sâhib-
lerinin sohbetinde bulunmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Mîr hazretleri unutmufl olacaklar ki, bir selâm ve bir haber ile hât›rlam›-
yorlar. Dünyâ hayât› pek k›sad›r. Bunu en lüzûmlu fleyde kullanmak gere-
kir. Bu en lüzûmlu fley de, kalbini toparlam›fl olanlar›n yan›nda bulunmak-
d›r. Hiçbirfley sohbet gibi fâideli de¤ildir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Eshâb›, sohbet ile, baflkalar›ndan dahâ üstün oldular. Peygamber-
lerden “aleyhimüsselâm” baflka herkesden, hattâ Veysel Karânîden ve
Ömer Mervânîden dahâ üstün oldular. Hâlbuki Veysel Karânî ile Ömer bin
Abdül’azîz bin Mervân son dereceye yükselmifller ve sohbetden baflka ke-
mâlât›n hepsine varm›fllard›. Bunun için, Hazret-i Mu’âviyenin yan›lmas›,
Resûlullah›n sohbeti bereketi ile, o ikisinin do¤ru ifllerinden dahâ hayrl› ol-
du. Bunun gibi, Amr ibni Âs›n yanl›fl bir ifli, o ikisinin flü’ûrlu iflinden dahâ
üstün oldu. Çünki bu büyükler, Resûlullah› görmekle ve melekle birlikde
bulunmakla ve vahyi ve mu’cizeleri görmekle, îmânlar› görerek inanmak ol-
du. Bu sayd›¤›m›z üstünlükler, bütün baflka üstünlüklerin temelidir, kayna-
¤›d›r. Eshâb-› kirâmdan baflkas› bunlara kavuflamam›fld›r. Veysel Karânî, soh-
betin bu üstünlüklerini bilseydi, hiçbirfley onu sohbetden al›koyamazd›.
Bu üstünlü¤e kavuflmak için herfleyi b›rak›rd›. Allahü teâlâ diledi¤ine rah-
metini saçar. Onun ihsân› boldur. Fârisî beyt tercemesi:

‹skender, âb-› hayâta kavuflamad›,
Ni’mete kavuflmak zorla, zerle olmad›.

Yâ Rabbî! Bu dünyâda bizi O büyüklerin zemân›nda yaratmad›n ise de,
âh›retde mahfler meydân›nda bizi onlar›n aras›nda bulundur! Peygamber-
lerin efendisi hurmetine “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vetteh›yyâtü vetteslî-
mât” bu düâm›z› kabûl buyur!

121
YÜZY‹RM‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Mîr Muhammed Nu’mâna yaz›lm›fld›r “kaddesallahü
sirrehül’azîz”. Bu yolun yedi ad›m oldu¤u ve sevilenlerden birkaç›n›n al-
t›nc› ad›ma erifldikleri bildirilmekdedir:

Mîr hazretleri! Bol düâlar›m›z› okuyunuz! Çok zemândan beri hâlleri-
nizi bildirmediniz. Buradaki fakîrlerden de bir haber almad›n›z. Allahü te-
âlâya hamd ve flükr ederiz ki, bu fakîrlerin hâli çok iyidir. K›saca, bunlar-
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dan az birfley bildirece¤im. Bizleri seven kardeflim! Bu yolun hepsi, yedi
ad›md›r. Sevdiklerimizden bir k›sm›, ifli alt›nc› ad›ma ulafld›rd›. Beflinci, dör-
düncü basamaklarda olanlar da vard›r. Üçüncü basamakda olanlar, talebe-
ye ders vermekdedirler. Dahâ ilerdekilerin nas›l olduklar›n› art›k anlay›-
n›z! Yüksekleri özlemek lâz›md›r. Afla¤› ve az fleylerle doymamal›d›r. Da-
hâ çok yazma¤a vaktimiz olmad›.

122
YÜZY‹RM‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Yüksekleri istemek, ele-
geçenlerle oyalanmamak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Mevlânâ Muhammed Tâhir, bizi suçlu görmeyiniz! Mevlânâ Yâr Muham-
med göç etmenin sebebini bildirecek. Hindistân yolculu¤una karar verin-
ce gidip çoluk çocukdan haber al›ns›n! Geri kalan› kavuflunca konufluruz.
Huzûr üzere olmak ve uygunsuz kimselerle görüflmemek lâz›md›r. Çok u¤-
raflmal›! Ele geçenle oyalanmamal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Cihân› parlatan nûra varmak için ad›m atd›k.
Bat›y›, y›ld›z›, lâmbalar› arkada b›rakd›k.

Bu zemân insanlar›n ço¤u görünüfle bakmakda ve az birfleyle oyalanmak-
dad›rlar. Bunlarla birlikde bulunmak, kalbi öldürür. Aslandan kaçar gibi bun-
lardan kaçmal›d›r. Bulundu¤unuz yolda ilerleme¤e çal›fl›n›z! Rü’yâlara o ka-
dar k›ymet vermeyiniz! Çünki, rü’yân›n yoruml›yacak yerleri pekçokdur. Sa-
k›n rü’yâlara, hayâllere ba¤lan›p kalmay›n›z! Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acabâ?
Yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada!

Vesselâm.

123
YÜZY‹RM‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Tâhir-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Bir farz›n elden
kaçmas›na sebeb olan nâfile ibâdet, hac bile olsa, hiçbirfleye yaram›yaca-
¤› bildirilmekdedir:

Akll› kardeflim. ‹smi gibi temiz olan molla Tâhirin k›ymetli mektûbu gel-
di. Kardeflim! Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n, bir kulunu sevmemesi,
onun fâidesiz fleylerle u¤raflmas›ndan anlafl›l›r) buyuruldu. Bir farz› yapma-
y›p, bir nâfile ibâdeti yapmak da, bofluna u¤raflmakd›r. Bunun için, ne ile
vakt geçirdi¤imizi incelemeliyiz. Ne ile u¤rafld›¤›m›z› anlamal›y›z. Nâfile ibâ-
det mi, yoksa farz olan ibâdeti mi yap›yoruz? Bir nâfile hac yapmak için bir
çok yasaklar, harâmlar iflleniyor. ‹yi düflünmelisiniz! Akl› olana bir iflâret
yetiflir. Size ve arkadafllar›n›za selâm ederim.

[Sabâh nemâz›ndan baflka, dört vaktin sünnetlerini kazâ niyyeti ile k›l-
mak lâz›m oldu¤u, bu mektûbdan da anlafl›lmakdad›r].
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124
YÜZY‹RM‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Tâhir-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Yolluk bulun-
mas›, hacc›n vücûbünün flart›d›r. Yol paras› olmadan hacca gitmek, baflka
vazîfeler yan›nda vakt gayb etmek oldu¤u bildirilmekdedir:

Kardeflim hâce Muhammed Tâhir-i Bedahflînin k›ymetli mektûbu gel-
di. Allahü teâlâya hamd ve flükr olsun ki, fakîrleri sevmekde ve ba¤lanmak-
da gevfleklik olmam›fl. Ayr›l›k günlerinin uzamas› buna yol açmam›fl. Bu hâ-
liniz büyük se’âdetin alâmetidir. Bizi seven kardeflim! Gitme¤e karâr ver-
diniz ve izn istediniz. Ayr›l›rken, belki biz de yolda size kavufluruz demifl-
dik. Bunu çok istedik. Fekat, istihâreler uygun olmad›. Bu yolculu¤umu-
zun câiz olaca¤› anlafl›lmad›. Bunun için, vaz geçdik. Dahâ önce sizin git-
meniz de uygun görülmemifldi. Fekat, çok istedi¤iniz düflünülerek, aç›kca
men’ edilmedi. Yola ç›kmak için, yolluk paras› bulunmas› flartd›r. Buna gü-
cü olmayan›n hacca gitmesi, bofl yere vakt geçirmek olur. [Hacc›n vücûb
flartlar›ndan biri, yol paras›na mâlik olmakd›r. Yol paras› olm›yana hacca
gitmek farz olmaz. Hacca giderse, nâfile hac yapm›fl olur. Ömreye gitmek
de, zâten farz ve vâcib de¤ildir. Ya’nî nâfile ibâdetdir. Nâfile ibâdeti yap-
mak, bir farz›n terkine veyâ bir harâm iflleme¤e sebeb olursa, ibâdet olmak-
dan ç›kar. Günâh ifllemek olur. 29. cu mektûba bak›n›z!] Dahâ lüzûmlu ifli
b›rak›p da, farz olmayan ifli yapmak uygun olmaz. Bunlar› size birkaç
mektûbda bildirmifldim. Elinize gelip gelmedikleri bilinmiyor. Bizim sözü-
müz, bu kadard›r. Ötesini siz bilirsiniz. Vesselâm. [‹kiyüzellinci (250) mek-
tûbun sonunda da, hac üzerinde bilgi vard›r.]

125
YÜZY‹RM‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Niflâpûrlu mîr Sâlih ad›na yaz›lm›fld›r. Âlem-i sagîr ve
âlem-i kebîrin, Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n görünüflü oldu¤u-
nu ve Allahü teâlân›n kendisi ile hiçbir münâsebeti bulunmad›¤›n› ve yal-
n›z Onun mahlûku olduklar›n› bildirmekdedir:

Yâ Rabbî! Maddenin, basît ve bileflik cismlerin, küçük âlem denilen in-
san›n ve büyük âlem denilen di¤er varl›klar›n yap›s›n›, hakîkatlerini, do¤-
ru olarak bize bildir! Küçük âlem ve büyük âlem, Allahü teâlân›n ismleri-
nin ve s›fatlar›n›n aynalar›d›r. Onun zât›nda bulunan flü’ûn ve kemâllerin
görünüflleridir. Bu âlemler, kapal› bir hazîne ve örtülmüfl bir s›r idi. Bun-
lar› meydâna ç›karmak istedi. ‹cmâlden tafsîle getirdi. Ya’nî, bir a¤ac›n her
parças›, çekirdekde s›k›fl›k olarak bulunurken, hepsinin a¤aç üzerinde ay-
r› ayr› meydâna gelmesi gibi, her fleyi, ayr› ayr› yaratd›. Kendisine ve s›fat-
lar›na alâmet olacak fleklde yaratd›. Ya’nî âlemin, hiçbir parças›n›n, Alla-
hü teâlâ ile, hiçbir nisbeti, benzerli¤i yokdur. Yaln›z, Onun mahlûkudurlar.
‹smlerini, flü’ûnlar›n› göstermekdedirler. Âlemin Allahü teâlâ ile birleflmifl
oldu¤unu, Onun ayn›, benzeri oldu¤unu, âlemi çevirmifl, âleme sirâyet et-
mifl, her zerreye girmifl, herfleyle berâber oldu¤unu zan etmek, Ona olan sev-
ginin, tesavvuf serhofllu¤unun taflk›nl›¤›n› gösterir. Hâlleri, görüflleri do¤-
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ru olan tesavvuf büyükleri, ay›lm›fl olduklar›ndan, Allahü teâlân›n, hiçbir
bak›mdan, bu âleme benzemedi¤ini, yaln›z Onun mahlûku olduklar›n›
söyler. Yaln›z ilminin, ihâta ve sirâyet etdi¤ini ve herfleyle berâber oldu¤u-
nu bilirler. Ehl-i sünnet âlimleri de, böyle söylemekdedir. Allahü teâlâ, o
büyüklerin çal›flmalar›n› bol bol mükâfatland›rs›n! Sôfiyye-i aliyyeden
ba’z›s›, Allahü teâlân›n Zât›, kendisi, bu âlemi kaplam›fld›r. Bu âlemle be-
râberdir gibi fleyler söyliyerek, Zât-› ilâhîyi mahlûklara benzetiyor. Hâlbu-
ki, Zât-› ilâhînin hiçbirfleye benzemedi¤ine, hattâ zât›nda, s›fat bile bulun-
mad›¤›na inanmakdad›rlar. Bunlara çok flafl›l›r. Sözleri birbirini tutmu-
yor. Sözlerinin aras›n› bulmak için, Zât-i ilâhîde mertebeler ay›rmak, fâi-
de vermez. Eski felsefecilerin, bozuk fikrlerini, yanl›fl yollardan isbâta
kalk›flmalar›na benzer. Keflfi do¤ru olan büyükler “kaddesallahü teâlâ es-
rârehümül’azîz”, Zât-› ilâhîyi, hiçbir bak›mdan, baflkal›k göstermeyen
(Basît-i hakîkî) olarak bilir. Bundan fazla olanlar›, ism ve s›fat sayarlar. Fâ-
risî beyt tercemesi:

Sevgilinin ayr›l›¤›, az da olsa, çok ac›d›r,
Ufak bir k›l bile kaçsa, nâzik gözü pek ac›t›r.

Yukar›da bildirilenlerin iyi anlafl›lmas› için, flu misâli yazma¤› uygun gö-
rüyorum: Büyük bir fen adam›, senelerle yapd›¤› tecribelerden elde etdi-
¤i, k›ymetli bilgileri anlatmak için, harf ve sesleri kullan›r. Bu harflerin ve
seslerin, anlat›lan bilgi ve ma’nâlarla hiçbir benzerli¤i ve berâberli¤i yok-
dur. Yaln›z onlar›n aynas› gibidirler. O k›ymetli bilgiler, bunlarla meydâ-
na ç›kmakdad›r. Bu harfler ve sesler, bu ma’nâlar›n kendileridir demek yan-
l›fld›r. Burada ihâta, ma’›yyet yokdur. Ma’nâlar, safl›klar› üzere kalm›fl, hiç
de¤iflikli¤e u¤ramam›fld›r. Fekat, bu ma’nâlar ile, harf ve sesler aras›nda,
göstermek ve gösterilmek, anlatmak ve anlat›lmak bak›m›ndan bir ba¤l›-
l›k vard›r. Bu ba¤l›l›k, ba’z› kimselerin hayâlinde büyüyerek, baflka ben-
zerlikler hât›ra gelir. Hakîkatde ise, hiçbir benzerlik yokdur. ‹flte, bu
mes’elede, bu fakîrin anlad›¤› da böyledir. Mahlûklar›n ayna gibi oldu¤u-
nu göstermek için, Allahü teâlâ, bu âlem ile birleflmifldir, berâberdir, ay-
n›d›r ve âlemi kaplam›fld›r gibi fleyler söylemek, tesavvuf serhofllu¤un-
dand›r. Zât-› ilâhînin bu âlemle hiçbir ba¤l›l›¤›, benzerli¤i yokdur. Onun
s›fatlar›n› gösterdi¤i için (Vahdet-i vücûd) desinler veyâ demesinler, var-
l›k ikidir: Birisi, hakîkatde var olan Hak teâlâd›r. ‹kincisi, z›l, gölge gibi olan
mahlûklard›r. Eski Yunan felsefecilerinden Sofistâiyye [sophiste]lerin
sand›¤› gibi, var olan birdir. Ondan baflkas›, hep vehm ve hayâldir demek
yanl›fld›r. Fârisî iki beyt tercemesi:

Onu önceden anlay›nca sen,
kendini o yana tâm ba¤lars›n.

Kimin z›lli oldu¤unu bilsen,
gam yimezsin, kalsan veyâ ölsen!

_________________

Allaha kulluk ederim, tapd›¤›m dergâh bir,
Bir lahza ayr›lmad›m tevhîdden Allah bir!
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126
YÜZY‹RM‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine mîr Sâlih Niflâpûrîye yaz›lm›fld›r. Tâlibin bât›l, bozuk
ma’bûdlardan kurtulmas›, hak, do¤ru ma’bûdü düflünmesi ve hât›r›na ge-
len herfleyi de kovmas› bildirilmekdedir:

Mîr Seyyid kardeflim! Tâlib (Lâ ilâhe) derken, kendi içinde ve d›flarda
olan bütün bozuk ma’bûdlar› yok etmesi ve (‹llallah) derken, hak ma’bûd
olarak fikrine, vehmine gelen fleylerin hepsini de nefy etmesi, ko¤mas› lâ-
z›md›r. Hak olan bir ma’bûdün yaln›z var oldu¤unu düflünmeli, bundan bafl-
ka hât›r›na hiçbirfley getirmemelidir. Allahü teâlân›n zât›nda hiçbirfley ve
vücûd ya’nî var olmas› bile bulunmaz. Onu, vücûdden baflka olarak aramak
lâz›md›r. Ehl-i sünnet âlimleri “Allahü teâlâ onlar›n çal›flmalar›na bol bol
iyilikler versin!” ne güzel söylemifllerdir. Allahü teâlân›n vücûdü, zât›ndan
baflkad›r, buyurmufllard›r. Vücûdü zâtdan baflka bilmemek ve vücûdden bafl-
ka birfleyin varl›¤›na inanmamak, k›sa görüfllü olmakd›r. fieyh Alâüddev-
le “kaddesallahü sirrehül’azîz”, (Vücûd âleminin üstünde, Melik-il-ve-
dûd âlemi vard›r) demifldir. Bu fakîri vücûd mertebesinden yukar› götür-
düklerinde, çok zemân, o hâlde kalm›fld›m. Zevk ile, vicdân ile kendimi
(Mu’attala f›rkas›)ndan ya’nî s›fatlara inanmayanlardan sanm›fld›m. Alla-
hü teâlân›n vücûd s›fat›n› bilmedim. Çünki, vücûd s›fat› geride kalm›fld›. Zât
mertebesinde vücûdun yeri yokdu. O hâldeki îmân›m, îmân-› taklîdî idi.
Tahkîkî de¤ildi. Sözün k›sas›, insan›n hât›r›na, hayâline gelen herfley de, ken-
disi gibi mahlûkdur. Mahlûklar›ndan kendisine do¤ru hiçbir yol açmayan,
yaln›z Onu anlamakdan âciz olmak, gücü yetememek yolunu aç›k b›rakan
Rabbimizi tesbîh ederiz. O her aybdan, kusûrdan, lekeden uzakd›r, temiz-
dir. (Fenâ-fillah) ve (Bekâ-billah) denilen mertebelere varmak, mümkin vâ-
cib olur demek de¤ildir. Böyle fley olamaz. Böyle fleyin olmas›, hakîkatle-
ri bozmak, birbirine kar›fld›rmak olur. Mahlûk, sonradan yarat›lm›fl olan-
lar, vâcib olamayacaklar›, hep var olamayacaklar› için, vâcibden mümki-
nin eline geçen fley yaln›z Onu anl›yamamakd›r. Fârisî beyt tercemesi:

Ankâ avlan›lmaz, tuza¤› topla!
Tuza¤a giren, olur yaln›z hava.

Çok yüksekleri arayan tâlib, kavuflulamayacak, ad› ve niflân› bulunama-
yacak bir varl›¤› arar. Birçoklar› ise, kendilerinden baflka olmayan varl›¤›
aramakda, ona yaklaflma¤a, berâber olma¤a u¤raflmakdad›r. Fârisî m›sra’
tercemesi:

Onlar büyüklerdir, ben de böyleyim yâ Rab!

Geçmifliniz ve gelece¤iniz hayrl› olsun!
_________________

Az›c›k müslimânl›¤› et merak,
Din büyüklerinin sözüne bir bak!

Okusan, anlars›n sen de, o zemân,
Ne diyor Muhammed aleyhisselâm?
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127
YÜZY‹RM‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Safer Ahmed-i Rûmîye yaz›lm›fld›r. Anaya babaya hiz-
met, her ne kadar sevâb ise de, hakîkî matlûba kavuflmak yan›nda, boflu-
na u¤raflmak olur. Hattâ günâh oldu¤u bildirilmekdedir:

K›ymetli mektûbunuz geldi. Buraya gelemedi¤inizin sebebini yaz›yor-
sunuz. Do¤rudur. fiimdiye kadar yapd›¤›n›zdan dahâ da çok yap›n›z. Lâz›m
olan hizmeti tâm yapamad›¤›n›z› düflününüz. Ahkâf sûresinin onbeflinci âye-
tinde meâlen, (‹nsanlara, analar›na babalar›na ihsân etmelerini söyledik)
buyuruldu. Lokmân sûresinin ondördüncü âyetinde meâlen, (Bana ve
anana babana flükr et!) buyuruldu. Böyle olmakla berâber, bütün bu iyi ifl-
ler, hakîkî varl›¤a kavuflmak yan›nda bofl, fâidesiz kal›rlar. Sülûk konakla-
r›n› geçmek yan›nda lüzûmsuz, bofl fleylerdir. (Ebrâr›n iyilik olarak yapd›k-
lar›, mukarrebler yan›nda günâh olur) sözünü iflitmiflsinizdir. [Bu sözü, fleyh
Ebû Sa’îd-i Harrâz söylemifldir “kaddesallahü sirrehül’azîz”.] Fârisî beyt
tercemesi:

Herne ki güzeldir, Allah sevgisinden baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker gibi de olsa!

Allahü teâlân›n hakk›, bütün mahlûklar›n haklar›ndan dahâ önce gelir.
Onlar›n haklar›n› gözetmek de, Onun emri iledir. Yoksa, Onun hizmetini
b›rak›p da, baflkalar›na hizmet etmek kimin elinden gelebilir? Bunun için,
baflkalar›na hizmet etmek, Ona olan hizmetlerden biri olur. Fekat, hizmet-
ler aras›nda çok fark vard›r. Tarlay› sürenler ve ekini biçenler de, pâdiflâh-
lara hizmet etmekdedir. Fekat, serâyda olanlar›n yapd›klar› hizmetlerin fle-
refi baflkad›r. Bunlar›n yan›nda, tarlay› sürmek ve ekini biçmek gibi fleyler
söylemek, suç bile olur. Her iflin karfl›l›¤›, o iflin k›ymetine göre ölçülür. Tar-
la sürenler, sabâhdan akflama kadar ter içinde çal›fl›r. Buna karfl›l›k, az bir-
fley al›r. Mukarrebler ya’nî sultâna yak›n olanlar ise, her sâatde yüzlerce li-
ra al›rlar. Böyle olmakla berâber, bunlar›n bu paralarda hiç gözleri yokdur.
Gözleri, gönülleri hep sultândad›r. Aralar›ndaki fark› düflününüz! Ferrûh
Hüseyn, oldukça ilerlemekdedir. Onun için üzülmeyiniz! Dahâ ne yazay›m.
Vesselâm.

128
YÜZY‹RM‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Mukîme yaz›lm›fld›r. Çok yükseklere eriflme¤i isteme-
lidir. Ele geçenle doymamak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

K›ymetli hâce Muhammed Mukîm! Bu uzakda kalm›fl olanlar› unutma-
y›n›z! Hattâ, uzakda sanmay›n›z! Hadîs-i flerîfde, (‹nsan, sevdi¤i ile birlik-
dedir) buyuruldu. Bu yolun ucu çok uzundur. Aran›lan sevgili, çok yüksek-
dir. Gücümüz, u¤raflmam›z ise, sonsuz olarak azd›r. Eriflilen konaklar,
aran›lan› and›ran serâb gibidir. Allah korusun! Bu konaklar›, yolun sonu
sanmakdan, yabanc›lar› aran›lan sevgili sanmakdan ve anlafl›labilen fleyle-
ri, anlafl›lam›yan sanarak, yar› yolda kalmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!

– 173 –



Çok yüksekleri aramal›, ele geçenlere ba¤lan›p kalmamal›d›r. Verâlar›n ve-
râs›n›, ötelerin ötesini aramal›d›r. Böyle bir istek, böyle çok çal›flmak, an-
cak vazîfe al›nan büyü¤ün “kaddesallahü sirrehül’azîz” teveccühü, dileme-
si ile elde edilebilir. Onun teveccühü de, mürîdinin ona olan sevgisi, ba¤-
l›l›¤› kadar olur. Bu ise, Allahü teâlân›n öyle bir ni’metidir ki, diledi¤ine ve-
rir. Onun ihsân› pekçokdur.

129
YÜZY‹RM‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Nizâma yaz›lm›fld›r. ‹nsanda herfleyin bulunmas›,
onun da¤›lmas›na sebeb olmufldur. Yine bu topluluk, onun yükselmesine
de sebeb oldu¤u bildirilmekdedir:

K›ymetli mektûbunuz geldi. Bütün varl›klardan birer örnek, insan›n
yap›s›nda vard›r. ‹nsan, kendisinde bulunan her parçadan dolay› bütün
varl›klara ba¤lanm›fld›r. Onda her varl›kdan birer parça bulunmas›, onun her-
fleye ba¤lanmas›na ve bunun sonucu olarak, Allahü teâlâdan uzaklaflmas›-
na sebeb olmufldur. Çeflidli ba¤l›l›klar› sebebi ile, insan›n Allahü teâlâdan
uzakl›¤›, herfleyin uzakl›¤›ndan dahâ çok olmufldur. Herfleyden dahâ çok
mahrûm olmufldur. Allahü teâlân›n yard›m› ile, kendini bu da¤›n›k ba¤l›l›k-
lardan toparlarsa, yaln›z Ona ba¤lan›rsa, büyük kurtulufla kavuflmufl olur.
Böyle yapmazsa, yolunu sap›tm›fl, çok uzaklara düflmüfl olur. ‹nsan, herfle-
yi kendisinde toplad›¤› için, varl›klar›n en üstünü olmufldur. Yine bu toplu-
lu¤u, onun herfleyden dahâ kötü olmas›na yol açm›fld›r. Bu toplulu¤undan
dolay›, tâm bir ayna olmufldur. Fekat, bu âleme yüz çevirirse, çok lekelenir.
E¤er, Allahü teâlâya dönerse, çok parlak olur. Aynas›, herfleyin aynas›ndan
dahâ çok gösterir. ‹nsan›n, bu çeflidli ba¤lant›lardan büsbütün kurtulabilme-
si, yaln›z Allah›n resûlü Muhammed Mustafâya nasîb olmufldur “sallallahü
teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sellem”. Bundan sonra, baflka Peygamberler ve
Nebîler, derece derece kurtulmufllard›r “salevâtüllahi teâlâ ve teslîmâtühü
alâ nebiyyinâ ve aleyhim ve alâ etbâ’ihim ecma’în ilâ yevmiddîn”. Allahü
teâlâ, bizi ve sizi bu ba¤lant›lardan kurtars›n! (Mi’râc gecesinde, gözü On-
dan hiç ayr›lmad› ve taflk›nl›k yapmad›) kelimeleri ile Kur’ân-› kerîmde övü-
len, Allah›n resûlü Muhammed Mustafâ hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi mi-
nessalevâti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” bu düâm›z› kabûl bu-
yursun! Âmîn. Dahâ çok yazmak usand›r›c› olur. Vesselâm, vel-ikrâm.

130
YÜZOTUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Cemâleddîne yaz›lm›fld›r. Çeflidli hâllerin hâs›l olmas›na k›y-
met verilmedi¤i bildirilmekdedir:

Hâllerin de¤iflmesi o kadar k›ymetli de¤ildir. Kalbe gelenlere ve gi-
denlere, söylenilenlere ve iflitilenlere ba¤lanmamal›d›r. Aran›lan fley bafl-
kad›r. O görülmez, kalb ile müflâhede edilmez. Ondan söz edilmez ve ifli-
tilmez. Böyle fleylerden münezzehdir, müberrâd›r. Sâlikleri, çocuklar gibi,
bu yolun cevizleri ve kozalaklar› ile oyalarlar. Çok yüksekleri aramal›d›r.

– 174 –



‹fl, bunlardan baflkad›r. Bunlar, hep rü’yâ ve hayâldir. Bir kimse rü’yâda ken-
dini pâdiflâh görebilir. Fekat gerçekde pâdiflâh de¤ildir. Fekat bu rü’yâ, bir
ümmîd uyand›r›r. Nakflibendiyye tarîkatinde, rü’yâlara k›ymet verilmez. fiu
beyt, onlar›n kitâblar›nda yaz›l›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Güneflin kölesiyim, yaln›z onu anar›m.
Geceyi, rü’yâlar›, hep arkaya atar›m.

Hâllerden bir hâl gelir ve geçerse, sevinme¤e ve üzülme¤e de¤mez.
Anlafl›lam›yan maksad›n hâs›l olmas›n› beklemelidir. Vesselâm.

131
YÜZOTUZB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Hâcelerin yol-
lar›n›n flân›n› ve bu yolda reform yapanlar›n zararlar›n› bildirmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Geçmifllerin ve gele-
ceklerin efendisi olan Muhammed aleyhisselâma ve Onun temiz Âline
salât ve selâm olsun! Akll› kardeflim hâce Muhammed Eflref! Allahü teâ-
lâ, Evliyâs›na “rahmetullahi aleyhim ecma’în” ikrâm etdi¤i ni’metlerle, se-
ni de flereflendirsin! Hâcelerimizin yolu “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”
kavuflduran yollar›n en k›sas›d›r. Baflka yollar›n sonunda ele geçenler, bu
yolun bafl›nda olanlara tatd›r›lmakdad›r. Bunlar›n (Nisbet)i, ya’nî kavufl-
duklar› huzûr, baflkalar›n›n nisbetinin üstündedir. Bütün bu üstünlükler, bu
yolda sünnete yap›flmak ve bid’atden sak›nmak bulundu¤u içindir. (Ruh-
sat)lar›, ya’nî islâmiyyetin izn verdi¤i fleyleri de, elden geldi¤i kadar yap-
mazlar. Bunlar bât›na yarar görünseler bile, izn vermezler. (Azîmet)le
hareket ederler. Ya’nî (Takvâ) üzere hareket ederler. Kalb kazançlar›na fâ-
ideli görülmese bile, azîmeti elden b›rakmazlar. Hâllerin, vecdlerin islâmiy-
yete uygun olmas›na dikkat ederler. Zevkleri, ma’rifetleri islâmiyyet terâ-
zîsi ile ölçerler. Çocuklar gibi, ceviz, kozalak say›lan vecdlere, hâllere al-
dan›p da, islâmiyyetin güzel cevherlerini elden kaç›rmazlar. Tesavvufcula-
r›n islâmiyyete uym›yan sözlerine aldan›p ba¤lanmazlar. (Fuss)a kayarak,
(Nass)dan ayr›lmazlar. Fütûhât-i Medeniyye varken, (Fütûhât-i Mekkiy-
ye)ye dönüp bakmazlar. Hâlleri devâml›d›r. Zemânlar›nda de¤ifliklik olmaz.
Baflkalar›na flimflek gibi çak›p geçen (Tecellî-i zâtî) bunlara devâml›d›r. Ça-
buk geçen, gayb olan huzûra k›ymet vermezler. Nûr sûresinin, (O yüksek
insanlara, ticâret, al›fl verifl, Allahü teâlây› unutdurmaz) meâlindeki yirmi-
dördüncü âyeti, bunlar›n hâlini bildirmekdedir. Fekat herkes, bu büyükle-
rin tatm›fl oldu¤u fleyleri anlayamaz. Bu yolda olan k›sa görüfllüler bile, bun-
lar›n birkaç üstünlü¤üne inanmayabilir. Fârisî beyt tercemesi:

Bir câhil, bu büyüklere dil uzat›rsa,
Cevâb verme¤e de¤mez desem iyi olur.

Evet bu yüksek yoldakilerin ba’z›s›, son zemânlarda, bu yolda yenilikler
yapd›lar. Büyüklerin izinden ayr›ld›lar. Bunlar›n mürîdlerinden ço¤u, bu
yeniliklerle, tarîkat olgunlafld›r›ld› sand›lar. Hâflâ! Öyle de¤ildir. A¤›zlar›n-
dan ç›kan söz çok büyükdür. Bu yeniliklerle, reformlarla, hak yolu y›kma¤a,
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elden kaç›rma¤a çal›fl›yorlar. Yaz›klar olsun, binlerce yaz›klar olsun! Baflka
yollarda bulunmayan birçok bid’atler, bu yolda meydâna ç›kar›ld›. Teheccüd
nemâz›n› cemâ’at ile k›l›yorlar. Geceyar›s›, bu nemâz için uzaklardan ak›n
ak›n geliyor, toplan›yorlar. Cemâ’at olup titizlikle k›l›yorlar. Hâlbuki bu
yapd›klar›, mekrûhdur. Hem de, tahrîmen mekrûhdur. F›kh âlimlerinden bir-
kaç›, bunun mekrûh olmas› için duyurulmas›, i’lân edilmesi flartd›r demifller
ise de, bunlar da, nâfile nemâz› câmi’in bir köflesinde ve en çok üç kifli cemâ’at
ile k›labilir, demifllerdir. Üçden çok kimsenin cemâ’at ile k›lmas›, sözbirli¤i
ile mekrûhdur. Bundan baflka, teheccüd nemâz›n› onüç rek’at k›l›yorlar.
Oniki rek’atini ayakda k›l›yorlar. ‹ki rek’atde oturarak k›l›p, bunu bir rek’at
yerine say›yorlar. Böylece onüç oldu diyorlar. Böyle fley olmaz. Resûlullah›n
“aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” onüç rek’at k›ld›¤› geceler olmufl-
dur. Onbir, dokuz ve yedi rek’at da k›ld›¤› geceler olmufldur. Fekat, tehec-
cüd nemâzlar›n› vitr nemâz› ile birlikde k›ld›¤› için toplam› tek olmakdad›r.
Bunlar›n dedi¤i gibi, bir rek’at yerine, oturarak iki rek’at k›lmak olmam›fl-
d›r. Resûlullah›n sünnet-i seniyyesini “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vette-
h›yye” bilmedikleri ve incelemedikleri için, böyle yanl›fl fleyler yap›yorlar.
Müctehidlerin de bulundu¤u ve âlimlerin çok oldu¤u flehrlerde böyle bid’at-
lerin yay›lmas›na, do¤rusu çok flafl›l›r. Hâlbuki biz fakîrler din bilgilerimize,
oralardaki büyüklerin ihsânlar› ile kavuflmufl bulunuyoruz. ‹nsanlara herfle-
yin do¤rusunu bildiren ancak Allahü teâlâd›r. Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim. Dikkat etdim, kalbini k›rmama¤a,
Bilirim incinirsin, yoksa sözüm çokdur sana!

Vesselâm.

132
YÜZOTUZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed S›ddîk-› Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Dünyâ-
ya düflkün olanlarla arkadafll›k etmemeli. Dünyân›n ne oldu¤unu iyi bilen-
lerin sohbetine koflmak lâz›m geldi¤i bildirilmekdedir:

Kardeflim! Görünüfle bak›l›rsa, fakîrlerin sohbetinden s›k›ld›¤›n›z, zen-
ginlerle arkadafll›k kurdu¤unuz anlafl›l›yor. Çok fenâ yap›yorsunuz. Bu-
gün gözünüz kapal› ise de, yar›n aç›lacakd›r. Fekat o zemân, piflmânl›kdan
baflka ele birfley geçmiyecekdir. Haberleflmeliyiz. Ey flaflk›n! Senin flu hâlin
iki fley olabilir: Zenginlerin aras›nda iken gönlünü Allahü teâlâ ile yapabi-
lirsin veyâ yapamazs›n. E¤er yapabilirsen fenâd›r. E¤er yapamazsan dahâ
fenâd›r. E¤er yaparsan fenâ olur dedik. Çünki istidrâcd›r. ‹stidrâc iyi görü-
nür. Fekat felâkete götürür. Böyle olmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. On-
lar›n aras›nda gönlünü Allahü teâlâya veremezsen, dahâ fenâ olur dedik.
Çünki, Hac sûresinin, (Dünyâda ve âh›retde ziyân etdiler) meâlindeki on-
birinci âyetinde bildirilenlerden olursun. Fakîr çöpçüler, koltukda oturan
zenginlerden çok iyidir. Bu söze belki inan›rs›n. Belki de inanmaz, flaflars›n.
Fekat, bir gün gelecek inanacaks›n. Lâkin, o inan›fl›n fâidesi olm›yacak. Ya¤-
l›, tatl› yemeklere ve süslü, modaya uygun elbiseye düflkünlük, seni bu be-
lâya da sürükledi. F›rsat elden dahâ gitmemifldir. ‹flin do¤rusunu düflününüz!
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Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine engel olanlar› düflman biliniz! Onlardan
kaç›n›z! Çok sak›n›n›z! Tegâbün sûresinin, (Çok do¤rudur ki, zevceleriniz-
den ve çocuklar›n›zdan size düflmân olanlar vard›r. Onlardan sak›n›n›z!) me-
âlindeki ondördüncü âyetini okuyarak gaflet uykusundan uyanmal›d›r.
Birlikde geçirdi¤imiz günlerin haklar›n› göz önünde tutarak, size bir nasî-
hat yap›ld›. ‹ster dinleyiniz, ister dinlemeyiniz. Önceden de, sizin yersiz dav-
ran›fllar›n›z› görerek bu yolda bulunam›yaca¤›n›z› anlam›fld›m. Korkdu-
¤um bafl›m›za geldi. (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn). Do¤ru yolda giden-
lere ve Muhammed Mustafân›n izinde bulunanlara selâm olsun “aleyhi ve
alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü vetteh›yyâtü etemmühâ ve ekmelühâ”! Ya-
rad›l›fldaki iyili¤i ve uygunlu¤u görerek, sizden baflka fleyler umuyordum.
K›ymetli cevherinizi çöplü¤e atd›n›z. (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn).

133
YÜZOTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine, molla Muhammed S›ddîka yaz›lm›fld›r. F›rsat› ganîmet
bilmek, vakti k›ymetlendirmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Gönderdi¤iniz mektûb geldi. F›rsat› ganîmet bilmelidir. Vaktleri çok k›y-
metli ni’met bilmelidir. Modaya, âdetlere uymakla ele birfley geçmez. Ya-
lan sözlerden, kaçamak davran›fllardan ancak zarar ve ziyân ele geçer.
Muhbir-i sâd›k, ya’nî hep do¤ru söyleyici “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâ-
ti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” (Helekel-müsevvifûn) buyurdu.
Ya’nî sonra yapar›m diyenler helâk oldular. Bugünkü ömrü vehm ve hayâl
için harc etmek ve hayâl olan fleyleri ele geçirmek için, mevcûd olanlar› el-
den kaç›rmak çok çirkin bir ifldir. Elde bulunan fleyi, en ehemmiyyetli, en
k›ymetli fley için kullanmak gerekir. Kar›fl›k, pis, fâidesiz fleyler geriye b›-
rak›lmal›d›r. Hak teâlâ, mâsivâs› ile ya’nî Ondan baflka fleyler ile olan râ-
hatl›kdan kurtarmak için, bir parça râhats›zl›k versin! Dedikodu ile ele bir-
fley geçmez. Kalbin selâmetini istemelidir. Asl lâz›m olan ifli düflünmeli, lü-
zûmsuz, fâidesiz fleylerden tâm kaçmal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Her ne ki güzeldir, Allah sevgisinden baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker gibi de olsa.

Habercinin ancak haber vermesi lâz›md›r.

134
YÜZOTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Muhammed S›ddîka yaz›lm›fld›r. Vazîfeyi gecik-
dirmenin zararl› oldu¤u bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, kendine yaklafld›ran derecelerde ölçüsüz yükselmenizi ihsân
eylesin! Bizi seven kardeflim! Vakt, keskin bir k›l›nç gibidir. Yar›na ç›ka-
ca¤›m›z belli de¤ildir. Mühim iflleri bugün yapmal›, mühim olmayanlar› ya-
r›na b›rakmal›d›r. Akl› olan böyle yapar. Do¤ru düflünen akl, (Akl-›
mu’âd)d›r. (Akl-› me’âfl) de¤ildir. Dahâ ne yazay›m? Vesselâm.
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135
YÜZOTUZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine, hep iyi düflünen, sâd›k olan Muhammed S›ddîka ya-
z›lm›fld›r. Evliyâl›k mertebelerini bildirmekdedir:

Vilâyet,ya’nî evliyâl›k, Fenâya ve Bekâya kavuflmak demekdir. [Fenâ,
kalbde, mahlûklar›n düflünülmesi, sevgisi kalmamas›d›r. Bekâ, kalbde yal-
n›z Allah sevgisi bulunmas›d›r.] Bu da, herkes için olur veyâ belli kimse-
ler için olur. Herkes için olan (Mutlak vilâyet)dir. Belli kimselere mahsûs
olan ise, (Vilâyet-i Muhammediyye)dir “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü
vetteh›yye”. Buradaki Fenâ tâmd›r. Bekâs› da ekmeldir. Bu büyük ni’me-
te kavuflmakla flereflenen kimsenin derisi ibâdet için yumuflar. Gö¤sü islâ-
miyyet için genifller. Nefsi, itmînân hâs›l ederek Mevlâs›ndan râz› olur. Mev-
lâs› da, ondan râz› olur. Kalbini sâhibine teslîm eder. Rûhu kurtularak, ha-
kîkî s›fatlar› [Allahü teâlân›n s›fât-› hakîk›yyesini] keflf eder. S›rr›, o makâm-
da, flü’ûn ve i’tibârlar› müflâhede eder ve bu makâmda, flimflek gibi çak›p
hemen gayb olan (Tecelliyât-i zâtiyye)lere kavuflmakla flereflenir.

Hafî denilen latîfesi, tenezzüh, tekaddüs ve kibriyân›n kemâli karfl›s›n-
da flaflk›na döner. Ahfâs›, anlafl›lam›yan ve anlat›lam›yan bir vuslata kavu-
flur. Arabî m›sra’ tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun!

Bundan anlafl›l›yor ki, (Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye) “alâ sâhibihes-
salâtü vesselâmü vetteh›yye”, baflka vilâyetlerin mertebelerine benzemez.
Yükselirken de ve inerken de onlardan baflkad›r. Yükselirken baflkad›r de-
dik. Çünki, ahfâ denilen latîfenin Fenâs› ve Bekâs› yaln›z bu Vilâyet-i
hâssada olur. Baflka vilâyetlerdeki urûc, yaln›z hafîye kadard›r. Fekat çok-
lar›, rûh makâm›na kadar veyâ s›r makâm›na kadar, birkaç› da hafîye ka-
dar yükselir. Herkes için olabilen (Vilâyet-i âmme) derecelerinin en sonu,
hafî makâm›d›r. ‹nifldeki baflkal›¤a gelince, (Vilâyet-i hâssa-i Muhamme-
diyye) ile flereflenen Evliyân›n, maddeden olan cesedleri de, bu vilâyetin
derecelerinin kemâllerinden pay al›r. Çünki, bunlar›n Peygamberi “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” mi’râc gecesi Allahü teâlân›n dile-
di¤i makâma kadar, mubârek cesedi ile götürüldü. Cennet ve Cehennem
kendisine gösterildi. Kendisine gizli fleyler söylendi. O makâmda Allahü te-
âlây› bafl gözü ile görmekle flereflendi. Mi’râclar›n böylesi, bu yüce Peygam-
bere “aleyhissalâtü vesselâm” mahsûsdur. Ona tâm uyan, izinde giden
Velîler de, bu husûsî mertebeden serpilen k›r›nt›lara kavuflurlar. Arabî
m›sra’ tercemesi:

Kerîmlerin sofras›ndan topra¤a da pay düfler.

Böyle olmakla berâber, Allahü teâlây› dünyâda görmek, yaln›z Mu-
hammed aleyhisselâma mahsûsdur. Onun ayaklar› alt›nda bulunan Evliyâ-
ya “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” hâs›l olan hâl, görmek de¤ildir.
‹kisi aras›ndaki baflkal›k, birfleyin kendi ile resmi veyâ kendisi ile gölgesi
gibidir. Bunlar›n birbirinden baflka oldu¤u meydândad›r.
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136
YÜZOTUZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine, molla Muhammed S›ddîka yaz›lm›fld›r. ‹flleri sonraya
b›rakman›n ve maksada kavuflmak için çal›flmay› gecikdirmenin zararl›
oldu¤u bildirilmekdedir:

Mektûbunuzu getiren yolcu, Ramezân-i flerîfin bereketli son günlerin-
de geldi¤i için, Ramezân-› flerîfden sonra cevâb yazabildik. Hân-i hânân›n
ve hâce Abdüllah›n cevâblar› da birlikde gönderildi. Dikkatle okuyunuz!
Son olarak askere gidifliniz, bu fakîre uygun görülmedi. Buna sebeb ne ol-
du? Her ifl, Allahü teâlân›n dilemesi ile olur. Hak teâlâ size, hergün geçi-
necek kadar r›zk ihsân ediyordu. Bunu düflünmeli idiniz. Bu ni’mete flükr
ederek, kendi iflinizi ele almal› idiniz. Bugünkü r›zk›, ilerdeki günlerin
r›zk› için vesîle etmemeli idiniz. Bunun sonu gelmez. Çok ilerisini düflün-
mek, bu yolda küfr say›l›r. Ödünç almakdan kurtulman›z için, Hâcegînin
bir yol gösterip göstermiyece¤i bilinmiyor. Bunda flübheniz varsa, Hâcegî-
ye aç›kca yaz›n›z! O da size aç›kca cevâb yazar, sa¤lam söz verirse, bu niy-
yetle gidersiniz. Fekat, bugünün iflini yar›na b›rakman›n ve gecikdirmenin
ilâc› ne olabilir? Ne yapacaksan›z yap›n›z! F›rsat [zemân] ganîmetdir.

137
YÜZOTUZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Efganistânl› hâc› H›d›ra yaz›lm›fld›r. Nemâz k›lmak flerefinin
yüksekli¤ini bildirmekdedir ki, bunu nihâyete yetiflen büyükler anlayabilir:

K›ymetli mektûbunuz geldi. ‹çindekiler anlafl›ld›. ‹bâdetlerden zevk
duymak ve bunlar›n yap›lmas› güç gelmemek, Allahü teâlân›n en büyük
ni’metlerindendir. Hele nemâz›n tad›n› duymak, nihâyete yetiflmiyenlere
nasîb olmaz. Hele farz nemâzlar›n tad›n› almak, ancak onlara mahsûsdur.
Çünki, nihâyete yaklaflanlara, nâfile nemâzlar›n tad›n› tatd›r›rlar. Nihâyet-
de ise, yaln›z farz nemâzlar›n tad› duyulur. Nâfile nemâzlar, zevksiz olup,
farzlar›n k›l›nmas› büyük kâr, kazanc bilinir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu ifl, büyük ni’metdir. Acabâ kime verirler?

[(Nâfile nemâz), farz ve vâcibden ziyâde, baflka nemâzlar demekdir. Befl
vakt nemâz›n sünnetleri ve di¤er vâcib olmayan nemâzlar, hep nâfiledir. Mü-
ekked olan ve olm›yan, bütün sünnetler nâfiledir. (Dürr-ül-muhtâr) ve
(‹bni Âbidîn), (Halebî) ve sâire].

Nemâzlar›n hepsinde hâs›l olan lezzetden, nefse bir pay yokdur. ‹nsan
bu tad› duyarken, nefsi inlemekde, feryâd etmekdedir. Yâ Rabbî! Bu, ne
büyük bir rütbedir! Arabî m›sra’ tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun!

Bizim gibi, rûhlar› hasta olanlar›n, bu sözleri duymas› da, büyük bir
ni’metdir ve hakîkî se’âdetdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bâri kalbimize bir tesellî olsun.
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‹yi biliniz ki, dünyâda nemâz›n rütbesi, derecesi, âh›retde, Allahü teâ-
lây› görmenin yüksekli¤i gibidir. Dünyâda insan›n Allahü teâlâya en yak›n
bulundu¤u zemân, nemâz k›ld›¤› zemând›r. Âh›retde en yak›n oldu¤u da
(Rü’yet), ya’nî Allahü teâlây› gördü¤ü zemând›r. Dünyâdaki bütün ibâdet-
ler, insan› nemâz k›labilecek bir hâle getirmek içindir. Asl maksad, nemâz
k›lmakd›r. Se’âdet-i ebediyyeye ve sonsuz ni’metlere kavuflman›z› dilerim.

138
YÜZOTUZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Behâeddîn-i Serhendîye yaz›lm›fld›r. Alçak dünyây› kö-
tülemekde ve dünyâya düflkün olanlardan kaç›nma¤› bildirmekdedir:

Akll› o¤lum! Allahü teâlân›n sevmedi¤i bu dünyân›n arkas›nda koflma-
mal›d›r! Gönlünü hep Allahü teâlâya ba¤lamak sermâyesini elden kaç›r-
mamal›d›r! Ne satd›¤›n› ve buna karfl›l›k neyi ald›¤›n› düflünmelidir! Dün-
yây› ele geçirmek için âh›reti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü te-
âlây› b›rakmak alçakl›k ve ahmakl›kd›r. Dünyâ ile âh›ret birbirinin z›dd›-
d›r, tersidir. ‹kisinin sevgisi bir kalbde toplanamaz. ‹kisi bir araya getirile-
mez. Arabî m›sra’ tercemesi:

Din ve dünyâ bir araya gelirse, güzel olmaz!

Bu iki z›ddan diledi¤ini seç ve seçdi¤ine karfl›l›k kendini sat, fedâ et! Âh›-
ret azâb› sonsuzdur. Dünyâda olanlar çok azd›r. Allahü teâlâ, dünyây›
sevmez, âh›reti sever. Arabî beyt tercemesi:

‹stedi¤in gibi yafla, birgün öleceksin!
‹stedi¤ini topla, birgün ayr›lacaks›n!

Sonunda kad›ndan ve çocuklardan ayr›lacaks›n. Bunlar›n idâresini Al-
lahü teâlâya b›rak! Bugün, kendini ölmüfl bilmelidir. Onlar›n ifllerini Alla-
hü teâlâya b›rakmal›d›r. Tegâbün sûresinin onbeflinci [15] ve Enfâl sûresi-
nin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizlere ke-
sin olarak düflmand›r. Onlardan sak›n›n›z) buyuruldu. Bunu iyi anlay›n›z!
Tavflan gibi, gözleri aç›k uyku ne zemâna kadar sürecek! Birgün gelip
uyan›lacak! Dünyâya düflkün olanlarla arkadafll›k etmek, onlarla görüflmek,
öldürücü zehrdir. Bu zehrle öldürülen kimse, sonsuz olarak ölür. (Akl› ola-
na bir iflâret yetiflir) demifllerdir. Biz ise, aç›kca ve üzerine düflerek anlat›-
yoruz. Bunlar›n ya¤l›, tatl› yemekleri, kalbin hastal›¤›n› artd›r›r. Kalbin iyi-
li¤i, hastal›kdan kurtulmas› nas›l düflünülebilir? Sak›n! Sak›n! Çok sak›n!
Fârisî beyt tercemesi:

Bildirilmesi lâz›m olan› söyledim sana,
Yâ fâidelenirsin, yâ da çarpar kula¤›na.

Onlarla görüflmekden, arslandan kaçar gibi, hattâ dahâ çok kaçmal›d›r.
Arslan insan›n yaln›z cân›n› al›r. Bu da, âh›retde fâideli olur. Dünyâya düfl-
kün olanlarla berâber olmak ise, insan› sonsuz felâkete ve zarara sürükler.
Onlarla konuflmakdan, onlar›n lokmalar›n› yemekden ve onlar› sevmekden
ve onlar› görmekden sak›nmal›d›r. Sahîh olan hadîs-i flerîfde, (Zengine, zen-
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ginli¤i için alçakl›k gösterenin dîninin üçde ikisi gider) buyuruldu. Onla-
ra karfl› yap›lan bu alçalmalar ve yaltaklanmalar, onlar›n mallar› ve makâm-
lar› için midir, yoksa de¤il midir? ‹yi düflünmek lâz›md›r. Mallar›, mevk›’le-
ri için oldu¤unda hiç flübhe yokdur. Bunun sonu da, dînin üçde ikisinin git-
mesidir. Art›k müslimânl›k nerede, kurtulufl nerededir? Ya¤l› lokmalar›n
ve uygunsuz kimselerle düflüp kalkman›n, bu yavrunun kalbinde va’zlar› din-
leme¤e ve nasîhatleri düflünme¤e yer b›rakmad›¤›n› bildi¤im için, bu kadar
a¤›r ve s›k› yaz›yorum. Hafîf sözlerle, yumuflak kelimelerle uyanmayaca-
¤›n› biliyorum. Sak›n! Onlar›n sohbetinden sak›n! Onlar› görmekden sak›n!
Allahü teâlâ yard›mc›n olsun! Allahü teâlâ, bizi ve sizi, râz› olmad›¤›, be-
¤enmedi¤i fleylerden kurtars›n! Mi’râc gecesi, (Gözleri Allahü teâlâdan ay-
r›lmad›) diyerek övülen insanlar›n efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi
minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” bu düâm›z› kabûl
buyursun! Âmîn.

139
YÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Ca’fer be¤ Tehânîye yaz›lm›fld›r. Ehlullaha dil uzatan say-
g›s›zlar›, söz ile, yaz› ile kötülemek câiz oldu¤u bildirilmekdedir:

Okflay›c› mektûbunuzu okumakla flereflendik. Allahü teâlâ size selâmet
versin! Fakîrlerin hâlini arafld›r›yorsunuz. Yak›nl›¤›, uzakl›¤› hep bir tutu-
yorsunuz. Sayg›l› kardeflim! Kureyfl kâfirleri u¤ursuzluklar›n›n, afla¤›l›kla-
r›n›n, taflk›nl›klar›n›n artd›¤› zemânda, müslimânlar› çekifldirici, kötüleyi-
ci fleyler uydururlard›. Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”
‹slâm flâ’irlerinden birkaç›na kâfirleri kötülemelerini emr buyurdu. O
flâ’irlerden biri, Resûlullah›n “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâmü vetteh›y-
ye” önünde minbere ç›kd›. Herkese karfl› kâfirleri kötüleyen fli’rleri oku-
du. O Server “aleyhissalâtü vesselâm”, (Bu, kâfirlerin kötülü¤ünü aç›¤a vur-
dukça, Rûhul-Kuds bununla berâberdir) buyurdu. ‹nsanlar›n kötülemesi,
incitmesi, aflk›n ni’metlerindendir. Yâ Rabbî! Peygamberlerin efendisi
hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bizleri on-
lardan eyle! Âmîn.

140
YÜZKIRKINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Ma’sûm-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Sevenlerin s›-
k›nt›lara, üzüntülere dayanmalar› lâz›m geldi¤i bildirilmekdedir:

Fakîrleri seven kardeflim! Kalbinde sevgi tafl›yanlar›n s›k›nt› ve üzüntü
çekmeleri lâz›md›r. Dervîflli¤i seçenlerin dertlere, s›k›nt›lara al›flmas› lâz›m-
d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Seni sevmek, dert ve gam tatmak içindir,
Yoksa, râhat etdirecek fleyler çokdur.

Sevgili, sevenin çok üzülmesini ister. Böylece, kendinden baflkas›ndan
büsbütün so¤umas›n›, kesilmesini bekler. Sevenin râhatl›¤›, râhats›zl›kda-

– 181 –



d›r. Âfl›ka en tatl› gelen fley, sevgili için yanmakd›r. Sükûnet bulmas› ç›rp›n-
makdad›r. Râhat›, yaral› olmakdad›r. Bu yolda istirâhat aramak, kendini
s›k›nt›ya atmakd›r. Bütün varl›¤›n› sevgiliye vermek, ondan gelen herfleyi
seve seve kapmak, ac›s›n›, ekflisini, kafllar› çatmadan almak lâz›md›r. Aflk
içinde yaflamak böyle olur. Elinizden geldi¤i kadar böyle olunuz! Yoksa,
gevfleklik hâs›l olur. Sizin çal›flman›z iyi idi. Bunun dahâ artmas›n› bekler-
ken, azal›verdi. Fekat üzülmeyiniz. E¤er, kendinizi bu duraklamadan kur-
tar›rsan›z, eskisinden dahâ iyi olur. Sizi bu da¤›n›kl›¤a sürükleyen fleylerin,
toparlanman›za da sebeb olacaklar›n› biliniz! Böylece, çal›flman›z artar. Ves-
selâm.

141
YÜZKIRKB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed K›l›ca yaz›lm›fld›r. Bu iflin temeli Muhab-
bet ve ihlâs oldu¤u bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, Peygamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” size ilerlemek ihsân eylesin! Kalbinizin hâlle-
rinden aras›ra birfley yazm›yorsunuz ki, nas›l oldu¤unu bilelim. Ondan da
yaz›n›z ki, uzakdan ilgilenmemize sebeb olur. Bu iflin temeli, sevmek ve s›-
k› ba¤lanmakd›r. Bir ilerleme anlafl›lm›yorsa, üzülmemelidir. Kalbiniz
ba¤l› oldukca, senelerin kazanc› bir sâatde ihsân edilebilir. Vesselâm.

142
YÜZKIRK‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandîye yaz›lm›fld›r. Bu büyük-
lerin nisbetinden az birfleye kavuflulursa, bunu az görmemek lâz›m geldi-
¤i bildirilmekdedir:

Okflay›c›, k›ymetli mektûbunuz geldi. Fakîrleri sevmek ve onlarla ilgi-
lenmek, Allahü teâlân›n büyük ni’metlerindendir. Bunun artmas›n› Hak te-
âlâdan diler ve umar›z. Fakîrlere gönderdi¤iniz hediyye de geldi. Selâme-
tiniz için fâtiha okundu. Ö¤rendi¤iniz yolu ve buradan elinize geçen nisbe-
ti ve bunlar üzerinde hiçbirfley yazmam›fls›n›z. Bunlarda gevfleklik olmak-
dan Allahü teâlâ korusun! Fârisî beyt tercemesi:

Onun hayâlinin bir ân görünmesi,
Güzellerle bulunmakdan dahâ tatl›.

Bu büyüklerin nisbetinden az birfley ele geçerse, onu az bilmemelidir.
Çünki baflkalar›n›n, yolun sonunda kavuflduklar›, bu yolun bafl›nda ihsân
olunur. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gülba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Fekat, bu nisbeti tafl›yanlara olan muhabbet ipiniz kuvvetli ba¤lanm›fl
olunca, bu gevfleklikden dolay› üzülmemelisiniz. Çok kullan›lm›fl olan
pardesü gönderildi. Bunu aras›ra giyiniz ve sayg› göstererek saklay›n›z. Çok
fâideler umulur. Bunu abdestli olarak giyiniz ve öylece vazîfenize bafllay›-
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n›z! Kalbinizi tâm toparl›yabilirsiniz. Her mektûbunuzda, önce bât›ndaki
hâllerinizden yaz›n›z! Bât›n›n hâlleri olmadan, yaln›z zâhirin hâllerine
k›ymet verilmez. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, sevgiliden konuflmak dahâ tatl›!

Allahü teâlâ, bize ve size, mi’râc gecesi gözleri Ondan kaymayan, insan-
lar›n efendisine “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” hem zâhirde, hem bâ-
t›nda uymak nasîb eylesin! Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur, bundan baflkas› hiçdir!

143
YÜZKIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla fiemseddîne yaz›lm›fld›r. Gençli¤in k›ymetini bil-
mek, bunu bofl yere geçirmemek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Fakîrleri seven mevlânâ fiemseddîn! Allahü teâlâ sizi yükseltsin! Genç-
lik zemân›n›n k›ymetini biliniz! Bunu, oyun ile, fâidesiz fleylerle geçirme-
yiniz! Ceviz ve kozalak gibi fâidesiz fleyler arkas›nda gençli¤ini tüketenler,
sonunda piflmân olurlar, âh ederler. Fekat, böyle yapmakla ellerine birfley
geçmez. Hâllerinizi bildiriniz! Befl vakt nemâz› cemâ’at ile k›l›n›z! Halâl,
harâm olan fleyleri iyi ö¤reniniz! Bunlar› birbirine kar›fld›rmay›n›z! K›yâ-
metde azâblardan kurtulabilmek, ancak islâmiyyetin sâhibine uymakla
olur “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”. Geçici lezzetlere, çabuk
biten, tükenen dünyâl›klara aldanmamal›d›r. Allahü teâlâ iyi ifller yap-
ma¤› kolaylafld›rs›n! Âmîn.

144
YÜZKIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâf›z Mahmûda yaz›lm›fld›r. Seyr ve sülûkü bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, yüksek derecelerde sonsuz ilerlemek nasîb eylesin! ‹nsan-
lar›n efendisi ve mi’râc gecesi, Rabbinden ayr›lmayan gözlerin sâhibi “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hât›r› için, düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn.
Fârisî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, sevgiliden anlatmak dahâ tatl›!

(Seyr), hareket demekdir. (Sülûk), ilerlemek demekdir. ‹kisi de ilmin,
bilginin ilerlemesidir. Madde hareketi de¤ildir. (Seyr-i ilallah) demek,
afla¤› bilgilerden, yüksek bilgilere ilerlemek, ilmde durmadan yüksel-
mekdir. Böylece, mahlûklara âid herfley bilindikden sonra, Allahü teâlâ-
n›n ilmine kadar var›l›r. Bu bilgiler bafllay›nca, mahlûklara âid bilgilerin
hepsi unutulur. Bu hâle (Fenâ) denir. (Seyr-i fillah) demek, Allahü teâlâ-
n›n ismleri, s›fatlar›, flü’ûn ve i’tibârât› ve takdîsât› ve tenzîhât› mertebe-
lerinde ilmin ilerlemesi demekdir. Böylece anlat›lamayan, iflâretle bildi-
rilemiyen ve ism verilemiyen, birfleye benzetilemiyen, kimsenin bileme-
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di¤i, anl›yamad›¤› mertebeye var›l›r. Bu seyre (Bekâ) denir. Üçüncü sey-
re, (Seyr-i anillah-i billah) denir. Bu da, ilmin hareketidir. Yüksek bilgi-
lerden afla¤› bilgilere inilir. Böylece, mahlûklar› bilme¤e kadar inilir. Bü-
tün vücûb mertebelerinin bilgisi unutulur. Bundan sonra, dördüncü seyr
bafllar. Buna (Seyr-i eflyâ) denir. Birinci seyrde unutulmufl olan, eflyân›n
bütün bilgileri, flimdi yavafl yavafl ele geçer. Bu dördüncü seyr, birinci
seyrin tersidir. Üçüncü seyr de, ikinci seyrin karfl›l›¤›d›r.

Seyr-i ilallah ile Seyr-i fillah, vilâyeti elde etmek içindir. Çünki (Vilâyet),
Fenâ ve Bekâ demekdir. Üçüncü ve dördüncü seyrler, da’vet makâm›n› el-
de etmek içindir. Da’vet makâm›, Peygamberlere mahsûsdur “salevâtulla-
hi teâlâ ve teslîmâtühü alâ cemî’ihim umûmen ve alâ efdalihim husûsan”.
O Peygamberlerin hepsine ve ayr›ca en üstünleri olana, Allahü teâlân›n afv
ve selâmlar› olsun! Peygamberlerin izinde bulunanlar›n en üstünlerine de
bu makâmdan bir pay ay›r›rlar. Yûsüf sûresinin, (Ey sevgili Peygamberim!
Onlara de ki, benim yolum budur. Sizi gafletden uyand›rarak, Allahü te-
âlâya ça¤›r›yorum. Ben ve benim izimde bulunanlar ça¤›r›c›y›z) meâlinde-
ki yüzsekizinci âyeti bunu göstermekdedir.

‹flte tesavvuf yolunun bafl› ve sonu bunlard›r. Bunlar›, tâlibleri teflvîk ve
sâliklerin k›ymetlerini bildirmek için yaz›yorum. Allahü teâlâ, do¤ru yol-
da olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vettes-
lîmât” izinde gidenlere selâmet, iyi yolculuk versin!

145
YÜZKIRKBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdürrahîm-i Müftîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun büyük-
leri, yolculu¤a Âlem-i emrden bafllad›klar› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi islâmiyyetin caddesinde bulundursun “alâ sâ-
hibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Bu düâya âmîn diyen kuluna merha-
met eylesin! Bu yolun büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” bu yol-
culu¤a Âlem-i emrden bafllama¤› seçmifllerdir. Böyle ilerlerken Âlem-i halk
da birlikde geçilmekdedir. Baflka tarîkatlerin büyükleri böyle yapmam›fl-
d›r. Onlar›n yolculu¤u, Âlem-i halkdan bafllamakdad›r. Âlem-i halk yolcu-
lu¤unu bitirdikden sonra, Âlem-i emr yolculu¤una bafllarlar ve cezbe ma-
kâm›na kavuflurlar. Bunun için, bunlar›n yolu, yollar›n en k›sas› olmufldur.
Baflka yollar›n sonu, bu yolun bafl›nda yerlefldirilmifldir. Fârisî m›sra’ ter-
cemesi:

Gülba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Bu yüksek yolun talebelerinden birkaç›, yolculu¤a Âlem-i emrden bafl-
lad›klar› hâlde, çabuk te’sîri görünmüyor. Cezbenin bafllamas›nda hâs›l
olan lezzeti, tatl›l›¤› çabuk duyam›yorlar. Çünki, bunlardaki Âlem-i emr,
Âlem-i halkdan za’îf olmufldur. Âlem-i emrin bu za’îfli¤i, cezbenin tad›n›
duymalar›n› gecikdiriyor. Bunlar›n Âlem-i emrleri, Âlem-i halklar›ndan da-
hâ kuvvetli olunc›ya kadar, bu duygusuzluk sürer gider. Âlem-i emrlerini
kuvvetlendirmek için, bu yola uygun olan ilâc, idâre ve tesarruf kuvveti tâm
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olan rehberin tâm tesarrufu ve ilgisidir. Baflka yollara uygun olan ilâc ise,
nefsin tezkiyesini ve a¤›r riyâzetleri ve güc mücâhedeleri, islâmiyyete uy-
gun olarak yapmakd›r. [(Riyâzet), nefsin isteklerini yapmamakd›r. (Mücâ-
hede), nefsin istemedi¤i, ona zor gelen fleyleri yapmakd›r. Nefs islâmiyye-
te uyma¤› istemez.]

Te’sîrin, lezzet duyman›n gecikmesi, yarad›l›fldaki uygunlu¤un az olma-
s›n› göstermez. Yarad›l›flda tâm uygun olduklar› hâlde, bu belâya tutulan-
lar çokdur. Vesselâm.

_________________

Gece gündüz dilimde salât-ü selâm,
O mubârek rûhuna, ey Fahr-ul-enâm!

146
YÜZKIRKALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, fierefeddîn-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Çok zikr yapma¤› na-
sîhat etmekdedir:

O¤lum fierefeddîn Hüseynin mektûbu geldi. Allahü teâlâya hamd olsun
ki, fakîrleri hât›rlamakla flereflenmekdesiniz. Ald›¤›n›z vazîfeyi çok yapa-
rak zemânlar›n›z› k›ymetlendiriniz! F›rsat› elden kaç›rmay›n›z. Geçici olan
flânlar, flerefler sizi aldatmas›n. Dünyâ lezzetleri, hakîkî lezzetlerden mah-
rûm etmesin. Fârisî beyt tercemesi:

Sana söyliyece¤im hep fludur:
Çocuksun, yol ise korkuludur.

Allahü teâlâ, bir kulunu gençlikde tevbe etme¤e kavufldurursa ve bu tev-
besini bozmakdan korursa, ne büyük ni’met olur. Diyebilirim ki, bütün dün-
yâ ni’metleri ve lezzetleri, bu ni’metin yan›nda, büyük deniz yan›ndaki bir
damla su gibidir. Çünki bu ni’met, insan› Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine
kavufldurur. Bu ise, dünyâ ve âh›ret ni’metlerinin hepsinin üstündedir. Âl-i
‹mrân sûresinin onbeflinci ve Tevbe sûresinin yetmiflüçüncü âyetinde meâ-
len, (Allahü teâlân›n râz› olmas› ni’meti dahâ büyükdür) buyuruldu. Do¤ru
yolda olanlara ve Muhammed Mustafâya “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vettes-
lîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ” uymakla flereflenenlere selâm olsun!

147
YÜZKIRKYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Ayr›lmak, ka-
vuflmakdan önce midir, de¤il midir, bildirmekdedir:

Hak teâlâ, Peygamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” sizi yüksek derecelere kavufldursun! Tarîkat bü-
yüklerinden birço¤u “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, (Ayr›lmak, kavufl-
makdan önce olur) dedi. Bu büyüklerden baflkalar› da, (Kavuflmak ayr›l-
makdan öncedir) dedi. Bir üçüncüsü ise, birfley diyemedi. Ebû Sa’îd-i
Harrâz “kaddesallahü sirreh”, (Ayr›lmad›kca, kavuflamazs›n ve kavuflma-
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d›kca, ayr›lamazs›n. Hangisi dahâ öncedir, bilemiyorum) dedi. Bu sat›rla-
r› yazana göre, ayr›lmak ve kavuflmak, birlikde olmakdad›r. Birbirinden ay-
r›lmalar› câiz de¤ildir. Ayr›lmaks›z›n kavuflmak olmaz. Böyle olmakla be-
râber, bilinmiyen birfley varsa, kendisi önce olan hangisidir ve hangisi
hangisine sebeb olmakdad›r? fieyh-ul-islâm-› Hirevî “kuddise sirruh” ikin-
cisini seçmekdedir ve (Onun önce olmas› dahâ iyidir) demifldir. Evet öyle-
dir. Fekat, ayr›lmak öncedir diyenler de, kavuflman›n önce olmas›na kar-
fl› de¤ildirler. Bunlar›n kavuflmak demeleri, tâm zuhûrdur. Bu mutlak zu-
hûrun önce olmas›na ayk›r› de¤ildir. Mutlak zuhûr, ayr›lmakdan önce
olur. Tâm zuhûr da ayr›lmakdan sonra olur. Bu anlafl›l›nca, sözlerin baflka-
l›¤›, yaln›z kelimelerde kal›r. Birincisini söyliyenlerin görüflü dahâ kes-
kindir. Az olan fleye k›ymet vermemifllerdir. Bu aç›klama, zemân bak›m›n-
dan önce olmay› da göstermekdedir. Bunu iyi anlamal›d›r. Herfleyin do¤-
rusunu bildiren Allahü teâlâd›r. Her ne olursa olsun, ayr›lma¤a ve kavufl-
ma¤a mazhar olmal›d›r. Çünki, bu iki mertebeye var›lmad›kça, Vilâyet
mertebesi hâs›l olmaz. Birinci mertebeye (Seyr-i ilallah) ile var›l›r. ‹kinci
mertebeye (Seyr-i fillah) ile var›l›r. Bu iki seyr temâm olunca, vilâyet mer-
tebesine ve kemâle kavuflulur. Herkesin kavufldu¤u dereceler baflkad›r. Tek-
mîl ve da’vet derecesine kavuflmak için, baflka iki seyr dahâ vard›r.

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Ba¤›rd›m iki kerre, içerde kimse varsa!

Vesselâm.

148
YÜZKIRKSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Sâd›k-› Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Kendini kavuflmufl sanan,
bir fley elde edemez. Büyüklerin rûhlar›ndan fâidelenme¤e aldanmamal›-
d›r. Onlar, kendi üstâd›n›n latîfeleridir:

‹ki mektûbunuz arka arkaya geldi. Birinci mektûb, kavufldu¤unuzu,
doydu¤unuzu bildiriyordu. ‹kincisi, susuzlu¤unuzu, bofllu¤unuzu anlat›yor-
du. Allahü teâlâya hamd olsun! Çünki her iflin sonuna bak›l›r. Kendini doy-
mufl sanan, birfleye kavuflmam›fld›r. Kendini bofl, uzak sanan, kavuflmufl de-
mekdir. Size arka arkaya bildirmifldim ki, büyüklerin rûhlar›n›n zâhir ol-
mas›na, onlar›n yard›m etmelerine, sak›n aldanmamal›d›r. O büyüklerin sû-
retleri, kendi üstâd›n›z›n latîfeleridir. O flekllerde görünmekdedir. Tek
bir yere ba¤lanmak flartd›r. Çeflidli yerlere ba¤lanan, birfley kazanmaz,
zarar eder. Size çok söylemifldim ki, sona çabuk kavuflmak için, ifle, vazî-
feye s›k› sar›lmal›d›r. Lâz›m olan fleyleri b›rakarak, lüzûmsuz fleylerle u¤-
raflmak, akla uygun de¤ildir. Fekat siz, kendi görüflünüze uyuyorsunuz. Söz
dinlemiyorsunuz. Siz bilirsiniz! Habercinin vazîfesi ancak bildirmekdir.

_________________

Allaha tevekkül edenin yâveri Hakd›r.
Nâ-flâd gönül, birgün olur, flâd olacakd›r.
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149
YÜZKIRKDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Sâd›k-› Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Allahü teâlâ herfle-
yi sebeble yaratmakda ise de, belli bir sebebe ba¤lanmak lâz›m olmad›¤› bil-
dirilmekdedir:

Kardeflim molla Muhammed Sâd›k! Bütün varl›¤›n›zla sebeblere ba¤lan-
d›¤›n›za flafl›l›r. Sebebleri yaratan “teâlâ ve tekaddes”, herfleyi sebeblerle
yaratmakda ise de, herfley için belli bir sebebe yap›flmak do¤ru de¤ildir. M›s-
ra’ tercemesi:

Bir kap› kapan›rsa, üzülme ey gönül, baflkas› aç›l›r!

Bu k›sa görüfllülük, çok uygunsuz kimselerde bulunur. Sizin gibilerde bu
hâli görmek pek çirkindir. Biraz kendinize geliniz! Bu kötülü¤ün derece-
sini anlay›n›z! Hem müttekî olmak, hem de Allahü teâlân›n sevmedi¤i
fleylerin peflinde koflmak, çok çirkin bir ifldir. Bu çirkinli¤in, sizin gözünü-
ze güzel görünmesine pek flafl›l›r. Çok lâz›m olan fleyleri, ihtiyâc› giderecek
kadar elde etmek için çal›flmal›d›r. Bütün vaktleri oraya vermek ve bütün
ömrü onun arkas›nda geçirmek, tâm bir ahmakl›kd›r. F›rsat›n k›ymetini bi-
liniz! Bu f›rsat›, sonu gelmez, lüzûmsuz fleyleri elde etmek için kaç›ranla-
ra binlerle yaz›klar olsun! Mektûblaflmam›z lâz›md›r. Habercinin vazîfesi,
yaln›z haber vermekdir. ‹nsanlar›n dedi-kodular›na ald›rmay›n! Buna
üzülmeyiniz! Size sürmek istedikleri lekeler, sizde bulunmad›¤› için, üzül-
meniz do¤ru de¤ildir. Herkesin kötüledi¤i bir kimsenin iyi olmas›, çok
büyük se’âdetdir. Fekat, bunun aksi olursa, çok tehlükelidir. Vesselâm.

150
YÜZELL‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Kâs›ma gönderilmifldir. Aran›lma¤a, gön-
lünü verme¤e lây›k olan ancak Vâcib-ül-vücûd teâlâ oldu¤u bildirilmekdedir:

Hâce Muhammed Kâs›m kardeflimizin okflay›c› mektûbu geldi. Bizleri
sevindirdi. Dünyâ ifllerinin bozuk gitmesinden ve hâlinizi toparlayamad›-
¤›n›zdan hiç s›k›lmay›n›z! Çünki dünyâ iflleri, üzülme¤e de¤mez. Bu dün-
yâda olan herfley geçecek, yok olacakd›r. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fley-
lerin arkas›nda koflmak lâz›md›r. Güç olsa da, kolay olsa da, bunlar› yap-
ma¤a çal›flmal›d›r. Aran›lacak, gönül verilecek (Vâcib-ül-vücûd)dan, ya’nî
hep varl›¤› lâz›m olandan baflka hiçbir fley yokdur. Hele sizin gibi k›ymet-
li ve akll› insanlar›n, geçici, yok olucu fleylere gönül vermesi, pek yaz›k olur.
Bununla berâber, bir hizmet ve bir ifl için iflâret buyurulursa, onu seve se-
ve yapar›z. Vesselâm.

_________________

Dinle! Nemâz k›lm›yan›n hakk›nda Allah, ne demifl,
Ç›ks›n yer ile gökümden, baflka ma’bûd, bulsun demifl.
Getirdi Kur’ân› Resûl, etmedi ba’z›s› kabûl.
Bir vakt nemâz› k›lm›yan, Cehennemde yans›n demifl.
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151
YÜZELL‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Mü’min-i Belhîye yaz›lm›fld›r. Hocalar›m›z›n “kadde-
sallahü teâlâ esrârehüm” yolunun büyüklü¤ü ve bu büyüklerin kullan-
d›klar› (Yâd-i dâflt) kelimesinin ne demek oldu¤u bildirilmekdedir:

Fârisî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, sevgiliden konuflmak dahâ tatl›!

Yüksek hocalar›m›z›n “kaddesallahü teâlâ esrarehüm” yolunda çok
söylenilen (Yâd-i dâflt) demek, Zât-i teâlân›n devâml› huzûru, berâberli-
¤i demekdir. fiü’ûn ve i’tibârât da arada olmaks›z›n zuhûrudur. E¤er huzûr
olup, sonra gayb olursa, ya’nî flü’ûn ve i’tibârât perdeleri aradan kalkar, son-
ra yine araya girerse, bu büyükler böyle flimflek gibi çak›p hemen gayb olan
(Tecellî-i zâtî)ye k›ymet vermezler. Yâd-i dâflt, gayb olmayan huzûrdur.
Ya’nî, flü’ûn ve i’tibârât perdeleri araya girmeyen, hiç gayb olmayan, devâm-
l› olan Tecellî-i zâtîdir. Yâd-i dâflt, bu yolun sonunda ihsân edilir. Bu ma-
kâmda, tâm olgun Fenâ hâs›l olur. Perdeler hiç araya girmez. Perdeler ara-
ya girerse, huzûr kalmaz. Gaybet olur. Buna Yâd-i dâflt denmez. Görülü-
yor ki, bu büyüklerin flühûdü, tâmd›r ve olgundur. Fenân›n olgun olmas› ve
bekân›n tam olmas› da, flühûdün olgun ve tâm olmas›na ba¤l›d›r. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

Gülba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

152
YÜZELL‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîde yaz›lm›fl olup, Resûlullaha itâ’at,
Allahü teâlâya itâ’at demek oldu¤u bildirilmekdedir:

Cenâb-› Hak, Nisâ sûresi, sekseninci âyetinde, Muhammed aleyhisse-
lâma itâ’at etmenin kendisine itâ’at etmek oldu¤unu bildiriyor. O hâlde,
Onun Resûlüne “sallallahü aleyhi ve sellem” itâ’at edilmedikçe Ona
itâ’at edilmifl olmaz. Bunun pek kat’î ve kuvvetli oldu¤unu bildirmek
için, âyet-i kerîmede, (Elbette, muhakkak böyledir) buyurdu ve ba’z›
do¤ru düflünemiyenlerin, bu iki itâ’ati birbirinden ayr› görmelerine mey-
dân b›rakmad›. Allahü teâlâ, yine Nisâ sûresinin, (Kâfirler, Allahü teâlâ-
n›n emrleri ile Peygamberlerin emrlerini birbirinden ay›rmak istiyor. Ye-
hûdîler diyor ki, biz Mûsâ aleyhisselâma inan›r›z. Îsâ ile Muhammed
aleyhimesselâma inanmay›z. H›ristiyanlar ise, yaln›z Îsâ aleyhisselâma ina-
n›p, ona hâflâ, Allahü teâlân›n o¤lu diyor. Bu inan›fllar› ve dinleri k›ymet-
sizdir. Hepsi kâfirdir. Bunlar›n hepsine Cehennem azâb›n›, çok ac› azâb-
lar› hâz›rlad›k) meâlindeki yüzk›rkdokuzuncu âyetinde, bu iki itâ’ati ay-
r› görenlerden flikâyet buyurmakdad›r.

Meflây›h-i kirâmdan birkaç›, aflk serhofllu¤u ve kendinden geçdikleri ze-
mânda, bu iki itâ’atin birbirinden ayr› oldu¤unu gösteren sözler söyle-
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mifllerdir. Birini ötekinden dahâ çok sevdi¤ini bildirmifllerdir. ‹flitdi¤imize
göre, sultân Mahmûd-i Gaznevî, bütün Asyâya hâkim oldu¤u zemânda, Har-
kan flehrine yak›n gelmifldi. Adamlar›ndan birkaç›n›, Harkana, fieyh Ebül-
Hasen-i Harkânî hazretlerinin huzûruna göndermifldi. fieyh hazretlerini ya-
n›na ça¤›rm›fld›. fieyh hazretleri gelmek istemezse, (Allahü teâlâya ve
Onun Resûlüne ve siz müslimânlardan olan âmirlere itâ’at ediniz!) meâlin-
deki âyet-i kerîmeyi kendisine okuyunuz, demifldi. Sultân›n adamlar›, fleyh
hazretlerinin gelmek istemedi¤ini görerek, bu âyet-i kerîmeyi okudular.
fieyh hazretleri buna karfl›l›k, (Allahü teâlân›n itâ’atine o kadar çok dal-
m›fl bulunuyorum ki, Resûle itâ’at etmekden hayâ ediyorum. Âmire itâ’a-
te vakt nerede?) buyurdu. fieyh hazretlerinin bu sözü, Allahü teâlân›n
itâ’atini, Resûlünün itâ’atinden ayr› bildi¤ini göstermekdedir. Bu söz, do¤-
ru yoldan ayr›lm›fl olman›n alâmetidir. Hâlleri do¤ru olan büyükler, böy-
le sözler söylemezler. ‹slâmiyyetin ve tarîkatin ve hakîkatin bütün basamak-
lar›nda, Resûlullaha itâ’atin, Allahü teâlâya itâ’at oldu¤unu bilirler. Resû-
lullaha itâ’at ile olmayan Allaha itâ’atin, dalâlet, sap›kl›k oldu¤una inan›r-
lar. Yine iflitiyoruz ki, Mehene flehrinin fleyhi, fleyh Ebû Sa’îd-i Ebül Hayr
ile oturuyordu. Horasandaki seyyidlerin büyüklerinden olan Seyyid Ecel
de yanlar›nda idi. fiü’ûru yerinde olm›yan bir meczûb içeri girdi. fieyh
hazretleri, bu meczûbu, fleyh Ecelin üst yan›na oturtdu. Bu hâl, seyyide a¤›r
geldi. fieyh hazretleri, seyyide dönerek, (Size olan sayg›m›z, Resûlullah› sev-
di¤imiz içindir. Bu meczûbu ise, Allahü teâlây› sevdi¤imiz için yüksek tu-
tuyoruz) dedi. Allahü teâlân›n sevgisi ile, Resûlullah›n sevgisini ay›rd
eden, böyle sözleri de, do¤ru yolun büyükleri uygun görmezler. Allah sev-
gisinin, Resûlullaha olan sevgiden çok olmas›n›n, tarîkat serhofllu¤undan
ileri geldi¤ini bilirler. Böyle sözlerin söylenmesine izn vermezler. fiu kadar
var ki, vilâyet derecelerinde yükselmifl olanlarda, Allahü teâlân›n sevgisi
dahâ çokdur. Peygamberlerin yüksekli¤inden birfleyler edinenlerde ise, Re-
sûlullah›n sevgisi dahâ çok olmakdad›r. Allahü teâlâ, hepimize, Resûlulla-
ha itâ’at etmek nasîb eylesin! Çünki bu itâ’at, Allahü teâlâya itâ’at demek-
dir.

153
YÜZELL‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, meyân fleyh Müzzemmile yaz›lm›fld›r. Mâ-sivâya köle olmak-
dan büsbütün kurtulmak, mutlak fenâ ile oldu¤u bildirilmekdedir:

Gönderdi¤iniz mektûb geldi. Bütün ni’metleri gönderen Allahü teâlâya
hamd ve flükr olsun ki, kendini arayanlar› s›k›nt› ve üzüntü içinde tutmak-
dad›r. Bu üzüntüyü vererek, kendinden baflkas› ile râhat etmekden kurtar-
makdad›r. Fekat, Ondan baflka fleylere köle olmakdan büsbütün kurtulabil-
mek için, mutlak fenâya kavuflmak lâz›md›r. Mâ-sivân›n gönül aynas›nda-
ki görüntülerini büsbütün yok etmek lâz›md›r. [(Mâ-sivâ), Allahü teâlâdan
baflka herfley demekdir. Ya’nî bütün mahlûklar demekdir.] Hiçbirfley bilme-
mek ve hiçbirfleyi sevmemek ve Hak teâlâdan baflka dilek istek kalmamak
lâz›md›r. Böyle fenâ hâs›l olmazsa, birfleye kavuflulmaz. Kendini Hak teâ-
lâdan baflka birfleye ba¤l› sanmaz ise de, böyle zan etmesi, do¤ru olmaz. Zan
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etmekle, iflin do¤rusu de¤iflmez. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu ni’meti bakal›m kime verirler?

Hâllere, makâmlara ba¤lanmak da, mâ-sivâya gönül vermek demekdir.
Art›k, baflka fleylere ba¤lanman›n ne olaca¤›n› düflünmelidir? Fârisî beyt
tercemesi:

Küfr olsa da, îmân olsa da, her dilek,
Dosta kavuflma¤a engel olurlar hep!

Ayr›l›¤›m›z uzun sürdü. F›rsat, büyük ni’metdir. Arkadafllar›n›z, olgun
kimseler ise, onlardan izn almakda niçin gecikiyorsunuz? E¤er olgun de-
¤illerse, izn alma¤a ne lüzûm var? Allahü teâlân›n râz› olmas›n› düflünmek
lâz›md›r. O râz› olunca, baflkalar› ister râz› olsunlar, ister olmas›nlar. On-
lar râz› olmazlarsa, ne ç›kar? Fârisî m›sra’ tercemesi:

Sevgili râz› olunca, herfley râz› olmufl demekdir.

Maksad, dilek, yaln›z Hak teâlâ olmal›d›r. Onunla birlikde, her ne olur-
sa olsun güzeldir. Onunla birlikde olm›yan herfley, olmaz olsun. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

Yana¤›m burda iken, sen güle bak›yorsun.

Vesselâm.

154
YÜZELL‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine meyân fleyh Müzzemmile yaz›lm›fld›r. Kendinden geç-
mek ve kendinde ilerlemek lâz›m geldi¤i bildirilmekdedir:

Hak teâlâ, kendisi ile bulundursun! Bir ân baflkas›na b›rakmas›n! Yâ
Rabbî! Bizi kendimize bir ân b›rakma! B›rak›rsan, helâk oluruz. Dahâ az
da b›rak›rsan, yok oluruz. ‹nsan›n bafl›na belâlar›n gelmesine sebeb, ken-
dine düflkün olmas›d›r. Kendi kendisinden kurtulursa, Allahü teâlâdan
baflka fleylere düflkün olmakdan kurtulur. Puta tapanlar, kendilerine tap-
makdad›rlar. Câsiye sûresinin yirmiikinci âyetinde meâlen, (Kendi nefsi-
ne tapanlar› gördün mü?) buyuruldu. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Kendini b›rakmak, pek hofl olur ve râhat!
Kendini b›rak, bana gel! Kendinden geçmek, farz oldu¤u gibi, kendin-

de ilerlemek de lâz›md›r. Çünki O, bu yolculukla bulunabilir. Kendinden
d›flarda yapaca¤›n yolculukla bulamazs›n! Fârisî beyt tercemesi:

Her ne varsa sendedir, yok sanma!
Kör gibi, her yana el uzatma.

(Seyr-i Âfâkî), ya’nî insan›n d›fl›ndaki yolculuk, insan› uzaklafld›r›r.
(Seyr-i Enfüsî), ya’nî, insan›n kendinde yapd›¤› yolculuk, aran›lana kavufl-
durur. fiühûd ar›yor isen, kendindedir. Ma’rifet istiyorsan, kendindedir.
(Hayret), ya’nî anl›yamay›p flafl›r›p kalmak ise, yine kendindedir. ‹nsan›n
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d›fl›nda ayak basacak yer yokdur. Söz nereye uzand›? ‹yi düflünemiyenler,
bu sözümü hulûl veyâ birleflmek sanacak. Böylece do¤ru yoldan kayacak,
dalâlete düflecek. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Burda hulûl, birleflmek, küfr olur, iyi bil!

Bu makâmlara varmadan, anlamadan önce, bunlar› düflünmek câiz de-
¤ildir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi râz› oldu¤u yolda bulundursun “alâ sâhibi-
hessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Hâllerinizi yaz›n›z! Çok fâideli olur. Çe-
flidli ba¤lant›lar›n›z var ise de, bunlardan kurtulunuz. Bunlar, yâ varm›fl, yâ
yokmufl, eflid tutunuz! Vesselâm, vel-ikrâm.

155
YÜZELL‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, yine meyân fleyh Müzzemmile yaz›lm›fld›r. Kendi asl›na
dönmesini dilemekdedir:

Hak teâlâ, kendi ile bulundursun! Fârisî beyt tercemesi:

Allahdan baflka her neye tap›lsa, hepsi hiçdir!
Yaz›klar olsun ol kimseye ki, bir hiç iledir!

Cemâzil-evvel ay›n›n birinci Cum’a günü Dehli flehrini dolaflmakla fleref-
lendik. Muhammed Sâd›k da birlikdedir. Allahü teâlâ dilerse, birkaç gün bu-
rada kal›p, vatan›m›za çabuk dönece¤iz. (Vatan sevgisi îmândand›r) hadîsi
sahîhdir. Zevall› nereye gidecek? Aln›, Allahü teâlân›n irâdesine ba¤l›d›r.
Hûd sûresinin ellialt›nc› âyetinde meâlen, (Yeryüzünde yürüyenlerin hep-
sinin aln›ndan tutucudur) buyuruldu. Nereye kaç›labilir? Zâriyât sûresinin
ellinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya koflunuz!) buyuruldu. Ondan, yi-
ne Ona kaç›n›z demekdir. Her ne olursa olsun, asl› temel olarak bilmeli, on-
dan ç›kan dallar›, ona ba¤l› bilmeli, asla sar›lmal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Her ne ki güzeldir, Allah sevgisinden baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker gibi de olsa!

156
YÜZELL‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, yine meyân fleyh Müzzemmile yaz›lm›fld›r. Ehlullah›n soh-
betinde bulunmas›n› dilemekdedir:

Kâdîzâde Câlendehr ile gönderdi¤iniz mektûb Dehlide geldi. Elhamdü-
lillah ki, fakîrlere karfl› olan sevginiz çokdur. (Buhârî)de ve (Müslim)de bil-
dirilen, (Kifli, sevdi¤i ile berâberdir) hadîs-i flerîfine göre, onlarla birlikde-
siniz. Zemân bak›m›ndan, Receb ay› yaklafld› ise de, fekat çok uzak görü-
nüyor. Fârisî beyt tercemesi:

Dost ayr›l›¤›, az olsa da, az de¤ildir!
Gözde k›l parças› da olsa, çok görünür.

Hak sâhiblerinin haklar›n› yerine getirmek için yapmak istedi¤iniz fley-
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leri, hemen yap›n›z. Receb ay›na kadar biz de burada kalaca¤›z. Herfleyin
do¤rusunu ancak Allahü teâlâ bilir. Herfley Onun huzûruna ç›kacakd›r. Öm-
rünüzün birkaç gününü dervîfllerle birlikde geçirmek için u¤rafl›n›z! Kehf
sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Rablerine sabâh akflam düâ
eden ve Ona kavuflmak istiyenlerle birlikde bulun ve sabr eyle! Onlardan
baflka bir yere bakma!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede, Hak teâlâ sevgili
Peygamberine Allah adamlar› ile birlikde bulunmas›n› emr buyuruyor
“aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ ve minette-
h›yyâti eymenühâ”. Büyüklerden biri buyurdu ki, (‹lâhî! Dostlar›n› öyle yap-
d›n ki, onlar› tan›yan seni buldu. Seni bulmad›kça, onlar› tan›mad›). Alla-
hü teâlâ, bizi ve sizi, bu yüksek ve flerefli insanlar› sevmekle r›zkland›rs›n!

157
YÜZELL‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hakîm Abdülvehhâba yaz›lm›fld›r. Allah adamlar›n›n yan›-
na giden kimsenin, kendini bofl bulundurmas› lâz›md›r. Böylece, dolu ola-
rak döner. Herfleyden önce, i’tikâd› düzeltmek lâz›m oldu¤u bildirilmekde-
dir:

‹ki kerre buraya kadar yoruldunuz. ‹kisinde de çabuk kalkd›n›z. Sohbe-
tin haklar›ndan birkaç›n› yerine getirme¤e vakt olmad›. Müslimânlar›n
bir araya gelmesi, yâ istifâde etmek veyâ fâide vermek içindir. Bu ikisinden
biri bulunm›yan toplulu¤un hiç k›ymeti yokdur. Din büyüklerinin yan›na
bofl olarak gelmelidir ki, dolmufl olarak dönülebilsin. Onlar›n ac›mas›, ih-
sânda bulunmas› için, bofl oldu¤unu bildirmek lâz›md›r. Böylece feyz, ih-
sân yolu aç›l›r. Dolu gelmek, dahâ doldurarak dönmek iyi olmaz. Çok
dolmak, doydukdan sonra, dahâ almak hastal›kdan baflka birfley yapmaz.
‹htiyâcs›zl›k, azg›nl›¤a sebeb olur. Hâce Nakflibend “kaddesallahü sirreh”
hazretleri buyurdu ki, (Önce hastan›n yalvarmas› lâz›md›r. Sonra, gönlü k›-
r›k olan, ona teveccüh eder). Görülüyor ki, teveccühe, ihsâna kavuflmak için,
yalvarmak lâz›md›r. Böyle olmakla berâber, ilm ö¤renmekde olan bir tâ-
lib gelip, size göndermek için mektûb isteyince, onun böyle gelmesini bir
hak sayarak, bu hakk› ödemek lâz›m oldu¤unu düflündüm. Geçmifldeki hak-
lar›n›z› ve flimdiki hakk› karfl›lamak için, vakt ve hâle göre, birkaç kelime
yazarak gönderiyorum. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bildirir. Herke-
si do¤ru yola kavuflduran ancak Odur.

Ey mes’ûd kardeflim! Bize ve size herfleyden önce lâz›m olan, i’tikâd› Ki-
tâba ve sünnete uygun olarak düzeltmekdir. Do¤ru yolun âlimlerinin, “Al-
lahü teâlâ onlar›n çal›flmalar›na iyi karfl›l›klar versin!” Kur’ân-› kerîm-
den ve hadîs-i flerîflerden anlad›klar›na ve bildirdiklerine uygun olarak i’ti-
kâd etmek lâz›md›r. Çünki, Kitâbdan ve sünnetden bizim ve sizin anlad›k-
lar›m›z›n hiç k›ymeti yokdur. Ehl-i sünnet âlimlerinin anlad›klar›na uymak
lâz›md›r. Bizim anlad›klar›m›z, Ehl-i sünnet âlimlerinin anlad›klar›na uy-
muyor ise, hiç k›ymeti olmaz. Çünki her bid’at sâhibi, [türedi reformcular]
ve do¤ru yoldan kayarak dalâlete düflenler, sap›k bilgilerini ve bozuk iflle-
rini, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlad›klar›n› ve bu iki kay-
nakdan ç›kard›klar›n› söylemekdedirler. Bu sözleri çok yanl›fl ve haks›zd›r.
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‹kinci olarak hepimize lâz›m olan fley, ahkâm-› islâmiyyeyi ö¤renmek-
dir. Ya’nî halâli, harâm›, farz›, vâcibi ö¤renmekdir.

Üçüncü olarak hepimize lâz›m olan fley, bütün ifllerimizi, ö¤rendikleri-
mize uygun yapmakd›r.

Dördüncüsü, kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesidir ki, bu ikisi tesavvuf
büyüklerine mahsûsdur “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”.

‹’tikâd› düzeltmeden önce ahkâm-› islâmiyyeyi ö¤renmenin hiç fâidesi
olmaz. Bu ikisi birlikde düzelmedikce de, ibâdetlerin fâidesi olmaz. Bu üçü
birlikde yap›lmad›kca, tezkiye ve tasfiye hiç yap›lamaz. Bu dört temel va-
zîfe, yard›mc›lar› ve temâmlay›c›lar› ile birlikde yap›lmal›d›r. Meselâ, farz-
lar, sünnetleri ile birlikde yap›lmal›d›r. Farzlar›n yard›mc›s› ve temâmlay›-
c›s›, sünnetlerdir. Bunlardan biri yap›lmad›kca, geriye kalan herfley lü-
zûmsuzdur ve fâidesizdir. Böyle lüzûmsuz fleylere, (Mâlâya’nî) denir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Bir kimsenin müslimânl›¤›n›n güzelli¤i, mâlâya’nîden kaçma-
s› ve lüzûmlu fleyleri yapmas› ile anlafl›l›r) buyuruldu. Do¤ru yolda olanla-
ra ve Muhammed Mustafân›n izinde yürüyenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vetteh›yyât”!

158
YÜZELL‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Hamîd-i Bingâlîye yaz›lm›fld›r. Sâliklerin yarad›l›flla-
r›na göre, yükseldikleri mertebeleri bildirmekdedir:

Sâliklerin yarad›l›fllar›na göre, kemâl mertebeleri baflka baflka olur.
Kemâl mertebelerinin dereceleri kemiyyet ya’nî say› bak›m›ndan veyâ
keyfiyyet ya’nî güzellik bak›m›ndan veyâ her iki bak›mdan da, birbirinden
ayr›l›rlar. Çok kimsenin kemâli, ya’nî yüksekli¤i, (Tecellî-i s›fâtî) iledir. Bafl-
kalar›n›n kemâli (Tecellî-i zâtî) iledir. Her iki tecellînin de çok çeflidleri var-
d›r. Çeflidler birbirlerine benzemezler. Bu tecellîlere kavuflan kimseler
aras›nda da çok baflkal›k vard›r. Çok kimselerin kemâli kalbin selâmeti ve
rûhun halâs› iledir. Baflkalar›n›n kemâli, bu ikisi ile birlikde, s›rr›n da flü-
hûdü iledir. Bu üçüncü kemâl ise, bu üçü ile birlikde, hafînin hayreti iledir.
Bir dördüncü kemâl dahâ vard›r ki, bu dördü ile birlikde, ahfân›n kavufl-
mas› iledir. Bunlar, Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir.
Allahü teâlâ, büyük ihsân sâhibidir. Bu mertebelerin herhangi birisinde ke-
mâl hâs›l oldukdan sonra, yâ geriye inilir, yâhud, o makâmda kal›n›r. Ge-
riye inenler, tekmîl ve irflâd makâm›na kavuflur. Allahü teâlân›n kullar›n›
da’vet için, onlara fâideli olmak için, Hakdan halka dönerler. ‹kinciler
kendilerini gayb ederler. ‹nsanlardan uzak yaflarlar. Geçmiflde ve gele-
cekde selâmetde olunuz!

_________________

Âlimin bir nazar›, bulunmaz hazînedir,
Bir sohbeti, y›llarca, bitmez kütübhânedir.
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YÜZELL‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fierefeddîn Hüseyn-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Merhûm baba-
s› için sabr dilemekdedir:

Bafla gelen belâlar, s›k›nt›lar, her ne kadar ac› ve üzücü görünür ise de,
bât›na ya’nî kalbe, rûha tatl› gelmekdedir. Çünki, beden ile rûh birbirinin
z›dd›, tersi gibidir. Birine ac› gelen, ötekine tatl› olmakdad›r. Yarat›l›flda duy-
gusuz olan, bu ikisinin ters oldu¤unu ve hâllerini, özelliklerini ay›ramaz.
Böyle kimseleri hesâba katm›yoruz. Bu sözlerimizi onlar için bildirmiyo-
ruz. A’râf sûresinin yüzyetmiflsekizinci âyetinde meâlen, (Onlar, hayvan-
lar gibidir. Dahâ da afla¤›d›rlar) buyuruldu.

Fârisî beyt tercemesi:

Kendinden haberi olmayan kimse,
Nerede kald› baflka fleyleri bile?

Bir kimsenin rûhu alçalarak beden mertebesine yerleflse ve Âlem-i em-
ri, âlem-i halk›na ba¤lansa, bu ince bilgileri nas›l anl›yabilir? Rûhu kendi
makâm›na ç›kmad›kca ve Âlem-i emri, Âlem-i halk›ndan ayr›lmad›kca, bu
ma’rifetlerin güzelli¤ini nas›l görebilir? Bu ni’mete kavuflmak için, ecel-i
müsemmâ gelmeden önce olan ölüme kavuflmak lâz›md›r. Tarîkat büyük-
leri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” bu ölüme (Fenâ) ad›n› vermifllerdir.
Fârisî beyt tercemesi:

Toprak ol toprak ki, gül bitsin sende,
Toprakdan baflka yok, kavuflan güle.

Ölüm gelmeden önce ölmeyen kimseyi dertli bilmelidir! Ona geçmifl ol-
sun demelidir!

‹yilikle tan›nm›fl olan ve emr-i ma’rûf ve nehy-i münker ibâdetini elden
b›rakm›yan k›ymetli baban›z›n ölüm haberi müslimânlar› çok üzdü. Hepi-
miz, Allah için yarat›ld›k ve hepimiz Onun huzûruna ç›kaca¤›z. Siz o¤lu-
muz sabr ederek, bizden önce gidenlere, sadaka ile ve düâ ile ve istigfâr ede-
rek yard›m etmeli, imdâdlar›na yetiflmelisiniz! Çünki, dirilerin yard›m›na
ölülerin çok ihtiyâc› vard›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Ölü, suda bo¤ul-
mak üzere olan biri gibidir. Babas›ndan, anas›ndan, kardeflinden ve arka-
dafl›ndan gelecek olan bir düây› hep beklemekdedir. Ona bir düâ gelince,
dünyâya ve dünyâda olanlar›n hepsine kavuflmakdan dahâ çok sevinir.
Allahü teâlâ, yeryüzünde olanlar›n düâlar› yard›m› ile, kabrde olanlara da¤-
lar gibi rahmet gönderir. Dirilerin ölülere olan hediyyesi, onlar için istig-
fâr etmekdir). Nasîhatlar›n sonuncusu, hep zikr yapmak ve hep Allahü te-
âlây› düflünmekdir. Çünki, elimizde bulunan zemân çok azd›r. Bunu en lü-
zûmlu yerde kullanmak lâz›md›r. Vesselâm.

_________________

Hâflâ zulm etmez hiç, kullar›na Hüdâs›!
Herkesin çekdi¤i, kendi iflinin cezâs›!
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160
YÜZALTMIfiINCI MEKTÛB

Bu mektûb, kölelerinin en afla¤›s› olan bu fakîre, ya’nî [(Mektûbât)›n bi-
rinci cüz’ünü toplamakla flereflenen] Yâr Muhammed Cedîd-i Bedahflî
Talkânîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf büyüklerinin üç dürlü oldu¤u ve herbirinin
hâlleri bildirilmekdedir:

Tesavvuf büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” üç dürlüdür:

Birincilere göre, âlem, ya’nî bütün varl›klar, Allahü teâlân›n yaratma-
s› ile d›flarda vard›r. Âlemde bulunan herfleyin özelliklerini de Allahü te-
âlâ yaratm›fld›r. ‹nsanlar› cism olarak bilirler, madde olarak bilirler. Bu cis-
mi de, Allahü teâlâ yaratm›fld›r derler. Yokluk denizine öyle dalm›fllard›r
ki, ne âlemden haberleri vard›r, ne de kendilerinden haberleri vard›r. Bafl-
kas›n›n elbisesini giymifl kimseye benzerler. Bu elbisenin kendilerinin ol-
may›p baflkas›n›n oldu¤unu bilirler. Böyle bilmeleri o kadar artar ki, elbi-
seyi, sâhibinde bilirler, kendilerini ç›plak san›rlar. Böyle bir kimseyi (Sekr),
flü’ûrsuzluk hâlinden kurtar›p, (Sahv) flü’ûrlu hâle getirirlerse, ya’nî Fenâ-
dan sonra Bekâ ile flereflendirirlerse, elbiseyi kendi üzerinde görür. Fekat,
baflkas›n›n oldu¤unu iyi bilir. Çünki önceki Fenâ, flimdi bilgi ile birlikdedir.
Elbiseye tutulmas›, ba¤l›l›¤› hiç kalmam›fld›r. Bunun gibi, kendi üstünlük-
lerini, iyiliklerini, elbise gibi baflkas›n›n bilirler. Fekat, bu elbiseyi vehmde,
hayâlde bilirler. D›flarda elbise yokdur. Kendilerini ç›plak san›rlar. Böyle
görüflleri, öyle ço¤al›r ki, vehmdeki elbiseyi de atarlar. Kendilerini ç›plak
bulurlar. Sekrden kurtulup sahva gelince, vehmdeki elbiseyi de yanlar›nda
bulurlar. Fekat, birinci flahs›n Fenâs› tâmd›r. Bundan hâs›l olan Bekâs› da
dahâ olgundur. Bunu, inflâallahü teâlâ dahâ sonra aç›klayaca¤›z. Bu büyük-
ler, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” Ki-
tâbdan ve sünnetden ç›kard›klar› ve sözbirli¤i ile bildirdikleri îmân bilgi-
lerinin hepsine, öylece inan›rlar. Kelâm âlimleri ile bunlar›n aras›nda hiç-
bir ayr›l›k yokdur. Kelâm âlimleri, bu bilgileri ö¤renerek ve düflünerek bul-
mufllar. Bunlar ise, keflf ile, zevk ile anlam›fllard›r. Bu büyükler, âlemin Al-
lahü teâlâya hiçbir bak›mdan benzerli¤i, ba¤l›l›¤› yokdur derler. Nerede kal-
d› ki, Onun kendisidir veyâ parças›d›r demifl olsunlar. Allahü teâlâ, Mâlik-
dir, yarat›c›d›r, insanlar ise, Onun kullar›d›r ve mahlûklar›d›r derler. Ken-
dilerini hâl kaplay›nca, bu ba¤l›l›¤› bile unuturlar. Tâm fenâ ile flereflenir-
ler. Tecelliyât-i zâtiyyeye kavuflurlar. Sonsuz tecellîlere mazhar olurlar.

Tesavvuf büyüklerinin ikincisi, âleme Hak teâlân›n z›lli, görüntüsü der-
ler. Fekat bunlar da, âlemin d›flarda mevcûd, var oldu¤una inan›rlar. Bu var-
l›k, kendi varl›klar› de¤ildir. Bir görüntü gibi varl›kd›r derler. Bu varl›klar,
Allahü teâlân›n varl›¤› ile d›flarda mevcûddür derler. ‹nsan ile gölgesi gi-
bidir. Bir insan›n gücü yetse, kendi s›fatlar›n›, özelliklerini, meselâ bilgisi-
ni, gücünü, irâdesini, hattâ ac› ve tatl› duymas›n›, kendi gölgesine de vere-
bilse, meselâ o gölge atefle rastlarsa ac› duysa, akl› olan ve âdetlere uyan
bir kimse, o gölgenin sâhibi ac› duydu demez. Üçüncü k›sm âlimlerinin böy-
le dediklerini afla¤›da görece¤iz. Bunun gibi, insanlar›n kötü ifllerinin hiç-
birine, Hak teâlân›n iflidir denilemez. Meselâ gölge, kendi iste¤i ile hare-
ket etmifl olsa, gölgenin sâhibi olan kimse, hareket ediyor denilemez. O kim-
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senin gücü ile ve irâdesi ile hareket ediyor denilebilir. Böylece, mahlûkla-
r›n ifllerini Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Kötü fleyleri yaratmak, kötü de¤il-
dir. Belki kötü fleyleri yapmak ve kesb etmek kötüdür.

Tesavvuf büyüklerinin üçüncüsü, vahdet-i vücûde inan›rlar. Hâricde
yaln›z birfley vard›r derler. Bu bir varl›k, Hak teâlân›n zât›d›r, kendisidir der-
ler. Âlem hâricde yokdur. ‹lmde vard›r derler. Varl›kdan hiçbir koku tat-
mam›fld›r derler. Bunlar da, âlemi Hak teâlân›n z›lli bilirler. Fekat, bu z›l
olan, görüntü olan varl›k his mertebesindedir. Do¤rusu d›flarda hiçbirfley
yokdur derler. Hak teâlân›n zât›nda kendi s›fatlar› ve mahlûklar›n s›fatla-
r› vard›r bilirler. Bu s›fatlar›n yukardan afla¤› azalma derecelerini, merte-
belerini sayarlar. Her mertebede, o bir zât›, o mertebeye uygun özellikler-
de birlikde bilirler. Ac›y›, tatl›y› duyan hep odur. Fekat vehmde, hisde
var olan bu z›l, gölge gibi perdeler arkas›nda durmakdad›r derler. Bunla-
r›n sözlerinin akla ve islâmiyyete uymayan yerleri çokdur. Böyle yerlere ce-
vâb vermek için çok s›k›nt› çekerler. Bunlar da, kavuflmufl ve kavufldukla-
r› derecelere göre yükselmifldir. Fekat bunlar›n sözleri, müslimânlar›n
yoldan ç›kmalar›na sebeb olmakda, ilhâd ve z›nd›kl›¤a sürüklemekdedir.

Birinciler en kâmil, çok tâm ve sakats›z ve Kitâba, sünnete uygundurlar.
Sakats›zl›klar› ve uygunluklar› meydânda ise de, olgun ve temâm olmala-
r› flöyledir ki, insan›n varl›¤›n›n birkaç mertebesi, çok latîf ve maddelikden
çok uzak olup, bafllang›ca benzemekde, oraya tâm ba¤l›l›¤› bulunmakdad›r.
‹nsandaki, (Hafî) ve (Ahfâ) böyledir. Bunun için, birçoklar›, s›rr›n Fenâ-
s›na kavuflduklar› hâlde, bu mertebeleri bafllang›cdan ay›ramam›fllar. Böy-
lece (Lâ ilâhe) derken, bunlar› yok bilememifller, bunlar› bafllang›c ile ka-
r›fld›rm›fllar, birlefldirmifller. Kendilerini Hak teâlâ sanm›fllar, d›flarda [ya’nî
ilmde ve vehmde de¤il, bunlar›n d›fl›nda] yaln›z Hak teâlâ vard›r. Bizim hiç
varl›¤›m›z yokdur demifller ise de, d›flarda çeflidli eserler bulundu¤undan,
ilmde var olduklar›n› söylemifllerdir. Yine bundand›r ki, (A’yân) ya’nî efl-
yâ, varl›kla yokluk aras›nda bir geçiddir demifllerdir. Mahlûklar›n varl›kla-
r›n›n mertebelerinden birkaç›n›n bafllang›cdan baflka olmad›¤›n› görerek,
varl›klar› lâz›md›r diyemedikleri için, varl›kla yokluk aras›nda geçid olduk-
lar›n› söylemifllerdir. Böylece, mahlûklara vâciblikden birfley bulafld›rm›fl-
lard›r. Bu fleylerin, mahlûklar›n oldu¤unu, fekat ismde ve görünüflde olsa
bile, Vâcibe benzediklerini anlamam›fllard›r. Bu fleyleri baflka bilselerdi ve
mahlûklar› Vâcibden tâm ay›rsalard›, kendilerini Hak teâlâ olarak hiç gör-
mezlerdi. Âlemi, Hak teâlâdan ay›r›rlard›. Varl›¤›n bir oldu¤unu sanmaz-
lard›. Bir kimseden eser bâkî kalmad›kca, kendinden eser kalmad›¤›n› bil-
se bile, kendini Hak bilmez. Bu da, onun k›sa görüfllü olmas›ndand›r.

‹kinci âlimler, her ne kadar bu mertebeleri de bafllang›cdan ayr› gördü-
ler ve (Lâ ilâhe) derken yok bildiler. Fekat, asl›n z›l ile olan ba¤l›l›¤›ndan
dolay›, bunlar›n varl›klar›n›n art›klar›ndan birfley, mevcûd kald›. Çünki, z›l-
lin asla ba¤l›l›¤› vard›r. Z›l ile asl›n baflkal›¤› görüfllerinden gayb oldu.

Birinci âlimler, Peygamberlerin sonuncusuna “aleyhi ve aleyhim mines-
salevâti etemmühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ” çok ba¤l› olduklar› için,
mahlûklar›n bütün mertebelerini, Vâcibden ay›rd›lar. Bunlar›n hepsini
(Lâ ilâhe) derken yok etdiler. Mahlûklar›n Vâcib ile hiçbir ba¤l›l›¤›n› gör-
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mediler. Ona hiçbir benzerlikleri yokdur dediler. Kendilerini, güçsüz, kuv-
vetsiz bir kul olmakdan baflka bilmediler. Onu, kendi sâhibleri ve yarat›-
c›lar› olarak bildiler. Kendilerini sâhib sanmak veyâ Onun gölgesi sanmak,
bunlara çok a¤›r gelmekdedir. Arabî m›sra’ tercemesi:

Herfleyin sâhibine gelen ne, topra¤a düflen ne?

Bu büyükler, herfleyi Hak teâlân›n mahlûklar› bildikleri için severler.
Herfley, gözlerine sevgili görünür. Mahlûklar›n kendileri gibi, iflleri de,
Allahü teâlân›n mahlûku olduklar› için, hepsine boyun e¤er, be¤enirler. Hiç-
bir ifli be¤enmemezlik etmezler. ‹slâmiyyetin be¤enmedi¤i fleyleri, islâ-
miyyete uyduklar› için be¤enmezler. Tevhîd-i vücûdî sâhibleri, herfleyi,
Hak teâlâya mazhar olduklar› için, hattâ Ondan baflka olmad›klar› için, sev-
dikleri ve boyun bükdükleri gibi, bu büyükler, Hak teâlân›n mahlûklar› ol-
duklar› için sever ve teslîm olurlar. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Yollar›n nerden ayr›ld›klar›n› iyi gör!

Sevgili az sevilse de, ondan baflka olm›yan fleyin de, o kadar sevilece¤i-
ni herkes bilir. Fekat, sevgilinin kullar›n›, yapd›klar›n› ve kölelerini seve-
bilmek için, sevgilinin çok sevilmifl olmas› lâz›md›r. Bu büyüklerin vilâyet
makâmlar›n›n en sonu olan (Abdiyyet), ya’nî kulluk makâm›ndan tâm
paylar› vard›r. Bu seçilmifllerin hâllerinin do¤ru oldu¤unu gösteren en
kuvvetli delîl, iflâret, keflflerinin hepsinin Kitâba ve sünnete ve islâmiyye-
tin aç›kca bildirdi¤i fleylere tâm uygun olmalar›d›r. ‹slâmiyyetden k›l ucu
kadar ayr›lmam›fllard›r. Ey Allah›m›z! Muhammed aleyhisselâm hurmeti-
ne “sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve selleme ve bâreke”, bizleri, bu bü-
yükleri sevenlerden ve onlara uyanlardan eyle!

Bu sat›rlar› yazan dervîfl, önce tevhîd-i vücûdîye inan›yordum. Çocuk-
lu¤umdan beri tevhîd bilgileri içindeydim. Buna inanc›m tâmd›. O zemân
tevhîd hâllerim de yokdu. Tesavvuf yoluna girince, önce tevhîd yolu aç›l-
d›. Çok zemân, bu yolun makâmlar›nda dolafld›m. Bu makâmlara uygun çok
bilgiler edindim. Tevhîd-i vücûdî sâhiblerine gelen hâller ve çözülemiyen
bilgilerin hepsi, keflflerle ve ak›p gelen bilgilerle çözüldüler. Çok zemân son-
ra, bu dervîfli baflka bir nisbet, ba¤l›l›k kaplad›. Bu nisbet kuvvetlenince, tev-
hîd bilgileri durdu. Fekat, o bilgileri yine be¤eniyordum, inkâr etmiyordum.
Böyle uzunca bir zemân geçdi. Sonunda, onlar› be¤enmez, inanmaz oldum.
Bu mertebenin çok afla¤› oldu¤unu ve z›l makâmlar›na yükselmek lâz›m gel-
di¤ini gösterdiler. Fekat, bu inkâr›m elimde de¤ildi. Bu makâmdan ayr›l-
mak istemiyordum. Çünki tesavvuf büyüklerinin ço¤u, bu makâmda bulun-
makdad›r. Z›l makâm›na yükselince, kendimi, bütün âlemi, z›l, gölge gibi
buldum. Yukar›da bildirilen, ikinci âlimler gibi oldum. Önceki makâmdan,
buraya ç›kard›klar›n› istemedim. Çünki, vahdet-i vücûdü dahâ yüksek bi-
liyordum. O makâm, buna tâm uygundu. Büyük bir ni’met ve merhamet ola-
rak, (Z›l makâm›)ndan da yukar› götürdüler. Abdiyyet, kulluk makâm›na
ulafld›rd›lar. Bu makâm›n dahâ olgun oldu¤u göründü. Yüksekli¤i anlafl›l-
d›. Önceki makâmlardan piflmân oldum. Tevbe etdim. Bu dervîfli, bu yol-
lardan geçirmeselerdi ve birbirlerinden üstünlüklerini göstermeselerdi,
bu makâma getirilmekle alçald›¤›m› zan edecekdim. Çünki önceleri, Tev-

– 197 –



hîd-i vücûdîden dahâ yüksek makâm yok san›yordum. Do¤ruyu aç›¤a ç›-
karan, Allahü teâlâd›r. Do¤ru yolu gösteren yaln›z Odur.

Bu fakîrin mektûblar›nda ve kitâblar›nda ve belki her sâlikin sözlerin-
de bulunan bilgilerin ve ma’rifetlerin, baflka baflka olmas›, kavuflulan ma-
kâmlar›n baflka baflka olmalar›ndand›r. Her makâm›n bilgileri, ma’rifetle-
ri baflkad›r. Her hâli bildiren söz baflka olur. Görülüyor ki, bilgilerde bafl-
kal›k, ayr›l›k yokdur. Ahkâm-› ilâhiyyenin zemânla de¤ifldirilmifl olmas› gi-
bidir. Bu sözleri, te’assubla, inâd ile karfl›lamay›n›z! Sallallahü teâlâ alâ sey-
yidinâ Muhammedin ve alâ Âlihi ve sellem!

161
YÜZALTMIfiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Sâlih Bedahflî Külâbîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolun-
da ilerlemek, hakîkî îmâna kavuflmak için oldu¤u bildirilmekdedir:

Sülûk konaklar›n› geçmek, hakîkî îmâna kavuflmak içindir. Hakîkî îmâ-
na kavuflmak için, önce nefsin itmînân hâs›l etmesi lâz›md›r. Nefs mutmein-
ne olmad›kca, kurtulufl olamaz. Nefsin mutmeinne olmas› da, kalbin onu
kontrol ve idâre etmesi ile olur. Kalbin nefsi idâre edebilmesi için, baflka fley-
lerle meflgûl olmamas› ve Allahü teâlâdan baflka hiçbir fleye ba¤l›l›¤› kalma-
mas› lâz›md›r. Kalbin, hiçbirfleye ba¤l›l›¤› kalmad›¤›n›n alâmeti, iflâreti var-
d›r. Bu da, mâ-sivây› unutmas›d›r. Öyle unutmal›d›r ki, Allahü teâlâdan
baflka herhangi birfleyi k›l ucu kadar düflünürse, mâ-sivâdan kurtulmam›fl olur.
[(Mâsivâ), bütün mahlûklar demekdir.] Kalbi mâ-sivâdan selâmet bulmufl,
kurtulmufl olana müjdeler olsun! Kalbin selâmet bulmas› ve böylece nefsin
itmînâna kavuflmas› için çok çal›flmal›d›r. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ni’me-
tidir ki, bunu diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ihsân sâhibidir. Vesselâm.

162
YÜZALTMIfi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed S›ddîk-› Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Mubârek
Ramezân ay›n›n üstünlü¤ünü ve Kur’ân-› kerîmin bu ayda indirildi¤ini ve
hurma ile iftâr etmenin müstehab oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlân›n zât›n›n flü’ûnât›ndan biri, kelâm flân›d›r. Bu kelâm flân›n-
da, zât›n bütün üstünlükleri ve s›fatlar›n bütün flü’ûnlar› bulunur. Böyle ol-
du¤u, önceki mektûblarda bildirilmifldi. Mubârek Ramezân ay›nda da, bü-
tün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket, Allahü te-
âlân›n zât›ndan gelmekdedir “teâlâ ve tekaddes” ve Onun flü’ûnlar›ndan hâ-
s›l olmakdad›r. Her kusûr, her kötülük de, mahlûklar›n zâtlar›ndan ve s›-
fatlar›ndan hâs›l olmakdad›r. Nisâ sûresinin yetmiflsekizinci âyetinde me-
âlen, (Sana gelen her güzel fley, Allahü teâlâdan gelmekdedir. Sana gelen
her kötülük de, kendindendir) buyuruldu. Bunun için, bu aydaki iyilikle-
rin, bereketlerin hepsi, Allahü teâlân›n zât›ndaki üstünlüklerden gelmek-
dedir. Bu üstünlüklerin hepsi de, kelâm flân›nda bulunmakdad›r. Kur’ân-›
kerîm, bu kelâm flân›n›n hakîkatinin hepsinden hâs›l olmufldur. Bundan do-
lay›, bu mubârek ay›n, Kur’ân-› kerîm ile tâm ba¤l›l›¤› vard›r. Çünki,
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Kur’ân-› kerîmde bütün üstünlükler bulunmakdad›r. Bu ayda da, o üstün-
lüklerden hâs›l olan bütün iyilikler bulunmakdad›r. Bu ba¤l›l›kdan dolay›,
Kur’ân-› kerîm bu ayda nâzil oldu. Bekara sûresinin yüzseksenbeflinci âye-
tinde meâlen, (Kur’ân-› kerîm, Ramezân ay›nda indirildi) buyuruldu. Kadr
gecesi bu aydad›r. Bu ay›n özüdür. Kadr gecesi, çekirde¤in içi gibidir. Ra-
mezân ay› da, kabu¤u gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ay› sayg›l›, iyi ge-
çirerek bu ay›n iyiliklerine, bereketlerine kavuflursa, bu senesi iyi geçerek,
hayrl› ve bereketli olur. Allahü teâlâ, hepimizi bu mubârek ay›n iyilikleri-
ne, bereketlerine kavufldursun. Herbirimize bundan büyük pay versin!

Resûlullah “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye” buyurdu ki, (Oruclu
olan kimse, hurma ile iftâr etsin! Çünki hurma bereketlidir). O Server
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hurma ile iftâr ederdi. Hurman›n bere-
ketli olmas› flöyledir ki, onun a¤ac›na (Nahle) denir. Bu a¤ac›n yarad›l›fl›n-
da, topluluk ve adâlet vard›r. ‹nsan›n yarad›l›fl› da böyledir. Bunun içindir
ki, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Nahle a¤ac›na, Âdem
o¤ullar›n›n halas›d›r dedi. (Halan›z olan nahleye sayg› gösteriniz! Çünki bu
a¤aç, Âdem aleyhisselâm›n çamurundan kalan art›kdan yarat›lm›fld›r) bu-
yurdu. Görülüyor ki, Nahle, Âdem aleyhisselâm›n çamurundan yarat›lm›fl-
d›r. Nahleye bereket buyurmas›, bunda herfleyin bulundu¤u için olsa gerek-
dir. Bunun için, nahlenin meyvesi olan hurma yinince, insan›n parças›,
dokusu olur. Böylece hurmada bulunan herfley, insana da aktar›lm›fl olur.
Hurmada bulunan sonsuz üstünlükler, bunu yiyende de bulunur. Hurma-
y› yiyen herkes böyle olur ise de, oruclu kimse, iftâr zemân›nda, flehvetler-
den ve dünyân›n geçici zevklerinden temiz oldu¤u için, hurmadan pekçok
istifâde eder. Anlatd›¤›m›z fâideleri dahâ tâm ve dahâ olgun olur. O Ser-
ver “aleyhi minessalevâti efdalühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ”, (Mü’mi-
nin sahûrunun hurma ile olmas› ne güzeldir) buyurdu. Bu da belki, hurma
insan›n dokular›na kar›fl›nca, insan›n hakîkatini temâmlad›¤› içindir. Oruc-
lu iken, böyle fley olmad›¤› için, bunun karfl›l›¤› olarak sahûrda hurma yi-
menin güzel oldu¤unu bildirmifldir. Hurma yimek, çeflidli yemekleri yimek
gibi fâideli olmakdad›r. Hurman›n bu bereketi, kendisinde herfley bulun-
du¤u için, iftâr zemân›na kadar insanda kal›r. Hurman›n bu fâidesi, ancak
islâmiyyete uygun olarak yinildi¤i, islâmiyyetden k›l ucu kadar ayr›l›k bu-
lunmad›¤› zemând›r. Tâm fâidesine kavuflmak için, bir a¤ac›n bir meyve-
si olarak de¤il, bildirdi¤imiz toplulu¤unu, bereketini düflünerek yimek lâ-
z›md›r. Yaln›z bir meyve olarak yinirse, yaln›z madde, kalori fâidesi elde
edilir. ‹flin iç yüzü bilinerek yinirse, bereketine kavuflulup, bât›n› da besler.
Bereketine kavuflmadan yimek kusûr olur. Fârisî beyt tercemesi:

Çal›fl, lokmay› k›ymetlendir önce!
Ondan sonra, hiç korkma yi, doyunca!

‹ftâr› erken, sahûru geç yapmakda da, bu incelik vard›r. Vesselâm.

_________________

Harâmdan sak›n, farz› yapma¤a bak!
Farz› yapmazsan, olur hâlin harâb!
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163
YÜZALTMIfiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, esseyyid ve nakîb fleyh Ferîde “rahmetullahi teâlâ aleyh”
yaz›lm›fld›r. ‹slâm ile küfrün birbirinin z›dd›, tersi oldu¤unu, ‹slâm düflmân-
lar›n› sevmeme¤i bildirmekdedir:

Bize çeflidli ni’metleri veren ve müslimân yapmakla flereflendiren ve Mu-
hammed aleyhisselâm›n ümmetinden eylemekle k›ymetlendiren Allahü te-
âlâya hamd olsun! Dünyâ ve âh›ret se’âdetlerine, râhatl›klar›na kavuflmak
ancak ve yaln›z, dünyâ ve âh›retin efendisi, mahlûklar›n en üstünü, en
k›ymetlisi olan Muhammed aleyhisselâma uymakla, onun izinden gitmek-
le ele geçebilir. O yüce Peygambere ve Onun temiz Ehl-i beytine ve Eshâ-
b›n›n hepsine en iyi düâlar ve en üstün selâmlar olsun! Muhammed aley-
hisselâma uymak demek, ahkâm-› islâmiyyeye ya’nî islâmiyyete uymak ve
küfrü ve kâfirli¤i yok etme¤e çal›flmakd›r. Çünki islâm ile küfr birbirinin
z›dd›d›r, tersidir. Birinin bulundu¤u yerde, öteki bulunamaz, gider. Bu iki
z›d fley bir arada bulunamaz. Birisine k›ymet vermek, ötekini afla¤›lamak
olur. Kur’ân-› kerîmde, Tevbe sûresinin yetmiflüçüncü âyetinde meâlen, (Ey
yüce Peygamber! Kâfirlere ve münâf›klara karfl› cihâd et! Onlara sert
davran!) buyuruldu. Hulk-i azîm sâhibi olan, çok merhametli olan Peygam-
berine, [‹slâm dînine ve müslimânlara sald›ran] kâfirlerle cihâd etme¤i, on-
lara karfl› sert davranma¤› emr ediyor. Bundan anlafl›l›yor ki, islâma sald›-
ranlara sert davranmak da, hulk-› azîmdir. ‹slâma izzet vermek, k›ymeti-
ni artd›rmak için, küfrü ve kâfirleri ya’nî ‹slâm dînine ve müslimânlara sal-
d›ranlar› kötülemek, onlar› afla¤› tutmak lâz›md›r. Böyle kâfirlere k›ymet
vermek, onlar› yüksek tutmak, ‹slâmiyyeti ve müslimânlar› kötülemek, afla-
¤›lamak olur. Kâfirlere k›ymet vermek demek, onlar› üstün tutmak, karfl›-
lar›nda e¤ilmek olmakla berâber, onlarla birlikde bulunmak, konuflmak, gö-
rüflmek de, onlara k›ymet vermek olur. ‹slâm düflmanlar›ndan, ‹slâmiyye-
te sald›ranlardan, köpekden kaçar gibi kaçmak, onlar›n pis ve alçak olduk-
lar›n› bilmek lâz›md›r. ‹slâm dînine sald›ran, bir mevk›’, makâm sâhibi
ise ve bir müslimân›n bu kimseye bir ifli düflerse ve bu ifli muhakkak onun
yapmas› îcâb ederse, abdesthâneye gider gibi, ifli bitirinciye kadar yan›na
gidilir. Fekat, yine o alça¤a k›ymet verecek birfley söylenmez ve böyle bir
hareket yap›lmaz. Olgun bir müslimân, onun yüzünü görmemek için, o iflin-
den bile vaz geçer. Onun zehrli, zararl› sözlerini iflitmekden, Cehennemlik
yüzünü görmekden kurtulur. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde böyle kâfir-
lerin kendisine ve sevgili Peygamberine düflmân olduklar›n› bildiriyor.
Allahü teâlân›n ve Onun Resûlünün düflmânlar› ile [Müslimânlara gerici
diyenler ile] düflüp kalkmak, o alçaklarla arkadafll›k etmek büyük cinâyet,
çok çirkin bir suç olur. Bu kimselerle görüflmek, arkadafll›k etmek, çeflid-
li zararlara sebeb olur. Bu zararlar›n en küçü¤ü, insan onlar›n aras›nda Al-
lah›n emrlerini yapamaz. Küfre sebeb olan fleylerden kaç›namaz. Bu vazî-
feleri yapma¤a s›k›l›r. Arkadafllar›ndan utan›r, çok küçük görünen bu za-
rar, dikkat edilirse, pek büyükdür. Allahü teâlân›n dînine sald›ranlar ile ar-
kadafll›k etmek, onlarla görüflmek, insan› Allahü teâlâya ve Onun Peygam-
berine “aleyhissalâtü vesselâm” düflman olma¤a kadar sürükler. Bir kim-
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se, kendini müslimân san›r. Kelime-i tevhîd okur. ‹nan›yorum der. Müsli-
mân oldu¤unu söyler. Hâlbuki kâfirlerle, münâf›klarla görüflerek, konufla-
rak onun müslimânl›¤›, îmân› saf ve temiz kalmaz. Hattâ, büsbütün gider
de, fark›nda bile olmaz. Allahü teâlâ, hepimizi, nefslerimizin kötülü¤ün-
den ve amellerimizin bozuk olmas›ndan korusun!

Fârisî beyt tercemesi:

Zavall› câhil, san›r ki, din adam›d›r;
din ile ilgisi, yaln›z böyle sanmas›d›r.

Hindistândaki islâm düflmânlar›n›n azg›nlar›n› görüyoruz. Müslimânlar-
la alay ediyorlar. Müslimânlar› kötülüyorlar. Ellerine f›rsat geçerse, güç-
leri yeterse, müslimânlara her iflkenceyi yaparlar. Hattâ hepsini öldürür-
ler. Yâhud onlar› dinden, îmândan ay›r›rlar. ‹slâm terbiyesini, ahlâk›n›, ha-
yâs›n›, flerefini yok ederler. O hâlde, müslimânlar›n bu azg›n kâfirlere uy-
mamalar›, bunlardan sak›nmalar›, bunlara aldanmamalar›, bunun için Al-
lahü teâlâdan hayâ etmeleri lâz›md›r. (Hayâ îmândand›r) buyuruldu. Müs-
limân olan›n böyle çirkin ifllerden s›k›lmas› lâz›md›r. ‹slâm düflmânlar›n›,
Allah›n emrleri ile alay edenleri, halâle, harâma ald›r›fl etmiyenleri zarar-
l› bilmelidir. Bunlar› afla¤› tutmal›d›r. Bunlara yard›m› dokunan her hare-
ketden sak›nmal›d›r. ‹slâmiyyet, gayr-i müslim vatandafllardan cizye deni-
len verginin al›nmas›n› emr etmekdedir. fiimdi Hindistânda kâfirlerden ciz-
ye al›nm›yor. ‹slâmiyyetin bu emri unutulmufl oldu. Bunun da sebebi, Hin-
distândaki müslimânlar›n islâm dînini ve müslimânlar› yok etme¤e çal›flan
kâfirlerle seviflmeleri olmufldur. Kâfirlerden cizye al›nmas›n› emr etmek-
den maksad, onlar› s›k›fld›rmak, afla¤› tutmakd›r. O kadar afla¤› düflerler ki,
cizye vermemek için, k›ymetli elbise giyemezler. Süslü eflyâ kullanamazlar.
Çok para vermemek için, korkarlar ve titrerler. Müslimânlara ne oldu ki,
cizye alma¤› unutdular. Allahü teâlâ, kâfirlerin zelîl ve hakîr olmalar› için,
cizye vermelerini emr etdi. Böylece, onlar›n afla¤›, müslimânlar›n da üstün,
izzetli ve flerefli olmalar›n› sa¤lad›. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Kâfirlerin azalmas›, ‹slâma kuvvet verir.

Bir kimsenin müslimân olmas›na alâmet, ‹slâm düflmânlar›n› tan›mas›,
onlara aldanmamas›, sözlerini dinlememesidir. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîm-
de, Tevbe sûresi yirmisekizinci [28] âyetinde kâfirlere (Neces) ya’nî pis
dedi. Doksanbeflinci [95] âyetinde de (Rics) buyurdu. Rics de pis demekdir.
Bunun için, müslimânlar›n kendileri ile alay eden kâfirleri pis ve zararl› bil-
meleri lâz›md›r. Böyle bilince, onlarla arkadafll›k yapmazlar, seviflmezler, on-
lardan sak›n›rlar. Onlarla birlikde bulunmakdan nefret ederler. Böyle kâ-
firlerle meflveret etmek, iflleri onlara dan›fl›p onlar›n sözü ile hareket etmek,
bu din düflmânlar›na k›ymet vermek olur. Hem de, onlar› çok yükseltmek
olur. Onlardan yard›m, flifâ beklemek ve hele onlar vâs›tas› ile düâ ve ibâ-
det etmek bofluna u¤raflmakd›r. Mü’min sûresinin ellinci âyetinde ve Ra’d
sûresinin ondördüncü âyetinde meâlen, (Kâfirlerin düâlar› ancak dalâlet-
dir) buyuruldu. Ya’nî, ‹slâm düflmânlar›n›n düâlar› kabûl olmaz, hiç fâide
vermez. Kâfirler, papazlar vâs›tas› ile yap›lan düâlar› Allahü teâlâ hiçbir ze-
mân kabûl etmez. Böyle düâlar›n müslimânlara fâidesi olmaz. Yaln›z bu sû-
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retle o dinsizlere bir k›ymet verilmifl olur. Onlar, düâ ederken, putlar›n›, Al-
lah›n düflmânlar›n› araya korlar. Onlardan düâ beklemenin kötülü¤ünün çir-
kinli¤inin nereye kadar uzand›¤›n›, müslimânl›¤›n temelinden y›k›l›p, koku-
sunun bile kalmayaca¤›n› buradan anlamal›d›r. Büyüklerden biri buyuru-
yor ki: (Sizden biriniz divâne olmad›kca, tâm müslimân olamazs›n›z). Bu-
rada (Divâne olmak), islâmiyyeti yaymak için çal›flmak, çabalamak ve bu ara-
da kendi fâidesini ve zarar›n› hât›r›na bile getirmemek demekdir. Müslimân-
l›¤a dokunmas›n da, her ne olursa olsun, olmayan da olmas›n! Yeter ki, müs-
limânl›¤a bir zarar olmas›n! Müslimânl›k demek, Allahü teâlân›n ve Onun
Peygamberinin râz› oldu¤u, be¤endi¤i fleyler demekdir. Allahü teâlân›n
râz› oldu¤u fleyden dahâ k›ymetli ne olabilir? Allahü teâlân›n Rabbimiz ol-
mas›na ve ‹slâmiyyetin dînimiz olmas›na ve Muhammed aleyhisselâm›n
Peygamberimiz olmas›na râz› olduk, sevindik. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Beni bu yoldan ay›rma yâ Rabbî!

Peygamberlerin efendisi olan Muhammed “aleyhi ve alâ âlihi minessa-
levâtü efdalühâ” hurmetine beni müslimân olarak yaflat ve müslimân ola-
rak öldür yâ Rabbî!

Vakt dar oldu¤u için, bilmesi çok lâz›m ve zarûrî olan fleyleri ancak k›-
saca yazd›m, gönderiyorum. Bundan sonra, e¤er cenâb-› Hak nasîb eder-
se, bundan dahâ genifl ve uzun yazar, gönderirim.

‹slâm ile küfr birbirinin z›dd› olduklar›, bir arada bulunamayacaklar› gi-
bi, âh›ret de, dünyân›n z›dd›d›r. Dünyâ ile âh›ret, bir arada bulunamaz. Âh›-
reti kazanmak için, dünyây› terk etmek lâz›md›r. Ya’nî, dünyâya düflkün ol-
mamak lâz›md›r. [Dünyân›n ne demek oldu¤u, yetmiflüçüncü [73] mektûb-
da bildirilmifldir. Dünyâ, Allahü teâlân›n be¤enmedi¤i, yasak etdi¤i fleyler
demekdir.] Dünyây› terk etmek iki dürlüdür: Birincisi, mubâh olan fleyle-
rin hepsini de terk edip, yaln›z yaflamak için ve dînini korumak için zarû-
rî lâz›m olan mubâhlar› kullanmakd›r. Dünyây› böyle terk etmek çok k›y-
metli ve çok fâideli ise de, çok güçdür.

Dünyây› terk etmenin ikincisi, harâm olan ve flübheli olan fleylerden sa-
k›nmak ve yaln›z mubâhlar› kullanmakd›r. Dünyây› böyle terk etmek de,
hele bu zemânda, çok k›ymetlidir. Fârisî beyt tercemesi:

Gök, Arfla nazaran pek afla¤›d›r,
Topra¤a göre ise, çok yüksekdir.

Hiç olmazsa, bu ikinci flekle göre dünyây› terk etmelidir. Allahü teâlâ-
n›n harâm dedi¤i, yasak etdi¤i fleylerden sak›nmal›d›r. Meselâ, erkekler al-
t›n ve gümüfl eflyâ kullanmamal› ve hâlis ipek kumafldan elbise ve çamafl›r
giymemelidir. Alt›n ve gümüfl eflyâ süs için muhâfaza olunursa câizdir.
Bunlar› kullanmak harâmd›r. Meselâ, bunlarla birfley içmek, bunlar için-
den birfley yimek, koku ve sürme kutular› [kalem, sâat] yapmak gibi kul-
lanmak harâmd›r.

[Alt›ndan ve gümüflden yap›lm›fl yüzük, bileyzik, küpe ve gerdanl›k gi-
bi süs eflyâs›n› kad›nlar›n kullanmalar› câizdir. Fekat, bunlar› sokakda ve
yabanc› erkekler yan›nda örtmeleri lâz›md›r. Domuz eti yimek, alkollü iç-
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kileri içmek, kumar oynamak, fâiz vermek ve almak, her dürlü çalg›y› çal-
mak veyâ dinlemek, aç›kca ve kesin olarak harâmd›r. Kad›nlar›n, k›zlar›n
bafllar›, kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› ve buralar›n› yabanc› er-
keklere göstermeleri harâmd›r. Erkeklerin, dizleri ve göbekden dize kadar
yerlerinden herhangi bir k›sm› aç›k soka¤a ç›kmalar›, buralar›n› herhangi
bir kad›na veyâ erke¤e göstermeleri harâmd›r. Kad›nlar›n ve erkeklerin so-
ka¤a ç›karken, buralar›n› örtmeleri farzd›r. Allahü teâlâ, müslimânlara böy-
le emr ediyor. Buralar› aç›k soka¤a ç›kanlar, harâm ifllemifl olur. Günâha
girer. Âhiretde Cehennemde azâb göreceklerdir. E¤er aç›k gezerken: (Ne
olurmufl. Sen kalbe bak, kalbim temiz yâ!) gibi fleyler söylerse, Allahü te-
âlân›n emrlerine, yasaklar›na ehemmiyyet vermemifl, bunlar› be¤enmemifl
olur. Ahkâm-› islâmiyyeye, ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›-
na k›ymet vermeyen, be¤enmeyen kimselerin îmân› gider. Müslimân oldu-
¤unu söylerse de, müslimân de¤ildir, yalanc›d›r. Bu günâhdan ve sözden tev-
be edinceye kadar nemâzlar›, oruclar›, zekâtlar›, hiçbir ibâdeti ve hiç bir iyi-
li¤i kabûl olmaz ve âh›retde sonsuz olarak Cehennemde azâb görür. Îmâ-
n› olan han›mlar›n ve erkeklerin, bir günâh iflledikden sonra hemen piflmân
olmas›, vaz geçmesi, tevbe etmesi lâz›md›r. Günâh› b›rakmaz ise, s›k›lma-
dan utanmadan hep yaparsa, Allahü teâlâdan korkm›yor demekdir. Böy-
le olunca, îmân› gider. Mürted olur].

Allahü teâlân›n mubâh etdi¤i, izn verdi¤i fleylerin çeflidi ve say›s› pek çok-
dur. Harâm etdi¤i, yasak etdi¤i fleyler ise, pek azd›r. Mubâhlardaki fâide ve
lezzet harâmlardakinden katkat ziyâdedir. Mubâh iflliyenleri Allahü teâ-
lâ sever. Harâm iflliyenleri sevmez. Akl› olan, do¤ru düflünebilen bir kim-
se, çabuk geçen bir lezzet için, Allahü teâlây› gücendirme¤i elbette istemez.
Hem de, zararl› olan bir lezzeti harâm edince, bu lezzetde olan zarars›z bir-
çok baflka fleyleri mubâh eylemifldir. Allahü teâlâ, bizi ve sizleri, bu yüce
islâm dîninin sâhibinin gösterdi¤i do¤ru yoldan ay›rmas›n!

Halâli, harâm›, ibâdetlerin nas›l yap›laca¤›n›, nelere inan›laca¤›n›, her
türedi, yalanc› kimseye sormamal›d›r. Kendi akl› ile, görüflü ile, düflünce-
si ile konuflan kimse, din adam› de¤il, din, îmân h›rs›z›d›r. Müslimânlar›n
îmânlar›n› çalar. Bunlar, islâmiyyete aç›kça sald›ran kâfirlerden dahâ za-
rarl› ve dahâ kötüdür. Bunlar›n sözlerine, kitâblar›na, mecmû’alar›na aldan-
mamal›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okuyan, bilen ve bildiren do¤-
ru müslimânlar›, Allah adamlar›n› aramal›, bulmal›; dîni, îmân›, halâli ve
harâm› bunlara sormal›, bunlar›n sözlerinden ve yaz›lar›ndan ö¤renmeli-
dir. Kurtulufl yolu budur. ‹slâmiyyetin d›fl›nda olan herfley k›ymetsizdir, za-
rarl›d›r. ‹slâmiyyetden ayr›lan, dalâlete, felâkete düfler. Allahü teâlâ hâli-
mizi, flân›m›z› ve sonumuzu hayrl› ve selâmetli eylesin! Âmîn.

_________________

‹nsan befler, durmaz flaflar,
Eyler hatâ, üçer befler.
Düz ovada yürür iken,
Aya¤› sürter, düfler!
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164
YÜZALTMIfiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâf›z Behâeddîn-i Serhendîye yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n
feyz ve ni’metleri, her ân, herkese gelmekdedir. Bunlar› almak ve alama-
mak aras›ndaki ayr›l›k insanlarda oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ hepimizi, islâmiyyet yolunda bulundursun! Allahü teâlâ-
n›n feyzleri, ni’metleri, ihsânlar›, ya’nî iyilikleri, her ân, insanlar›n iyisine,
kötüsüne herkese gelmekdedir. Herkese mal, evlâd, r›zk, hidâyet, irflâd ve
selâmet ve dahâ her iyili¤i fark gözetmeksizin göndermekdedir.

[Kullar›n›n küfrlerini, günâhlar›n› yüzlerine vurmuyor. Kendisine kar-
fl› gelenlerin, inkâr edenlerin, günâh iflliyenlerin r›zklar›n› kesmiyor. Dün-
yâ için çal›flanlara karfl›l›klar›n›, fark gözetmeksizin veriyor].

Fark, bunlar› kabûlde, alabilmekde ve ba’z›lar›n› da alamamak sûretiy-
le, insanlardad›r.

[Allahü teâlâ, kullar›na zulm etmez, haks›zl›k etmez. Onlar, kendileri-
ni azâba, ac›lara sürükleyen bozuk düflünceleri, çirkin iflleri ile, kendileri-
ne zulm ve iflkence ediyorlar. Beyt:

Hâflâ, zulm etmez kuluna, Hüdâs›,
herkesin çekdi¤i, kendi cezâs›!]

Nitekim günefl, hem çamafl›r y›kayan adama, hem de çamafl›rlara, ayn›
fleklde, parlamakda iken, adam›n yüzünü yak›p karart›r, çamafl›rlar›n› ise
beyâzlat›r.

[Bunun gibi, elmaya ve bibere ayn› fleklde parlad›¤› hâlde, elmay› k›zar-
t›nca tatl›lafld›r›r; biberi k›zart›nca ac›lafld›r›r. Tatl›l›k ve ac›l›k hep güneflin
parlamas› ile ise de, aralar›ndaki fark, güneflden de¤il, kendilerindendir. Al-
lahü teâlâ, bütün insanlara çok ac›d›¤› için ve bir anan›n yavrusuna olan mer-
hametinden dahâ çok ac›d›¤› için, dünyân›n her taraf›ndaki, her insan›n, her
âilenin, her cem’›yyetin ve milletin, her zemânda ve her ifllerinde nas›l ha-
reket etmeleri lâz›m gelece¤ini, dünyâda ve âh›retde râhat etmeleri ve
se’âdet-i ebediyyeye kavuflmalar› için, ifllerini ne yolda yürütmeleri ve ne-
lerden kaç›nmalar› lâz›m geldi¤ini, Kur’ân-› kerîmde bildirdi. Ehl-i sünnet
âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bunlar›n hepsini, keskin
görüflleri ile bulup milyonlarca kitâb yazarak, bütün dünyâya bildirdi. De-
mek ki, Allahü teâlâ, insanlar› ifllerinde bafl› bofl b›rakmam›fl, islâmiyyetin
girmedi¤i bir yer kalmam›fld›r. Demek ki, islâmiyyeti dünyâ ifllerinden
ay›rmak mümkin de¤ildir. ‹slâmiyyeti dünyâ ifllerinden ay›rma¤a kalk›flmak,
islâmiyyeti ve müslimânlar› yeryüzünden kald›rma¤a çal›flmak demek ol-
maz m›?].

‹nsanlar›n, Allahü teâlâdan gelen ni’metlere nâil olmamalar›, Ondan yüz
çevirdikleri içindir. Yüz çeviren, elbette birfley alamaz. A¤z› kapal› bir
kap, Nisân ya¤muruna elbette kavuflamaz. Evet, yüz çeviren birçok kim-
senin, ni’metler içinde yaflad›¤› görülüp, mahrûm kalmad›klar› zan olunu-
yor ise de, bunlarda ni’met olarak görülenler, hakîkatde azâb ve felâket to-
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humlar›d›r. Mekr-i ilâhî ile, istidrâc olarak, ya’nî Allahü teâlân›n aldatarak,
ni’met fleklinde gösterdi¤i musîbetlerdir. O kimseleri harâb etmek için ve
dahâ ziyâde az›p, sap›tmalar› içindir. Nitekim, Mü’minûn sûresinin ellial-
t›nc› âyetinde meâlen, (Kâfirler, mal ve çok evlâd gibi dünyâl›klar› verdi-
¤imiz için, kendilerine iyilik mi ediyoruz, yard›m m› ediyoruz san›yor.
Peygamberime “sallallahü aleyhi ve sellem” inanmad›klar› ve dîn-i islâm›
be¤enmedikleri için, onlara mükâfat m› ediyoruz, diyorlar? Hay›r, öyle de-
¤ildir. Aldan›yorlar. Bunlar›n ni’met olmay›p, musîbet oldu¤unu anlam›yor-
lar) buyurulmufldur. O hâlde, Hak teâlâdan yüz çevirenlere verilen dünyâ-
l›klar, hep harâbl›kd›r, felâketdir. [fieker hastas›na verilen tatl›lar, helva-
lar gibidir. Onu bir ân evvel helâke sürükler.] Allahü teâlâ, bizleri, böyle
olmakdan korusun! Vesselâm.

165
YÜZALTMIfiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb seyyid, fleyh Ferîde “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”
yaz›lm›fld›r. ‹slâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâma uyanlar› öv-
mekde ve Onun islâmiyyetine uymak istemiyenleri sevmemek, onlar› düfl-
mân bilmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, Kureyfl kabîlesinden ve Hâflimî soyundan olan, ümmî
ve flerefli Peygamber Muhammed aleyhisselâm›n soyundan yapmakla fle-
reflendirdi¤i gibi, ma’nevî mîrâs›na kavuflmakla da flereflendirsin! Bu dü-
âya âmîn diyen kullar›n› da, k›yâmetde ac›yarak karfl›las›n! Âmîn!

Resûlullah›n soyundan olan, o büyük Peygamberin “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Âlem-i halkdaki mallar›na vâris olur. Ma’nevî mîrâs ise,
Âlem-i emrdeki fleylere kavuflmakd›r. Onlar da, îmân, ma’rifet, rüfld gibi
ni’metlerdir. Âlem-i halkdan olup görünen ni’metlere flükr etmek, ma’ne-
vî mîrâsa kavuflmakla olur. Ma’nevî mîrâsa kavuflmak ise, o yüce Peygam-
bere “aleyhissalâtü vesselâm” tâm uymakla olabilir. Bunun için, Ona tâbi’
olma¤a çal›fl›n›z! Onun emrlerine sar›l›n›z ve yasaklar›ndan kaç›n›n›z!

Muhammed aleyhissalâtü vesselâma tâm ve kusûrsuz tâbi’ olabilmek için,
Onu tâm ve kusûrsuz sevmek lâz›md›r. Tâm ve olgun sevginin alâmeti de,
Onun düflmânlar›n› düflmân bilmekdir. ‹slâmiyyeti be¤enmeyenleri sevme-
mekdir. Muhabbete (Müdâhene), ya’nî gevfleklik s›¤maz. Âfl›klar, sevgili-
lerinin dîvânesi olup, onlara ayk›r› birfley yapamaz. Ayk›r› gidenlerle uyu-
flamaz. ‹ki z›d fleyin muhabbeti bir kalbde, bir arada yerleflemez. Cem’-i z›d-
deyn muhâldir. ‹ki z›ddan birini sevmek, di¤erine düflmânl›¤› îcâb eder. ‹fli
elden kaç›rmadan, iyi düflünmelidir. Elden gitmifl olanlar› da kurtar›labi-
lir. Yar›n ifl elden ç›k›nca, piflmânl›kdan baflka ele birfley geçmez. Fârisî beyt
tercemesi:

Ortal›k ayd›nlan›nca olur belli,
herkesin geceyi, kimle geçirdi¤i!

Bu dünyâ mallar›, mülkleri geçicidir ve aldat›c›d›r. Bugün senin ise,
yar›n baflkas›n›nd›r. Âh›retde ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyâda
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iken kazan›l›r. Bu birkaç günlük hayât, e¤er dünyâ ve âh›retin en k›ymet-
li insan› olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olarak geçirilirse, se’âdet-i
ebediyye, sonsuz necât, kurtulufl umulur. Yoksa, Ona tâbi’ olmad›kca,
herfley hiçdir. Ona uymad›kca, her yap›lan hayr, iyilik burada kal›r, âh›ret-
de ele birfley geçmez. Fârisî beyt tercemesi:

Muhammed “aleyhisselâm”, yüzü suyudur cihân›n,
kap›s›n›n topra¤› olm›yan toprak alt›nda kals›n!

Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ Âlihi ve sellem” uymak fle-
refine kavuflmak için, dünyâda olan herfleyden yüz çevirmek lâz›m olmaz.
Böyle yapmak çok zor olur. E¤er, farz olan zekât verilir ise, dünyâ malla-
r›n›n hepsi terk edilmifl demek olur. Böylece insan dünyân›n zarar›ndan kur-
tulmufl olur. Çünki, bir mal›n zekât› verilince, o mal zarardan kurtulur. De-
mek ki, dünyâ mal›n› zarardan korumak için ilâc, o mal›n zekât›n› vermek-
dir. Mal›n hepsini Allah yolunda vermek, elbette dahâ iyi ve fâideli ise de,
zekât›n› ay›r›p, yerine vermek de, bu ifli görmekdedir. Fârisî beyt terceme-
si:

Gökler, Arfla göre elbet alçakd›r,
fekat yer yüzünden pekçok yüksekdir.

Demek ki, akl› olan, her iflini islâmiyyete uygun yapmak için çok çal›fl-
mal›d›r. Âlimler, sâlihler gibi, islâmiyyet adamlar›n›n k›ymetlerini bilme-
li, onlara sayg› göstermeli, edebli davranmal›d›r. ‹slâmiyyetin yay›lmas› için,
elinden geleni yapmal›d›r. Nefslerinin istekleri ard› s›ra koflanlar›, bid’at sâ-
hiblerini adam yerine koymamal›, onlar› k›ymetsiz, afla¤› tutmal›d›r. Bid’at
sâhibine k›ymet veren, islâmiyyeti y›kma¤a yard›m etmifl olur. Allahü te-
âlân›n düflman› ve Onun Resûlünün düflman› olan kâfirleri, kendine düfl-
man bilmelidir. ‹slâm düflmanlar›n› afla¤› tutmal›, k›ymetsiz, rezîl olmala-
r› için u¤raflmal›d›r. O alçaklara hiçbir zemân ve hiçbir yerde sayg› göster-
memelidir. Onlarla görüflmemeli, hiç buluflmamal›d›r. O düflmanlara hep
sert davranmal›, elden geldi¤i kadar, yüzlerini görmemeli, ifle kar›fld›rma-
mal›d›r. Onlara bir ifl düflerse, onlars›z olam›yacak ise, abdesthâneye gider
gibi, istemiyerek ve üzülerek ifl bitinceye kadar, yard›mlar› istenebilir. O
yüce ceddinizin “aleyhi ve alâ âlihissalevât vetteslîmât” sevgisine kavufldu-
ran, kurtulufl yolu iflte budur. E¤er bu yoldan ilerlenmezse, o yüksek huzû-
ra kavuflmak pek güç olur. Bize yaz›klar olsun! Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada!

Dahâ çok yazarak sizi usand›rmak istemiyorum. Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim sana, incitmekden sak›nd›m,
sözüm çok ise de, anlatmakdan s›k›ld›m.
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166
YÜZALTMIfiALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Emîne yaz›lm›fld›r. Dünyân›n birkaç
günlük hayât›na aldanmama¤› ve bu k›sa zemânda, çok zikr ederek, kalb
hastal›¤›n› giderme¤e çal›flmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Yavrum! Annenin yavrusuna karfl› yapd›¤› gibi, dahâ ne zemâna kadar
kendine böyle titreyeceksin? Dahâ ne güne kadar, nefsin için üzülecek, s›-
k›nt›lara düfleceksin? Yak›nda, elbet öleceksin! O hâlde, kendini ve herke-
si ölmüfl bil! Duymaz, k›m›ldamaz bir tafl gibi düflün! Zümer sûresi, otuzun-
cu âyetinde meâlen, (Sen elbette öleceksin! Onlar da elbette ölecekler!) bu-
yuruldu. Bu k›sa zemânda, yap›lmas› gerekli en mühim fley, çok zikr yapa-
rak, kalbi hastal›kdan kurtarma¤› düflünmekdir. Çabuk biten bu zemânda,
Allahü teâlây› hât›rlayarak, ma’nevî hastal›¤a ilâc yapmak en büyük vazî-
fe olmal›d›r. Allahdan baflkas›na düflkün olan bir gönülden hiç hayr umu-
lur mu? Dünyâya e¤ilmifl olan rûhdan, nefs-i emmâre dahâ iyidir. Orada,
hep kalbin selâmetini isterler. Rûhun, kurtulmufl olmas›n› ararlar. Biz, k›-
sa görüfllüler ise, hiç durmadan rûhumuzu ve kalbimizi bu dünyâya ba¤la-
yacak sebebleri elde etme¤i düflünmekdeyiz. Yaz›klar olsun! Yaz›klar ol-
sun! Ne yapal›m? Âl-i ‹mrân sûresi, yüzonyedinci âyetinde meâlen, (Alla-
hü teâlâ onlara zulm etmedi. Onlar, kendilerine zulm ediyorlar) buyurul-
du. Za’îf oldu¤unuz için üzülmeyiniz! ‹nflâallahü teâlâ s›hhat ve âfiyet bu-
lursunuz. Bu fakîr, sizden ümmîdsiz de¤ilim. Fakîrin çamafl›r›ndan istemifl-
siniz. Gömlek gönderildi. Bunu giyiniz ve fâidesini bekleyiniz ki, çok be-
reketlidir. Fârisî beyt tercemesi:

Masal sanana, masal gibi olur,
k›ymet bilene, çok fâideli olur.

Do¤ru yolda olanlara ve Muhammed aleyhisselâma uyanlara, selâm
olsun!

167
YÜZALTMIfiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Herdîram-› Hinde yaz›lm›fld›r. Allahü teâlâya ibâdet etme-
¤i ve kendi yapd›¤› tanr›lara tap›nmakdan sak›nma¤› dilemekdedir:

‹ki mektûbunuz geldi. ‹kisinde de, bu fakîrleri sevdi¤iniz, bunlara s›¤›n-
d›¤›n›z yaz›l› idi. Bir kimseye bu devleti ihsân ederlerse ne büyük ni’met
olur. Fârisî beyt tercemesi:

Bildirmesi lâz›m olan› söyledim sana!
‹ster k›ymetini bil, istersen dar›l bana.

‹yi dinle ve iyi anla ki, bizim ve sizin ve hattâ herfleyin, yerlerin, gökle-
rin, yüksekliklerin, alçakl›klar›n yaratan›, varl›kda durduran› birdir. Nas›l
oldu¤u anlafl›lamaz. Benzeri ve orta¤› yokdur. fiekli ve görünüflü olmaz. Ba-
ba, çocuk de¤ildir. Onun gibi, Ona benzer birfley düflünülemez. Onun bir-
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fley ile birleflmesi, bir fleyde bulunmas›n› düflünmek çok çirkin olur. Bir yer-
de bulunmas›, bir yerde görünmesi olamaz. Onda zemân yokdur. Zemân›
O yaratm›fld›r. Bir yerde de¤ildir. Heryeri O yaratm›fld›r. Hep var idi. Var-
l›¤›n›n bafllang›c› yokdur. Hep vard›r. Varl›¤›n›n sonu olmaz. Her iyilik ve
yükseklik Onda vard›r. Hiçbir kusûr ve afla¤›l›k Onda olamaz. ‹flte bunun
için, ma’bûd olma¤a, tap›nma¤a hakk› olan yaln›z Odur. Tap›nma¤a lây›k
olan ancak Odur. Hindûlar›n Râm ve Kerflen denilen putlar›, Onun yarat-
d›¤› fleylerden zevall› iki dânesidir. Her ikisinin de anas› ve babas› var idi.
Râm, Ceretin o¤lu ve Leknenin kardefli idi. Sîtan›n kocas› idi. Râm, ken-
di çoluk çocu¤unu koruyamam›fld›. Baflkalar›n› nas›l koruyabilir? ‹yi dü-
flünmek lâz›md›r. Câhillere uymamal›d›r. Yerleri gökleri yaratana, Râm ve
Kerflen gibi ismler takanlara milyonlarca yaz›klar olsun! Bunlar›n hâli, bü-
yük bir pâdiflâha, afla¤› bir çöpçünün ismini takanlara benzemekdedir.
Râm ile Rahman› ayn› fley sanmak, ne akls›zl›kd›r? Yaratan, yaratd›¤› ile
bir olur mu? Anlafl›lamayan birfley, bilinen fleylere benzetilemez. Onlarla
birleflemez. Râm ve Kerflen yarat›lmadan önce, âlemlerin yaratan›na Râm
ve Kerflen denilmiyordu. Bunlar yarat›ld›kdan sonra, ne oldu ki, o eflsiz olan
ulu Allaha, Râm ve Kerflen denildi? Râm ve Kerflenin ismleri, yerlerin, gök-
lerin sâhibinin ad› san›ld›! Olamaz, olamaz, hiç olamaz! Gelip geçmifl olan,
yüzyirmidörtbine yak›n Peygamberlerin hepsi “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” insanlar›, yaln›z bir yaratana ibâdet etme¤e ça¤›rd›lar. Ondan bafl-
kas›na tap›nma¤› yasak etdiler. Bütün Peygamberler, kendilerinin âciz bi-
rer mahlûk olduklar›n› söylediler. Allahü teâlân›n büyüklü¤ünden, kuvve-
tinden korkarlar ve titrerlerdi. Hindûlar›n tap›nd›klar› kimseler ise, herke-
sin, kendilerine tap›nmas›n› istediler. Kendilerini ma’bûd olarak tan›td›lar.
Bir yaratan›n varl›¤›na inan›yorlard›. Fekat, Onu kendilerine hulûl etmifl,
kendileri ile birleflmifl san›yorlard›. Bunun için, herkesin kendilerine tap›n-
mas›n› istiyorlard›. Kendilerine tanr› diyorlard›. Her kötülü¤ü yap›yorlar-
d›. Tanr›, her istedi¤ini yapar ve yaratd›¤› fleyleri istedi¤i gibi kullan›r di-
yorlard›. Bunlar gibi, dahâ nice bozuk ve saçma sözleri vard›. Kendileri sa-
p›tm›fl, baflkalar›n› da sapd›rm›fllard›. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” böyle de¤ildiler. Baflkalar›na yasak etdikleri kötülüklerden ken-
dileri de ençok sak›n›rlard›. Kendilerinin de, herkes gibi insan olduklar›-
n› söylerlerdi. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Yollardaki ayr›l›¤› gör! Nerden nereye?

168
YÜZALTMIfiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Emkenegî hazretlerinin o¤lu hâce Muhammed Kâs›-
ma “kaddesallahü sirrehümel’azîz” yaz›lm›fld›r. Ebû Bekr-i S›ddîk›n yolu-
nun yüksekli¤i bildirilmekde, bu yolu bozanlardan ac› ac› flikâyet edil-
mekdedir:

Bütün varl›klar›n yaratan› olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamber-
lerin en üstününe “sallallahü aleyhi ve sellem” bizden salât ve selâm olsun!
O yüce Peygamberin temiz Âline ve Eshâb›n›n hepsine iyi düâlar olsun! Me-
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flây›h-› kirâm›n yüksek soyundan olan ve Evliyân›n bizlere k›ymetli yâdi-
gâr› bulunan, siz mubârek evlâda bu yandan çok düâlar eder ve sonsuz say-
g›lar›m›z› sunar›z. Sizlere kavuflmak arzûmuzu arz ederiz. Arabî beyt ter-
cemesi:

Sevgiliye kavuflmak, ele geçer mi acabâ?
Yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada.

Yüksek bilginize sunar›z ki, bu k›ymetli yolun üstünlü¤ü ve bu yolun bü-
yüklerinin yüksekli¤i, sünnete yap›fld›klar› ve bid’atlerden kaç›nd›klar›
içindir. Bunun içindir ki, bu yüksek yolun büyükleri, yüksek sesle zikr et-
mekden bile sak›nm›fllard›r. Kalb ile sessiz zikr etme¤i emr buyurmufllar-
d›r. fiark›, kasîde, ilâhî gibi fleyler okuma¤›, raks, dans etmek gibi oyunla-
r› ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz ve dört halîfesi “r›d-
vânullahi aleyhim” zemânlar›nda olm›yan vecd ve tevâcüd, ya’nî kendin-
den geçmek, flü’ûrsuz hareket ve sözleri yasak etmifllerdir. O büyükler
zemânlar›nda bulunm›yan halvet ya’nî yaln›z bafl›na kalmak ve erba’în
ya’nî k›rk gün bir yere kapan›p çile ç›karmak yerine, insanlar aras›nda, kal-
bini Allah ile bulundurmak se’âdetine kavuflmufllard›r. Sünnete yap›flarak,
çok k›ymetli fleyler elde etmifllerdir. Bid’atden sak›narak, yüksek derece-
lere kavuflmufllard›r. Bunun için, baflka yoldan ilerleyenlerin, en son ele ge-
çirdikleri fleyler, bu büyüklere, dahâ bafllang›cda verilmifl, bunlar›n yolu, bü-
tün yollardan üstün olmufldur. O büyüklerin sözleri, kalb hastal›klar›na ilâc-
d›r. Onlar›n, ac›yarak bak›fllar› ma’nevî hastal›klara flifâd›r. Talebelerini bir
bak›flla, dünyâ ve âh›rete düflkün olmakdan kurtar›rlar. Çok k›ymetli, yük-
sek himmetleri, yard›mlar›; sevenleri, kötülüklerden, ma’nevî çukurlardan
ç›kararak, ilâhî ni’metlere kavufldurur. Fârisî iki beyt tercemesi:

Nakflibend büyükleri öyle, k›lavuzdur,
ki, yolcular›n› gizlice kavufldurur.

Kuvvetli miknât›s gibi, sevdiklerinden,
halvet ve çile fikrini çeker, atd›r›r.

Fekat flimdi, bu yol ele geçmez olmufldur. Örtülmüfl, görünmez olmufl-
dur. Bu yolda olduklar›n› söyleyenler, o büyüklerin izlerinden ayr›lm›fl, o
büyük ni’metleri elden kaç›rm›fllard›r. Her yere bafl vurmakda, k›ymetli cev-
herlere arka çevirip, birkaç saks› parças› ile oyalanmakdad›rlar. Çocuklar
gibi, tafl toprakla oyalanmakdad›rlar. S›k›nt›lar›ndan, flaflk›nl›klar›ndan, o
büyüklerin yollar›n› unutmufllard›r. Kimisi, ba¤›rarak zikr etmekde, kimi-
si flark›larla, kasîde okumakla ve oynamak, z›plamakla vakt geçirmekde-
dir. Halk aras›nda, Allahü teâlây› hât›rlayamad›klar›ndan, k›rk gün bir ye-
re kapan›p halvet yap›yorlar. Dahâ çok fluna flafl›l›r ki, bu bid’atleri yapar-
ken, o mubârek yolu kuvvetlendirdiklerini, olgunlafld›rd›klar›n› san›yorlar.
Bu y›k›c›l›klar›na, ta’mîr ve onar›m diyorlar. Allahü teâlâ, bunlara akl ve
insâf versin! Bu yolun büyüklerinin, yüksekliklerinin kokusunu bunlara du-
yursun! Nûn sûresindeki ve Sâd sûresindeki âyet-i kerîmeler hurmeti için,
sevgili Peygamberi ve onun temiz Âli hât›r› için “sallallahü teâlâ aleyhi ve
alâ Âlihi ecma’în” bunlar› gaflet uykusundan uyand›rs›n! Böyle asls›z ve
uydurma fleyler, buralarda yay›lm›fld›r. Öyle olmufl ki, büyüklerin yolu
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büsbütün örtülmüfldür. Önüne gelen, reform yapm›fl, yenilikler ortaya ç›-
karm›fl, eski, ana yol unutulmufldur. Bu ac›kl› hâli görerek, içim s›zl›yor. Bu
çöküntüyü, yüksek kap›n›zdaki hizmetcilerinize duyurmak istedim. Böy-
lece, yüre¤imdeki s›k›nt›y› giderme¤i düflündüm. Bilemiyorum ki, o yük-
sek evlâd›n hizmetinde, nas›l kimseler bulunmakdad›r? Mubârek meclisi-
nizde ne çeflid adamlar yer almakdad›r? Fârisî beyt tercemesi:

Ci¤eri yakan düflünceden gözüme uyku girmedi:
Acabâ o sevgilim, geceyi kimin ile geçirdi?

Allahü teâlâ, mubârek zât›n›z› “rahmetullahi aleyh” bu belâlar›n hep-
sinden korusun! Bu bozuk ve y›k›c› ak›nt›n›n, o flerefli kap›n›zdan içeri s›z-
mas›n› önlesin!

Muhterem efendim! Bu yüksek yola reformlar, sap›kl›klar, öyle sokul-
du ki, bize karfl› olanlar, e¤er, bu yol bid’at yoludur, bafldan bafla sap›kl›k-
d›r deseler yeri vard›r. Gece, teheccüd nemâz›n› büyük cemâ’at ile k›l›yor-
lar. Bu bid’atin, sünnet olan terâvîh gibi, câmi’lerde yap›lmas›na çal›fl›yor-
lar. Bunu büyük bir ibâdet san›yorlar. Herkesi böyle yapma¤a ça¤›r›yorlar.
Bilmiyorlar ki, nâfile nemâzlar› cemâ’at ile k›lman›n mekrûh oldu¤unu
f›kh âlimleri bildirmifldir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Allahü te-
âlâ, o âlimlerin çal›flmalar›na bol bol iyilikler versin! Âlimlerden birkaç›na
göre, nâfile nemâzlar›n cemâ’at ile k›l›nmas› mekrûh olmak için, herkese du-
yurmak, herkesi ça¤›rmak flartd›r. Câmi’in bir köflesinde cemâ’at ile k›lmak
mekrûh olmaz demifllerdir. Cemâ’at üç kifliden çok olursa mekrûh olaca¤›-
n› söz birli¤i ile bildirmifllerdir. Bundan baflka, teheccüd nemâz›n› onüç rek’at
k›l›yorlar. Oniki rek’atini ayakda k›l›yorlar. ‹ki rek’at da oturarak k›l›yor-
lar. Bu iki rek’at, bir rek’at yerine geçer diyorlar. Oturarak k›l›nan nemâ-
z›n sevâb›, ayakda k›l›nan nemâz sevâb›n›n yar›s› olur san›yorlar. Böyle bil-
meleri ve böyle yapmalar› da, sünnete uygun de¤ildir. Peygamberimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” onüç rek’at k›ld› ise de, bunun üç rek’ati vitr ne-
mâz› idi. Vitr nemâz› üç rek’at oldu¤u için teheccüd nemâz› tek rek’at oldu.
Yoksa bunlar›n zan etdikleri gibi de¤ildir. Fârisî beyt tercemesi:

Sak›nd›m lâf› uzatmakdan, iki gözüm!
kalbini k›rm›yay›m, yoksa, çokdur sözüm.

Ne kadar flafl›l›r ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin en çok bulundu¤u Mâverâ-
ünnehrde, böyle bid’atler de¤er kazand› ve bu cins bid’atler meydâna ç›k-
d›. Hâlbuki, biz fakîrler islâmiyyet bilgilerini, o büyüklerin hareketlerin-
den almakday›z. Allahü teâlâ do¤ruyu bildiricidir. Allahü teâlâ bizi ve si-
zi Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” islâmiyyeti cadde-
sinden ay›rmas›n ve bu düâya âmîn diyene Allahü teâlâ merhamet eylesin!

_________________

‹lâhî nedir bu aflk, yakd› cismü cân›m›?
Bundaki zevk baflkad›r, duyulur izhâr olmaz.
Ne tarafa giderim, b›rak›p sultân›m›,
Seni sevdi bu gönül, ölse ele yâr olmaz!
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169
YÜZALTMIfiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Abdüssamed-i Sultânpûrîye gönderilmifldir. Mürflid-i
kâmil ne zemân ve niçin lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üs-
tününe “aleyhimüsselâm” ve Onun temiz Âl ve Eshâb›na bizden selâmlar
ve düâlar olsun!

Lutf ve ihsân ederek gönderdi¤iniz k›ymetli mektûb geldi. Bizi çok sevin-
dirdi. Birfley soruyorsunuz. Yavrum! Herfleyden önce istenilecek fley ve en
çok aran›lacak fley, Allahü teâlâya kavuflduran yolu bulmakd›r. Fekat insan,
önce dünyâ ifllerine dalm›fl, birçok ihtiyâclar›na sar›lm›fl oldu¤undan pek kir-
li, çok afla¤›d›r. Allahü teâlâ ise, her bak›mdan yüksek ve kusûrsuzdur. On-
dan feyz gelmesi ve gelen feyzlerin, ma’rifetlerin al›nmas› için verici ile
al›c› aras›nda bir ba¤lant›, bir yak›nl›k yokdur. Bunun için, bu yolu bilen ve
gören bir k›lavuz elbette lâz›md›r. Bu k›lavuzun, hem al›c› ile, hem verici ile
ba¤lant›s› olmas› flartd›r. Ancak böyle olursa, arac›l›k yapabilir. Al›c›, veri-
ciye yaklafld›kça, k›lavuz kendini aradan çekme¤e bafllar. Tâlib ya’nî al›c›,
matlûba tâm ba¤lan›nca, rehber aradan büsbütün kalkar. Tâlibi, matlûba, ara-
c› olmadan kavufldurur. Bunun içindir ki, bafllang›çda ve yolda iken, aran›-
lan fley, rehberin aynas›ndan baflka hiçbir yerde görülemez. Sona erenlere,
rehberin aynas› olmadan, matlûb kendini gösterir. Vasl-› uryânî hâs›l olur.
Bu zemân, pîr araya girerse, bafl›n› keserim denilmesi, sersemce, abdalca bir
sözdür. Do¤ru yolda olanlar, böyle konuflmazlar. Edebsizlik etmezler. Her
istediklerini pîrin bereketinde ararlar ve bulurlar. Vesselâm.

170
YÜZYETM‹fi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Nûra yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n emrlerini yapmak ve
yasaklar›ndan sak›nmak lâz›m oldu¤u gibi, insanlar›n haklar›n› gözetmek
ve onlarla iyi geçinmek de lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i, sevdi¤i kullar›na selâmlar ol-
sun! Ey akll› kardeflim! Allahü teâlân›n emrlerini yapmak ve yasaklar›ndan
kaçmak lâz›m oldu¤u gibi, insanlar›n haklar›n› ödemek ve onlarla iyi geçin-
mek de lâz›md›r. (Allahü teâlân›n emrlerini büyük bilmek ve Onun yaratd›k-
lar›na ac›mak lâz›md›r) hadîs-i flerîfi, bu iki hakk› yerine getirmek lâz›m ol-
du¤unu göstermekdedir. Bu iki hakdan yaln›z birini gözetmek kusûr olur. Bir
bütünün, bir parças›, onun hepsi demek de¤ildir. Bundan anlafl›l›yor ki, in-
sanlardan gelen s›k›nt›lara dayanmak lâz›md›r. Onlarla iyi geçinmek vâ-
cibdir. K›zmak iyi olmaz. Sert davranmak yak›flmaz. Fârisî beyt tercemesi:

Seviyorum diyenin, güzel olsa da pek,
nâzl›l›¤› b›rak›p, nâz çekmesi gerek!

Sohbetde çok bulunmufldunuz. Va’z ve nasîhatlar› çok dinlemifldiniz.
Onun için, sözü uzatm›yorum. Birkaç kelime ile k›sa kesiyorum. Allahü te-
âlâ, bizi ve sizi “kaddesallahü teâlâ esrârehümel’azîz”, islâmiyyetin do¤ru
yolunda bulundursun! Âmîn.
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171
YÜZYETM‹fiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolunda ola-
n›n, Allah için, afla¤›l›k göstermesi, kulluk vazîfelerini yapmas› ve islâmiy-
yete uymas› ve sünnet-i seniyyeye yap›flmas› ve günâhlar›n› görüp korkma-
s› lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun. Peygamberlerin efen-
disine salât ve selâm olsun. Onun temiz Âline ve Eshâb›n›n hepsine iyi dü-
âlar olsun! “sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ Âlihi ve Eshâbihi ecma’în”.

Biz fakîrlerin, Allahü teâlâya karfl› afla¤›, küçüklük düflüncesi içinde ol-
mam›z, herfleyi Ondan beklememiz, kalbi k›r›k, hep yalvar›c› ve Ona s›¤›-
n›c› olmam›z, kulluk vazîfelerini yapmam›z, islâmiyyetin d›fl›na taflmama-
m›z ve sünnet-i seniyyeye s›k› sar›lmam›z lâz›md›r. Hayrl› ifller yaparken
niyyetlerimizi düzeltmeliyiz. Kalblerimizi, dünyâya düflkün olmakdan kur-
tarmal›y›z. Her uzvumuz islâmiyyete teslîm olmal›d›r. Ayblar›m›z› görüp,
günâhlar›m›z›n çoklu¤unu düflünüp, Allahü teâlân›n intikâm almas›ndan
korkmal›y›z. ‹yiliklerimizi az görmeli, günâhlar›m›z az olsa da, çok bilme-
liyiz. fiöhret sâhibi olmakdan, insanlar aras›nda iyi tan›nmakdan çok kork-
mal›, titremeliyiz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Din ve-
yâ dünyâ ifllerinde iyi tan›narak parmakla gösterilmek, bir kimseye zarar
olarak yetiflir. Bu zarardan ancak Allahü teâlân›n korudu¤u kurtulabilir)
buyurdu. ‹nsân, niyyeti ve iflleri, ne kadar hâlis ve iyi olsa da, kendini ku-
sûrlu ve kabâhatli bilmelidir. Tesavvuf yolunda, ele geçen ni’metlere, hâl-
lere, zevklere güvenmemeli, ne kadar do¤ru ve islâmiyyete uygun olsalar
da, bunlara özenmemelidir. Dîne yapd›¤› hizmetlere, islâmiyyeti kuvvet-
lendirmesine ve insanlar›n do¤ru yola gelmelerine sebeb olmas›na güven-
memeli ve bunlarla övünmemelidir. Bu güzel iflleri, kâfirler ve fâcirler de
yapabilir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Çok olur ki, Allahü te-
âlâ bu dînini fâcir kimse ile kuvvetlendirir) buyurdu. Dînini ö¤renmek, Al-
lahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak için gelenleri, arslan ve kaplan gibi zarar-
l› bilmeli, bunun kendi harâbl›¤›na sebeb olmamas› için çok korkmal›d›r.
Talebe gelince, kendinde sevinç duyarsa, bunu küfr ve flirk bilmelidir. He-
men tevbe, istigfâr ederek bu sevinci gidermelidir. Onun yerine korku ve
üzüntü yerleflinceye kadar u¤raflmal›d›r. Hele, talebenin mal›nda gözü ol-
makdan, ondan fâide beklemekden çok sak›nmal›d›r. Böyle olursa, talebe
istifâde edemez ve pîrin harâb olmas›na sebeb olur. Çünki bu yolda, yal-
n›z hâlis din isterler. Zümer sûresinin üçüncü âyetinde meâlen, (Biliniz ki,
Allahü teâlâ için olan din, yaln›z Onun için olan hâlis dindir) buyuruldu.
Allahü teâlân›n kat›nda flirke hiçbir sûretle yol yokdur. Kalbe gelen her s›-
k›nt› ve karart›, tevbe, istigfâr ve piflmânl›k ile ve Allahü teâlâya s›¤›narak,
kolayca giderilebilir. Fekat, bu alçak dünyâ için gelen karart›, leke, kalbi
büsbütün karart›r, harâb eder. Bunu temizlemek çok güç olur. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Dünyâya düflkün olmak, günâhlar›n
bafl›d›r) hadîs-i flerîfi çok do¤rudur. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, dünyâya
düflkün olmakdan kurtars›n! Dünyâya düflkün olanlar› sevmekden ve on-
larla arkadafll›k etmekden, düflüp kalkmakdan korusun! Çünki o, öldürü-
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cü zehrdir ve iyi olmaz bir hastal›kd›r ve büyük belâd›r ve bulafl›c› hasta-
l›kd›r. Akll› kardeflim fleyh Hamîd yan›n›za gelmekdedir. Ondan iflitece¤i-
niz yeni, tâze haberlerin k›ymetini biliniz. Gerisini, buluflunca bildiririm.

172
YÜZYETM‹fi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Bedî’uddîn hazretlerine yaz›lm›fld›r. Büyüklerden çok
az›na bildirilmifl olan birkaç gizli bilgi aç›klanmakdad›r. Bu derecede, ârif
kendini islâmiyyetden d›flar› san›r. Bunun sebebi ve islâmiyyete uygunlu-
¤u bildirilmekdedir:

Önce, Allahü teâlâya hamd ederim ve Onun Resûlüne “sallallahü aley-
hi ve sellem” salât ve selâm ederim.

K›ymetli kardeflim! ‹yi biliniz ki, islâmiyyetin bir d›fl görünüflü vard›r,
bir de içi, özü vard›r. D›fl›n›, âlimler bildirmifllerdir. ‹çini, özünü, tesavvuf
büyükleri anlam›fllard›r. ‹slâmiyyetin görünüflünde ilerlemek, mahlûkla-
r›n sonuna kadard›r. Bundan sonra, e¤er vücûb derecelerinde yükselmek
nasîb olursa, d›fl ile iç birbiri ile birleflir. Bunlarla, fiân-ül-ilme kadar yük-
selir ki, buras› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mebde-i te’ayyü-
nüdür. Bundan sonra, ilerlenirse, islâmiyyetin içi de, d›fl› da, yolda kal›r.
Ârif, fiân-› hayâtda yükselir. Bu fiân›n, mahlûklar ile hiç benzerli¤i, ilgisi
yokdur. Hakîkî fiânlardand›r. ‹zâfet s›fatlar› bile, oraya yaklaflamaz. Bu fiân,
maksad›n kap›s› gibidir. Matlûbun bafllang›c›d›r. Bu derecede, ârif, kendi-
ni islâmiyyetden d›flarda bulur. Allahü teâlâ korudu¤u için islâmiyyetin in-
celiklerinden bir inceli¤i bile elden kaç›rmaz. Bu büyük ni’mete kavuflmak-
la flereflenenler çok az, hem de pekçok azd›r. Tesavvuf yolcular›n›n ço¤u,
bu makâm›n gölgelerine varabilmifllerdir. Çünki her yüksek makâm›n,
alt›nda gölgesi vard›r. Gölgeye varanlar, islâmiyyetden d›flar›ya ç›kd›k
sanm›fllard›r. Kabu¤u soyduklar›n›, öze kavuflduklar›n› zan etmifllerdir. Bu-
ras›, tesavvuf yolculu¤unun tehlükeli yeridir. Za’îf olanlardan ço¤u, bura-
da yoldan ç›km›fl, mülhid ve z›nd›k olmufllard›r. ‹slâmiyyetden ayr›lm›fllar,
hem kaym›fllar, hem de baflkalar›n› yuvarlam›fllard›r. Büyükler aras›nda,
vilâyet derecelerinden birine kavuflanlar ve o yüksek makâm›n gölgelerin-
den birisinde, bu ma’rifeti edinenler, o makâm›n kendine varamam›fl ise-
ler de, Allahü teâlâ bunlar› korumakdad›r. ‹slâmiyyetin edeblerinden bir
edebi elden b›rakmazlar. Bu ma’rifetin iç yüzünü anlamasalar ve iflin özü-
nü kavramasalar da, islâmiyyetden k›l kadar ayr›lmazlar. Allahü teâlân›n
lutfü ve ihsân› ile, sevgili Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” sa-
dakas› olarak, bu bilmece bu fakîre çözülünce, iflin özü anlafl›l›nca, az bir-
fley aç›klamak uygun oldu. Belki, nâk›slar› do¤ru yola getirir ve olgunla-
ra iflin iç yüzü ayd›nlan›r.

‹slâmiyyetin emrleri, yasaklar›, hem bedenedir, organlarad›r, hem de kal-
bedir. Çünki nefsin temizlenmesi, bu ikisinin islâmiyyete uymas›na ba¤l›-
d›r. ‹flte, o makâma eriflen büyüklerde, islâmiyyetden d›flar› aflan, bu ikisin-
den baflka olan latîfelerdir. ‹slâmiyyete uymas› lâz›m gelen bu iki parça, her
zemân uymakdad›r. Baflka latîfelere, islâmiyyete uymak için emr olun-
mam›fld›r.
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Tesavvuf yolunda ilerlemeden önce, befl latîfe birbirleri ile birleflmifl idi.
Rûh, s›r, hafî ve ahfâ latîfeleri, kalbden ayr› de¤illerdi. Seyr ve sülûk deni-
len o yolculukda, befl latîfe birbirinden ayr›ld›. Herbiri, kendi yerine var›p
yerlefldi. Böylece, hangisinin islâmiyyete uymakla vazîfeli oldu¤u, hangi-
lerinin vazîfeli olmad›klar› anlafl›ld›.

Süâl: O makâmda, ârif, bedenini ve kalbini de, islâmiyyetin d›fl›nda
buluyor. Bunun sebebi nedir?

Cevâb: Böyle bulmak, do¤ru bir bulufl de¤ildir. Böyle sanmakdad›r.
Kalbini ve bedenini, çok latîf olan, baflka latîfeleri gibi görmekdedir. Bun-
lar› da, onlar gibi, islâmiyyetin d›fl›nda sanmakdad›r.

Süâl: Beden ve kalb, islâmiyyetin görünüflüne uymakla vazîfeli olduk-
lar› gibi, islâmiyyetin özü, kalbin d›fl›na da yay›lmakdad›r. Böyle olunca, is-
lâmiyyetden d›flar› ç›kmak, ne demek oluyor?

Cevâb: ‹slâmiyyetin özü, rûh ve s›r latîfelerini aflamaz. Hafî ve ahfâya
eremez. ‹slâmiyyetden d›flarda kalanlar da bu ikisidir. Herfleyin do¤rusu-
nu ancak Allahü teâlâ bilir.

Allahü teâlâ bizi ve bütün müslimânlar› Peygamberlerin en üstününe uy-
makla flereflendirsin “aleyhi ve aleyhim ve alâ âlihim salevâtü vetteslîmâ-
tü etemmühâ ve ekmelühâ”!

173
YÜZYETM‹fiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mân “kaddesallahü sirrehül’a-
zîz” hazretlerine yaz›lm›fld›r. Bir sorusuna cevâbd›r:

Önce, Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne “sallallahü aleyhi ve sellem”
selâm ederim.

Yüksek seyyid hazretleri! Soruyorsunuz ki:

Kelime-i tevhîd söylerken, (Lâ) deyince, görülen ve bilinen herfleyi
yok bilmek lâz›md›r. Çünki, Allahü teâlâ istenilmekdedir. O da, görülen ve
bilinen fleylerden baflkad›r. Hiçbirine benzemez. Böyle olunca Muhammed
aleyhisselâm›n gördü¤ünü de yok bilmek lâz›m gelecekdir. Allahü teâlâ,
Onun gördü¤ünden de baflka olacakd›r.

Cevâb: Ey kardeflim! Muhammed “aleyhisselâm” o kadar çok yüksek ol-
makla birlikde, yine insan idi. Yok iken yarat›lm›fl bir mahlûk idi. ‹nsan, in-
sanlar›n yaratan›n› nas›l kavr›yabilir? Mahlûk olan, hep var olandan ne an-
l›yabilir? Yoklukdan gelen, yok olm›yandan ne elde edebilir? Tâhâ sûre-
sinin yüzonuncu âyetinde meâlen, (Onu anl›yamazlar, kavr›yamazlar) bu-
yuruldu. fieyh Ferîdeddîn-i Attâr “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki:

Görmezmisin ki, Peygamber gibi bir sultân,
o fakr ile eremedi, u¤raflma, hemân!

Ey k›ymetli kardeflim! Buray› biraz aç›klamak gerekiyor. Dikkatle oku-
yunuz! (Lâ ilâhe illallah) kelimesinin iki makâm› vard›r. Biri yok etmek-

– 214 –



de, ikincisi var etmekdedir. Bu varl›¤›n ve yoklu¤un da ikifler yüzleri var-
d›r. Birinci bak›mdan, bât›l tanr›lar›n ibâdete haklar› yok edilmekde ve hak
olan ma’bûdün ibâdete hakk› var oldu¤u bildirilmekdedir. ‹kinci bak›mdan
ise, maksûd olm›yan ve matlûb olm›yan maksadlara olan ba¤lant›lar yok
edilmekde ve hakîkî matlûba olan ba¤l›l›¤›n varl›¤› bildirilmekdedir. Bafl-
lang›çda, birinci bak›mdan yükseklik, bilinen ve görülen her fleyi (Lâ)
derken yok eylemekdir ve varl›k makâm›nda, (‹llâ) demekden baflka bir-
fley düflünmemekdir. Birkaç zemân böyle yaparak kalb gözü kuvvetlendik-
den sonra, (‹llâ) derken, varl›¤› söylenen hakîkî var olan da, yok edilenler
gibi görünme¤e bafllar. Fekat sâlik, o görülenden baflkas›n› aramakda, on-
dan baflkas›n› istemekdedir. Çünki bu kemâlin bafllang›c›nda, (Lâ) derken,
yok bilinen herfley, ibâdete haklar› olm›yan mahlûklar idi. Bu kelime-i
tevhîdi çok söylemenin bereketi ile, ibâdete hakk› olan ma’bûddan ayr›l-
m›fllard›r. Fekat, kalb gözü kuvvetli olmad›¤› için, ibâdete hakk› olan ve (‹l-
lâ) derken var bilinen vücûb ya’nî dâimî varl›k mertebesini görmiyordu. O
makâmda, (‹llâ) demekden baflka birfley bilmiyordu. Kalb gözü kuvvetle-
nince, var düflünülen de, yok bilinenler gibi görüldü. Vücûb mertebesinde
ismler ve s›fatlar da bulundu¤u için ve sâlik, herfleyden ayr› bir var› istedi-
¤i için, istedi¤ini ismlerin ve s›fatlar›n ötesinde aramakdad›r. Çünki, her-
fleyden ayr› olan var mertebesinde, ibâdete hakk› olmak da, ibâdete hak-
k› olmamak gibi yokdur. Fârisî beytler tercemesi:

Âfl›k›n gönlü bir güzele tak›l›nca,
râhat eder mi, baflkas›na kavuflunca?

Yüz demet fesle¤en verseler bir bülbüle,
koklamaz hiç onu, yine gider bir güle.

Nilüfer otu, günefle olunca âfl›k,
ondördüncü ay› görmek ister mi art›k?

Ci¤eri yanan, arar hep suyun tad›n›,
çok fleker verseler de, hiç be¤enmez an›.

‹kinci bak›mdan, maksûd olm›yan, aran›lmayan maksadlar› yok etmek idi.
Bunun en yüksek mertebesi, vücûb mertebesini görme¤i de, mahlûklar›n
mertebelerini görmek gibi, (Lâ) derken, yok etmekdir. (‹llallah) derken de,
bu kelimeden baflka hiçbirfleyi düflünmemekdir. Fârisî, iki beyt tercemesi:

Kuflumdan nas›l haber vereyim sana?
Ankâ ile yaflar hep, gitmez bir yana.

Ankâ diye ismini duymufl insanlar,
kuflumun isminiyse, hiç bilmez onlar!

Yüksek yarad›l›fll›, ileri görüfllü olanlar, öyle bir maksad› ararlar ki,
ele geçemez. Hattâ, ne oldu¤u anlafl›lamaz. Cennetde, Allahü teâlâ elbet
görülecekdir. Fekat nas›l görülece¤ini düflünürsek hiç anl›yamay›z. Herkes,
âh›retde görece¤iz diye sevinmekdedir. Hâlbuki ben, hiç görülemiyecek bir
maksada tutulmuflum. Arad›¤›mdan hiçbirfleyin bilinmesini istemiyorum.
‹flitilsin, fekat hiç kavuflulmas›n. Bilinsin, fekat hiç görülmesin diyorum. Ne
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yapay›m. Beni böyle yaratm›fllar. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Herkes, bir ifl için yarat›lm›fld›r!
Bu mertebede, çok flaflk›n isem de, edebi gözeterek, ç›lg›nca konuflmu-

yorum. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Benim delili¤im, usta bir sevgilidir.
Fârisî beyt tercemesi:

Ömr geçdi anlatmadan, derdimi, elemimi,
art›k sabâh oluyor, keseyim hikâyemi.

Do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed aleyhisselâm›n izinde ilerleyen-
lere, Allahü teâlâ bizden selâm eylesin!

174
YÜZYETM‹fiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun flafl-
k›nlar›, uzakl›k görünen yak›nl›k ve ayr›l›k san›lan vuslat ararlar. Yaz›lan
rü’yân›n cin te’sîri ile oldu¤u bildirilmekdedir:

K›ymetli kardeflimin güzel mektûbu geldi. Fakîrleri sevdi¤inizi ve bu yük-
sek insanlara s›¤›nd›¤›n›z› bildirdi¤i için, bizleri çok sevindirdi. (Kifli sev-
di¤i ile berâberdir) hadîs-i flerîfi, büyük müjdedir. Fekat, bu yolun âfl›kla-
r›, bu kadarla doymazlar. Yak›nl›k görünen uzakl›kla sevinmezler. Uzak gö-
rünen bir yak›nl›k ve ayr›l›k görünen bir kavuflmak ararlar. ‹flin gecikdiril-
mesine, sonraya b›rak›lmas›na râz› olmazlar. Tenbelli¤i, gericili¤i çirkin bi-
lirler. K›ymetli dakîkalar›, yald›zl› pislikler için elden kaç›rmazlar. Ömür
sermâyesini, sonu gelmez hayâller arkas›nda geçirmezler. Yüksekleri b›ra-
k›p, alçaklara bakmazlar. Be¤enileni verip, gadab olunan›, k›z›lan› almaz-
lar. Tatl› ya¤l› yemeklere aldanmazlar. ‹nce, süslü elbise için, Allahü teâ-
lâya kulluk zevk›ni vermezler. Hükümdârl›k koltu¤u gibi olan kullu¤u, pis-
lik gibi olan dünyâ ba¤l›l›¤› ile kirletmekden utan›rlar. Allahü teâlân›n mül-
künde, memleketinde, Lât ve Uzzâ putlar›n› Ona ortak yapmakdan hayâ
ederler. Kardeflim! Bu makâmda, hâlis din isterler! Zümer sûresinin üçün-
cü âyetinde meâlen, (Biliniz ki, Allahü teâlâ, ancak hâlis dîni be¤enir) bu-
yuruldu. Ortakl›k tozunu bile kondurmak istemezler. Zümer sûresinin
altm›flbeflinci [65] âyetinde meâlen, (Birfleyi ortak edersen, ibâdetlerini, iyi-
liklerini elbette yok eder!) buyuruldu. Bir ân, kendinizi düflününüz! E¤er,
ortak kat›lmam›fl bir dîniniz varsa, size müjdeler olsun! E¤er böyle de¤il-
se, bafl›n›za belâ gelmeden önce çâresine baflvurunuz!

Yazd›¤›n›z rü’yâ, cin görünmesidir. Onun bofl iflleridir. Cinnin böyle, bo-
zuk iflleri, tâliblerde çok görülmekdedir. Buna hiç üzülmeyiniz! Nisâ sûre-
sinin yetmiflbeflinci [75] âyetinde meâlen, (fieytân›n aldatmas›, elbette
za’îfdir) buyuruldu. E¤er yine gelirse, (Kelime-i temcîd) okuyunuz! Ya’nî,
(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm) deyiniz! Bunu okumak, cin-
leri da¤›t›r, kovar. Do¤ru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafân›n izin-
de gidenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etem-
mühâ ve ekmelühâ”!
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175
YÜZYETM‹fiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâf›z Mahmûda yaz›lm›fld›r. Kalbin telvînlerini ve temkîni-
ni bildirmekdedir:

K›ymetli kardeflimin flerefli mektûbu geldi. Hâllerinin telvînlerinden,
ya’nî de¤iflikliklerinden birfleyler yazm›fls›n›z. Bu yolun bafl›nda da, sonun-
da da, sâlikler, hâllerin telvîninden kurtulamaz. Telvînler kalbde ise, sâlik
(Erbâb-i kulûb)dan olur. Bunlara (‹bn-ül-vakt) de denir. Kalb, telvînden kur-
tulmufl, hâllere kul olmakdan âzâd olmufl ve temkîn makâm›na yetiflmifl ise,
hâller art›k nefse gelir. Çünki nefs, kalbin yerine oturmufl, onun ifllerini gör-
mekdedir. Nefsin bu telvîni, kalbin temkîninden, ya’nî de¤iflik hâllerin gel-
mesinden kurtuldukdan sonra olur. Bu telvînin sâhibine, (Ebül-vakt) denil-
se, yeri vard›r. Allahü teâlân›n yard›m› ve yaln›z Onun ihsân› ile nefs de, bu
telvînden kurtularak, temkîne ve itmînâna kavuflursa, telvînler çeflidli mad-
delerden yap›lm›fl olan bedene gelir. Bu telvîn, art›k hiç gitmez. Çünki be-
den, temkîne kavuflamaz. Beden, latîfelerin en üstünü olan ahfâya benzese
de, temkîne kavuflamaz. Ahfâya gelen temkînden bedene de bulafl›rsa da,
kendi telvînleri yine yok olmaz. Herfleyde asla bak›l›r. Dallara, kollara ba-
k›lmaz. Bu makâma eren kimse, üstünlerin üstünü olur. Tâm ebül-vakt ifl-
te budur. (Allahü teâlâ ile, öyle vaktim vard›r ki, aram›za melek de giremez)
hadîs-i flerîfinde bildirilen vakt için, bir ân diyenler oldu¤u gibi, uzun sürmek-
dedir diyenler de oldu. ‹kisi de do¤rudur. Yukar›da bildirildi¤i gibi, insan›n
ba’z› latîfeleri için, az olur ve k›sad›r. Baflka latîfeleri için ise, uzun sürer.

Sözün k›sas›, zâhiri, ya’nî görünen organlar›, parlak islâmiyyete uygun
olarak kullanmal›, bât›n için, ya’nî kalb ve öteki latîfeler için, al›nan der-
si çok yapmal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Bu sonsuz okyânûsda kurba¤a gibi,
el ayak oynat, zîrâ derindir dibi!

K›ymetli kardeflimiz Muhammed S›ddîk, Egre flehrindedir. Sizinle bu-
luflmas›, onun için büyük ni’met olacakd›r.

176
YÜZYETM‹fiALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed S›ddîka yaz›lm›fld›r. Dakîkalar› k›ymet-
lendirmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Ha-
dîs-i flerîfde, (Bir kimsenin iyi müslimân oldu¤u, lüzûmlu fleylerle u¤ra-
fl›p, fâidesiz fleylerden uzaklaflmas› ile belli olur) buyuruldu. Bunun için,
zemânlar› k›ymetlendirmek lâz›md›r. Böylece, fâidesiz, bofl yere vakt
öldürmekden kurtulmufl olursunuz. fii’r, kasîde ya’nî mevlid-i nebî oku-
ma¤› baflkalar›na b›rak›p, sessizce, bât›ndaki nisbeti muhâfaza etme¤e ça-
l›flmal›d›r. Arkadafllar›n toplanmalar›, bât›n›n da¤›lmamas› içindir. Öte-
den beriden konuflmak için de¤ildir. Bunun için, bir köfleye çekilmeyip,
birlikde bulunma¤› be¤enmifllerdir. Bât›n›n toparlanmas›n›, toplulukda

– 217 –



aram›fllard›r. Gönül toplulu¤unu bozan toplant›lardan kaç›nmak lâz›m-
d›r. Bât›n›n toplulu¤unu bozm›yan herfley mubârekdir. Bozanlar ise,
u¤ursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaflamal›d›r ki, yan›nda bulunanlar›n bâ-
t›nlar› toparlans›n. Onlar› gönül da¤›n›kl›¤›na düflürmemelidir. Kendini
toparlamal›, konuflmamal›d›r. Nutk çekecek, dedikodu yapacak zemân de-
¤ildir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Ders verecek, keflflâf tefsîri okuyacak zemân de¤il!
Vesselâm.

177
YÜZYETM‹fiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Cemâleddîn Hüseyn-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. ‹’tikâd›, Ehl-i
sünnet i’tikâd›na göre düzeltmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Hâce Cemâleddîn-i Hüseyn, gençlik zemân›n› büyük ni’met biliniz! El-
den geldi¤i kadar, bu zemân›, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u iflleri yapmakla ge-
çiriniz! Bunun için de, herfleyden önce, i’tikâd›, Ehl-i sünnet âlimlerinin bil-
dirdiklerine göre düzeltmek lâz›md›r. ‹kinci olarak f›kh bilgisini ö¤renme-
li ve iflleri, bu bilgiye uygun yapmal›d›r. Ancak bunlardan sonra, tesavvuf yo-
lunda ilerleme¤e s›ra gelir. Bunlar› yapabilen, felâketlerden kurtulur. Yap-
m›yanlar kurtulamaz. Hâce Muhammed Sâlihin çocuklar›na yard›m ediniz!
Onlara yard›m, babalar›na yard›m demekdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Aran›lan hazîneyi gösterdim sana!
Vesselâm.

178
YÜZYETM‹fiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Muzaffere yaz›lm›fld›r. Âlemlerin efendisine uymak
lâz›m geldi¤i bildirilmekdedir: 

Allahü teâlâ, ecrinizi artd›rs›n ve k›ymetinizi yükseltsin, ifllerinizi ko-
laylafld›rs›n ve kalbinizi geniflletsin! Resûlullah›n ahlâk› ile ahlâklanm›fl bir
zâta ihsân yapma¤› ve herkesle iyi geçinme¤i hât›rlatma¤a ne lüzûm var-
d›r? Ona karfl›, bunlar› söylemek, sayg›s›zl›k olabilir. ‹nsan muhtâc oldu-
¤u zemân kurtdan, kufldan meded umar. Za’îf ve âciz kimselerden de ih-
sân bekler. Bunun için, bafl›n›z› a¤r›t›yorum. Muhtâclar›n imdâdc›s› olmak
istiyorum. K›ymetli efendim! ‹hsân, kime yap›l›rsa yap›ls›n, çok iyidir.
Fekat yak›n olanlara ihsân etmek dahâ iyidir. Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” komflular›n haklar›n› gözetme¤e o kadar önem verirdi ki, Es-
hâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” komflulara da, ölüden mîrâs düflecek san-
m›fllard›. Fârisî iki beyt tercemesi:

Öyle yak›n olduk ki, birbirimize,
Sen bir günefl, biz de sanki birer gölge.
Ne olur ey, kimsesizlerin kimsesi,
Lutfüne kavuflsa, komflular›n hepsi!

Vesselâm.
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179
YÜZYETM‹fiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân›n o¤lu mîr Abdüllaha yaz›lm›fld›r.
Nasîhat vermekdedir:

K›ymetli yavrum! Cenâb-› Hak, hayrl› ifllerinizde yard›mc›n›z olsun!
Gençlik ça¤›n›n k›ymetini biliniz! Bu k›ymetli günlerinizde, islâmiyyet
bilgilerini ö¤reniniz ve bu bilgilere uygun olarak yaflay›n›z! K›ymetli öm-
rünüzü fâidesiz, bofl fleyler arkas›nda geçirmemek için ve oyunla, e¤lence
ile geçirmemek için çok uyan›k olunuz!

Yüce baban›z, birkaç gün sonra, inflâallahü teâlâ, sizlere kavuflacakd›r.
O gelinceye kadar, yan›n›zda bulunanlara göz kulak olunuz! Fârisî m›sra’
tercemesi:

Merd isen, kendine baba ol!

180
YÜZSEKSEN‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Emkenegî hazretlerinin o¤lu hâce Ebül-Kâs›ma yaz›lm›fl-
d›r “kaddesallahü esrârehümel’azîz”. Bu yolun büyüklerinden, ismleri
flafl›r›lan birkaç› üzerinde bilgi istemekdedir:

Sayg› de¤er efendim! Yüksek hocam›z Muhammed Bâkî “aleyhirrahme”
hazretlerinden ö¤rendi¤imize göre, hâce-i Ahrâr hazretleri ile, mevlânâ hâ-
ce Emkenegî “kaddesallahü esrârehümel’azîz” hazretleri aras›nda bulunan
pîrlerimiz iki idi. Bu iki büyükden biri, Mevlânâ hazretlerinin yüksek ba-
bas› Mevlânâ Dervîfl Muhammeddir. ‹kincisi, Mevlânâ Dervîfl Muham-
medin day›s› Mevlânâ Muhammed Zâhiddir “kaddesallahü esrârehümel’a-
zîz”. Geçenlerde, meflîhatden hâce Muhammed Mahmûd buraya geldi.
‹lk görüflmemizde, Mevlânâ hazretlerinden söz açd›. Mevlânâ kimseden izn
almam›fld›r. Bunun için, önceleri talebe kabûl etmezdi. Ölümüne yak›n,
fleyhlik yapma¤a bafllad›, dedi. Kendisi çok yüksek idi. Cevâb olarak: Mâ-
verâ-ün-nehr âlimlerinin hepsi, onun üstünlü¤ünü söylemekdedir. Böyle bir
kimsenin, izn almadan talebe yetifldirme¤e kalk›flmas› nas›l düflünülebilir?
Böyle yapmak, h›yânet olur. Hiçbir müslimân›n böyle yapaca¤› düflünüle-
mez. Nerde kald› ki, din büyükleri için düflünülsün, denildi. Buna karfl›l›k,
hâce Hâvend Mahmûd dedi ki: Birgün, Mevlânâ hâce Kelân Dehbîdî ya-
n›ma gelmifldi. Hâce karpuz yiyordu. Mevlânâ da istedi. Hâce, (Sizin kar-
puzunuz temâmd›r) dedi. Mevlânâ da, (Karpuzumuzun temâm oldu¤una
siz flâhid olur musunuz?) dedi. (Evet, karpuzunuzun temâm oldu¤una flâ-
hid olurum) dedi. Mevlânâ, o zemândan beri, talebe yetifldirme¤e bafllad›,
dedi. Hâce Hâvendin bu sözü de yerinde görülmiyor. Yaln›z bu kadarc›k söz-
le, Mevlânân›n talebe yetifldirme¤e bafllamas› ve fleyhlik yapmas›, onun bü-
yüklü¤üne yak›fl›k olmuyor. Hâce Hâvend Mahmûd, dahâ sonra, Hâce-i Ah-
râr hazretleri ile, Mevlânâ hazretleri aras›nda bulundu¤u söylenen iki bü-
yük kimsenin ismleri de yanl›fld›r dedi ve baflka iki ism söyledi. Sonra, Mev-
lânâ Dervîfl Muhammedin kendi day›s›na bir ba¤l›l›¤› yokdur. Bir baflka-
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s›na ba¤l› idi dedi. Bu sözlere çok flafld›k. Bunun için, bafl›n›z› a¤r›t›yoruz
ki, bu iki büyü¤ün ismlerini, senedleri ile yaz›n›z ki, kimsenin flöyle böyle
deme¤e yüzü kalmas›n. ‹znli oldu¤unu yazman›za lüzûm görmiyoruz.
Onun büyüklü¤ü, en aç›k flâhiddir. Bununla berâber e¤er yazarsan›z, söz
atanlar›n dilleri kökünden kesilmifl olur. Hâce Hâvend Mahmûdun, bu
uygunsuz sözleri neden söyledi¤i anlafl›lamad›. Belki, bu fakîrleri küçük dü-
flürmek istemifldir. Çünki üstâd› be¤enmemek, onun talebesini hiçe saymak
olur. Bu zevâll›lar› afla¤›lamak için çok fleyler bulabilirdi. Bunu yapabilmek
için, din büyüklerine leke sürmesine ne lüzûm vard›? Yok, baflka fleyler dü-
flünerek, büyüklerin kendilerini gözden düflürmek istedi ise, bu dahâ çir-
kindir. Az bir anlay›fl› olan, bu çirkinli¤i hemen sezer. Yâ Rabbî! Do¤ru yo-
lu gösterdikden sonra, sen bizi sap›tmakdan koru! Rahmet hazînelerinden
bizlere ihsân eyle! Sen, büyük ihsânlar sâhibisin. Peygamberlerin efendi-
si hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, bu düâm›z› kabûl
eyle! Do¤ru yolda bulunanlara selâm olsun!

181
YÜZSEKSENB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mubârek o¤lu meyân Muhammed Sâd›k hazretlerine yaz›l-
m›fld›r “kaddesallahü teâlâ esrârehümel’azîz”. Süâline cevâbd›r:

Akll› o¤lum Muhammed Sâd›k “rahmetullahi aleyh” soruyor:
Süâl: Evliyâdan bir k›sm›n›, Allahü teâlâya yak›nl›k derecelerinin afla-

¤›s›nda görüyorum. Hâlbuki bunlar zühd, tevekkül, sabr ve r›zâ makâmla-
r›n›n yüksek derecelerindedirler. Bir k›sm›n› da, yak›nl›k mertebelerinin
yüksek derecelerinde görüyorum. Hâlbuki bunlar “rahmetullahi aleyhim
ecma’în”, zühd ve tevekkül gibi makâmlar›n afla¤› derecelerindedirler.
Bu makâmlar›n yüksek olmas›, yakînin fazla olmas›na ba¤l›d›r. Yakînin faz-
la olmas› da yak›nl›k ile artar. Acabâ biz mi yanl›fl görüyoruz? Yoksa, bu
makâmlar›n yüksekli¤i, yak›nl›kdan baflka birfleye mi ba¤l›d›r?

Cevâb: Bu makâmlar›n yüksekli¤i yak›n olma¤a ba¤l›d›r. Çok yak›n
olan›n yakîni fazla olur. Keflfiniz de do¤rudur. Yak›n olan, latîfelerin en la-
tîfidir. Yakîni çok olan da bu latîfelerdir. Bu makâmlar›n yüksekli¤i, yakî-
nin çoklu¤una ba¤l› oldu¤undan, o da, bu latîfelere nasîb olur. Bir büyük
Velî, çok yak›n olmad›¤› hâlde, latîfelerin en latîfinin makâmlar›ndan bi-
rinde bulunabilir ve latîfelerin en koyusuna inmemifl olabilir. Bu makâm-
da iken, yak›nl›¤› çok olan ve en koyu latîfeye ya’nî maddeden yap›lm›fl be-
den latîfesine inmifl olan bir Velîden üstün olur. Çünki, beden latîfesinde
o yak›nl›k olmad›¤› için, yakîn hâs›l olmam›fld›r. Bunun için, o makâmlar,
niçin üstün olur? Bu latîfeye dönüp inen bir Velî, bu latîfeye ba¤l› kal›r. Ön-
ce, baflka latîfelerde hâs›l olmufl olan yakînler örtülür. Beden latîfesine in-
meyen Velî böyle de¤ildir. Bu en latîf olan latîfeye ba¤l›d›r. Çok yak›nd›r
ve yakîni de çokdur ve örtülmemifldir. Bu makâmlarda bulunan “rahme-
tullahi aleyhim ecma’în” en yüksek, en üstün olur.

Geri dönmüfl olan, çok yak›nd›r ve yakîni de çok oldu¤u gibi, makâm-
lar› da yüksekdir. Fekat, bunun yüksekli¤i örtülüdür. ‹nsanlara fâideli ol-
mak için ve kendisinden istifâde olunmak için, onlar gibi olmufldur. Onlar
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gibi görünmekdedir. Bu makâm, Peygamberlere “aleyhimüsselâm” mah-
sûsdur. Bunun için, ‹brâhîm “aleyhisselâm”, kalbinin itmînân bulmas›n› is-
tedi ve yakîn hâs›l etmesi için herkes gibi, gözle görme¤e muhtâc oldu.
Uzeyr “aleyhisselâm” da buna benzer söyledi.

Geriye dönmiyen ise, kendi yakînini bildirerek, perdeler kalksa, yakî-
nim artmaz dedi. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” söyledi¤i denilen bu söz,
e¤er do¤ru ise, geri dönmeden önce söylemifldir. Çünki geri döndükden son-
ra, yakîn elde etmek için, herkes gibi o da, delîle muhtâc olur.

Bu fakîr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” geri dönmeden önce, inan›l-
mas› lâz›m gelen fleyler meydânda idi. O bilgilere yakînim, duygu organ-
lar›m ile anlad›klar›mdan dahâ çok idi. Fekat, geri döndükden sonra, o ya-
kîn örtüldü. Herkes gibi delîllere, isbât etme¤e muhtâc oldum. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

Yetifldirdikleri gibi yürüyoruz!

Vesselâm.

182
YÜZSEKSEN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Sâlih-i Külâbîye yaz›lm›fld›r. Vesveselerden flikâyet
eden Sahâbîye karfl› buyurulan hadîs-i flerîf aç›klanmakdad›r:

Birkaç kifli oturmuflduk. Vesvese ve kuruntu üzerinde konufluluyordu. Bu
arada, bir hadîs-i flerîf okundu. Eshâb-› kirâmdan birkaç›, kötü düflünceler-
den, vesveselerden flikâyet etmifldi. Resûl “aleyhisselâm” bunlara, (Bu ves-
veseler, îmân›n olgun olmas›ndand›r) buyurmufldu. Bu hadîs-i flerîfin ma’nâ-
s›n› düflünürken, hât›r›ma flöyle geldi: Îmân›n olgun olmas›, yakînin çok ol-
mas›ndand›r. Yakînin çok olmas› da, çok yak›n olanlardad›r. Kalb ve üstün-
deki latîfeler, Allahü teâlâya ne kadar çok yak›n olurlarsa, îmân ve yakîn
de çok olur. Bedene ba¤l›l›k da, o kadar az olur. Bu zemân, bedene vesve-
seler çok gelir. Uygun olm›yan vesveseler hâs›l olur. Görülüyor ki, kötü ves-
veselerin gelmesine sebeb îmân›n kâmil olmas›d›r. Nihâyetde olanlarda, uy-
gunsuz vesveseler ne kadar çok olursa, îmânlar›n›n o kadar çok olgun oldu-
¤unu gösterir. Çünki îmân kâmil olunca, latîfelerin en latîfleri, bedenden o
kadar çok s›yr›l›r. S›yr›ld›kca, ba¤lar› gevfledikce, beden boflal›r. Bulan-
ma¤a, kararma¤a bafllar. Böylece kötü düflünceler, vesveseler artar. Bafllan-
g›çda ve yolda olanlar, böyle de¤ildir. Bunlar›n vesveseleri zararl›d›r, zehr-
dir. Kalb, rûh hastal›klar›n› artd›r›r. Bunu iyi anlamak lâz›md›r. Bu bilgiler,
bu fakîrin ince bilgilerindendir. Allahü teâlâ, do¤ru yolda olanlara ve Mu-
hammed aleyhisselâm›n izinde gidenlere selâmet versin!

_________________

Gel kardeflim, inkâr etme, k›l insâf!
K›ymetli ömrünü eyleme isrâf!

Kalbini nefsin arzûsundan koru,
D›fl›n gibi için dahî olsun sâf!
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183
YÜZSEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ma’sûm-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Nasîhat vermekdedir:

Allahü teâlâ, Muhammed Mustafân›n “aleyhisselâm” nûrlu yolunda
ilerlemek nasîb etsin! Büsbütün kendine ba¤las›n! Çeflidli ba¤l›l›klar›n ve
da¤›n›k düflüncelerin kaplamas›, kalbinizin büyüklere olan ba¤l›l›¤›n› gev-
fletmez san›yorum. Siz yine, düflüncelerinizin da¤›lmas›n› önleme¤e çal›fl›-
n›z! Böylece kalbe sirâyet etmelerini önlemifl olursunuz. Matlûba kavufl-
ma¤› durduramas›nlar. Dünyân›n ve dünyâda olanlar›n, ne k›ymetleri var-
d›r ki, insan bunlar› ele geçirmek için, k›ymetli ömrünü tüketmifl olsun! Hâ-
linizi bildiriniz. Gaflet uykusu, ne zemâna kadar sürecek? Fârisî beyt ter-
cemesi:

Ey ‹nsan! Evin, tarlan, bak sana zindân olmufl!
ard›nda koflduklar›n hep, sana düflman olmufl!

Ölmeden önce, âh›rete yarayan birfley yaparsan, ne güzel! Yoksa iflin ha-
râbd›r! Kalbini temizliyecek fleylerin k›ymetini bilmeli. Bunlar› yapma¤› en-
gelleyenlerin düflmân oldu¤unu anlamal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Allah sevgisinden baflka, her ne güzelse,
zehrdir cân›na billâh, fleker de olsa!

Resûlün vazîfesi, ancak haber vermekdir. Vesselâm!

184
YÜZSEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, K›l›ncullaha yaz›lm›fld›r. Peygamberlerin efendisine “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve aleyhim ve sellem” uyma¤› övmekdedir:

Sevgili ve akll› o¤lumun k›ymetli mektûbu geldi. Sevgi ve sayg› ile ya-
z›lm›fl oldu¤u anlafl›larak bizi sevindirdi. Allahü teâlâ, size, râz› oldu¤u ifl-
leri yapmak nasîb eylesin!

Yavrum! K›yâmetde ifle yarayacak olan fley, islâmiyyetin sâhibinin gös-
terdi¤i yolda yürümekdir “aleyhissalâtü vesselâm”. Hâller, kendinden
geçmeler, ilmler, ma’rifetler, iflâretler ve kerâmetler, bu yolda iken hâs›l
olurlarsa, çok iyidir ve büyük ni’metdirler. Bu yoldan sap›k iken hâs›l
olurlarsa, harâbl›kd›r, istidrâcd›r, felâkete sebeb olurlar. Tesavvuf büyük-
lerinden Cüneyd-i Ba¤dâdî hazretlerini “kaddesallahü teâlâ sirrehül’a-
zîz” öldükden sonra, rü’yâda gördüler. (Nas›ls›n?) diye sordular. Cüneyd
hazretleri, cevâb olarak buyurdu ki, (‹lm, ma’rifet dolu sözlerimin hiç fâ-
idesi olmad›. ‹flâretleri, k›ymetli bilgileri bana yaramad›. Bir gece yar›s› k›l-
d›¤›m iki rek’at nemâz, imdâd›ma yetifldi).

Herfleyden önce, Muhammed aleyhisselâma ve Onun dört halîfesine uy-
mak lâz›md›r. Sözlerde, ifllerde ve inanmakda islâmiyyetden ayr›lmama¤a
çok dikkat etmelidir. Bunlara uymak, yümün ve bereketdir. Ya’nî, hep
iyiliklere kavufldurur. ‹slâmiyyetden ayr›lmak ise, insan› utand›r›r ve felâ-
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kete götürür. Gönderdi¤iniz kitâb›n birkaç yerini okudum. ‹yi göründü. Fe-
kat, kitâb yazmakdan önce yap›lacak dahâ mühim ifller var. Önce, onlar›
yapmak, dahâ uygun ve dahâ iyi olur. Vesselâm.

185
YÜZSEKSENBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Mensûr-i Araba yaz›lm›fld›r. Kalbin selâmeti bildirilmekde-
dir:

Allahü teâlâ sizi, Muhammed aleyhisselâm›n islâmiyyeti yolunda bu-
lundursun! Bütün kuvvetinizle, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak için,
çal›flman›z› nasîb eylesin! Bize ve size “kaddesallahü teâlâ esrârehü-
mel’azîz” lâz›m olan fley, kalbi, Allahdan baflka fleylere düflkün olmakdan
kurtarmakd›r. Kalbin bu kurtuluflu da, Allahü teâlâdan baflka, hiçbirfle-
yi düflünmemekle olur. Bir insan, e¤er bin sene yaflam›fl olsa, kalbinden hiç-
birfley geçmez. Çünki kalb, Allahü teâlâdan baflka her fleyi unutmufldur.
Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur. Bundan baflka, herfley hiçdir!

Mevlânâ Fâz›l Serhendî, hizmetinizde bulunmakdad›r. Babas› Serhend-
dedir. ‹htiyâr hâlinde, o¤lunu görmekle sevinmek istiyor. Buna kavuflabil-
mesi için, bu fakîri arac› yapmakdad›r. Emr, sizindir. Dahâ do¤rusu, her-
fley Allahü teâlân›n emrindedir. Vesselâm.

_________________

Buna fânî dünyâ derler, durmay›p dâim döner,
Âdemo¤lu, bir fenerdir, nihâyet birgün söner.

186
YÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Kâbil müftîsi hâce Abdürrahmâna yaz›lm›fld›r. Sünnet-i
seniyyeye uyma¤›, bid’atlerden kaç›nma¤› istemekdedir:

Allahü teâlâya a¤l›yarak, s›zl›yarak ve Ona s›¤›narak ve güvenerek yal-
var›yorum ki, bu fakîri ve ona ba¤l› olanlar›, bid’at olan iflleri yapmakdan
korusun ve bid’atlerin güzel ve fâideli görünmelerine aldanmakdan muhâ-
faza buyursun! Seçilmifl olanlar›n, sevilenlerin efendisi, en üstünü hât›r› için
bu düây› kabûl eylesin! (Bid’at) demek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” zemân›nda ve Onun dört halîfesi zemânlar›nda bulunmay›p da, din-
de sonradan meydâna ç›kan fleylere denir. Bid’atleri ikiye ay›rm›fllar: (Ha-
sene) [güzel] ve (Seyyie) [kötü]. Resûlullah›n ve dört halîfesinin zemânla-
r›nda bulunmay›p da, dinde sonradan meydâna ç›kan ve bir sünnetin unu-
tulmas›na sebeb olm›yan güzel fleylere, (Hasene) demifllerdir. Sünneti or-
tadan kald›ran bid’ate de, (Seyyie) demifllerdir. Bu fakîr, bu bid’atlerin hiç-
birinde güzellik ve parlakl›k görmüyorum. Yaln›z karanl›k ve bulan›kl›k du-
yuyorum. E¤er bugün, kalbler kararm›fl oldu¤undan, bid’at sâhibinin iflle-
ri iyi ve güzel görülürse de, yar›n k›yâmet günü, kalbler uyand›¤› zemân,
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bunlar›n zarar ve piflmânl›kdan baflka bir netîce vermedikleri görülecek-
dir. Fârisî beyt tercemesi:

Ci¤eri yakan düflünceden, gözüme uyku girmedi,
acabâ o sevgilim, geceyi kiminle geçirdi?

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bizim dînimizde
yap›lan her yenilik, her reform fenâd›r, at›lmal›d›r). At›lmas› lâz›m olan fle-
yin neresi güzel olur? Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki: (Sözlerin en iyisi, Al-
lahü teâlân›n kitâb›d›r. Yollar›n en iyisi, Muhammed aleyhisselâm›n gös-
terdi¤i yoldur. ‹fllerin en kötüsü, bu yolda yap›lan de¤iflikliklerdir. Bid’at-
lerin hepsi dalâletdir, sap›kl›kd›r). Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâ-
lâdan korkunuz! Sözümü iyi dinleyiniz ve itâ’at ediniz! Ben öldükden
sonra gelecekler, çok ayr›l›klar göreceklerdir. O zemân, benim ve halîfele-
rimin yolumuza sar›l›n›z! Dinde yeni ortaya ç›kan fleylerden kaç›n›n›z!
Çünki, bu yeni fleylerin hepsi bid’atdir. Bid’atlerin hepsi dalâletdir, do¤ru
yoldan ayr›lmakd›r) buyuruldu. Dinde yap›lan her de¤ifliklik bid’at olun-
ca ve her bid’at, dalâlet olunca, bid’atlerin hangisine güzel denilebilir? Bu
hadîs-i flerîflerden anlafl›l›yor ki, her bid’at sünneti ortadan kald›rmakda-
d›r. Bid’atlerin, bir k›sm› kald›r›r, bir k›sm› kald›rmaz demek, pek yanl›fl-
d›r. Görülüyor ki, bid’atlerin hepsi seyyiedir, kötüdür. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (‹nsanlar, ortaya bir bid’at ç›kar›rlarsa,
Allahü teâlâ, buna karfl›l›k bir sünneti yok eder. Sünnete yap›flmak, orta-
ya bid’at ç›karmakdan iyidir). Hassân bin Sâbitin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Bir millet, dinlerinde bir bid’at yaparsa, Allahü teâlâ, buna benzeyen bir
sünneti yok eder. K›yâmete kadar bir dahâ geri getirmez) buyuruldu.

Âlimlerimizin hasene dedikleri bid’atlerden bir k›sm›na dikkat edilir-
se, sünneti yok etmekde olduklar› görülmekdedir. Meselâ, meyyiti kefen-
lerken, ölünün bafl›na sar›k sarma¤a (Bid’at-i hasene) demifller. ‹yi düflü-
nülürse, bu bid’at, sünneti bozmakdad›r. Çünki kefende sünnet, üç parça
olmas›d›r. Sar›k dördüncü oluyor. Sünneti de¤ifldiriyor. De¤ifldirmek, yok
etmek demekdir. Âlimler, sar›¤›n ucunu sol omuz üzerine sark›tmak güzel
olur demifl. Hâlbuki, iki kürek aras›na sark›tmak sünnetdir. Bu bid’at de,
sünneti, aç›kca yok ediyor. Bunun gibi âlimler, nemâzda, kalb ile niyyet et-
mekle berâber, a¤›z ile de söylemek müstehab olur demifldir. Hâlbuki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, Eshâb-› kirâm›n ve
Tâbi’în-i ›zâm›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” söz ile niyyet etdik-
leri, ne kuvvetli bir haber ile, ne de za’îf bir haber ile bizlere hiç ulaflma-
m›fld›r. ‹kâmet okununca hemen (Allahü ekber) diyerek nemâza dururlar-
d›. Bunun için, a¤›z ile niyyet etmek bid’at oluyor. Bu bid’ate hasene de-
mifllerdir. Hâlbuki anl›yorum ki, bu bid’at, yaln›z sünneti yok etmekle
kalm›yor, farz› da yok ediyor. Çünki a¤›z ile niyyet etmek câiz olunca,
çok kimse, yaln›z a¤›zla niyyet ederek kalb ile niyyet etmediklerinden hiç
korkmuyorlar. Böylece, nemâz›n farzlar›ndan biri olan kalb ile niyyet ya-
p›lm›yor. Bu farz yok oluyor. Nemâz kabûl olmuyor. Bunlar gibi dahâ ni-
ce bid’atler, reformlar, herhangi bir bak›mdan olsa bile, sünnetden fazla olu-
yorlar. Bu ziyâdelik, sünneti de¤ifldirmek demekdir. De¤ifliklik ise, yok et-
mek demekdir.
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O hâlde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine birfley kat-
mamal› ve Onun Eshâb-› kirâm›na “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” uy-
mal›d›r. Çünki, Eshâb-› kirâmdan herbiri, gökdeki y›ld›zlar gibidir. Herhan-
gi birine uyan se’âdete kavuflur.

[‹bni Âbidîn diyor ki, (Nemâza bafllarken niyyet etmenin farz oldu¤u söz-
birli¤i ile bildirildi. Niyyet, yaln›z kalb ile olur. Yaln›z söz ile niyyet etmek
bid’atdir. Kalb ile niyyet edenin, flübheden, vesveseden kurtulmak için, söz
ile de niyyet etmesi câizdir.)]

K›yâs ve ictihâd, bid’at de¤ildirler. Çünki bunlar, (Nusûs)un, ya’nî âyet-
lerin ma’nâlar›n› meydâna ç›karmakdad›rlar. Bu ma’nâlara baflka birfley ek-
lemezler. (Ey akl sâhibleri! ‹yi anlay›n›z!) meâlindeki âyet-i kerîme, k›yâs
ve ictihâd› emr etmekdedir.

187
YÜZSEKSENYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Kavuflduran
yollar›n en k›sas›, râb›ta yapmak oldu¤u bildirilmekdedir:

Sevdiklerinize yazd›¤›n›z mektûbu okuduk. ‹çinde bildirilen hâlleriniz an-
lafl›ld›. Kendini zorlamadan, u¤raflmadan, üstâd›n râb›tas›n›n kendili¤inden
hâs›l olmas›, üstâd ile talebesi aras›nda tâm bir yak›nl›k oldu¤unu aç›kça gös-
terir. Bu yak›nl›k, fâide verme¤e ve istifâde etme¤e yarar. Kavufldurucu yol-
lar içinde râb›tadan dahâ çabuk kavuflduran› yokdur. Hangi tâli’li kimseye
bu ni’meti ihsân ederler? Hâce-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirreh” hazret-
leri (F›karât) risâlesinde buyuruyor ki: Fârisî m›sra’ tercemesi:

Önderin görüntüsü, Hakk›n zikrinden dahâ fâidelidir!

Ya’nî rehberin hayâli, talebesine [kalbin tasfiyesinde] zikr etmesinden
dahâ çok fâide verir. Çünki bafllang›cda, tâlibin Hak teâlâ ile tâm yak›nl›-
¤› yokdur. Bunun için zikr etmekle, çok fâidelenemez. Önceniz, sonran›z
selâmetde olsun!

188
YÜZSEKSENSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed S›ddîk-› Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Sorular›-
na cevâb vermekdedir:

K›ymetli kardeflimin güzel mektûbu geldi. Üç fley soruyorsunuz: Bizi se-
ven kardeflim! Latîfelerden birkaç›n›n kalb mertebesinde bulunmas›, yal-
n›z kalbde bulunan latîfeler içindir. Kalbin d›fl›nda bulunan latîfeler, kalb
mertebesinde bulunmazlar.

Yarad›l›fl›, kalb veyâ rûh mertebesine kadar olan kimseyi tesarrufu
kuvvetli olan pîri, dahâ yüksek mertebelere ulafld›rabilir. Fekat, burada bir
incelik vard›r ki, ancak uzun anlatmakla bildirilebilir. Yazmakla bildirile-
cek gibi de¤ildir.

‹nsan›n zâhiri, ya’nî görünen organlar›, bât›n›n hâllerini, özelliklerini edi-
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nirse ve bât›n da, ya’nî kalb, rûh ve baflka latîfeleri, zâhirin s›fatlar›na bü-
rünürse, zâhirde olan fleylerin, bât›nda da olmas› ve bât›ndaki hâllerin
zâhirde de hâs›l olmas› niçin güç olsun? Vesselâm!

189
YÜZSEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fierefeddîn Hüseyn-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Dünyân›n gü-
zelli¤ine aldanmamal›, islâmiyyetden ayr›lmamal›d›r:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üs-
tünü olan Muhammed aleyhisselâma ve temiz Âline ve Eshâb›n›n hepsine
bizden selâmlar olsun! Akll› ve k›ymetli o¤lum fierefeddîn Hüseynin fleref-
li mektûbu geldi. Bizi sevindirdi. Say›s›z ba¤l›l›klar aras›nda, bu fakîrleri
“rahmetullahi aleyhim ecma’în” hât›rlaman›z ne büyük ni’metdir. Bu hâ-
liniz, kalbdeki sevginin alâmetidir. Bu sevgi de, ifâde ve istifâdeye sebeb-
dir. Bildirdi¤iniz rü’yâlar do¤rudur ve güzeldirler. Kalblerin ba¤l›l›¤›n›
göstermekdedir.

Yavrum! Dünyân›n tad›na ve güzelli¤ine sak›n aldanma! Onun yalanc›
gösterifllerine kap›lma! Çünki, hepsi geçici ve k›ymetsizdir.

Bugün, böyle oldu¤una belki inanmazs›n›z. Fekat yar›n ölünce, do¤ru
oldu¤u anlafl›lacakd›r. O zemân inanman›n fâidesi olm›yacakd›r. Fârisî
beyt tercemesi:

‹ncilerin a¤›rl›¤›, sa¤›r etmifl kula¤›n›,
Ne yapay›m, duymaz olmufl, a¤lamam›, s›zlamam›.

Kalbin temizlenmesi için olan vazîfenizin k›ymetini biliniz! Bunlar›
yapma¤a, cânla, baflla çal›fl›n›z! Befl vakt nemâz›, seve seve ve cemâ’at ile
k›l›n›z! Mal›n›z›n k›rkda bir zekât›n›, müslimân fakîrlere, yalvara yalvara
veriniz! Harâmlardan ve flübhelilerden kaç›n›n›z! Herkesle iyi geçinip,
hep ac›y›n›z! Kurtulufl yolu budur. Vesselâm!

190
YÜZDOKSANINCI MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân Bedahflînin çocuklar›ndan birine
yaz›lm›fld›r. Zikr anlat›lmakda ve lüzûmlu nasîhatler verilmekdedir:

Elhamdü lillahi Rabbil’âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidilmürse-
lîn ve âlihi ve eshâbihittâhirîn ecma’în.

‹yi bil ki, senin se’âdetin ve belki bütün insanlar›n se’âdeti ve herkesin
dünyâ ve âh›ret s›k›nt›lar›ndan kurtulmas›, sâhibimizin zikri ile olur. Elden
geldikçe her zemân zikr yapmal›d›r. Ondan bir ân gâfil kalmamal›d›r. Ce-
nâb-› Hakka çok hamd ve flükr olsun ki, her ân zikr etmek, bu büyüklerin
yolunda, dahâ bafllang›cda nasîb olmakdad›r. Sonda kavuflulabilecek
ni’metler, bafllang›cda tatd›r›lmakdad›r. Bunun içindir ki, tesavvuf yolun-
da ilerlemek isteyenlerin bu yolu seçmeleri en uygundur ve en do¤rudur.
Hattâ, lâz›md›r. Bunun için, sana önce lâz›m olan, herfleyden yüz çevirip,
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bu yüksek yolun büyüklerine ba¤lanmand›r! O büyüklerin kalblerinden,
rûhlar›ndan fâidelenmek için yalvarmal›s›n! Önce zikr lâz›md›r. Zikr, hâ-
t›rlamak, anmak demekdir. Gö¤sün sol taraf›ndaki kalb, yürek denilen et
parças›n› düflünürsün. Bu et parças›, gönül denilen hakîkî kalbin yuvas› gi-
bidir. ALLAH mubârek ismini, hayâlin ile bu kalb üzerinden geçirirsin. Bu
ânda, hiçbir uzvunu oynatmazs›n. Yaln›z kalbini düflünerek oturursun.
Kalbin fleklini, anatomik yap›s›n› düflünmezsin. Çünki, kalbin yerini düflün-
mek lâz›md›r. Kalbin kendisini tesavvur etmek, hât›rlamak lâz›m de¤ildir.
Allah ismini, kalbin bulundu¤u yerde hât›rlarken, hiçbir fleye benzemez di-
ye düflünürsün! Allahü teâlân›n s›fatlar›n› da düflünmezsin. Hâz›r ve nâz›r
oldu¤unu dahî düflünmezsin. Böylece, Zât-i teâlâ yüksekli¤inden; s›fatla-
ra düflmemifl olursun ve kesretde vahdeti görmek derecesine inmezsin.
Mahlûklar› görüp, bunlara ba¤l› kal›p avunarak, hiçbirfleye benzemiyen var-
l›¤a ba¤lanmakdan mahrûm kalm›yas›n. Çünki mahlûklarda görülen, an-
lafl›lan herfley, O olamaz. Çoklukda görülenler, bir olan› görmek olamaz.
Hiçbirfleye benzemiyeni, bilinen, anlafl›lan fleylerin d›fl›nda aramak lâz›m-
d›r. Ayr›lm›yan, bölünmiyen, hiç de¤iflmiyen birfley, çok olan, baflka baflka
olan fleylerde bulunamaz. Zikr ederken, bir Velînin görünüflü, kendili¤in-
den hâs›l olursa, o görünüflü de kalbde durdurmal›d›r. Böylece zikre devâm
etmelidir. Velî dedi¤imiz zât, Allahü teâlâya kavuflduran yolu gösterendir.
Yolda, ondan yard›m, imdâd gelen zâtd›r. Yoksa cübbe, külâh, diploma edi-
nip, fleyh efendi olarak köflede oturan câhil de¤ildir. Âdetlere, gösteriflle-
re, yald›zl› sözlere aldanmamal›d›r. Evet, kâmil ve mükemmil bir zâtdan,
bereketlenmek, fâidelenmek için elbise, çamafl›r gibi fley almak, onu ina-
narak ve sayg› ile kullanmak çok fâide ve feyz verir. Fekat, veren olgun, alan
uygun olmak lâz›md›r.

Bu yolda rü’yâlara güvenmemeli, k›ymet vermemelidir. Bir kimse,
rü’yâda, kendini devlet baflkan› görse, yâhud kutb, Velî oldu¤unu görse, uya-
n›k iken de böyle olmufl de¤ildir. Uyku içinde de¤il, uyan›k iken böyle ol-
mak lâz›md›r. Uyan›k iken kavuflulan fleyler k›ymetlidir.

fiunu iyi bilmeli ki, zikrin fâideli olmas› ve bunun te’sîr etmesi için, islâ-
miyyete yap›flmak lâz›md›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” bildirdikleri gibi inanmak, farzlar›, sünnetleri yapmak ve ha-
râmlardan, flübhelilerden kaç›nmak elbette lâz›md›r. Bunlar› Ehl-i sünnet
âlimlerinden ve bunlar›n kitâblar›ndan ö¤renmelidir. [Sap›k kimselerden, bo-
zuk din adamlar›ndan, din câhillerinin, mezhebsizlerin kitâb ve gazetelerin-
den ö¤renilen fleyler insan›n dînini bozar. Zikrinin, ibâdetlerinin fâidesi
olmaz. Dünyâda felâketlerden, âh›retde azâbdan kurtulamaz.] Vesselâm.

191
YÜZDOKSANB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna yaz›lm›fld›r. Peygamberlere uymak lâz›md›r.
‹slâmiyyetin emrlerinde çok kolayl›k oldu¤u bildirilmekdedir:

Bizlere do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! O bize do¤ru
yolu göstermeseydi, biz kurtulufl yolunu bulamazd›k. Allahü teâlân›n Pey-
gamberlerine inand›k. Sonsuz se’âdete ve hakîkî kurtulufla kavuflmak için,
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Peygamberlere uymak lâz›md›r “salevâtullahi teâlâ ve teslîmâtühü”. Bir
kimse, bin sene ibâdet etse ve s›k›nt›l› riyâzetler çekse ve s›k› mücâhede yap-
sa, e¤er bir Peygamber-i zî-flâna “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” uyma-
m›fl ise, bütün bu çal›flmalar›n›n bir arpa kadar k›ymeti olmaz. Çölde gö-
rülen (serâb) gibi, hiçbirfleye yaramaz. Hiçbir düflünce ve bir ifl olm›yan ya’nî
birfleye yaram›yan uyku bile, meselâ, gün ortas›nda bir parça uyumak, o bü-
yüklerin emrine uyarak yap›l›nca, onlara uymadan yap›lan, bin sene ibâ-
detden, mücâhededen katkat dahâ k›ymetli olur.

[Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri, [1341] bask›l› (Erriyâdüt-te-
savvufiyye) kitâb›, altm›flbeflinci sahîfesinde buyuruyor ki: (Mücâhede), Al-
lahü teâlân›n düflman› olan nefsin istemedi¤i, ona zor gelen, s›k›nt› veren
a¤›r fleyleri yapmak, nefsle çarp›flmak demekdir. (Riyâzet), nefsin istedi-
¤i, ona tatl› gelen fleyleri yapmamak demekdir].

Allahü teâlân›n ni’metlerinin en k›ymetlisi, bütün emrlerinde kolayl›k
göstermesidir. ‹slâmiyyetin bütün isteklerinde tam kolayl›k gözetilmifldir.
Meselâ yirmidört sâat içinde, yaln›z onyedi rek’at nemâz k›lma¤› emr bu-
yurmufldur. Bunun hepsi, bir sâat sürmez. Bunu k›larken de, en kolay ola-
n› okuma¤› kabûl etmekdedir. Ayakda k›lam›yan›n, oturarak k›lmas›na izn
vermifldir. Oturarak k›lam›yan, yatarak k›labilir. Rükü’ ve secdeleri yapa-
m›yan, îmâ ile, iflâret ile k›labilir demifldir. Abdest almak için su kullana-
m›yana, toprak ile teyemmüm etmesine izn vermifldir. Zekât için de, ma-
l›n yaln›z k›rkda birini fakîrlere ay›rm›fld›r. Bunu da, yaln›z ticâret eflyâs›n-
dan ve çay›rda paras›z otl›yan, dört ayakl› hayvanlardan emr etmifldir.
Ömründe bir kerre hac etme¤i farz etmifldir. Bu da yaln›z, yol paras› olan-
lara ve yol tehlükesiz oldu¤u zemân farz olmakdad›r. Say›lam›yacak kadar
çok fleyleri halâl etmifl, izn vermifldir. Dörde kadar kad›n› nikâhla alma¤›
ve say›s›z câriye kullanma¤› mubâh eylemifldir. Talâk, ya’nî boflamak ile, ka-
d›n de¤ifldirme¤e yol göstermifldir. Yiyecek, içecek ve kumafllardan ço¤u-
nu mubâh etmifl, pekaz›n› harâm k›lm›fld›r. Harâm etmesi de, kullar›n›n iyi-
li¤i için olmufldur. Ac›, zararl›, kötü olan flerâb› yasak etdi ise de, buna kar-
fl›l›k çeflid çeflid tatl›, güzel kokulu, fâideli flerbetleri mubâh etmifldir. Mey-
ve sular›, dârç›n, karanfil ve çiçek sular› hep halâldir. Bunlar›n hepsi fâide-
lidir. Ac›, yak›c›, keskin ve akl› giderici ve çok tehlükeli olan birfley, o gü-
zel kokulu flerbetlere benzeyebilir mi? Onun harâm olmas› ve Allahü te-
âlân›n be¤enmemesi, bunlar›n ise halâl olup, Allahü teâlân›n râz› olmas›
da ayr›ca bir farkd›r. ‹pekli kumafllardan bir k›sm›n› erkeklere harâm et-
mifl ise de, buna karfl›l›k süslü, renkli say›s›z kumafllar› halâl eylemifldir. Yün-
lü kumafllar›n hepsi halâldir. Bunlar, ipekden katkat dahâ fâidelidir. Bunun-
la berâber, ipekli kumafllar›, kad›nlara mubâh eylemifldir. Bunun fâidesi de,
yine erkekleredir. Alt›n ve gümüfl gibi zînet eflyâs›n› kad›nlara mubâh et-
mesi de böyle olup, fâideleri, erkekleredir. ‹nsâfs›z, tafl yürekli bir kimse,
bu kadar çok kolayl›¤›, güç ve a¤›r yük görürse, kalbinin bozuk oldu¤unu
göstermifl olur. Rûhunun hasta oldu¤u, kafadan sakat oldu¤u anlafl›l›r.
Birçok ifller vard›r ki, sa¤lam, normal insanlar bunlar› kolay yapd›¤› hâlde,
hasta kimselere güç gelir. Kalbin hasta, bozuk olmas› demek, Peygam-
berlerin “aleyhimüsselâm” getirdikleri bilgilere, tâm inanmamas› demek-
dir. ‹nanmalar›, görünüfldedir. ‹çden inanm›fl de¤ildir. Gönülden inanma-
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n›n alâmeti vard›r. Bu alâmet, islâmiyyetin emrlerine sar›lmakd›r. ‹slâ-
miyyeti be¤enmiyenlerin, ona uymak istemiyenlerin müslimân olduklar›-
n› söylemelerine inan›lmaz. Bunlara (Münâf›k) denir. fiûrâ sûresi, onüçün-
cü âyetinde meâlen, (Müflrikleri [ya’nî Allahdan baflkas›na tap›nanlar›] î-
mâna, Allaha kullu¤a ça¤›rmakl›¤›n, onlara a¤›r gelir. Bunun için sana
düflman olurlar) buyuruldu. Allahü teâlâ, diledi¤ini kendine seçer. Onu is-
tiyenlere, kendine kavuflduran yolu gösterir. Do¤ru yolda olanlara ve Mu-
hammed aleyhisselâm›n izinde gidenlere selâm olsun!

192
YÜZDOKSAN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Bedi’uddîn-i Sehârenpûrîye yaz›lm›fld›r. Bir süâline ce-
vâb vermekdedir:

Akll› ve k›ymetli kardeflim! Hocama yazm›fl oldu¤um onbirinci mektûb-
da, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n makâm›ndan dahâ yüksek bir makâm
hâs›l oldu¤u yaz›l›d›r. Bunun ne demek oldu¤unu soruyorsunuz. Allahü te-
âlâ, senin bilgini artd›rs›n! Bu yaz›, hazret-i Ebû Bekrden dahâ yüksek ol-
ma¤› göstermez. Bu söz ve o mektûbdaki buna benziyen yaz›lar, bir tale-
benin kendi rehberine arz etdi¤i, kendi hâlleridir. Büyüklerimiz buyuruyor
ki, bir tâlib, do¤ru olsun, yanl›fl olsun, kendine hâs›l olan herfleyi, üstâd›-
na bildirmelidir. Çünki do¤ru olm›yan bilgilerden, do¤ru ma’nâlar da ç›ka-
r›labilir. Bunun için, bunlar› da bildirmek lâz›md›r denildi. Yukar›daki
söz de, bu sebebden yaz›lm›fl olabilir. fiunu da söyleyebiliriz ki, Peygamber
olm›yan birinin, ufak bir fleyde, Peygamberden üstün olmas› câiz görülmüfl-
dür. Bunun misâlleri de vard›r. fiehîdlerin üstünlükleri say›l›rken, Pey-
gamberler için bildirilmiyenler de, haber verilmifldir. Bununla berâber üs-
tünlük, her bak›mdan Peygamberlere mahsûsdur “aleyhimüssalevât vettes-
lîmât”. Peygamber olm›yan bir Velî, Peygamberde bulunm›yan bir üstün-
lükden geçirilirse, buradan geçerken kendini dahâ yüksek görebilir. Bu câ-
izdir. Onun bu makâma yükselebilmesi, Peygambere uymas› sebebi ile
olmakdad›r. Bunun için, Peygambere de o makâmdan nasîb vard›r. Çün-
ki hadîs-i flerîfde, (Güzel bir ç›¤›r açan kimse, bunun sevâb›n› kazan›r ve
bu güzel fleyi yapanlara verilen sevâblardan da pay al›r) buyuruldu. Peygam-
ber olm›yan›n, ufak birfleyde, Peygamberden üstün olmas› câiz olunca,
Peygamber olm›yanlardan üstün olmas› da câiz olaca¤› meydândad›r. Bu-
nu anlamak güç de¤ildir. Vesselâm.

193
YÜZDOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Ferîd “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerine yaz›l-
m›fld›r. Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre inanmak lâz›m oldu¤u, f›kh bilgilerini
ö¤renmenin ehemmiyyeti bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ yard›mc›n›z olsun! ‹fllerinizi kolaylafld›rs›n! Ayb ve çirkin
olan fleylerden korusun!

Âk›l ve bâli¤ olan erke¤in ve kad›n›n birinci vazîfesi, Ehl-i sünnet âlim-
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lerinin yazd›klar› akâid bilgilerini ö¤renmek ve bunlara uygun olarak
inanmakd›r. Allahü teâlâ, o büyük âlimlerin çal›flmalar›na bol bol sevâb ver-
sin! Âmîn. K›yâmetde Cehennem azâb›ndan kurtulmak, onlar›n bildir-
diklerine inanma¤a ba¤l›d›r. Cehennemden kurtulacak olanlar, yaln›z bun-
lar›n yolunda gidenlerdir. [Onlar›n yolunda gidenlere (Sünnî) denir.] Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb›n›n “r›dvânullahi aleyhim
ecma’în” yolunda gidenler, yaln›z bunlard›r. Kitâbdan, ya’nî Kur’ân-› ke-
rîmden ve Sünnetden, ya’nî hadîs-i flerîflerden ç›kar›lan bilgiler içinde
k›ymetli, do¤ru olan yaln›z bu büyük âlimlerin, Kitâbdan ve sünnetden an-
lay›p bildirdikleri bilgilerdir. Çünki her bid’at sâhibi, ya’nî her reformcu ve
her sap›k kimse, bozuk düflüncelerini, k›sa akl› ile, Kitâbdan ve sünnetden
ç›kard›¤›n› söylüyor. Ehl-i sünnet âlimlerini “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” gölgeleme¤e, küçültme¤e kalk›fl›yor. Demek ki, Kitâbdan ve sün-
netden ç›kar›ld›¤› bildirilen her sözü, her yaz›y› do¤ru sanmamal›, yald›z-
l› propagandalar›na aldanmamal›d›r.

Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin bildirdi¤i do¤ru i’tikâd› aç›klamak
için, büyük âlim Tür Püfltî “rahmetullahi aleyh” hazretleri bir kitâb yazm›fl-
d›r. (El-mu’temed) ad›ndaki bu kitâb› çok k›ymetlidir ve aç›k yaz›lm›fld›r.
Kolayca anlafl›labilir. Topland›¤›n›z zemânlarda bu kitâb› okuyunuz. Fekat,
bu kitâbda, her bilgi, mant›k yolu ile isbât edilmifl oldu¤undan uzam›fl ve
genifllemifldir. Ö¤renilmesi ve inan›lmas› herkese çok lâz›m olan bilgileri
k›saca anlatan bir kitâb olsayd› dahâ uygun ve dahâ fâideli olurdu. Bu ara-
da fakîrin de, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› k›sa ve aç›k olarak yazmak
hât›r›ma geldi. E¤er yazmak nasîb olursa, size de gönderirim.

[(Se’âdet-i Ebediyye) ve (Herkese Lâz›m Olan Îmân) ad›ndaki kitâblar-
da, Ehl-i sünnet i’tikâd› aç›k olarak bildirilmifldir. Hakîkat kitâbevinden al›-
narak okunmas›n› ve herkesin okumas›na ön ayak olunmas›n› tavsiye ede-
riz.]

‹’tikâd› düzeltdikden sonra halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, mendûb,
mekrûh olan fleyleri de f›kh kitâblar›ndan ö¤renmek ve her ifli bunlara gö-
re yapmak da lâz›md›r. Talebeden birkaç›na emr buyurunuz da, fârisî di-
linde yaz›lm›fl f›kh kitâblar›ndan birisini, topland›¤›n›z zemân okusunlar.
(Mecmû’a-i Hânî) ve (Umdet-ül-islâm) ad›ndaki kitâblar› okumak çok
uygun olur.[1]

Allah korusun, i’tikâd edilecek fleylerde, bir sars›nt› olursa, k›yâmetde,
Cehennemden hiç kurtulmak olmaz. ‹’tikâd do¤ru olup da, ifllerde gevflek-
lik olursa, tevbe ile ve belki tevbesiz de afv olunabilir. E¤er afv olunmaz-
sa, Cehenneme girse bile, sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki, iflin asl›, te-
meli, i’tikâd› düzeltmekdir. Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kaddesallahü teâ-
lâ sirrehül’azîz” buyurdu ki, (Bütün iyi hâlleri ve bulufllar› bize verseler, fe-
kat Ehl-i sünnet vel cemâ’at i’tikâd›n› kalbimize yerlefldirmeseler, hâlimi
harâb, istikbâlimi karanl›k bilirim. E¤er bütün harâbl›klar›, çirkinlikleri ver-
seler ve kalbimizi Ehl-i sünnet i’tikâd› ile süsleseler hiç üzülmem). Allahü
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teâlâ, bizi ve sizi, Ehl-i sünnet i’tikâd›ndan ay›rmas›n! ‹nsanlar›n efendisi
hurmetine “aleyhissalâtü vesselâm” düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn!

Lâhordan gelen bir talebe, fleyh Ciyûnun [ya’nî fleyh Ferîd hazretlerinin]
eski Nahhâs câmi’inde Cum’a nemâz› k›ld›¤›n› söyledi. Meyân Refi’uddîn,
fleyhin iltifât›na kavufldukdan sonra, kâdî fleyh Ciyûnun, kendi ba¤çesinde
bir câmi’ yapd›rd›¤›n› söyledi. Böyle haberleri iflitdi¤imiz için, Allahü te-
âlâya hamd olsun! Allahü teâlâ böyle iyi iflleri artd›rs›n! Sayg› tafl›yanlar›-
n›z, böyle haberleri iflitince çok, hem de pekçok sevinmekdeyiz.

Muhterem Seyyid hazretleri “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”! Bu-
gün, müslimânlar kimsesiz kald›. ‹slâmiyyete yard›m için, bugün bir çiteyl
[ya’nî ufak bir gümüfl] vermek, binlerce alt›n vermifl gibi k›ymetli olur. Han-
gi tâli’li kimseye bu büyük ni’meti ihsân ederlerse, ona müjdeler olsun! Dî-
nin yay›lmas›na, islâmiyyetin kuvvetlenmesine çal›flmak, her zemân iyidir
ve kim olursa olsun, böyle çal›flan, cihâd sevâb›na kavuflur. Fekat, islâm düfl-
manlar›n›n her yandan sald›rd›¤› bu zemânda, Ehl-i beyt-i nebevîden olan
siz kahramânlar›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yard›m etmesi, el-
bette dahâ iyi, dahâ güzel olur. Çünki Allahü teâlâ, islâmiyyet gibi en bü-
yük ni’metini, kullar›na, sizin yüksek ceddiniz ile gönderdi. Sizin yard›m›-
n›z, kendi yapd›¤› fleye yard›m etmek olur. Baflkalar›n›n yard›m› ise böy-
le olmaz. Resûlullaha “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minet-
teh›yyâti vetteslîmâti ekmelühâ” tâm vâris olabilmek, bu büyük ifli yapmak-
la olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na karfl› buyurdu ki,
(Siz, öyle bir zemânda geldiniz ki, Allahü teâlân›n emrlerinin ve yasakla-
r›n›n onda birini yapmaz iseniz, helâk olur, Cehenneme gidersiniz. Sizden
sonra öyle müslimânlar gelecek ki, Allahü teâlân›n emrlerinin ve yasakla-
r›n›n onda birini yapabilseler, Cehennemden kurtulurlar). ‹flte bizim zemâ-
n›m›z, o zemând›r ve müjdelenenler de flimdiki müslimânlard›r. Fârisî
beyt tercemesi:

Se’âdet topu ortaya kondu.
Topu kapan yok, erlere n’oldu?

Bu yak›nlarda, mel’ûn Guvendval kâfirinin öldürülmesi çok güzel oldu.
Onun ölümü, Hindûlar›n burunlar›n›n k›r›lmas›na sebeb oldu. Ne niyyet-
le olursa olsun, niçin öldürüldü ise öldürülsün, islâma sald›ranlar›n alçal-
mas›, müslimânlar için bir kazançd›r. O kâfir öldürülmeden önce rü’yâda
devlet reîsimizin, kâfirlerin liderlerinin bafl›n› kesdi¤ini görmüfldüm. Do¤-
rusu o kâfir, düflmanlar›n önderi ve kâfirlerin flefleri idi. Allahü teâlâ, o al-
çaklar› yard›ms›z b›raks›n!

‹slâmiyyetin ve müslimânlar›n yükselmesi, kâfirlerin ve kâfirli¤in k›y-
metden düflmesine, afla¤› olmas›na ba¤l›d›r. Allahü teâlâ, zimmîlerden
cizye alma¤› emr eyledi. Onlardan bu vergiyi almak, onlar› afla¤› k›lmak için-
dir. Kâfirler ne kadar yükselirse, müslimânlar da o kadar alçal›r. Bu ince-
li¤i iyi anlamal›d›r. Çok kimse, bu ba¤l›l›¤› anl›yam›yor. Bu yüzden dinle-
rini y›k›yorlar. Tevbe sûresinin yetmiflüçüncü âyetinde meâlen, (Ey sevgi-
li Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Kâfirlerle ve münâf›klarla
cihâd et, dö¤üfl! Onlara sert davran!) buyuruldu. Kâfirlerle dö¤üflmek,
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onlara sert davranmak, dinde zarûrî lâz›md›r. Ya’nî îmân›n flart›d›r. [Fekat,
cihâd› hükûmet yapar. Devletin ordusu yapar. Müslimânlar›n cihâd›, asker
olarak hükûmetin verdi¤i vazîfeyi yapmakd›r.] Geçen senelerde, yay›lm›fl
olan kâfirlik alâmetlerinden flimdi, ötede beride kalm›fl bulunmas›, müsli-
mânlara çok a¤›r gelmekdedir. Bugün, her müslimân›n birinci vazîfesi, o al-
çaklar›n kötülüklerini ahbâblar›na anlatmakd›r ve küfr alâmetlerinin mil-
let aras›ndan kalkmas›na çal›flmakd›r. Bu kötü alâmetlerden ötede beride
görülmesi, belki de bunlar›n kötülü¤ünü anlamamakdan ileri gelmekdedir.
Elinizden gelirse güvendi¤iniz din adamlar›na haber yollay›n›z. Bu kâfir-
lik alâmetlerini, millete duyursunlar. ‹slâmiyyetin emrlerini bildirmek
için, hârika ifller yapmak, kerâmet sâhibi olmak flart de¤ildir. Bilenlerin, bil-
miyenlere ö¤retmeleri lâz›md›r. Elimde gücüm, kuvvetim yokdu da, islâ-
miyyetin yasak etdi¤i fleylerin kötülüklerini söyliyemedim diyerek, özr ve
behâne ileri sürmek, k›yâmetde insan› azâbdan kurtaram›yacakd›r. ‹n-
sanlar›n en iyileri olan Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” is-
lâmiyyetin emrlerini, yasaklar›n› bildirirlerdi. Ümmetleri mu’cize isteyin-
ce, (Mu’cizeleri, Allahü teâlâ yarat›r. Bizim vazîfemiz Onun emrlerini bil-
dirmekdir) buyururlard›. Allahü teâlâ dilerse, ümmetlere merhamet ede-
rek, inanmalar›, se’âdete kavuflmalar› için, o ânda mu’cize yarat›rd›. Her
ne olursa olsun, islâmiyyeti bildirmek, gençlere ö¤retmek, fâidelerini aç›k-
lamak, düflmanlar›n yalanlar›n›, iftirâlar›n› cevâbland›rmak elbette lâz›m-
d›r. Bilenler, bildirmezlerse, cezâdan, azâbdan kurtulam›yacaklard›r. Bu va-
zîfeyi yaparken, fitne ç›karmama¤a, dikkat etmelidir. Dikkat ile çal›fl›rken,
kendine bir s›k›nt› gelirse, bunu ni’met bilmelidir. Peygamberler “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” Allahü teâlân›n emrlerini bildirirlerken, gör-
medikleri s›k›nt›lar, çekmedikleri iflkenceler kalmad›. Onlar›n en üstünü
“aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ” buyurdu ki,
(Hiçbir Peygambere, benim çekdi¤im eziyyet çekdirilmedi). Fârisî beyt ter-
cemesi:

Ömür geçdi, derdimi anlatmak bitmedi,
bitireyim art›k, gece devâm etmedi.

Vesselâm.

194
YÜZDOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Sadr-› Cihâna yaz›lm›fld›r. Dîn-i islâm› yayma¤a çal›fl-
mak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet versin! Mubârek bedeninize s›hhat ve âfiyet
versin! ‹slâmiyyetin emr ve yasaklar›n›n yay›lmas› ve islâm düflmanlar›n›n
yüzkaralar›n›n ortaya ç›kar›lmas› haberleri, biz kalbi yaral›, ci¤erleri yan›k
müslimânlar› çok sevindirdi ve cân›m›za cân katd›. Bundan dolay›, Allahü
teâlâya sonsuz flükrler olsun! Herfleye gücü yeten Allahü teâlâdan, bu se-
vindirici ifllerin artmas›n› düâ ederiz. Sevgili Peygamberi “aleyhi ve alâ
âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” hurmetine düâ-
m›z› kabûl buyurmas›n› umar›z. Müslimânlar›n önlerinde bulunanlar›n ve
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de¤erli âlimlerimizin bu sa¤lam dînin ve bu do¤ru yolun artmas› ve kuvvet-
lenmesi için gizli ve aç›k olarak durmadan çal›flacaklar›na inan›yorum. Biz
za’îflere bu konuda söz düflmiyece¤ini de anl›yoruz. Yeni hükûmet adam-
lar›n›n, iyi yarad›l›fll› olduklar› için, din adamlar›na ve din bilgilerine k›ymet
verdiklerini görüyoruz. Bunun için Allahü teâlâya nas›l hamd edece¤imi-
zi bilemiyorum. Biliyorsunuz ki, geçen senelerde, din düflmanl›¤›n› körük-
leyenler, kötü din adamlar› idi. Ya’nî islâm düflmanlar›, din adam› flekline
girerek yaz›lar› ile, sözleri ile ve hükûmete yol göstererek, islâmiyyeti y›k-
ma¤a ön ayak olmufllard›. fiimdi, bu iflde çok uyan›k davran›n›z! Allah›na
inanan, dînini bilen ve seven, do¤ru dürüst din adam› bulunuz. ‹flbafl›na, di-
yânet ifllerine böyle sa¤lam kimselerin getirilmesine çal›fl›n›z! Sat›lm›fl din
adamlar›, din h›rs›zlar›d›r. Bunlar›n düflüncesi, mevk›’ ve parad›r. Sandal-
ya kapmak, flöhret salmak sevdâs›ndad›rlar. Allahü teâlâ, müslimânlar›, bun-
lar›n fitnesinden korusun! Din adamlar›n›n iyisi “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”, insanlar›n en iyileridir. K›yâmet günü, bunlar›n mürekkebleri, fle-
hîdlerin kanlar› ile ölçülecek, bunlar›n mürekkebleri a¤›r gelecekdir. ‹nsan-
lar›n en kötüsü, kötü din adamlar›d›r. ‹nsanlar›n en iyileri de, iyi din adam-
lar›d›r. fiunu da arz edeyim ki, ba’z› niyyetlerim, askerlerle görüflme¤i îcâb
etdiriyor. Ramezân-› mübârek ay›nda Delhide kalaca¤›m. Ramezân-› mü-
bârekden sonra büyüklerin hûzuruna kavuflaca¤›m. Vesselâm.

_________________

Vefâs›zd›r, ey denî dünyâ senin her ni’metin!
Ecel f›rt›nalar›, mahv eyliyor her rif’at›n.

195
YÜZDOKSANBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb da, mîr Sadr-› Cihâna yaz›lm›fld›r. ‹slâmiyyeti yayma¤a ça-
l›flmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet versin! Âmîn. Âlimlerin iyili¤i, milletin hep-
sine yay›l›r. Bunun için de, herkes onlar› sever. Çünki insanlar, kendilerine
iyilik edenleri sever. Bu sevgi sebebi ile, onlar›n ahlâk› ve âdetleri, herke-
se, iyilikden ald›klar› paya göre bulafl›r. Böylece, iyilikler, kötülükler, dü-
zelme veyâ bozulma, bafldan afla¤› do¤ru yay›l›r. Belki de bunun için, (‹n-
sanlar›n dîni, bafllar›nda bulunanlar›n dinleri gibidir) buyurulmufldur. Ge-
çen senelerde, bafl›m›za gelen kötülükler, bu sözün do¤ru oldu¤unu göster-
mekdedir. fiimdi iyi insanlar iflbafl›na geçdi. Alçaklar›n dîne sald›rmalar› gev-
fledi. fiimdi söz sâhibi olan, ifl bafl›nda bulunan eli kalem tutan bütün müs-
limânlar›n, elbirli¤i ile islâmiyyeti yayma¤a çal›flmalar› lâz›md›r. Önce ya-
sak edilen farzlar›, unutdurulan ibâdetleri, tekrâr meydâna ç›karmal›, ya-
y›lan harâmlar›, ahlâks›zl›klar› yok etmelidir. Duracak zemân de¤ildir. ‹fli
gecikdirmekde fâide yokdur. Bu gevfleklik karfl›s›nda, müslimânlar›n yara-
l› kalbleri s›zlamakdad›r. Geçen senelerde müslimânlara yap›lan bask›lar,
iflkenceler, dahâ unutulmad›. Bunlar›n yine hortlamas›, canavarlar›n kuzu-
lara sald›rmak ihtimâlleri, müslimânlar›n uykusunu kaç›rmakdad›r. Söz
sâhibleri, sünnet-i seniyyenin yay›lmas›nda gevflek davran›rsa, iflbafl›nda olan-
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lar›n hepsi de, neme lâz›m derler. Birkaç günlük hayât›n k›ymetini biliniz!
E¤er ipin ucunu elden kapd›r›rsan›z, müslimânlar›n bafl›na kâfirlerin çullan-
mas›na yol açars›n›z. Sonra âh etmek ifle yaramaz. Fârisî beyt tercemesi:

Elimden gideni, Süleymân kapd›rsayd›,
hem Süleymân, hem peri, hem Ehrimen a¤larlard›.

Müslimânl›¤›n alâmetlerinden biri, imâm yetifldirmek ve bunlara câ-
mi’lerde vazîfe vermekdir. Bu ifl gevflemifldi. ‹slâm memleketlerinin büyük-
lerinden olan Serhend flehrinde kaç seneden beri bir müftî yokdu. Bu dü-
âc›n›z›n mektûbunu getiren kâdî Yûsüfün dedeleri, tâ Serhend flehri yap›-
lal›danberi, burada kâdîl›k yapm›fllard›r. Bunun için olan hükûmet sened-
leri yan›ndad›r. Kendisi sâlih ve takvâ sâhibidir. E¤er uygun görürseniz, bu
ehemmiyyetli vazîfeyi ona veriniz! Allahü teâlâ, bizi ve sizi islâmiyyetin do¤-
ru yolunda bulundursun! Âmîn.

[‹slâm›n en büyük düflman› olan ingilizler, yalanlarla, iftirâlarla, bütün
dünyây› islâmiyyete karfl› düflman yap›yorlar. Harblere sebeb oluyorlar.
Yapd›klar› vahfleti uzakdan seyr ediyorlar. Bir tarafdan da, islâmiyyeti
içerden y›k›yorlar. Kad›nlar›n, k›zlar›n, ç›plak gezmelerini, fuhflu, kuma-
r› yay›yorlar. Farzlar› de¤ifldiriyorlar. Ezân›n tercemesini okuma¤›, ho-
parlörle okuma¤› yay›yorlar. Hâlbuki ezân, arabî kelimeleri müezzinin
okumas›d›r. Ho-parlörden ç›kan ses, müezzinin sesi de¤ildir. ‹nsan sesinin
benzeridir. Bu seslerin (fieytân ezân›) oldu¤u, büyük âlim Ebû Nu’aym›n
(Hilyetül-Evliyâ) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde yaz›l›d›r. Ho-parlör ile okunan
ezân›n meflru’ olmad›¤› da, bu kitâbda yaz›l›d›r. Müslimânlar çok uyan›k ol-
mal›, ingilizlerin hiylelerine aldanmamal›d›r.]

196
YÜZDOKSANALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Mensûr Arab’a yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolunun yedi kona¤›
oldu¤u, sâlik her konakda kendinden uzaklafl›p Hak teâlâya yaklafld›¤› bil-
dirilmekdedir:

Merhamet ederek gönderdi¤iniz ve ihsân ederek yazd›¤›n›z k›ymetli
mektûbunuz, en k›ymetli bir zemânda geldi. Allahü teâlâya hamd olsun ki,
büyükler, küçükleri hât›rlamakda, yüksekler alçaklar› okflamakdad›r. Al-
lahü teâlâ, bu tevâzu’unuza bizim taraf›m›zdan hayrl› karfl›l›klar versin! Fâ-
risî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, dostdan konuflmak, dahâ tatl›!

Yürümekde oldu¤umuz tesavvuf yolu yedi ad›md›r. ‹ki ad›mla âlem-i
halk, befl ad›mla Âlem-i emr afl›l›r. Âlem-i emrdeki birinci ad›mda, Tecel-
lî-i ef’âl hâs›l olur. ‹kinci ad›mda, Tecellî-i s›fât hâs›l olur. Üçüncü ad›mda
tecellî-i zâtiyye bafllar. Bundan sonra kavuflanlar›n bildi¤i tecellîler hâs›l olur.
Bütün bunlara kavuflabilmek için, insanlar›n efendisi, öncekilerin ve son-
rakilerin en üstünü efendimizin, “Ona ve Âline ve Eshâb›na düâlar ve
selâmlar olsun” izinde bulunmak lâz›md›r. Tesavvuf yolu iki ad›md›r diyen-
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ler de oldu. K›saca anlatabilmek için ve talebeye kolay göstermek için
böyle söylemifllerdir. Bu sözle, âlem-i emre ve âlem-i halka bir ad›m demifl-
lerdir. Yedi ad›mdan herbiri ile, sâlik kendinden uzaklafl›r. Hak teâlâya yak-
lafl›r. Bu yedi ad›m›n hepsi geçilince (Fenâ-i etemm) ve (Bekâ-i ekmel) hâ-
s›l olur. Bu ikisi hâs›l olunca (Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye) ile fleref-
lenmifl olur. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu, ele az geçen büyük ni’metdir. Acabâ kime verilir?

Bizim gibi zevall›lar›n, böyle sözleri a¤za almas› bile uygun de¤ildir. Biz-
lere ancak, büyüklerin ni’metlerinden s›zan damlalarla dudaklar›n› ›slata-
rak zevklenebilmek yak›fl›r. Fârisî beyt tercemesi:

fiekerin yaln›z ad›n› duymak bile,
dahâ iyidir zehr koymakdan dile!

Fârisî beyt tercemesi:

Gök Arfla göre afla¤›d›r,
Fekat, yerden çok yukar›d›r!

Vesselâm evvelen ve âh›ren.

[‹yi bir insan, kendine ve baflkalar›na zarar› olmayan kimse demekdir.
Allahü teâlâ, insanlar›n iyi olmalar›n›, herkesin râhat yaflamalar›n› istiyor.
Buna kavuflmak için, insanlarda kalb, akl ve nefs yaratd›. ‹nsan›n bedeni,
ya’nî bütün uzvlar› kalbin emrindedir. Kalbin arzûlar›na (Niyyet etmek) de-
nir. Nefs, bedenin muhtâc oldu¤u fleyleri kalbe yapd›rmak ister. Nefsin is-
teklerinin hepsi, kendine de, baflkalar›na da, zararl›d›r. Akl, fâideli ve za-
rarl› fleyleri birbirlerinden ay›rmakda, fâideli olanlar›n›n yapmas›n› kalb-
den istemekdedir. Allahü teâlâ, iyi iflleri kötülerinden ay›rmak için, dinle-
ri gönderdi. Sa¤lam olan akl, kalbin islâmiyyete uymas›n› emr eder. Her
kalb, islâmiyyete uygun hareket ederse, temiz olur, dünyâda hiç s›k›nt› ol-
maz. Kalbin temizlenmesi ve kuvvetlenmesi için, Allahü teâlân›n ismini çok
söylemesi lâz›md›r. Allahü teâlâ, dinleri insanlara s›k›nt› vermek için de-
¤il, kalbleri temizlemek için gönderdi. Kalb, nefse uymaz, akl› dinleyip is-
lâmiyyete uyarsa, bütün dünyâ râhata, huzûra kavuflur. Akl›n vazîfesi, is-
lâmiyyeti ö¤renmek ve bunun her yere yay›lmas› için çal›flmakd›r. Kalb, hep
nefse tatl› gelen fleyleri yaparsa, nefse tapm›fl olur. Allahü teâlây› unutur.
‹slâmiyyete uymak, kalbi ve bedeni kuvvetlendirir, nefsi za’îfletir.]

197
YÜZDOKSANYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, pehlevân Mahmûda yaz›lm›fld›r. Tâli’li kimse, dünyâya
düflkün olm›yan ve kalbi Allah sevgisi ile çarpan kimse oldu¤u bildirilmek-
dedir:

Allahü teâlâ sizi, islâmiyyetin do¤ru yolunda bulundursun! En iyi kim-
se, kalbi dünyâya ba¤l› olm›yan ve Allah sevgisi ile çarpand›r. Dünyâ mu-
habbeti, günâhlar›n bafl›d›r. Dünyây› sevmekden kurtulmak da, ibâdetle-
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rin bafl›d›r. Çünki Allahü teâlâ, dünyâya düflkün olma¤› sevmez. Onu ya-
ratd›¤› zemândan beri, hiç sevmemifldir. Dünyâ ve dünyâya düflkün olan-
lar, mel’ûndur ve Allahü teâlân›n merhametinden uzakd›rlar. Hadîs-i fle-
rîfde buyuruldu ki, (Dünyâ mel’ûndur ve dünyâda, Allah için yap›lm›yan
herfley de mel’ûndur). [(Se’âdet-i Ebediyye) 30.cu sahîfeye bak›n›z!] Çün-
ki Allahü teâlây› hât›rl›yanlar, hattâ onlar›n her zerresi, Allahü teâlây› zikr
etmekdedir. Bunun için, Allahü teâlây› zikr edenler, [ya’nî kalbinde ismi-
ni ve s›fatlar›n› hât›rl›yanlar] mel’ûn de¤ildir. Bunlara, dünyâ adam› denil-
mez. Çünki dünyâ demek, kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, Onu unutdu-
ran, kalbe Allahdan baflkalar›n› getiren fleyler demekdir. Allahü teâlây›
unutduran mallar, sebebler, mevk›’ler, flerefler hep dünyâ olur. Vennecm
sûresinin, (Bizi düflünmiyenlerden, bizden yüz çevirenlerden, sen de yüzü-
nü çevir. Onlar› sevme!) meâlindeki yirmidokuzuncu âyeti, böyle oldu¤u-
nu aç›kca göstermekdedir. ‹flte bu dünyâ, insan›n cân düflman›d›r. Bu dün-
yân›n düflkünleri, hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Âh›retde de,
piflmân olacaklar, çok ac›larla karfl›laflacaklar.

Dünyây› terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düflkün olma-
mas›, k›ymet vermemesi demekdir. Ona düflkün olmamak da, varl›¤› ile yok-
lu¤u müsâvî olmakd›r. ‹nsan›n böyle olabilmesi için, Allah adamlar›n›n ya-
n›nda yetiflmesi lâz›md›r. Bu büyüklerden biri ele geçerse k›ymetini bilme-
li, onlar›n emrlerini yapma¤a, cânla baflla sar›lmal›d›r. fieyh Müzzemmil haz-
retlerinin sizin aran›zda bulunmas›, çok büyük bir ni’metdir. Çok az kim-
selerin eline geçen, bulunmaz bir ni’metdir. K›ymeti, hiç ölçülemiyecek ka-
dar büyükdür. Fekat, kerem ve ihsân sâhiblerinin âdeti, îsâr etmekdir.
Ya’nî, baflkalar›n›n ihtiyâclar›n›, kendi ihtiyâclar›ndan önce düflünürler. fieyh
hazretlerine birkaç gün izn verirseniz, çok yerinde bir ifl olur. ‹fl bitince, in-
flâallah yine geriye döner. Uzakdan olan ihlâs ve sevginiz de, hizmetinde imifl
gibi, size fâide verir. Dahâ çok râhats›z etmiyeyim. Allahü teâlâ, bizi ve siz-
leri, insanlar›n en iyisinin “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti etemmühâ ve
minetteh›yyâti ekmelühâ” yolunda bulundursun! Allahü teâlân›n selâm› ve
ihsânlar› size olsun! Âmîn.

198
YÜZDOKSANSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna yaz›lm›fld›r. Bu zemânda, din adamlar›n›n,
dünyâ büyükleri ile görüflmeleri güc oldu¤u bildirilmekdedir:

(Fütûhât-i Mekkiyye), fütûhât-i medeniyyenin anahtar› olsun! Allahü te-
âlâ, sevgili Peygamberi ve Onun yüksek Âli hurmetine bu düâm› kabûl bu-
yursun “aleyhi ve aleyhimüssalevât vetteslîmât”! ‹hsân etdi¤iniz k›ymetli
mektûb, fakîri flereflendirdi. Sevgimizi artd›rd›. Size müjdeler olsun, müjde-
ler olsun! K›ymetli efendim! Bu zemânda, Allah adamlar›n›n, dünyâ büyük-
leri ile görüflmesi çok güçlefldi. Din adamlar›, konuflurken ve yazarken, dî-
nin emr etdi¤i gibi tevâzu’, afla¤› gönüllülük yaparsa, kötü düflünceli olanlar,
bunu anl›yam›yarak, birfley koparmak için, muhtâc oldu¤u için, böyle yap›-
yor san›rlar. Bu bozuk düflünceleri, dünyâ ve âh›ret se’âdetini elden kaç›r-
malar›na sebeb olur. Bu büyüklerden istifâde edemezler. E¤er din büyükle-

– 236 –



ri, dünyâya ve dünyâ adamlar›na k›ymet vermediklerini duyururlarsa, görüfl-
leri k›sa olanlar, kötü düflünerek, bunlar› egoist, kendini be¤enmifl san›rlar.
Hâlbuki, Allahdan baflka hiçbir fleye k›ymet vermemek de, din büyüklerine
lâz›md›r. Hem afla¤› gönüllü, hem de yüksek gönüllü olurlar. ‹ki z›d, ters fley,
bunlarda bir araya gelmifldir. Ebû Sa’îd-i Harrâz “kuddise sirruh” buyuru-
yor ki, (Rabbimi, birbirine z›d, ters olan fleyleri, bir araya toplay›c› olarak ta-
n›d›m). Fen ve hesâb adamlar›, bu söze inanmazlar ise de, bizce k›ymeti yok-
dur. Evliyân›n bildikleri, akl›n eremedi¤i fleylerdir. Mîr ve Mevlânâ, size biz-
lerden çeflidli haberler vereceklerdir. Do¤ru yolda bulunanlara selâm olsun!

199
YÜZDOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Emîn-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Vazîfe iste-
¤inin kabûl oldu¤u bildirilmekdedir:

Afl›r› sevgi ile dolu olan ve çok ba¤l› oldu¤unuzu bildiren k›ymetli mek-
tûbunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Allahü teâlâ, size âfiyet versin! Vazîfe ola-
rak okunacak fleylerden birfley istiyorsunuz. Bunun için, k›ymetli kardeflim
mevlânâ Muhammed S›ddîk› gönderdim. Büyüklerimizin devâml› oku-
duklar› bir zikri size ö¤retecekdir. Emr etdi¤ini yapmak için çok çal›fl›n›z!
Meyvelerini toplaman›z› ümmîd ederim. Yaln›z yazmakla olm›yaca¤›, gö-
rüflmek lâz›m oldu¤u için, kardeflimiz Mevlânây› yormufl olduk. Vesselâm.

200
‹K‹YÜZÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla fiekîb-i ‹sfehânîye yaz›lm›fld›r. (Nefehât) kitâb›nda-
ki bir yaz›y› aç›klamakdad›r:

Her hamd Allahü teâlâ içindir. Salât ve selâm, Peygamberlerin efendi-
sine ve Onun temiz Âlinin hepsine olsun! (Nefehât) kitâb›ndaki kar›fl›k bir
sözün aç›klanmas›n› istiyorsunuz. Bunun için, birkaç kelime yazma¤a kal-
k›fld›m. K›ymetli efendim! Ayn-ül-kudât-i Hemedânî, hiç gidilmemifl bir yol-
da, delîlsiz, rehbersiz gidenler için diyor ki, (Bunlardan birkaç›n›, bir ma¤-
lûb, kendi s›¤›na¤›na ald›. Sekr hâli, bunlara gölge yapmak için geldi. Ak-
l› bafl›nda olanlar, bafllar›n› kald›rd›lar). Gidilmifl yol demek, Allahü teâ-
lâ bilir, sülûk yolu demekdir. Bilinen on makâma, birer birer ve her ince-
liklerine varmak demekdir. Bu yolda, önce nefs tezkiye edilir, temizlenir.
Kalbin tasfiyesi bundan sonra olur. Bu yolda hidâyete kavuflmak için, bir
rehbere inâbet, ya’nî ba¤lanmak lâz›md›r. Gidilmemifl yol ise, cezbe ve mu-
habbet yoludur. Bu yolda, kalbin tasfiyesi, parlat›lmas› önce olur. Nefsin
tezkiyesi sonra olur. Seçilenlerin yoludur. Bir rehbere ba¤lanmak lâz›m de-
¤ildir. Sevilmifllerin ve istenilenlerin yoludur. Birinci yol, sevenlerin ve
isteyenlerin yolu idi. Bunlardan ço¤u, kuvvetle çekildikleri ve kendilerini
muhabbet kaplad›¤› için, âfâkî ve enfüsî fleytânlardan korundular. fieytân-
lar›n aldatmas›ndan, yoldan ç›karmalar›ndan kurtuldular. (Bir ma¤lûb) ve
(Sekr) dedi¤i, bu cezbe ve muhabbetdir. Bunlar›n rehberleri yok ise de, Al-
lahü teâlân›n ihsân›na kavuflmufllard›r. Bu ihsân, onlara yol göstererek, he-

– 237 –



defe ulafld›rm›fld›r. fiü’ûrlu olanlar›, ya’nî çekilmiyenleri ve kendilerini
muhabbet kaplam›yanlar›, rehberleri de olmad›¤› için, din düflmanlar›,
bunlar›n yolunu kesdi. Helâke sürükledi. Sonsuz olan ölüme yakaland›lar.
Ma¤lûblar aras›nda, o iki Türkmen vard›. Hüseyn Kassâb “rahmetullahi
aleyh”, bu ikisini, iflâret ile bildiriyor ve diyor ki, (Büyük bir kervân ile gi-
diyorduk. Kervân aras›ndan âns›z›n iki Türkmen ç›kd›. Hiç gidilmemifl
olan yolda ilerleme¤e bafllad›lar) diye, [(Nefehât) kitâb›n›n fârisî ikiyüz-
seksendördüncü [284] sahîfesinde, emîr Alî Abûr isminde] uzun anlat›l›yor.
Büyük kervân›n gitdi¤i yol, sülûk yolu demekdir. Bu yolda bilinen on ma-
kâm, s›ra ile bütün incelikleri ile geçilir. Çünki, büyüklerden ço¤u, hele es-
kilerin hemen hepsi, bu yoldan vâs›l olmufllard›r. Bu iki Türkmenin gitdi-
¤i ve Hüseyn Kassâb›n da kat›ld›¤›, o hiç gidilmemifl olan yol da, cezbe ve
muhabbet yoludur. Bilinen birinci yoldan dahâ k›sad›r. Bu yolun bafllan-
g›c›, lezzet almak ve râhatl›k duymakd›r. Bu lezzet, duygular› giderir.
fiü’ûrsuzlu¤a sebeb olur. Bu hâli, gece olarak göstermekdedir. Bu hissizlik
ve insanlardan haberi olmamak, Allahü teâlâ ile huzûra ve Ona flü’ûra se-
beb oldu¤undan, bu huzûra ve flü’ûra ay demifldir. Buras›n› biraz dahâ
aç›klamak lâz›md›r. ‹yi dinleyiniz:

Cesedi, bedeni idâre eden rûhdur. Bedeni yetifldiren, kalbdir. Cesedde-
ki kuvvetler rûhdan gelmekdedir. His, duygu da, kalbin nûrundan hâs›l ol-
makdad›r. Cezbe yolunda, kalb ve rûh, Allahü teâlâya dönünce, bafllang›c-
da bedenin idâresi ve terbiyesi azal›r. His kalmaz olur. fiü’ûr ifllemez olur.
Organlar›n hareketinde gevfleklik olur. ‹nsan yere y›k›l›r. Büyük âlim fleyh
Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” bu hâle (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›n-
da, rûhun simâ’› demifldir. Raks ile ve dönerek olan simâ’a da, tabî’î simâ’
demifldir ve bunu s›k› yasak etmifldir. Buradan anlafl›l›yor ki, bedendeki duy-
gu ve hareketin azalmas›, ma’nevî huzûru göstermekdedir. Ceseddeki
duygusuzluk rûhun flü’ûruna alâmetdir. Bunu aya benzetmek uygundur.

Sözümüze dönelim: Ay›n kara bulutla örtülmesi demekle, bafllang›çda
olanlar›n huzûrunu örten insanl›k s›fatlar›n›n meydâna ç›kmas›n› anlatmak-
dad›r. ‹nsanl›k s›fatlar›n›n huzûru örtmesi, yolun ortas›na kadar devâm e-
der. Yolun ortas›nda olanlar, örtüden tâm kurtulamazlar ise de, bu kadar
örtülüfl yokdur. Belki bunu anlatmak için, (Gece yar›s› olunca, ay bulutdan
ç›kd›. O iki gencin ayak izlerini gene buldum) demekdedir. Çünki, huzûr ze-
mân› olan bast hâlinde yol ayd›nlan›r. Çok ilerlemek olur. Sabâh olunca,
ya’nî o hissizlik ve hareketsizlik gidince ve huzûr kuvvetlenince ve halk ile
de kar›fl›nca demek istemekdedir. Bu huzûru güneflin do¤mas› diye anlat-
makdad›r. ‹nsan›n varl›¤›na da¤ demekdedir. Bu zemân kendi varl›¤›ndan
haberi olmakdad›r. Çünki bu yolda, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesinden
sonrad›r. O iki türkmenin cezbeleri kuvvetlenince ve kendilerini muhabbet
kaplay›nca, bir kahramân gibi ayaklar›n› insanl›k da¤›n›n tepesine koydu-
lar ve bir sâatde tepeye ç›kd›lar. Biraz Fenâya kavufldular. Hüseyn Kassâb-
da bu cezbe kuvveti olmad›¤› için, da¤›n tepesine çok güç ç›kabildi. Bu da,
o iki türkmenin arkas›nda gitdi¤i için oldu. Yoksa kafas›n› uçururlard›.
Askerlerin bulundu¤u yer, (a’yân-› sâbite)yi anlatmakdad›r. A’yân-› sâbi-
tede bütün mahlûklar›n (Te’ayyün-i hakîkî)leri ve (Te’ayyün-i ‹lmî-i Vücû-
bî)leri birlikde bulunur. Say›s›z çad›rlar, bu te’ayyünleri anlatmak içindir.
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Büyük çad›r, (Te’ayyün-i ‹lmî-i Vücûbî)yi göstermekdedir. Buna, sultân›n
çad›r› demifllerdir. Hüseyn Kassâb, sultân›n çad›r›n› iflitince, aran›lan› bul-
dum sanarak sekr, flü’ûrsuzluk bine¤inden inmek istedi. Bu merkeb olma-
dan bu yolda gidilemez. Sa¤ aya¤›n› d›flar› koyarken kula¤›na bir ses gele-
rek sultân çad›rda yokdur dedi. Do¤rusu da böyledir. Hüseyn Kassâb› çe-
ken kuvvet yokdur. Ufak bir müjde ile sekr hâlinden ç›kd›. ‹ki türkmen ise,
kuvvetle çekildikleri için ve kendilerini muhabbet kaplam›fl oldu¤u için, bu
gibi müjdelerle aldanmad›lar ve kahramânca yukar› ç›kd›lar. Hüseyn Kas-
sâb, bin sene dahâ beklese, sultân› çad›rda hiç bulamaz. Çünki Hak teâlâ,
ötelerin ötesidir. Sa¤ ayak demesi, rûhu anlatmakdad›r. Çünki, hiç gidilme-
mifl olan bu yolda, kalb ve rûh ayaklar› ile gidilir. ‹lm ve ibâdet ile gidilmez.
‹lm ve ibâdet sülûk yolunda ifle yarar. Sekr hâlinden önce ç›kan rûhdur. Son-
ra kalb ç›kar. Sol ayak kalbi göstermekdedir. Sultân oturmufldur ve ava git-
mifldir demek, güzel aynalarda, güzel yerlerde yerleflmifldir ve âfl›klar›n gö-
nüllerini avlama¤a gitmifldir demekdir. Bu ses ve böyle söylemek, Hü-
seyn Kassâba anlatabilmek için idi. Onun anlayabilece¤i gibi söylenmifldi.
Yoksa, Allahü teâlâ için oturmak ve ava gitmek gibi fleyler söylenemez. Fâ-
risî beyt tercemesi:

(Yokdur) ve (odur) gibi sözler,
O makâmdan geri dönerler.

(Nefehât)da (Ayn-ül-Kudât-i Hemedânî)den alarak yaz›lm›fl olan bu söz-
lerden baflka fleyler de anlafl›l›yor ve Hak teâlân›n birli¤ine ve büyüklü¤ü-
ne dahâ uygun oluyor. Her ne kadar, o makâma tâm uygun de¤il ise de, bafl-
kalar›ndan dahâ uygundur. fiöyle ki, vâhidiyyet mertebesinin üstündeki
te’ayyün-i evvel olan vahdet mertebesine oturmufldur. Vahdet mertebesin-
de ilmî ve aynî te’ayyünlerin hepsi yok oldu¤u için, hayvanlar›n ve kuflla-
r›n yok edildi¤i ava benzetilerek, ava gitdi buyurulmufldur. fieyh Muham-
med Ma’flûk-i Tûsî ve Emîr Alî Abûr, Sultân›n avland›¤› yere giderek,
ona av oldular. Ma’flûk-i Tûsî dahâ önde gitdi ve dahâ yaklafld›. Hüseyn Kas-
sâb, sultân›n geri dönece¤ini sanarak, (Vâhidiyyet) çad›rlar›nda kald›.

Yukar›daki sözlerden ne anlafl›laca¤›n› do¤ru olarak ancak Allahü teâ-
lâ bilir. Tesavvuf yolunun büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” hiç gi-
dilmemifl olan yolu seçmifllerdir. Bu bilinmeyen yol, bu büyüklerin meflhûr
kolay yolu olmufldur. K›ymetli teveccühleri ve idâreleri ile, herkesi bu
yoldan kavufldurmufllard›r. Rehber olan pîrin edebleri ve emrleri gözeti-
lirse, bu yol hep kavufldurur. Bu yolda, ihtiyârlar›n, gençlerin, kad›nlar›n
ve çocuklar›n kavuflmas›nda hiç baflkal›k yokdur. Hattâ ölüler bile bu
ni’mete kavuflmay› umarlar. Behâüddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” buyur-
du ki, (Hak teâlâdan elbette kavuflduran bir yol istedim). Hâce hazretle-
rinin birinci talebesi olan hâce Alâ’üddîn-i Attâr “kuddise sirruh” hazret-
leri, bunun için buyurdu ki, Fârisî beyt tercemesi:

Kap›c›n›n incinmesi olmasayd›,
Açard›m bütün cihân kap›lar›n›.

Allahü teâlâ, hepimizi bu büyüklerin yolunda bulundursun! Vesselâm!
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201
‹K‹YÜZB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Küçük Be¤ Hisârîye yaz›lm›fld›r. Bir süâline cevâb ver-
mekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Küçük
Be¤ Hisârî hazretleri soruyor ki, (Bir kimse, bütün bilgiler iki üç harfde yer-
leflmifldir) diyor. Bu söze inan›l›r m›?

Cevâb: Böyle söyleyen kimsenin bunu ifliterek veyâ kitâblardan okuya-
rak söyledi¤i anlafl›lmakdad›r. Çünki, önceki büyüklerden birkaç› böyle fley-
ler söylemifldir. Hazret-i Emîr “kerremallahü teâlâ vecheh” de (Bütün
bilgiler, Besmelenin (B) harfinde, hattâ bu harfin noktas›nda yerleflmifldir)
buyurdu. Bunu size söyleyen kimse, böyle oldu¤unu biliyorum demek is-
temifl ise, iki fley düflünülebilir:

1- Bütün bilgilerin iki-üç harfde yerlefldirildiklerini bana bildirdiler
derse, bu harfleri bildi¤ini veyâ bilmedi¤ini söylese de sözü do¤ru olabilir.

2- Bütün ilmleri, iki-üç harf içinde bana bildirdiler. Bu iki-üç harf için-
de bütün ilmleri anl›yorum derse yalanc›d›r. Bu söze inan›lmaz. Do¤ru yol-
da olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm olsun “aley-
hi ve alâ âlihissalevâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!

202
‹K‹YÜZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yaz›lm›fld›r. Büyüklerle tan›fld›k-
dan sonra ayr›lanlara flaflmakda, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ü bildirilmek-
dedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi, sevgili Peygamberinin do¤ru yolunda bulun-
dursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”!

Birgün, Tesavvuf büyüklerinin üzülmeleri üzerinde konuflulmufldu. Bu
büyüklere ba¤lan›p da, sonra ayr›lanlar›n, baflkalar›ndan birfleyler bekle-
yenlerin sürünecekleri söylenmifldi. Bu arada, sizin ve kâdî Senâm›n ad›-
n›z geçmifldi. Bu konuflma, iyi bilemiyorum, bir dakîka sürmüflmü idi?
Hem de, s›ras› gelerek söylenmifldi. Allah göstermesin ki, bir müslimân›n
incitilmesini düflünmüfl olay›m. Yâhud kalbimde bir kin bulunduray›m. Bu
bak›mdan, mubârek kalbiniz hiç s›k›lmas›n. Bilmeniz lâz›md›r ki, bizim yo-
lumuz, Allahü teâlân›n ismleri üzerinde çal›flmak de¤ildir. Bu yolun büyük-
leri, bu ismlerin sâhibinde yok olma¤› aramakdad›rlar. Onlar, dahâ ilk
bak›flda, s›fatlar›n d›fl›nda olan varl›¤› istemekdedirler. ‹smlerden, s›fatlar-
dan geçerek zât› taleb ederler. Bunun içindir ki, baflka yollar›n sonu, bun-
lar›n bafllang›c›nda yerleflmifldir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

O konuflmam›z, a¤›zdan a¤za dolafld›kça, baflka flekl alarak, sizi üzecek
kadar de¤iflmifl oldu¤u anlafl›ld›. Bu üzüntünüzü gidermek için birkaç fley
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yazmak istedim: Sizinle tan›flmam›z, birfleyimizi artd›rmaz. Görüflmemek
de birfleyi azaltmaz. Düflüncemiz, iste¤imiz, yaln›z sizin iyili¤inizdir. Fekat
(Kendi zarar›n› istiyene, hiç ac›nmaz!) sözünü herkes bilir. ‹yi biliniz ki, bu
fakîr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” sizin zarar›n›z› istemedim ve inflâ-
allah istemem de. Ac›d›¤›m için söylenilen birfleydi. Din adamlar›, ac›-
d›klar›ndan, böyle söylerler. Hem de, bir s›ras› gelerek söylenmifldi. Hiç
üzülmeyiniz!

Bir kimsenin kendini, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan “rad›yallahü anh”
dahâ üstün görmesi, iki fleyden ileri gelir: Yâ koyu bir z›nd›kd›r. Yâhud da,
kara câhildir. Birkaç sene önce, size gönderdi¤im bir mektûbda, Cehennem-
den kurtulaca¤› bildirilmifl olan, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at f›rkas›n› anlat›r-
ken bunu da yazm›fld›m. Onu okudukdan sonra, böyle sözlere inanman›-
za flafl›l›r. Hazret-i Alîyi bile, hazret-i Ebû Bekrden “rad›yallahü anhümâ”
dahâ yüksek bilen bir kimse, Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olur. Kendini yük-
sek bilenin ne olaca¤›n› art›k düflünün! Bu yolun büyükleri bildiriyorlar ki,
(Kendini, uyuz köpeklerden üstün gören bir sâlik, bu büyüklerin kemâlâ-
t›na kavuflamaz). Bu ümmetin büyükleri, hazret-i Ebû Bekrin, Peygamber-
lerden baflka, bütün insanlardan üstün oldu¤unu, sözbirli¤i ile bildirmifller-
dir. Hazret-i Hamzay› öldürmüfl olan Vahflînin “rad›yallahü anhümâ”, Re-
sûlullah›n yan›nda bir kerre bulundu¤u için, Tâbi’înin en üstünü olan Vey-
sel Karânîden dahâ üstün oldu¤unu, kitâblar›mda ve mektûblar›mda bil-
dirmifldim. Böyle olunca, bunu yazan bir kimsenin böyle söyliyece¤ini dü-
flünmek bile, akl› olana yak›fld›r›lamaz. Böyle düflünme¤e yol açan yaz›y›
görerek iflin do¤rusunu anlamas› lâz›md›r. Birfley anlamadan, yaln›z çeke-
miyenlere uymak, uygun olur mu? Bununla berâber, büyükler, aflk serhofl-
lu¤u denilen hâllerinde, uygunsuz fleyler de söylemifllerdir. Bâyezîd-i Bis-
tâmî hazretleri, (Bayra¤›m, Muhammed aleyhisselâm›n bayra¤›ndan dahâ
yüksekdir) dedi. Bu sözünden, onun dahâ yüksek olaca¤› anlafl›lamaz.
Çünki, onu söylemek z›nd›kl›k olur. Bu fakîrin yaz›lar›nda ise, böyle fley-
ler, hiçbir zemân bildirilmemifldir. Vesselâm.

203
‹K‹YÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Hüseyne yaz›lm›fld›r. Allah yolunda olanlar›n ya-
n›nda bulunma¤› övmekdedir:

Allahü teâlâ, hâllerinizi güzel eylesin. ‹fllerinizi fâideli eylesin! Maksad-
lar›n›z› ›slâh eylesin! fierefli mektûbunuz geldi. Sevgilerinizi bildirdi¤i için
bizleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan sevginizi art-
d›rs›n! Onlara ba¤l›l›k arzûsunu, ömrünüzün sermâyesi yaps›n! Hadîs-i
flerîfde, (El-mer’ü me’a men ehabbe) buyuruldu ki, (Kifli, sevdi¤i ile berâ-
berdir) demekdir. Bu büyükleri seven, onlarla berâber olur. Onlarla berâ-
ber olan, flakî olmakdan [küfrden ve günâh ifllemekden] korunmufl olur. Ha-
dîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹nsanlar›n yapd›klar›n› yazan meleklerden bafl-
ka melekler de vard›r. Yollarda, sokak bafllar›nda dolafl›rlar. Allahü teâlâ-
y› zikr edenleri ararlar. Zikr edenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. Bu-
raya geliniz, buraya geliniz derler. Kanadlar› ile, onlar› sararlar. O kadar çok-
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durlar ki, göke var›rlar. Kullar›n›n her iflini bilici olan Allahü teâlâ, melek-
lere sorarak: Kullar›m› nas›l buldunuz, buyurur? Yâ Rabbî! Sana hamd ve
senâ ediyorlar ve senin büyüklü¤ünü söylüyorlar ve senin ayblardan ve ku-
sûrlardan temiz oldu¤unu söylüyorlar, derler. Onlar, beni gördüler mi, bu-
yurur? Hay›r görmediler, derler. Görselerdi, nas›l olurlard›, buyurur? Da-
hâ çok hamd ederlerdi ve dahâ çok tesbîh ederlerdi ve dahâ çok tekbîr söy-
lerlerdi, derler. Onlar, benden ne istiyorlar, buyurur? Yâ Rabbî! Cenneti-
ni istiyorlar, derler. Onlar, Cenneti gördüler mi, buyurur? Görmediler, der-
ler. Görselerdi, nas›l olurlard›, buyurur? Dahâ çok yalvar›rlard›, dahâ çok
isterlerdi. Yâ Rabbî! Bu kullar›n Cehennemden korkuyorlar. Sana s›¤›n›-
yorlar, derler. Onlar Cehennemi gördüler mi, buyurur? Hay›r görmediler,
derler. Görselerdi, nas›l olurlard›, buyurur? Görselerdi, dahâ çok yalvar›r-
lard› ve ondan kurtulmak yoluna dahâ çok sar›l›rlard›, derler. Allahü teâ-
lâ, meleklere, flâhid olunuz ki, onlar›n hepsini afv eyledim, buyurur. Yâ Rab-
bî! O zikr edenlerin yan›nda, filân kimse zikr etmek için gelmemifldi. Dün-
yâ ç›kar› için gelmifldi, derler. Onlar benim müsâfirlerimdir. Beni zikr
edenlerle berâberim. Onlar›n yan›nda bulunanlar da, zarar etmezler, buyu-
rur). Bu hadîs-i flerîf ve yukar›da bildirdi¤imiz (Kifli, sevdi¤i ile berâberdir)
hadîs-i flerîfi gösteriyorlar ki, bu büyükleri sevenler, bunlarla berâberdir-
ler. Bunlarla berâber olanlar, kazançl› olurlar. Allahü teâlâ, bizi ve sizleri,
bu büyükleri sevenlerden eylesin! Sevgili Peygamberi, ümmî ve hâflimî
olan Muhammed “aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihissalâtü vetteslîmât vette-
h›yyât” hurmetine düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn.

fieyh ‹lahdâd›n mektûbunda, kendinizden haber veriyorsunuz. Böyle
ademler, ya’nî yokluklar, tâliblerde çok görülmekdedir. Çok çal›fl›n›z. Ele
geçenlerle doymay›n›z! Fârisî beyt tercemesi:

Çok cilve var, aranan sevgilide,
Kavufldum sanma, bir cilve görünce!

Bu büyüklerle birlikde bulunmak, en fâideli fleylerdendir. Allahü teâ-
lâ, bunlar›n sohbetine kavufldursun! Fârisî beyt tercemesi:

Aflk serhofllarîle bulun, mey yoksa da, koku geçer.
Koku da bulunmaz ammâ, onlar› görmek de yeter.

Gece gündüz karfl›s›nda bulundu¤unuz büyük hazretden ald›¤›n›z yola
sar›l›n›z. (Allah) mubârek ismini, hiçbirfley düflünmiyerek, kalbinizden
geçiriniz! Hâz›r ve nâz›r oldu¤unu da düflünmeyiniz! S›fatlar›ndan hiçbiri-
ni hât›r›n›za getirmeyiniz. Yüre¤inizin bulundu¤u yerde, gönülde (Allah)
ismini hep bulundurunuz! Çok lâz›m olan bilgiler, yazmakla anlafl›lamaz.
Anlatmak lâz›md›r. Buluflursak, bildirilir. Buluflunc›ya kadar, elinize geçen-
leri yaz›n›z. Onlar› okumak, uzakdan teveccühe sebeb olur. Vesselâm.

_________________

Nemâz kalbi temizler, kötülükden men’ eder.
Münevver olamazs›n, nemâz›n k›lmad›kça!
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204
‹K‹YÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-i Bedahflî hazretlerine yaz›lm›fld›r.
Câhillerin dedi-kodu yapmalar›na üzülmeme¤i bildirmekdedir:

Mîr hazretleri, afla¤› kimselerin bozuk sözlerine üzülmeyiniz! ‹srâ sûre-
si, seksendördüncü [84] âyetinde meâlen, (Herkes, kendine uygun ifli ya-
par) buyuruldu. Ya’nî, kiflinin ifli ve sözü, kendinin aynas›d›r. Alçaklar›n söz-
lerine iyi veyâ kötü karfl›l›kda bulunmamak dahâ iyidir. Yalan›n sonu gel-
mez. Onlar›n birbirini tutm›yan sözleri, kendilerini rezîl etme¤e yetiflir. Al-
lahü teâlân›n ayd›nlatmad›¤› kimseye, kimse ›fl›k veremez. Siz, verilen va-
zîfeyi yapma¤a bak›n›z! Baflka fleyleri görmemezlikden geliniz! En’âm sû-
resinin doksanbirinci âyetinde meâlen, (Allah deyin, sonra onlar› b›rak›n.
Bozuk ifllerinde oynas›nlar!) buyuruldu. Kardeflimiz Muhammed Sâd›k, tâm
vaktinde geldi. Ramezân-› flerîfin son on günü i’tikâf yapd›. Ona çok fley-
ler aç›ld›. Yeni fleylere kavufldu. Allahü teâlâya hamd olsun ki, di¤er sev-
diklerimiz de ilerlemekdedirler. Kalbleri uyan›kd›r. Bu, Allahü teâlân›n bü-
yük ihsân›d›r. Diledi¤ine ihsân etmekdedir. Onun ihsânlar› boldur. Mah-
lûklar›n en iyisi olan efendimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun Âline
ve Eshâb›n›n hepsine bizden düâlar ve selâmlar olsun!

205
‹K‹YÜZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. ‹flin bafl›,
islâmiyyetin sâhibine uymak oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, Muhammed Mustafâya tam uymakla flereflendirsin “alâ
sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”! Çünki, bütün ifllerin bafl› ve S›ddîk-
lar›n birinci istekleri budur. Bundan baflkas›, bofl vehmler ve bozuk hayâl-
lerdir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi bunlardan korusun! Do¤ru yolda olanlara
ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vetteslîmâtü dâimen”!

Kifli noksan›n› bilmek gibi irfân olmaz!

206
‹K‹YÜZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandîye yaz›lm›fld›r. Dünyân›n kö-
tülü¤ü ve ona düflkün olanlar›n zevall›l›¤› bildirilmekdedir:

Yâ Rabbî! Ölüm bizi uyand›rmadan önce, sen bizi uyand›r! Peygamber-
lerin efendisi “aleyhi ve aleyhim ve alâ âlihissalâtü vetteslîmâtü etemmü-
hâ ve efdalühâ” hurmetine, düâm›z› kabûl eyle! Tatl› olan mektûbunuz ve
k›ymetli yaz›lar›n›z gelerek bizleri sevindirdi. Buna karfl›l›k olarak, Alla-
hü teâlâ, size iyilikler versin!

Kardeflim! ‹nsanlar› dünyâya, yaln›z yiyip içmek için ve giyinip süslen-
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mek için göndermediler. ‹stediklerimizi toplamak, sevdi¤imiz fleylerle keyf-
lenmek ve oynay›p zevklenmek için yarat›lmad›k. ‹nsanlar›n yarat›lmas›, Al-
lahü teâlâya karfl› afla¤›l›¤›n›, gücü yetmezli¤ini, muhtâc, zevall› oldu¤unu
göstermeleri içindir. Kulluk da, bu demekdir. Fekat, bu kulluk, Muhammed
aleyhisselâm›n islâmiyyetinin izn verdi¤i gibi olmal›d›r. Yoksa, müslimân ol-
m›yanlar›n yapd›klar› riyâzetler, mücâhedeler, bu parlak islâmiyyete uygun
olmad›¤› için, zarar ve ziyândan baflka sonu olmaz. Piflmân olmakdan, üzül-
mekden baflka birfley kazand›rmaz. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at denilen do¤-
ru yolun âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak i’tikâd› düzeltdikden son-
ra, ibâdetleri yapmakla berâber, kalbi Allahü teâlân›n zikri ile süslemelidir.
Tesavvuf yolunun büyüklerinden al›nan vazîfeyi s›k s›k tekrarlamal›d›r.
Bu büyüklerin yolunda, sonda ele geçecek olanlar bafllang›cda yerlefldiril-
mifldir. Bunlar›n ba¤lar›, baflkalar›n›n ba¤lar›ndan çok üstündür. K›sa görüfl-
lü olanlar, inansa da, inanmasa da, bu böyledir. Maksad›m›z, dostlar› teflvîk-
dir. ‹nanm›yanlara bir diyece¤imiz yokdur. Fârisî beyt tercemesi:

Masal sanana, masal gibi olur,
K›ymet bilene, çok fâideli olur.

Sözün k›sas› fludur ki, âh›retde kurtulmak, çok zikr etme¤e ba¤l›d›r. En-
fâl sûresinin k›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Allahü teâlây› çok zikr ediniz ki
kurtulas›n›z!) buyuruldu. Bunun için, çok zikr etmek lâz›md›r. Buna mâ-
ni’ olan herfleyi düflman bilmelidir. Âh›retde kurtulman›n ilâc›, iflte budur.
Bizden, ancak söylemekdir. Fârisî beyt tercemesi:

Zikr et zikr, bedende iken cân›n,
Kalb temizli¤i, zikrîledir Rahmân›n.

Ra’d sûresi, otuzuncu âyetinde meâlen, (Biliniz ki kalbler zikr ile râhat
bulur) buyuruldu. Allahü teâlâ, size bundan baflar› nasîb eylesin! Çünki, en
lüzûmlu ve en kârl› ifl budur. Mubârek zemânlarda çok giyilmifl olan antâ-
ri gönderildi. ‹flleriniz hayrl› olsun! Vesselâm.

207
‹K‹YÜZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fl-
d›r. ‹nsanlar›n bir arada bulunmas›, kalblerini berâber edece¤i ve islâmiy-
yete uym›yan fleylerin k›ymetsiz oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i, sevdi¤i kimselere selâm ol-
sun! Çok zemân geçdi, sizin ve mahdûm zâde hazretlerinin ve Cemâleddîn
Hüseynin ve orada bulunanlar›n ve hele fleyh ‹lâhdâd ve meyân fieyh-ul-
hediyyenin selâmet haberlerinizi alamad›m. Herhâlde, uzakda kalan bu kar-
defllerinizi unutdu¤unuz anlafl›l›yor. Evet, yak›nda bulunman›n, kalblerin
birleflmesinde büyük te’sîri vard›r. Bunun içindir ki, hiçbir Velî, bir Sahâ-
bînin derecesine yükselemez. Veysel Karânî “rahmetullahi aleyh” o kadar
flân› yüksek oldu¤u hâlde, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” hiç gör-
medi¤i için, Eshâb-› kirâmdan en afla¤› olan›n derecesine yetiflemedi. Ab-
düllah bin Mubârek hazretlerinden soruldu ki, hazret-i Mu’âviye ile Ömer
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bin Abdül’azîzden hangisi dahâ yüksekdir? Cevâb olarak: (Mu’âviye “ra-
d›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda gider-
ken, at›n›n burnuna giren toz, Ömer bin Abdül’azîzden katkat dahâ yük-
sekdir) buyurdu.

Burada bulunanlar›n hepsi iyiyiz. Allahü teâlâya bunun için, belki bü-
tün ni’metleri için hamd ve flükrler olsun. Ni’metlerinin en büyü¤ü olan,
müslimân yapd›¤› için ve mahlûklar›n›n en iyisinin yolunda bulundurdu¤u
için, ne kadar çok hamd edilse, yine azd›r. Çünki, onun yolunda bulunmak,
iyiliklerin bafl›, kurtulman›n çâresi ve dünyâ ve âh›ret se’âdetlerinin kap›-
s›d›r. Allahü teâlâ, Peygamberlerin en üstünü hurmetine “aleyhi ve aley-
him ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, bizleri ve sizleri, her zemân bu yolda bu-
lundursun! Âmîn. Fârîsî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir!

Tesavvufcular›n sözlerinden, ele birfley geçmez. Onlar›n hâllerinden
insan›n birfleyi artmaz. Onlar›n vecdleri ve hâlleri, islâmiyyete uygun olmaz-
sa, on para etmez. Keflfleri, ilhâmlar›, kitâba ve sünnete benzemezse, ya-
r›m arpa kadar de¤erleri olmaz. Tesavvuf yolunda ilerlemenin sebebi, is-
lâmiyyetde inan›lmas› lâz›m olan fleylere, yakînin, îmân›n artmas› içindir.
Hakîkî îmân da, bu demekdir. ‹kinci sebebi de, f›khda bildirilen vazîfele-
ri yapman›n kolay ve tatl› olmas› içindir. Tesavvuf, bu ikisine kavuflmak için-
dir. Bunlardan baflka birfley için de¤ildir. Çünki, Allahü teâlâ, Cennetde gö-
rülecekdir. Dünyâda hiç görülemez. Tesavvufcular›n arad›klar› müflâhede-
ler, tecellîler, gölgelere kavuflmakd›r ve benzetilen, O san›lan fleylerle
avunmakd›r. Allahü teâlâ, ötelerin ötesidir. fiafl›lacak fleydir ki, onlar›n mü-
flâhedeler ve tecellîler diye övündükleri fleylerin iç yüzleri, e¤er anlat›l›r-
sa, bu yola yeni girenlerin gevflemelerinden korkulur ve arzûlar›, istekle-
ri azal›r. E¤er iç yüzleri anlat›lmazsa, do¤rusunu bildi¤im hâlde, do¤ru ile
yanl›fl›n birbirlerine kar›flmalar›na göz yummufl olmakdan korkar›m. Ey, yol-
lar›n› flafl›rm›fllara, do¤ru yolu gösteren Rabbim! Âlemlere rahmet olarak
yaratd›¤›n Muhammed “aleyhisselâm” hurmeti için, bana do¤ru yolu gös-
ter! Hâlinizi aras›ra bildiriniz ki, sevgiyi artd›r›r. Do¤ru yolda bulunanla-
ra selâm olsun!

208
‹K‹YÜZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, k›ymetli o¤lu meyân Muhammed Sâd›ka yaz›lm›fld›r “kad-
desallahü esrârehümel’azîz”. Sâlik, kendini Peygamberlerin makâm›nda gö-
rür. Bunun sebebi bildirilmekdedir:

Sevgili yavrum! Soruyorsun ki, sâlik tesavvuf yolunda yükselirken,
ba’zan kendini Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” makâm-
lar›nda buluyor. Ve ba’zan, bu makâmlar›n da üstüne ç›kd›¤›n› anl›yor. Hâl-
buki, sözbirli¤i ile bildirilmifldir ki, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vet-
teh›yyât” herkesden dahâ üstündür. Evliyân›n bütün kazançlar› “rahmetul-
lahi aleyhim ecma’în”, Peygamberlere uyduklar› içindir. Onlar›n yolunda
gitmekle, Evliyâl›¤a kavuflmufllard›r.
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Cevâb: Sâlikin gördü¤ü makâmlar, Peygamberlerin urûc etdikleri, yük-
seldikleri makâmlar de¤ildir. O büyükler, urûc ederlerken, o makâmlardan
çok yukar› yükselmifllerdir. Çünki o makâmlar, o büyüklerin mebde-i
te’ayyünleri olan, Allahü teâlân›n ismleridir. Allahü teâlâdan gelen feyz-
ler, ni’metler, hep mebde-i te’ayyün denilen bu ismlerden gelir. Çünki, Al-
lahü teâlân›n, arada ismleri olmadan, bu âlem ile hiçbir ilgisi yokdur. Al-
lahü teâlân›n mahlûklara ihtiyâc› ve mahlûklarla do¤rudan do¤ruya ilgi-
si yokdur. Ankebût sûresi, alt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Elbette
Allahü teâlân›n bu âlemlere hiç ihtiyâc› yokdur) buyuruldu. O büyükler,
yükseldikleri makâmdan geri inerken, yukar›daki nûrlar› da birlikde indi-
rirler ve kendilerine mahsûs olan bu ismlerde yerleflip kal›rlar. Bunun
için, bir kimse bunlar› ararsa, bu yerlefldikleri makâmlar›nda bulur. Zât-i
ilâhîyi isteyen, yüksek yarad›l›fll› bir kimse, yükselirken bu ismlere yetiflir
ve onlardan da yukar›ya geçer. Allahü teâlân›n diledi¤i makâma kadar yük-
selir. Fekat, bu sâlik yukar›dan afla¤› inerken, kendi mebde-i te’ayyünü olan
ve Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” bulunduklar› ismlerden dahâ afla¤›-
da olan isme gelip yerleflince, kendi makâm› ile onlar›n makâmlar› aras›n-
daki fark› anlar. ‹flte dahâ üstün olmak, bu makâmlar ile ölçülür. Makâm›
yüksek olan kimse, dahâ yüksekdir. Sâlik, kendi makâm› olan isme inme-
dikçe ve bu makâm›n dahâ afla¤›da oldu¤unu anlamad›kça, o büyüklerin
dahâ üstün olduklar›na zevkle ve hâl ile inanmaz. Dahâ üstün olduklar›-
n›, ifliterek söylemekdedir. Önce îmân etmifl oldu¤u için, yüksek oldukla-
r›n› söyler. Fekat vicdân›, sözüne uygun de¤ildir. Bu zemân, Allahü teâlâ-
ya s›¤›nmas›, yalvarmas›, câhil ve zevall› oldu¤unu söylemesi, do¤rusunun
kendisine bildirilmesi için düâ etmesi lâz›md›r. Bu hâl, sâliklerin ayak
kayacak, tehlükeye düflecek yerleridir. Bu yaz›m›z› bir misâl ile aç›kl›ya-
l›m. Biliyoruz ki, duman, s›cak s›v› ve kat› zerrelerdir. S›cak olduklar›
için, genifllemifl, hafîflemifl olan s›v› ve kat› dânecikler, havada yükselir. Bu-
nu görünce, kat› ve s›v› dâneciklerin havadan dahâ hafîf olduklar›n› söy-
lemek do¤ru olmaz. Çünki dâneler, ›s› enerjisi taraf›ndan kald›r›lmakda-
d›r. So¤uduklar› zemân, yine geri, afla¤› inerler. Yere düflerler. Kendi yer-
lerinin havadan dahâ afla¤› oldu¤u anlafl›l›r. Sâlik de, o makâmlardan yu-
kar›, fazla muhabbet enerjisi ile sürüklenmekdedir. Kendi makâm›, o ma-
kâmlardan afla¤›dad›r.

Buraya kadar bildirdiklerimiz, müntehî için idi. Müntehî, tesavvuf yo-
lunda, ç›kabilece¤i derecelerin sonuna varan Velî demekdir. Yolun bafllan-
g›c›nda, böyle san›l›rsa, kendini büyüklerin makâmlar›nda bulursa, bu-
nun sebebi baflkad›r. fiöyle ki, sonlarda bulunan her makâm›n, yolun bafl›n-
da ve ortas›nda benzerleri, görünüflleri vard›r. Bafllang›cda ve yolda olan-
lar, bu görüntülere gelince, o makâmlar›n kendilerine geldiklerini san›rlar.
Birfleyin görüntüsü ile, kendisini ay›rd edemezler. O büyüklerin görüntü-
lerini, benzerlerini de, makâmlar›n›n görüntülerinde bulunca, o büyükler-
le ortak olduklar›n› san›rlar. Zan etdikleri gibi de¤ildir. Bir fleyin gölgesi-
ni, kendisine benzetmekden baflka birfley de¤ildir. Yâ Rabbî! Herfleyin özü-
nü, yap›s›n› bize bildir! Sevgili Peygamberin hurmetine, bizleri bofl, fâide-
siz fleylerle vakt geçirmekden koru! Âmîn.

– 246 –



209
‹K‹YÜZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-i Bedahflî “kaddesallahü sirrehul’a-
zîz” hazretlerine yaz›lm›fld›r. Kendinin (Mebde’ ve Me’âd) ad›ndaki kitâ-
b›nda yaz›l› bir bilgiyi aç›klamakdad›r:

Elhamdü lillahi Rabbil’âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidilmürse-
lîn ve âlihittâhirîn ecma’în. Seyyid hazretleri, k›ymetli kardeflim mîr Mu-
hammed Nu’mân, Allahü teâlâ ile olunuz! Buradakiler, çok flükr iyiyiz. ‹n-
sana râhatl›k veren o serây›n›zda, sizden ayr›l›rken, kardeflim Muhammed
Eflref, (Mebde’ ve Me’âd) kitâb›ndaki bir yaz›n›n aç›klanmas›n› istemifldi.
Vakt dar oldu¤undan, birfley anlat›lamam›fld›. fiimdi, o yaz›y› aç›klama¤› dü-
flündüm. Böylece, dostlar›m›n s›k›nt›s›n› gidermek istedim. O yaz› flöyle idi:
(Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bin ve birkaç sene geç-
dikden sonra, hakîkat-i Muhammedî, kendi yerinden yükselerek, Kâ’benin
hakîkati ile birleflir. Bu zemân, hakîkat-i Muhammedî ismi, hakîkat-i Ah-
medî ad›na döner ve Zât-i ilâhînin mazhar› olur. ‹ki ism de, ism sâhibi gi-
bi olurlar. Îsâ “aleyhisselâm” gökden inerek, Muhammed aleyhisselâm›n dî-
nine göre yaflayaca¤› zemâna kadar, hakîkat-i Muhammediyyenin yeri bofl
kal›r. O zemân, Îsâ aleyhisselâm›n hakîkati, kendi makâm›ndan yükselerek,
hakîkat-i Muhammediyyenin bofl kalm›fl olan makâm›na yerleflir).

Cevâb: Bir insan›n hakîkati demek te’ayyün-i vücûbî demekdir. O kim-
senin te’ayyün-i imkânîsi, bu te’ayyün-i vücûbînin z›lli, görüntüsüdür. Bu
te’ayyün-i vücûbî, Allahü teâlân›n ismlerinden bir ismdir. Alîm, kadîr,
mürîd, mütekellim gibi dahâ nice ismlerinden biridir. Allahü teâlân›n bu
ismi, o kimsenin rabbidir. Ya’nî, ona gelen her feyz, bu ismden gelir. Bu ism
ile Allahü teâlân›n çeflidli ba¤lant›lar› vard›r. S›fat mertebesinde, Allahü
teâlâya bu ism verilir. S›fatlar, Allahü teâlâdan ayr› olarak vard›rlar. fiân
mertebesinde de Allahü teâlâya bu ism verilir. fiân mertebesi, Allahü te-
âlâdan ayr›ca var de¤il ise de, bir bak›mdan ayr›ca vard›rlar. S›fat ile flân
aras›ndaki fark (Sülûk ve cezbe)yi anlatan mektûbda bildirilmifldi. Anla-
fl›lm›yan yerleri varsa, o mektûbdan okuyunuz! [Bu mektûb, birinci cildin
ikiyüzseksenyedinci mektûbudur].

fiân›n varl›¤›, yaln›z i’tibâr ile ya’nî bir bak›mdan ise de, bu flân›n üstün-
de de, baflka bir bak›mdan, baflka bir mertebe de vard›r. O mertebe bu flâ-
n›n mebde-i vücûd-i i’tibârîsidir. Allahü teâlân›n bu ismi, bu mertebede de
vard›r. Bu mertebenin üstünde de, dahâ baflka bir bak›mdan dahâ yüksek
mertebe olur. Fekat, insan gücü bunu anl›yamaz. Bu fakîr [ya’nî, ‹mâm-›
Rabbânî hazretleri], bu mertebeyi de geçirildim. Fekat, bu mertebenin üs-
tünde, insan yok gibi olmakdad›r. (Her ilm sâhibinden dahâ büyük âlim var-
d›r). Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflana âfiyet olsun!
Zevall› âfl›k, bir damla ile doysun!

Ehlullah ya’nî Evliyâ, kendi yarad›l›fllar›na, güçlerine göre, bu merte-
belere kavuflmakda birbirlerinden çok ayr›d›rlar. Evliyâ aras›nda, Allahü
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teâlân›n ismine yetiflenler pek azd›r. Ço¤u, bu ismin z›llerinden bir z›lle, bir
görüntüye kavuflmufldur. Önce, seyr ve sülûk ile, imkân mertebelerinden
geçerek, sonra, bir z›lle kavuflurlar. Yaln›z cezbe yolu ile de bu isme kavu-
flulabilir ise de, bunun k›ymeti yokdur. Bu ismden dahâ yukar› yükselen-
ler pek azd›r.

Bir insan›n hakîkati, onun te’ayyün-i vücûbîsine denildi¤i gibi, onun
te’ayyün-i imkânîsine de denir. Bunlar› anlad›kdan sonra, deriz ki:

Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, her insan gibi,
Âlem-i halk ile Âlem-i emrden yap›lm›fld›r. Onun Âlem-i halk›n›n rabbi olan
ism-i ilâhî, alîm flân›d›r. Âlem-i emrini terbiye eden de, alîm flân›n›n bir ba-
k›mdan üstünde olan mertebedeki alîm ismidir. Hakîkat-i Muhammedî,
alîm flân›d›r. Hakîkat-i Ahmedî, alîm flân›n›n üstünde olan ve bu flân›n meb-
dei olan ismdir. Bu ism, Kâ’benin de hakîkatidir. Âdem “aleyhisselâm” ya-
rat›lmadan önce, Resûlullahda bulunan Peygamberlik, hakîkat-i Ahmedî ba-
k›m›ndan idi. Hadîs-i flerîfde, (Âdem “aleyhisselâm” toprak ile su aras›nda
iken Peygamberdim) bildirilen bu Peygamberlik idi ki, Âlem-i emrde idi. Îsâ
“aleyhisselâm” Kelime-tullah oldu¤u ve Âlem-i emr ile ba¤l›l›¤› çok oldu-
¤u için, Resûlullah›n gelece¤ini, Ahmed ismi ile müjdelemifldi. Îsâ aleyhis-
selâm›n, (Benden sonra Ahmed isminde bir resûl gelece¤ini size müjdeleyi-
ciyim) dedi¤ini Saf sûresi haber vermekdedir. Dünyâya teflrîflerinden son-
raki Peygamberli¤i, hakîkat-i Muhammedîye ba¤l› idi. Belki de, iki hakîka-
te de ba¤l› idi. Rabbi ya’nî terbiye edicisi, yetifldiricisi olan da, hem bu flân
ve hem de flân›n üstündeki mertebe idi. Bunun için, bu mertebedeki da’vet,
önceki mertebedeki da’vetden dahâ kuvvetli olmufldur. Çünki o mertebede-
ki da’veti, yaln›z Âlem-i emrde idi ve terbiyesi, yaln›z (Rûhâniyân)a ya’nî rûh-
lara ve meleklere idi. Bu mertebedeki da’veti ise, hem Âlem-i halkda, hem
de Âlem-i emrdedir ve terbiyesi, hem maddeye, hem de rûhlarad›r. Bu dün-
yâda, onun maddî taraf›n› melekî taraf›ndan dahâ kuvvetli yaparak, insan-
larla ilgisi ço¤alt›ld›. Böylece, insanlar›n fâidelenmeleri kolaylafld›r›ld›. Al-
lahü teâlâ, sevgili Peygamberine “sallallahü aleyhi ve sellem” insanl›k tara-
f›n› fazla aç›klamas›n› emr buyurdu. Meselâ, Kehf sûresi, yüzonbirinci âye-
tinde meâlen, (Onlara söyle! Ben de sizin gibi insan›m. Bana vahy olundu)
buyuruldu. (Sizin gibi) buyurulmas›, insanl›¤›n› kuvvetli bildirmek içindir.
Bu madde hayât›ndan Kâ’be hayât›na geçince rûhânî taraf› ço¤ald›. ‹nsan-
lara ba¤l›l›¤› azald›. Dîne ça¤›rmak nûrâniyyeti de¤ifldi. Eshâb-› kirâmdan
“aleyhimürr›dvân” birkaç› buyurdu ki, (Resûlullah› defn iflini bitirmeden,
kalblerimizde de¤ifliklik duyduk). Evet, öyle oldu. Çünki, görerek olan
îmânlar›, görmeden olan îmâna döndü. ‹flleri, görmekden, iflitme¤e kald›. O
yüce Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bin sene geçdik-
den sonra, rûhânî taraf› öyle kuvvetlendi ki, insânî taraf›n› büsbütün örtdü.
Âlem-i halk›, Âlem-i emr hâlini ald›. Bunun için, Âlem-i halk›ndan olanlar,
kendi hakîkatlerine döndüler. Hakîkat-i Muhammedî de yükselerek, hakî-
kat-i Ahmedîye ulafld›. ‹kisi birlefldi. Burada söyledi¤imiz iki hakîkat, onun
Âlem-i halk›n›n ve Âlem-i emrinin te’ayyün-i imkânîleridir. Te’ayyün-i vü-
cûbîleri de¤ildir. Te’ayyün-i imkânî bu te’ayyün-i vücûbînin z›lli, görüntüsü-
dür. Çünki te’ayyün-i vücûbî, yükselmez. ‹ki te’ayyün-i vücûbî birleflmezler.
Îsâ “aleyhisselâm” gökden inerek, âh›r zemân Peygamberinin dînine uyun-
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ca, Onun hakîkati, kendi makâm›ndan yükselerek, Ona uydu¤u için, hakî-
kat-i Muhammedînin makâm›na gelir. Onun dînini kuvvetlendirir. Bunun
içindir ki, eski dinlerde, ülül’azm Peygamberin vefât›ndan sonra bin sene için-
de, yeni bir Peygamber gönderilirdi. Bunlarla, o Peygamberin dîni kuvvet-
lendirilirdi. Onun dîninin zemân› bitince, baflka bir ülül’azm Peygamber
ile yeni bir din gönderildi. Muhammed “aleyhisselâm”, Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sonuncusu oldu¤u için ve Onun dîni hiç de-
¤ifldirilemiyece¤i için, Onun ümmetinin âlimleri, Peygamberler gibi oldu. ‹s-
lâmiyyeti kuvvetlendirmek ifli bunlara yapd›r›ld›. Bunlardan baflka, ülül’azm
bir Peygamber de, Onun dînine sokuldu. Onun dînini kuvvetlendirmek ifli
buna da verildi. Hicr sûresi dokuzuncu âyetinde meâlen, (Kur’ân-› kerîmi sa-
na biz indirdik. Biz onu elbette koruyucuyuz) buyuruldu.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bin sene geçdik-
den sonra, ümmetinden gönderilen âlimlerin say›s› az ise de, bu islâmiyye-
ti tâm kuvvetlendirmeleri için, çok yüksek olacaklard›r. Resûlullah “aley-
hissalâtü vesselâm”, hazret-i Mehdînin teflrîf edece¤ini haber vermifldir. Bin
sene sonra gelecekdir. Îsâ “aleyhisselâm” da, bin sene sonra, gökden ine-
cekdir. Bin sene sonra gelen Evliyân›n yükseklikleri, Eshâb-› kirâm›n yük-
sekliklerine benzemekdedir. Her ne kadar, Peygamberlerden sonra, en
üstün Eshâb-› kirâm ise de, sonra gelenler, bunlara çok benzedikleri için,
hangilerinin dahâ üstün olduklar› anlafl›lamaz gibi olmufldur. Belki de bu-
nun içindir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Öncekiler mi da-
hâ üstündür, yoksa sonrakiler mi? Bilinemez) buyurdu. Yoksa (Öncekiler
mi dahâ üstündür, yoksa sonrakiler mi? Bilmem) buyurmad›. Çünki, han-
gilerinin dahâ üstün oldu¤unu biliyordu. Bunun için, (En üstün olanlar, be-
nim zemân›mda bulunan müslimânlard›r) buyurmufldu. Fekat, çok benze-
dikleri için, flübhe hâs›l oldu¤undan (Bilinemez) buyurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâm›n “r›dvânulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” zemân›ndan sonra, Tâbi’înin “rahmetullahi teâ-
lâ aleyhim ecma’în” zemân›n›n yüksek oldu¤unu bildirdi. Bundan sonra da
Tebe-i tâbi’înin zemân›n›n üstün oldu¤unu bildirdi. Bunlar›n da bin sene son-
ra gelenlerden dahâ üstün olduklar› anlafl›ld›. Sonra gelenlerin, Eshâb-› ki-
râma çok benzemesi nas›l olur? denilirse; fiöyle cevâb veririz ki, o iki asr›n,
bu son gelenlerden dahâ üstün olmas›, belki onlarda Evliyâ “rahmetulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” say›s›n›n çok ve bid’at sâhiblerinin az oldu¤u için
olabilir. Bunun için, sonra gelenler aras›nda birkaç Evliyân›n, o iki asrda bu-
lunan Evliyâdan dahâ yüksek oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Meselâ, haz-
ret-i Mehdî “rahmetullahi aleyh” böyledir. Fârisî beyt tercemesi:

Yine gelseydi e¤er feyz, Rûhülkudsden,
Îsâ mu’cizesi, görünürdü herkesden.

Fekat, Eshâb-› kirâm›n zemân›, her bak›mdan, dahâ yüksekdir. Bunun
üzerinde konuflmak bile lüzûmsuzdur. Önce gelenler, onlard›r. Na’îm Cen-
netinde yak›n olanlar onlard›r. Baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n sadaka verme-
si, onlar›n bir avuç arpa vermesinin sevâb›na kavuflduramaz. Allahü teâlâ,
diledi¤ini rahmetine kavufldurur.
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(Mebde’ ve Me’âd) kitâb›nda, yukar›da sorulan yaz›lar›n dahâ üstünde
yaz›l› bilgiler de, yukar›daki cevâb›m›zla aç›klanm›fl oldu. Ya’nî, Kâ’benin
hakîkati, hakîkat-i Muhammedînin Kâ’besidir, hakîkat-i Muhammedî bu-
na secde eder, sözünün anlafl›lmas› kolaylaflm›fl oldu. Çünki, Kâ’benin ha-
kîkati, hakîkat-i Ahmedîdir. Bu ise, hakîkat-i Muhammedînin asl›d›r. Ha-
kîkat-i Muhammedî, bunun z›llidir. Bunun için, hakîkat-i Muhammedî
buna secde eder.

Süâl: Kâ’be, Onun ümmetinin Evliyâs›n› tavâf etme¤e gelir. Onlar›n be-
reketlerine kavuflmak ister. Kâ’benin hakîkati, hakîkat-i Muhammedîden
üstün olunca, bu tavâf ifli nas›l câiz olur?

Cevâb: Hakîkat-i Muhammedî, Muhammed aleyhisselâm›n mukaddes
makâmlardan indi¤i makâmlar›n en afla¤›s›d›r. Kâ’benin hakîkati ise Kâ’be-
nin ç›kabildi¤i en yüksek makâmd›r. Hakîkat-i Muhammedî yükselirken,
ilk ç›kaca¤› yer, hakîkat-i Kâ’bedir. Onun yükselmesinin sonunu, Allahü
teâlâdan baflka kimse bilemez. Onun ümmetinin Evliyâs›n›n “rahmetulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” yüksek olanlar›, Onun “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” yükseldi¤i makâmlar›n hepsinden pay ald›klar› için, Kâ’benin bunlar-
dan birfleyler beklemesi, olm›yacak fley de¤ildir. Fârisî beyt tercemesi:

Toprakdan ç›kan, gökleri afld›.
Yer ile zemân, geride kald›.

(Mebde’ ve Me’âd) kitâb›n›n o yerinde yaz›l› olan bir incelik de, böyle-
ce anlafl›lm›fl oldu. Ya’nî, Kâ’benin maddeden olan yap›s›, herfleyin secde
yeri oldu¤u gibi, Kâ’benin hakîkati de, herfleyin hakîkatinin secde etdik-
leri makâmd›r sözü anlafl›lm›fl oldu. Çünki, herfleyin hakîkati, Allahü teâ-
lân›n sonsuz ismlerinden bir ismdir. Bu ism, o fleyin varl›¤› ve varl›kda kal-
mas› için lâz›m olan her feyzin kayna¤›d›r. Kâ’benin hakîkati, bu ismlerin
üstündedir. Bunun için, bu hakîkat, herfleyin hakîkatlerinin secde yeri
olur. Evliyân›n büyükleri, hakîkat-i Kâ’beden yukar› yükselir ve yukar›da-
ki nûrlar› alarak, kendi hakîkatlerine inerlerse, Kâ’be, onlar›n bereketle-
rine kavuflmak ister.

(Mebde’ ve Me’âd) kitâb›nda, ülül’azm Peygamberlerin “salevâtullahi
teâlâ ve teslîmâtühü” yükseklikleri de yaz›lm›fld›. Ya’nî birbirlerinden üs-
tünlükleri bildirilmifldi. O yaz›lar keflf ve ilhâm ile idi. Keflf ve ilhâm ise, tâm
bilgi de¤ildir. Onlar› yazd›¤›m ve üstünlüklerini ay›rd›¤›m için piflmân ol-
dum. ‹stigfâr ediyorum. Çünki, aç›k delîl bulunmad›kça, o yolda konuflmak
câiz de¤ildir. Estagfirullah ve etûbü ileyh min cemî’i mâ kerihallah kavlen
ve fi’len!

Mektûbunuzda yaz›yorsunuz ki, evde iken sormufldum, tâliblere tesav-
vuf yolunu ö¤retirsem, iyi olur mu? demifldim. Hay›r olmaz buyurmufldu-
nuz, diyorsunuz. Her bak›mdan olmaz dedi¤imi hât›rlam›yorum. fiartlar›-
na uymak lâz›md›r. fiartlara uymadan ö¤retmek iyi olmaz demek istemifl-
dim. fiimdi de böyle biliniz! fiartlara uymakda titiz davran›n›z! Gevfleklik
olmas›n. Bildirmek lâz›m oldu¤u istihârelerle aç›kça anlafl›lmad›kca, ö¤ret-
memelidir. Kardeflimiz molla yâr Muhammed Kadîme “rahmetullahi teâ-
lâ aleyh” de bunu söyleyiniz. Tarîkati ö¤retmekde acele etmemesini s›k› ten-
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bîh ediniz. Kazanc› ço¤altma¤› de¤il, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤› dü-
flünmelidir. S›k s›k hâlinizi yaz›n›z.

Talebenizden flikâyet ediyorsunuz. Kendinizden flikâyet etmeniz lâz›m-
d›r. Onlarla öyle görüflüyorsunuz ki, sonu üzüntülü olmakdad›r. (Üstâd, ta-
lebesinin karfl›s›nda, iyi giyinmifl, kendine düzen vermifl olmal›) buyurmufl-
lard›r. Onlarla senli benli olmamal›d›r. Arkadafll›k etmemeli, hikâyelerle,
latîfelerle vakt geçirmemelidir. Vesselâm.

210
‹K‹YÜZONUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ fiekîb-i ‹sfehânîye yaz›lm›fld›r. (Nefehât) kitâb›n-
daki bir yaz›y› aç›klamakda ve nasîhat vermekdedir:

Bu fakîre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” lutf ederek gönderdi¤iniz
flerefli mektûbunuzu okumakla sevindik. Selâmetde olunuz. Bu yolun bü-
yüklerini seviniz. Bu sevgi, ömrünüzün sermâyesi olsun. K›yâmet günü bu
fakîrlerin sevgisi ile diriliniz. Fakîrlikle övünen ve fakîrli¤i, zenginlikden
üstün tutan büyük Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hurmeti için,
Allahü teâlâ, düâm› kabûl buyursun. ‹hsân buyurarak, (Nefehât) kitâb›n-
daki fleyh ‹bni Sekîne “kuddise sirruh” hazretlerinin mürîdinin hikâyesi-
ni yaz›yorsunuz. fiöyle ki, birgün, gusl abdesti almak için Dicle nehrine dal-
m›fld›. Bafl›n› sudan ç›kar›nca, kendini Nil nehrinde buldu. M›sra geldi. Bu-
rada evlendi. O¤ullar› oldu. Yedi sene sonra, gusl abdesti almak için Nil neh-
rine dald›. Bafl›n› ç›kar›nca, kendini Dicle nehrinde buldu. Evvelce, Dicle-
ye giderken, Dicle kenâr›na koymufl oldu¤u elbiselerini, koydu¤u gibi
buldu. Bunlar› giydi. Evine geldi. Zevcesi, karfl›lay›p, müsâfirlerin için is-
tedi¤in yemekleri hâz›rlad›m dedi.

Yavrum! Bu hikâyenin güç gelen yeri, y›llarca yap›lacak fleylerin, bir ân-
da yap›lmas› de¤ildir. Çünki, böyle fleyler çok görülmüfldür. Peygamberle-
rin sonuncusu Muhammed “aleyhisselâm”, mi’râc gecesi göklere gidip, bin-
lerle senelik yollar› geçdikden sonra, geriye gelince, yatm›fl oldu¤u yerin
dahâ so¤umam›fl oldu¤unu, abdestde ibrikden akan suyun dalgalar›n›n
durmad›¤›n› gördü. (Nefehât) kitâb›nda da, bu hikâyenin sonunda bildiril-
di¤i gibi, Allahü teâlâ, zemân› geniflletmekdedir. Bu hikâyenin güç olan ye-
ri, Ba¤dâdda bir ân olan k›sa zemân, M›srda yedi sene uzamakdad›r. Me-
selâ Ba¤dâdda o ân, hicretin üçyüzaltm›fl›nc› y›l› ise, M›srda, o ânda, üçyüz-
altm›flyedinci y›l olmakdad›r. Bu ise akla ve nakle uygun olm›yan birfley-
dir. Böyle birfley, bir iki kimse için olabilir. Baflka baflka flehrler ve baflka
baflka yerler için olacak fley de¤ildir. Bu fakîrin “kaddesallahü teâlâ sirre-
hul’azîz” hât›r›na flöyle geliyor ki, bu ifl uyan›k iken olmam›fld›r. Bir rü’yâ
olabilir. Bunu dinleyen kimse, rü’yâ sözünü rü’yet olarak anlam›fl olabilir.
Uykuda olan, uyan›k iken olmufl san›lm›fld›r. Böyle yanl›fll›klar, çok görül-
mekdedir. Belki rü’yâda görmüfl ve rehberine rü’yâda söylemifl, sonra ço-
cuklar›na anlatm›fld›r.

Kitâbda, bu hikâyeden sonra, Muhyiddîn-i Arabî “kaddesallahü teâlâ
sirrehul’azîz” hazretlerinden haber verdi¤i hikâye de, bunun gibidir. Her-

– 251 –



fleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

(Cesedi terbiye eden rûhdur. Kal›b› terbiye eden kalbdir) sözünün
aç›klanmas›n› istiyorsunuz. Yavrum! Bu sözlerin ikisi de, birfleydir. ‹n-
sandaki Âlem-i halkdan olan maddelerin, Âlem-i emrden olan latîfeler ta-
raf›ndan terbiye edildi¤i bildirilmekdedir. Cesed kelimesinin, rûh ile bir-
likde kullan›lmas› âdet oldu¤u için ve kal›p ile kalb kelimeleri de, birbiri-
ne benzedi¤i için, edebiyyat bilgisine uyarak böyle yaz›lm›fld›r.

Nasîhat istiyorsunuz. Yavrum! Bu bozuklu¤um ve dünyâya dalm›fl hâ-
lim ve bilgisizli¤im ve baflar›s›zl›¤›m ile, size nasîhat verme¤e kalk›flmak-
dan hayâ ederim, utan›r›m. Fekat, emr-i ma’rûfdan kaç›nmakdan da kor-
kar›m ki, hasîslik ve alçakl›k yapm›fl olm›yay›m. Bunun için, birkaç kelime
yazma¤a kendimi zorluyorum. Yavrum! Dünyâda kalmak zemân› pek az-
d›r. Bu k›sa zemân›n ço¤u da bofl yere geçmifl bulunuyor. Pek az› kalm›fl-
d›r. Âh›ret zemân› ise sonsuzdur. Orada bafla gelecek fleyler, bu birkaç gün-
lük ifllere ba¤l›d›r. Bundan sonra, yâ sonsuz ni’metler, zevkler veyâ bitmez
tükenmez azâblar, ac›lar vard›r. Muhbir-i sâd›k, ya’nî hep do¤ru söyleyici,
bunlar› haber vermifldir. Elbette olacaklard›r. Akl› olan kimsenin, durma-
dan çal›flmas› lâz›md›r. Yavrum! Ömrün en k›ymetli zemânlar›, bofl yere geç-
di. Allahü teâlân›n düflman› olan nefsin isteklerini yapmakla tükendi. fiim-
di, ömrün en k›ymetsiz, baflar›s›z zemân› kald›. Art›k, bununla da, Allahü
teâlân›n be¤endi¤i iflleri yapmaz, kuvvetli zemânda elden kaç›r›lan›, kuv-
vetsiz, k›ymetsiz zemânda yakalayamaz isek ve az bir emekle ve k›sa bir s›-
k›nt› ile, sonsuz râhat ve ni’metlere kavuflmaz isek ve say›s›z çirkin iflleri-
mizi, az bir iyi iflle örtmez isek, yar›n k›yâmet gününde, Allahü teâlân›n hu-
zûruna ne yüzle ç›kabiliriz? Oraya ne özr ve behâne götürebiliriz? Bu
gaflet uykusu ne vakte kadar sürecek. Gaflet pamu¤u kulaklarda ne kadar
kalacak? Birgün, gözlerden perdeyi kald›racaklar. Kulaklardan gaflet pa-
mu¤unu ç›karacaklar. Fekat, fâidesi olm›yacak. O zemân piflmânl›kdan,
utanmakdan baflka yap›lacak fley olm›yacak. Ölüm gelmeden önce, yapa-
cak ifli bilmeli. Yüzü ak olarak, Allahü teâlây› özliyerek cân vermelidir. Ön-
ce, i’tikâd› düzeltmek lâz›md›r. Dinden oldu¤u tevâtür yolu ile, ya’nî çok
kimselerin söylemesi ile zarûrî olarak bilinen fleylere inanmak elbette lâ-
z›md›r. Bundan sonra, f›kh kitâblar›nda yaz›l› olan fleyleri ö¤renmek ve yap-
mak zarûrîdir. Bundan sonra da, tesavvuf yolunda ilerlemek gelir. Fekat bu,
kimsenin bilmedi¤i fleyleri ö¤renmek, kimsenin görmedi¤i gizli fleyleri
görmek için de de¤ildir. Nûrlar›, renkleri görmek için de¤ildir. Bunlar
oyun, keyf verici fleylerdir. Herkesin gördü¤ü fleyler ve renkler yetiflmiyor
mu ki, bunlar› b›rak›p da, riyâzetler, s›k›nt›lar çekerek, bilinmiyen fleyler
ve renkler aran›ls›n? Bu fleyler ve renkler de, o fleyler ve renkler de, hep
Allahü teâlân›n yaratd›¤› fleylerdir ve Onun varl›¤›n› ve yarat›c› oldu¤unu
gösteren iflâretlerdir. Bu madde âleminde bulunan günefl ve ay ›fl›klar›,
Âlem-i misâldeki nûrlardan, renklerden katkat dahâ üstündür. Fekat,
bunlar her zemân görüldükleri için ve âlim de, câhil de gördü¤ü için, k›y-
met verilmiyor, herkesin bilmedi¤i, görmedi¤i nûrlar aran›yor. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

Kap› önünde akan su, bulan›k görünür!
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Tesavvuf yoluna girmek, islâmiyyetin inan›lacak fleylerine îmân› kuvvet-
lendirmek içindir. Böylece îmân, düflünerek anlamak zorlu¤undan kurtu-
larak, görmüfl gibi sa¤lam ve vicdânî olur ve k›saca inanmak yerine, etraf-
l› ve derin îmân hâs›l olur. Meselâ, Allahü teâlân›n varl›¤›na ve bir oldu¤u-
na önce düflünerek veyâ baflkalar›ndan görerek inan›yordu. Tesavvuf yo-
lunda ilerlemek nasîb olunca, o düflünerek ve ifliterek olan îmân, flimdi bu-
larak, anl›yarak hâs›l olur. Îmân› olgunlafl›r. ‹nan›lacak fleylerin hepsine de,
böyle îmân hâs›l olur. Tesavvuf yoluna girmenin ikinci fâidesi, f›khda bil-
dirilen vazîfeleri yapmakda kolayl›k elde etmek ve nefs-i emmâreden ile-
ri gelen güçlükleri yok etmekdir. Bu fakîr, iyi anlad›m ki, tesavvuf, islâmiy-
yetin yard›mc›s›d›r. ‹slâmiyyetden baflka birfley de¤ildir. Böyle oldu¤unu,
mektûblar›mda, kitâblar›mda aç›klad›m. Bu iki fâideye kavuflmak için,
tesavvuf yollar› içinden, Ebû Bekr-i S›ddîk›n yolunu seçmek iyi ve dahâ uy-
gundur. Çünki, bu yolun büyükleri sünnet-i seniyyeye yap›flm›fllar ve
bid’atlerden sak›nm›fllard›r. Bunun için, sünnete yap›flmak nasîb olup da,
ellerine birfleyler geçmezse üzülmezler, sevinirler. E¤er ahvâl ve mevâcî-
de kavuflur, fekat sünnete yap›flmakda gevflek davran›rlarsa, o hâlleri,
vecdleri hiç be¤enmezler. Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretleri buyuruyor
ki, (Ahvâl ve mevâcîdi bize verseler, fekat, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâ-
d›n› içimize yerlefldirmeseler, kendimi mahv olmufl bilirim. E¤er, Ehl-i
sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› verseler, ahvâl ve mevâcîd hiç vermeseler, hiç
üzülmem). Bundan baflka, bu yolda, nihâyetde kavuflulacak fleyleri, bafllan-
g›çda tatd›r›rlar. Bunun için, dahâ ilk ad›mda, baflkalar›n›n, en son kavu-
flacaklar›n› ele geçirirler. Arada yaln›z icmâl ve tafsîl bak›m›ndan fark
olur. Ya’nî topluca, k›sa ve aç›k, genifl olmak fark› vard›r. Bu yol, Eshâb-›
kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yoludur. Çünki, Resûlullah›n “sallallahü aley-
hi ve sellem” dahâ ilk sohbetinde öyle fleyler kazanm›fllard›r ki, ümmet ara-
s›ndaki Velîlerin, bunlara, en sonda kavuflduklar› bilinmemekdedir. Bunun
içindir ki, Tâbi’înin en üstünü olan, Veysel Karânî “rahmetullahi aleyh” haz-
ret-i Hamzan›n kâtili olan Vahflînin “rad›yallahü anhümâ”, Resûlullah›n bir
kerrecik sohbetinde bulunmakla yükseldi¤i mertebeye yetiflememifldir.
Çünki sohbetin fazîleti, bütün fazîletlerin ve kemâllerin üstündedir. Çün-
ki, onlar›n îmânlar›, görerek kuvvetlenmifldir. Bu ni’met, baflkalar›na na-
sîb olmam›fld›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹flitmek, görmek gibi olabilir mi?

Bunun içindir ki, bunlar›n bir avuç arpa sadaka vermekle kazand›klar›
dereceler, baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n vererek kazand›klar› dereceden kat-
kat dahâ yüksekdir. Eshâb-› kirâm›n hepsinin yüksekli¤i böyledir “r›dvâ-
nullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Hepsini büyük bilmemiz lâz›md›r. Hepsi-
ne iyi gözle bakmal›, hepsini sevmeli, övmeliyiz. Çünki, Eshâb-› kirâm›n
hepsi âdildir. ‹slâmiyyeti bildirmekde, hepsi ortakd›r. Birinin bildirdi¤i, öte-
kinin bildirdi¤inden dahâ k›ymetli de¤ildir. Kur’ân-› kerîmi onlar toplad›.
Âyet-i kerîmeler, herbirinin adâletine güvenerek, hepsinden, birer ikifler
al›narak, bir araya getirildi. Bir kimse, Eshâb-› kirâmdan birini kötülerse,
bu sözü Kur’ân-› kerîme dokunur. Çünki, birkaç âyet-i kerîme, ondan
al›nm›fl olabilir. Bu büyüklerin aralar›nda olan çekiflmelerin, muhârebele-
rin iyi sebeblerle yap›ld›¤›n› söylemeliyiz. Nefse uymakla, kin ve inâd ile
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olmad›¤›na inanmal›y›z. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” hazretleri,
Eshâb-› kirâm› çok iyi tan›yordu. Bu büyük âlim buyurdu ki: (Allahü teâ-
lâ, o kanlara ellerimizi bulafld›rmad›. Biz de, onlara dilimizi kar›fld›rm›ya-
l›m!). ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinin de böyle söyledi¤i haber veril-
mifldir. Vesselâmü evvelen ve âh›ren.

211
‹K‹YÜZONB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Yâr Muhammed Kadîm-i Bedahflîye “rahmetulla-
hi aleyh” yaz›lm›fld›r. Mevlânân›n bir sözünü aç›klamakda ve insanlar›
kemâle getirmek ve irflâd etmek için lâz›m olan flartlar› bildirmekdedir:

K›ymetli kardeflim mevlânâ Yâr Muhammed Kadîmin güzel mektûbu
geldi. Bizleri sevindirdi. Hak teâlâ, sizi yüksek derecelerin en üstüne ve her-
kesi yükseltme¤e ve irflâd etme¤e kavufldursun. Seçmifl oldu¤u Peygambe-
ri ve Onun yüksek Âli hurmetine düâm›z› kabûl buyursun “Aleyhi ve
aleyhimüssalâtü vesselâm”!

Süâl: Mevlânâ “aleyhirrahme” hazretleri, (kuca¤›mda olan nâzl› Hak te-
âlâ idi) demifldir. Böyle söylemek câiz midir?

Cevâb: Bu yolun yolcular› böyle fleyler çok söylemifldir. Bir sâlik, (Te-
cellî-i Sûrî)ye kavuflunca, tecellî eden sûreti, görünüflü, Hak teâlâ san›yor.
Büyük âlim ‹mâm-› Rabbânî hâce Yûsüf-i Hemedânî hazretleri, (Bu görü-
nenler, hep hayâldir. Bu hayâllerle, tarîkatin çocuklar›n› yetifldirirler) bu-
yurmufldur. Biz de böyle söyleriz.

Tesavvufu ö¤retmek için, size izn verilmifldi. Bunun üzerine, fâideli
birkaç fley yaz›yorum. Cân kula¤› ile dinleyin! Davran›fllar›n›z› buna göre
ayarlay›n: Tesavvufu ö¤renmek için bir tâlib yan›n›za gelince, çok düflünü-
nüz! Bu yoldan size istidrâc yap›labilece¤ini, y›k›labilece¤inizi göz önüne
getiriniz! Hele talebe gelince, içinizde bir sevinç, bir râhatl›k duyarsan›z Al-
lahü teâlâya yalvar›n›z! Ona s›¤›n›n›z! Çok istihâre yaparak, ona tarîkati
ö¤retmek uygun olaca¤›n› ve istidrâc ve y›k›lmak olmad›¤›n› iyice anlad›k-
dan sonra ö¤retiniz. Çünki, Allahü teâlân›n kullar›na ifl vermek ve onlar-
la u¤raflarak kendi vaktini elden ç›karmak, Ondan iznsiz câiz de¤ildir. ‹b-
râhîm sûresinin birinci âyetinde meâlen, (Rablerinin izni ile, insanlar› ka-
ranl›klardan ç›kar›p nûra kavufldurmakl›¤›n için) buyuruldu. Büyüklerden
biri ölmüfldü. fiöyle bir ses iflitdi: (Sen benim dînimde kullar›ma karfl› z›rh
giymifldin öyle mi?). [Ya’nî benim dînim üzerinde, kullar›ma, hiç çekinme-
den söylüyor, emr ediyordun denildi.] (Evet) cevâb›n› verdi. (Kullar›m› ni-
çin bana b›rakmad›n? Gönlünü niçin bana vermedin?) buyuruldu. Size ve
baflkalar›na verilen izn, flartlara ba¤l›d›r. Allahü teâlân›n râz› oldu¤unu an-
lamadan, ifl yapmamak birinci flartd›r. fiarts›z, ba¤lant›s›z izn verme zemâ-
n› dahâ gelmemifldir. O zemân gelinceye kadar, flartlar› yerine getirme¤i iyi
gözetiniz! Haberleflmemiz lâz›md›r. Mîre de böylece yazm›fld›m. Ondan da
bilgi al›n›z! O zemân›n gelmesi için ve flartlar›n s›k›nt›s›ndan kurtulman›z
için çal›fl›n›z! Vesselâm.
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212
‹K‹YÜZON‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed S›ddîk-i Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Süâl-
lerine cevâbd›r:

Arka arkaya iki k›ymetli mektûbunuz geldi. Bizleri çok sevindirdi. Al-
lahü teâlâ, sonsuz ilerlemeler ihsân eylesin. Peygamberlerin efendisi “aley-
hi ve aleyhim ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”
hurmetine bu düâm› kabûl buyursun!

Süâl: Tesarrufu kuvvetli olan bir rehber “rahmetullahi aleyh”, yarad›-
l›fl› elveriflli olan bir mürîdi, kendi tesarrufu ile, onun yarad›l›fl›nda bulu-
nan mertebenin dahâ üstüne ç›karabilir mi?

Cevâb: Evet ç›karabilir. Fekat, onun yarad›l›fl›na uygun mertebelere ç›-
karabilir. Ona uygun olm›yan mertebelere ç›karamaz. Meselâ, yarad›l›fl›,
Mûsâ aleyhisselâm›n vilâyetinde olan bir mürîdin yarad›l›fl›nda bu vilâyet
yolunun yar›s›na kadar yükselebilecek kuvvet varsa, tesarruf sâhibi olan bir
rehber, kendi tesarrufu ile, bu mürîdi, bu yolun sonuna kadar ulafld›rabi-
lir. Fekat, onu Vilâyet-i Mûsevîden, Vilâyet-i Muhammedîye geçirerek bu
yolda ilerletmesi iflitilmemifldir.

Süâl: ‹nsandaki befl latîfenin en latîfi olan ahfâ latîfesi, hangi mertebe-
de nefs-i emmâre gibi olur? Alçakl›kda, afla¤›l›kda ona benzer?

Cevâb: Kardeflim! Ahfâ, latîfelerin en latîfi ise de, bir mahlûkdur. Son-
radan yarat›lm›fld›r. Sâlik, mahlûklar dâiresinden d›flar› ç›k›nca, vücûb
mertebelerinde ilerleyince, o mertebelerdeki z›llerin de asllar›na var›nca,
s›fatlar›n ve flânlar›n s›n›rlar›n› afl›nca, mümkin ve mahlûk olan herfleyi, afla-
¤›, k›ymetsiz görür. Mahlûklar›n afla¤›s›n› da, latîfini de afla¤›l›kda berâber
görür. Nefs ile ahfây› birleflmifl san›r.

Süâl: Sizden iflitmifldim veyâ sizden ifliten birisinden duymufldum ki, ibâ-
det ederken, Allahü teâlân›n hâz›r oldu¤unu bilerek ibâdet etmek, Allahü
teâlâya kusûr olur. Köle gibi ibâdet etmelidir. Ya’nî, Allahü teâlây› hâz›r
bilerek ibâdet etmek, edebe uygun de¤ildir buyurmufldunuz. Bunun aç›k-
lanmas›n› istiyorsunuz.

Cevâb: Yavrum! Böyle birfley söyledi¤imi bilemiyorum. Baflka bir yer-
de görmüfl olmal›s›n›z.

Rü’yâda Âdem aleyhisselâm› gördü¤ünüzü yaz›yorsunuz. Çok iyidir.
Rü’yân›z do¤rudur. Su görmek, ilm demekdir. Eli suya sokmak, ilm edine-
cek kuvvet elde etmekdir. Âdem aleyhisselâm› görmek de, bu ma’nây›
kuvvetlendirmekdedir. Çünki Âdem “aleyhisselâm”, Allahü teâlâdan ö¤-
rendi. Bekara sûresi, otuzbirinci [31] âyetinde meâlen, (Âdeme, ismlerin
hepsini ö¤retdi) buyuruldu. Bu rü’yâdaki ilm, kalb ilmidir. Kalb bilgilerin-
den de, Ehl-i beyte ba¤l› olan›d›r “aleyhimürr›dvân”. Bulufldu¤umuz zemân
dahâ anlat›r›m. Vesselâm.

_________________

Mal sâhibi, mülk sâhibi,
Hani, bunun ilk sâhibi?
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213
‹K‹YÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîd hazretlerine yaz›lm›fld›r. Va’z ve na-
sîhat vermekde, Ehl-i sünnet âlimlerine uyma¤› övmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi, zât›n›za yak›flm›yan herfleyden korusun! Yüce ceddi-
niz “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” hurmetine düâm› kabûl buyur-
sun! Errahman sûresinde, altm›fl›nc› âyetinde meâlen, (‹yili¤in karfl›l›¤›, an-
cak iyilik olur) buyuruldu. Sizin ihsânlar›n›za, hangi ihsânla karfl›l›k yapa-
ca¤›m› bilemiyorum. Ancak, mubârek zemânlarda, din ve dünyâ selâme-
tiniz için düâ etme¤e çabal›yorum. Elhamdülillah, elimde olm›yarak, bu va-
zîfe nasîb olmakdad›r. Mükâfât olabilecek baflka bir ihsân da, va’z ve na-
sîhatdir. E¤er kabûl buyurulursa, bizim için ne büyük ni’met olur.

Ey asîl ve flerefli efendim! Va’zlar›n özü ve nasîhatlar›n k›ymetlisi, Al-
lah adamlar› ile buluflmak, onlarla birlikde bulunmakd›r. Allah adam› ol-
mak ve islâmiyyete yap›flmak da, müslimânlar›n çeflidli f›rkalar› aras›nda,
kurtulufl f›rkas› oldu¤u müjdelenmifl olan, Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin do¤-
ru yoluna sar›lma¤a ba¤l›d›r. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtulufl
olamaz. Bunlar›n anlad›klar›na tâbi’ olmad›kça, se’âdete kavuflulamaz.
Akl sâhibleri, ilm adamlar› ve Evliyân›n keflfleri, bu sözümüzün do¤ru
oldu¤unu bildirmekdedirler. Yanl›fll›k olamaz. Bu büyüklerin do¤ru yolun-
dan hardal dânesi kadar, pekaz ayr›lm›fl olan bir kimse ile arkadafll›k etme-
¤i, öldürücü zehr bilmelidir. Onunla konuflma¤›, y›lan sokmas› gibi korkunç
görmelidir. Allahdan korkmayan ilm adamlar›, hangi f›rkadan olursa olsun,
z›nd›kd›rlar. [Yetmifliki bid’at f›rkas›n›n hepsi Ehl-i sünnet de¤ildir. Bun-
lar›n en kötüsü flî’îler ile vehhâbîlerdir.] Bunlarla konuflmakdan, arkadafl-
l›k etmekden, kitâblar›n› okumakdan, evlerine, köylerine gitmekden de sa-
k›nmal›d›r. Dinde hâs›l olan bütün fitneler ve az›l› din düflmanl›¤›, hep böy-
le z›nd›klar›n b›rakd›klar› kötülükdür. Dünyâl›k ele geçirmek için, dînin y›-
k›lmas›na yard›m etdiler. Bekara sûresinin onalt›nc› âyet-i kerîmesinde me-
âlen, (Hidâyeti vererek, dalâleti sat›n ald›lar. Bu al›fl verifllerinde birfley ka-
zanamad›lar. Do¤ru yolu bulamad›lar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, bun-
lar› bildirmekdedir. ‹blîsin râhat, sevinçli oturdu¤unu, kimseyi aldatmak-
la u¤raflmad›¤›n› gören bir zât, (Niçin insanlar› aldatm›yorsun, bofl oturu-
yorsun?) dedikde, (Bu zemân›n kötü din adamlar›, benim iflimi çok güzel
yap›yorlar, insanlar› aldatmak için bana ifl b›rakm›yorlar) demifldi. Orada-
ki talebeden, mevlânâ Ömer, iyi yarad›l›fll›d›r. Yaln›z, kendisine arka olmak,
do¤ruyu söylemesi için kuvvetlendirmek lâz›md›r. Hâf›z imâm da, akl›n› fik-
rini dînin yay›lmas›na vermifldir. Zâten her müslimân›n böyle olmas› lâz›m-
d›r. Hadîs-i flerîfde, (Kendisine deli denilmiyen kimsenin îmân› temâm
olmaz) buyuruldu. Biliyorsunuz ki, bu fakîr, söyliyerek ve yazarak, iyi
kimselerle konuflman›n ehemmiyyetini anlatma¤a u¤rafl›yorum. Kötü kim-
selerle arkadafll›kdan, bunlar›n kitâblar›n› okumakdan kaç›nmas›n› tekrâr
tekrâr bildirmekden usanm›yorum. Çünki, iflin temeli bu ikisidir. Söylemek
bizden, kabûl etmek sizden. Dahâ do¤rusu, hepsi Allahü teâlâdand›r. Al-
lahü teâlân›n hayrl› ifllerde kulland›¤› kimselere müjdeler olsun! [Zemân›-
m›zda, ingiliz câsûslar›, mezhebsizler, z›nd›klar, din adam› flekline girdiler.
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Hak sözü bilen ve söyliyen din adam› bulunmaz oldu. Se’âdete kavuflmak
için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumakdan baflka çâre kalmad›.
Hakîkat Kitâbevinin bütün kitâblar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n-
dan toplanm›fld›r. Bunlar› bütün müslimânlara tavsiye ederiz. Ehl-i sünnet
kitâblar› demek, dört mezhebden birinin kitâblar› demekdir.]

‹hsânlar›n›z›n çoklu¤u, bu yaz›lara sebeb oldu. Bafl›n›z› a¤r›tmak ve
usand›rmak düflüncesini unutdurdu. Vesselâm.

214
‹K‹YÜZONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna yaz›lm›fld›r. Dünyâ, âh›retin tarlas›d›r. Kâfir-
lere, niçin sonsuz azâb yap›laca¤› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, bir kimseyi hayrl› ifllerde kullan›rsa, ona müjdeler olsun!
Allahü teâlâ, dünyây› âh›retin tarlas› yapd›. Tohumunun hepsini yiyen ve
toprak gibi olan, yarat›l›fl›ndaki elveriflli hâline ekemeyen ve bir dâneden
yediyüz dâne yapma¤› elden kaç›rana yaz›klar olsun! Kardeflin kardeflden
ve anan›n yavrusundan kaçd›¤› o gün için, birfley saklam›yan, dünyâda
da, âh›retde de ziyân etdi. Eli bofl kald›. Dünyâda da, âh›retde de piflmân
olacak, âh edecekdir. Akl› olan, tâli’li bir kimse, dünyân›n birkaç y›ll›k ha-
yât›n› f›rsat bilir, ni’met bilir. Bu k›sa zemânda, dünyân›n çabuk tükenen
ve hepsinin sonu s›k›nt› ve azâb olan, geçici zevklerine, tad›na aldanmaz.
Bunlarla vakti kaç›rmaz. Bu k›sa zemânda tohumunu eker. Bir dâne iyi ifl
yaparak, say›s›z meyveler elde eder. Bekara sûresi, ikiyüzaltm›flbirinci
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü teâlâ diledi¤ine katkat verir) buyurul-
du. Bunun içindir ki, birkaç günlük iyi ifle karfl›l›k, sonsuz ni’metler vere-
cekdir. Allahü teâlâ, çok ihsân sâhibidir.

Süâl: Karfl›l›¤›n katkat olmas›, iyiliklerdedir. Kötülüklerin karfl›l›¤› bi-
re birdir. Böyle olunca, kâfirlere k›sa bir zemândaki kötülükler için, son-
suz azâb yapmas› nedendir?

Cevâb: Dünyâda yap›lan iflin karfl›l›¤›n›n nas›l olaca¤›n› Allahü teâlâdan
baflka kimse bilmez. ‹nsan bilgisi bunu anl›yamaz. Meselâ, Muhsan [nâmus-
lu] olan bir kimseyi kazf [iftirâ] edene seksen sopa vurulmas›n› emr eyle-
mifldir. H›rs›zl›k haddi olarak, h›rs›z›n sa¤ elinin kesilmesini karfl›l›k eyle-
mifldir. Zinâ haddi olarak evli olm›yanlara yüz sopa ile bir sene flehrden sür-
mek, evli olanlara, tafl atarak öldürmek cezâs›n› vermifldir. Bu cezâlar›n se-
beblerini insanlar anl›yamaz. Bunun gibi, kâfirlere, k›sa zemândaki küfr için,
sonsuz azâb› karfl›l›k yapm›fld›r. Geçici bir küfrün cezâs›, sonsuz azâbd›r.
‹slâmiyyetin bütün emrlerini akl›na uygun getirmek istiyen, akl› ile isbâ-
ta kalk›flan kimse, (Peygamberli¤e) inanmam›fl olur. Onunla konuflmak akl
ifli de¤ildir. Fârisî beyt tercemesi:

Kur’ân ile hadîse, inanmazsa bir kifli,
ona hiç cevâb verme, konuflma bitir ifli!

Fakîrin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” mektûbunu getiren meyân
fleyh Ahmed, merhûm fleyh sultân Tehâniserînin k›ymetli o¤ludur. Baba-
s›na olan lutf ve ihsânlar›n›z› düflünerek bu fakîri araya koyarak, yüksek hiz-
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metinizde çal›flmak için gelmifldir. Babas›na olan ihsânlar›n›zdan biri, uflr-
lu bir yerin uflrunun ona verilmesini emr buyurmufldunuz. Emr sizdendir.
Hakîkatde ise, herfley Allahdand›r. Selâm sizlere olsun ve do¤ru yolda gi-
denlere ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevât vetteslîmât”
izinde bulunanlara olsun!

_________________

Çal›flmakda, yükselmekdedir, Hakk›n r›zâs›!
Tenbel olan›n elbet gelir, bir gün belâs›.

215
‹K‹YÜZONBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Dârâba yaz›lm›fld›r. Kötü olan dünyân›n ne oldu¤u bil-
dirilmekdedir:

Yarad›l›fl›n›z›n iyi oldu¤unu gösteren, çok ince düflüncelerinizi aç›kl›yan
k›ymetli mektûbunuz geldi. Bir ifle yaram›yan bu fakîrleri okflayan yaz›la-
r›n›za, Allahü teâlâ, Habîbi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vettes-
lîmât” iyi karfl›l›klar ihsân buyursun!

Yavrum! Bu dünyâya düflkün olanlar, mal, para peflinde koflanlar, büyük
bir belâya yakalanm›fllard›r. Büyük bir derde tutulmufllard›r. Çünki, bu dün-
yâda bulunan, Allahü teâlân›n be¤enmedikleri fleyler ve her pislikden da-
hâ kötü olan pislikler, bu kimselere güzel görünmekdedir. Sevimli san›lmak-
dad›r. Necâseti yald›zlamak, zehri flekerle kaplamak gibidir. Allahü teâlâ
insanlara akl verdi. Akla bu alçak dünyân›n kötülü¤ünü anlatd›. Allahü te-
âlân›n be¤enmedi¤i fleylerin çirkinli¤ini gösterdi. Bunun için, âlimler bu-
yurdu ki, (Bir kimse, öldükden sonra, mal›n›n zemân›n en akll› olan›na ve-
rilmesini vas›yyet etse, zâhide vermek lâz›md›r. Çünki zâhid, dünyâya
düflkün de¤ildir. Onun dünyâya k›ymet vermemesi, akl›n›n çok oldu¤unu
gösterir). Allahü teâlâ çok merhametli oldu¤u için, yaln›z akl flâhidini
vermekle kalmad›. ‹kinci ve naklî flâhid olarak da Peygamberleri “aleyhi-
müsselâm” verdi. Âlemlere rahmet olarak gönderdi¤i Peygamberleri ile
“aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât”, bu bozuk mal›n iç yüzünü kullar›na bil-
dirdi. O yalanc› kahpenin cilvelerine aldanmamalar›n›, ona tutulmamala-
r›n› aç›kça emr buyurdu. fiaflmaz, do¤ru olan bu iki flâhid var iken, bir kim-
se, fleker sanarak zehr yirse ve alt›na kavuflaca¤›m diyerek necâseti avuç-
larsa, elbette çok alçakl›k yapm›fl olur. Çok pis oldu¤unu göstermifl olur.
Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” inanmam›fld›r. Müslimân
oldu¤unu söylese de, münâf›k olur. Onun müslimân görünmesi, âh›retde fâ-
ide vermez. Yaln›z dünyâda cân›n› ve mal›n› korumufl olur. Bugün, kulak-
lardan gaflet pamu¤unu atmal›d›r. Yoksa, âh›retde âh etmekden, piflmân
olmakdan baflka yap›lacak fley olmaz. Hâlinizi s›k s›k bildiriniz!

Fârisî beyt tercemesi:

Can›m yavrum! Sana sözüm, yaln›z fludur:
körpeciksin, yolun da çok korkuludur.
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216
‹K‹YÜZONALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fl
olup, Evliyân›n kerâmetini bildirmekdedir:

Herfleyi yokdan var edip, her ân varl›kda durduran, cânl›lar› besliyen,
büyüten Allahü teâlâya hamd ederim. Onun Peygamberlerine ve bunlar›n
en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma ve ona yak›n olanlara, salât ve
selâm eylerim!

Da¤lar, tepeler, dostlarla aram›zda perde oldu¤undan, görünüfldeki
uzakl›k, buluflma¤›, konuflma¤›, Ankâ kuflu gibi, ele geçmez bir flekle sok-
mufldur. Ara s›ra yeni bilgileri yaz›p, sevdiklerime yollama¤›, âcizâne dü-
flündüm. Bunun için tektük gönderdi¤im bilgilerden, usanm›yaca¤›n›z›
ümmîd ederim.

K›ymetli efendim! Bugünlerde, her a¤›zda, Evliyân›n “rahmetullahi
aleyhim ecma’în” kerâmeti dolaflmakda, câhil halk, hârika, kerâmet ara-
makda oldu¤undan, bu yolda, birkaç fley yazma¤› uygun gördüm. Lütfen
dikkatli okuyunuz! Vilâyet ya’nî Evliyâl›k, Fenâ ve Bekâ demekdir. Bu de-
receye yetiflenlerde, hârikalar, keflfler görülür. Fekat, hârikalar›n çok ol-
mas›, vilâyetin temâml›¤›n› ve olgunlu¤unu bildirmez. Hârikalar› dahâ az
oldu¤u hâlde, vilâyeti dahâ kâmil olanlar, çok görülmüfldür. Hârikalar›n çok
olmas›n›n sebebi ikidir:

1- Urûc ederken, pekçok yükselmek.
2- Nüzûl ederken pekaz inmek.
Hattâ, hârikalar›n çok görünmesinin bafll›ca sebebi, ikincisidir. Ya’nî yu-

kar› makâmdan afla¤›ya inmenin az olmas›d›r. Çünki, afla¤› dereceye inen
Velî, sebebler âlemine inmifl olur. Her hâdisenin bir sebeble hâs›l oldu¤u-
nu bilir. Sebebleri yaratan›n “celle celâlüh”, eflyây› sebeblerle hareket et-
dirdi¤ini görür. Hâlbuki, afla¤› dereceye geri dönmiyen veyâ az inip, sebeb-
ler derecesine düflmiyen Evliyâ, yaln›z sebeblerin sâhibini, sebeblere kuv-
vet ve te’sîr vereni görüp, sebebleri göremez. Allahü teâlâ, herkese lây›k ola-
n›, umdu¤unu verdi¤inden, bu iki Velîye baflka dürlü ihsânda bulunur. Se-
bebleri görenin ifllerini, arzûlar›n›, sebeb ile yarat›r. Sebebleri görmiyene ise,
sebebsiz verir. Nitekim hadîs-i kudsîde, (Kullar›m beni zan etdikleri gibi bu-
lur) buyurulmakdad›r. Bu ümmetde, çok Evliyâ gelip geçmifldir. Bunlar›n
içinde Muhyiddîn seyyid Abdülkâdir-i Geylânîden “kuddise sirruh” hâs›l
olan hârikalar kadar, hiçbirinden hâs›l oldu¤u iflitilmemifldir. Bunun sebe-
bi, uzun zemândan beri, zihnimi kurcal›yordu. Bir dürlü anl›yam›yordum.
Sonra, Hak sübhânehü ve teâlâ bu bilmeceyi aç›klad›. Anlafl›ld› ki, o büyük
Velî “kuddise sirruh”, Evliyân›n hepsinden dahâ yukar› ç›km›fl, iniflde, Rûh
makâm›na kadar tenezzül etmifldir. Rûh derecesi ise, sebeblerin bulundu-
¤u âlemin üstündedir. Hasen-i Basrî ile Habîb-i Acemînin “kuddise sirru-
hümâ” hâlini burada bildirmek uygun olur. fiöyle ki, birgün, Hasen-i Bas-
rî, Dicle kenâr›nda gemi bekliyordu. Habîb-i Acemî ç›kageldi ve (Ne bek-
liyorsun?) dedi. (Gemiye binece¤im, onu bekliyorum) deyince, Habîb,
(Gemiye ne hâcet, sen, yakîn mertebesine varmam›fls›n!) dedi. Hasen-i
Basrî ise, (Sen de ilm-ül-yakîn derecesine ermemiflsin) dedi. Habîb, gemi-

– 259 –



yi beklemeyip, su üzerinden yürüyüp karfl›ya geçdi. Hasen ise, gemiyi bek-
lemekde kald›. Çünki, sebebler âlemine kadar inmifl oldu¤undan, onun ifl-
lerini, sebebler te’sîri ile yap›yorlard›. Habîb-i Acemî ise, ifllerin yarat›lma-
s›nda, sebebleri görmedi¤inden, onun isteklerini sebebsiz olarak ihsân edi-
yorlard›. Hasenin derecesi, Habîbin derecesinden dahâ yüksekdir. Çünki,
(‹lm makâm›)ndad›r. Ya’nî, ayn-ül-yakîni, ilm-ül yakîn ile birlefldirmifldir.
Hâdiselerin husûle gelmesini, oldu¤u gibi, do¤ru görmekdedir. Allahü te-
âlâ, kudretini, hikmet alt›nda gizlemekde, herfleyi sebebler te’sîri ile yapmak-
dad›r. Habîbe gelince, O, aflk-› ilâhînin serhofludur. Sebebleri göremeyip, asl
yapana bakmakdad›r ki, bu görüflü yanl›fld›r. Çünki, arada sebebler vard›r.

Tâlibleri irflâd etmek vazîfesi, hârikalar göstermenin aksinedir. Çünki
Rehber, ne kadar çok inmifl olursa, irflâd› o kadar kuvvetli olur. ‹rflâd ede-
bilmek için, tâlib ile rehberin birbirine yak›n olmas› lâz›md›r. Bu da, Reh-
berin afla¤› dereceye ya’nî tâliblerin derecesine inmifl olmas› ile olur. Bir Ve-
lî, ne kadar çok yükselirse, inifli o kadar çok afla¤› olur. Bunun içindir ki, Pey-
gamberlerin son geleni “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, hepsinden
yukar› gitdi. ‹niflde de, hepsinden afla¤› geldi. Bundan dolay›, Onun da’ve-
ti, irflâd›, hepsinden kuvvetli oldu ve bütün insanlar›n Peygamberi oldu. Çün-
ki inifli fazla oldu¤undan, mahlûklara yak›nl›¤›, dahâ çok oldu. Böylece, ken-
disinden istifâde, dahâ kolay oldu. Tesavvuf yolunda, nihâyete varmay›p, or-
talarda bulunan Velîler, tâliblere, nihâyete varm›fl da inememifl Velîlerden
dahâ çok fâideli oluyor. Çünki ortalardakilerin hâli, bafllang›cdakilere da-
hâ uygundur. Bunun içindir ki, fleyh-ul-islâm Hirevî Abdüllah-i Ensârî bu-
yurdu ki, (E¤er Ebül-Hasen-i Harkânî ile Muhammed Kassâb bir flehrde bu-
lunsayd›, sizi Muhammed Kassâba gönderirdim. Çünki o, tâliblere, Harkâ-
nîden dahâ fâideli olur). Harkânî, nihâyete varm›fld›. Tâlibler, ondan, pek
istifâde edemezdi. Ya’nî afla¤› dönmiyen Velî, nihâyete varmakla, tâlibleri
iyi yetifldiremez. Fekat, nihâyete varan Velîler, geriye indikden sonra, kuv-
vetli ifâde ve terbiye edicidir. Çünki, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, herkesden dahâ yükselmifl iken, ifâde, terbiye etmesi, herkesden çok
idi. Görülüyor ki, ifâdenin, terbiye etmenin azl›¤›, çoklu¤u inifl mikdâr›na
ba¤l› olup, nihâyete var›p varmama¤a ba¤l› de¤ildir. Burada, dikkat edile-
cek bir incelik vard›r ki, o da, Velînin “rahmetullahi aleyhim ecma’în”,
kendi vilâyetini bilmesi lâz›m olmad›¤› gibi, kendisinden hârika, kerâmet hâ-
s›l oldu¤unu bilmesi de flart de¤ildir. Çok olur ki, herkes onun kerâmetini
görür. Onun bu kerâmetlerden hiç haberi olmaz. ‹lm ve keflf sâhibi olan Ev-
liyân›n da, kendi kerâmetlerinden ba’z›s›n› bilmemesi câizdir. Ba’zan, bun-
lar›n Âlem-i misâldeki flekllerini, sûretlerini bir ânda, çeflidli memleketler-
de, herkese gösterirler. Uzak yerlerde, flafl›lacak iflleri yapd›klar› görülür. Hâl-
buki kendisi, bunlar› hiç bilmez. Hazret-i Mahdûmî mevlânâ Nûreddîn-i Câ-
mî “kuddise sirruh” buyurdu ki, (Büyüklerden birine, çeflidli yerlerden
gelen tan›d›klar›, seni Mekke-i mükerremede gördük ve birlikde hac yap-
d›k. Baflkalar› da, seni Ba¤dâdda gördük ve birlikde flöyle flöyle fleyler yap-
d›k derlerdi. Hâlbuki, o kimse, o günlerde evinden ç›kmam›fld› ve o kimse-
leri görmemifldi. Acabâ niçin böyle söylüyorlar) derdi. [O kimse mevlânâ
Câmî’in kendisi idi.] Her iflin do¤rusunu, yaln›z Allahü teâlâ bilir. Dahâ faz-
la yazma¤a lüzûm yok. Merâk etdi¤inizi, dahâ çok anlamak istedi¤inizi
ö¤renirsem, inflâallah, dahâ çabuk ve dahâ çok yazar›m. Vesselâm.
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217
‹K‹YÜZONYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahflîye yaz›lm›fl olup, bât›n›n [kalbin, rû-
hun] hâli ne kadar bilinmezse, o kadar iyidir ve Evliyân›n keflflerinde ha-
tâ olmas›n›n sebebini, (Kazâ-i mu’allak) ile (Kazâ-i mübrem)i ve dinde gü-
venilecek fleyin yaln›z Kitâb ve Sünnet oldu¤u bildirilmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd ederim ve Peygamberlerin
seyyidine “aleyhimüsselâm” salât ve tertemiz Akrabâs›na ve Eshâb›na
selâm ederim! Uzun zemândan beri, hâlinizi bildirmediniz. Her ne fleklde
olursan›z olunuz, do¤ru yoldan sapmamal›s›n›z. Îmân edilecek fleylerde ve
ibâdetlerde ve her iflde, islâmiyyetden k›l kadar ayr›lmama¤a, çok dikkat
etmelisiniz. Kalbin nisbetini [ba¤l›l›¤›n›] korumak ve büyüklerimizin gös-
terdi¤i fleklde temizlenmesine çal›flmak da, çok mühimdir. Kalbin hâli ne
kadar gizli kal›rsa, o kadar iyidir ve cehâlet, hayret artd›kca, güzel olur. Çün-
ki, Allahü teâlâya âid bilgiler ve ismlerinden kalbe do¤an ma’rifetler, te-
savvuf yolunun ortalar›nda hâs›l olup, nihâyete do¤ru azal›r. Vâs›l olduk-
dan sonra, büsbütün yok olur. Allahü teâlây› tan›yamamak ve Ona kavu-
flamamakdan baflka, hiçbir kazanç kalmaz. Hele dünyâya, mahlûklara âid
keflflere [bilgilere], ne diyelim ki, zâten bunlar, çok vakt yanl›fl olur. Böy-
le bilgilerin olmas› ve olmamas› müsâvîdir.

Süâl: Evliyân›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în”, mahlûklara âid bilgi-
leri, çok vakt yanl›fl oluyor ve kalbine do¤an bilginin tersi, hâs›l oluyor. Me-
selâ, bir kimsenin bir ay sonra ölece¤ini veyâ yolcunun gelece¤ini haber ve-
riyorlar. Bunlar olmuyor. Bunun sebebi nedir?

Cevâb: Velînin kalbine gelen bilgi, haber verilen ifl, çok def’a flartlara ba¤-
l› olur. O Velî, o ânda, o flartlar› anl›yamaz. O fleyin, flarts›z olarak, her hâl-
de meydâna gelece¤ini san›r. Bundan baflka (Levh-i mahfûz)da yaz›l›, ile-
ride olacak bir ifli, ârife [ya’nî Velîye] gösterirler. Fekat o ifl, de¤ifldirilebi-
len, silinip yeniden yaz›labilen fleylerdendir. (Kazâ-i mu’allak) gibidir.
Ârif, o iflin, bir flarta ba¤l› oldu¤unu, silinebilecek fleylerden oldu¤unu an-
l›yamay›p, elbette hâs›l olaca¤›n› san›r ve gördü¤ünü haber verir. Böylece,
o ifl de, hâs›l olm›yabilir. ‹flitdi¤imize göre, Cebrâîl “aleyhisselâm”, bir
gün, Peygamberimize “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” gelip, bir gen-
cin, yar›n sabâh, erkenden ölece¤ini haber verir. Peygamber efendimiz
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, bu gence ac›y›p, huzûr-i se’âdetleri-
ne ça¤›r›r. Ne iste¤i oldu¤unu sorar. (Bir k›z ile evlenmek ve bir de, tatl› is-
terim) der. Emr buyurup, ikisini de hemen hâz›rlarlar. Genç, o gece, oda-
s›nda âilesi ile oturmufl, tatl› yanlar›nda iken, kap›ya bir fakîr gelip, (Aç›m,
Allah r›zâs› için bir fley verin!) der. Genç, tatl›n›n hepsini, fakîre sadaka ve-
rir. Sabâh olunca, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, gencin
ölüm haberini bekler. Uzun zemân, haber gelmeyince, birini gönderip so-
rar. Gencin sa¤ ve keyf yapmakda oldu¤unu söylerler. Hayret eder. O s›ra-
da, Cebrâîl “aleyhisselâm” gelir. Ona sorar. Cebrâîl “aleyhisselâm”, (Gen-
cin tatl›y› sadaka vermesi, gelmekde olan belây› geri çevirdi) der ve gencin
yasd›¤› alt›nda, büyük bir y›lan› ölü olarak bulurlar. Bu haber, bu fakîre hofl
gelmiyor. Cebrâîl aleyhisselâm›n yan›lmas›n› câiz görmiyorum. Yâhud,
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Cebrâîl aleyhisselâm›n ma’sûm olmas›, emîn olmas› ve hiç yan›lmamas›, vahy
fleklinde getirdi¤i fleylerdedir. Ya’nî, Allahü teâlâ taraf›ndan indirdi¤i fley-
lerde, yanl›fll›k ihtimâli yokdur. Bu genç için getirdi¤i haber ise vahy de¤il-
dir. Levh-i mahfûzda görüp ö¤rendi¤i birfleyi haber vermifldir. Levh-i mah-
fûzda yaz›l› fleyler, silinip de¤ifldirilebildi¤inden, buradan ö¤renilen ha-
berler yanl›fl olabilir. Allahü teâlâ taraf›ndan getirilen fleylerin ise, yanl›fl ol-
mak ihtimâli yokdur. fiehâdet ile ihbâr aras›nda fark vard›r. ‹slâmiyyetde,
flâhid olmak kabûl olunur. Haber verme¤e ise güvenilmez.

Kazâ, ya’nî Allahü teâlân›n yarataca¤› fleyler, iki k›smd›r: (Kazâ-i mu’al-
lak), (Kazâ-i mübrem). Birincisi, flarta ba¤l› olarak, yarat›lacak fleyler de-
mekdir ki, bunlar›n yarat›lma flekli de¤iflebilir veyâ hiç yarat›lmaz. ‹kinci-
si, flarts›z, muhakkak yarat›lacak demek olup, hiçbir sûretle de¤iflmez,
muhakkak yarat›l›r. Kaf sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde meâlen, (Sö-
zümüz de¤ifldirilmez) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, kazâ-i mübremi bildir-
mekdedir. Kazâ-i mu’allak için de, Ra’d sûresinde, (Allahü teâlâ, diledi¤i-
ni siler, diledi¤ini yazar) meâlindeki, yirmidokuzuncu âyet-i kerîme vard›r.
Hocam, Muhammed Bâkî-billah “kuddise sirruh” buyurdu ki, seyyid Ab-
dülkâdir-i Geylânî “kuddise sirruh”, ba’z› kitâblar›nda buyurmufl ki, (Ka-
zâ-i mübremi kimse de¤ifldiremez. Fekat ben, istersem, onu da de¤ifldire-
bilirim). Bu söze flaflar ve olacak fley de¤ildir derdi. Hocam›n bu sözü,
uzun zemândan beri, zihnimi kurcalam›fld›. Nihâyet, Allahü teâlâ, bu fakî-
ri de, bu ni’meti ihsân etmekle flereflendirdi. Bir gün, sevdiklerimden bi-
rine, bir belâ gelece¤i, ilhâm olundu. Bu belân›n geri döndürülmesi için, ce-
nâb-› Hakka çok yalvard›m. Bütün varl›¤›m ile, Ona s›¤›nd›m. Korkarak,
s›zl›yarak, çok u¤rafld›m. Bu belân›n, Levh-i mahfûzda kazâ-i mu’allak
olmad›¤›n›, bir flarta ba¤l› olmad›¤›n› gösterdiler. Çok üzüldüm, ümmîdim
k›r›ld›. Abdülkâdir-i Geylânînin “kuddise sirruh” sözü hât›r›ma geldi.
‹kinci def’a olarak, tekrâr s›¤›nd›m, çok yalvard›m. Aczimi, zevall›l›¤›m› gös-
tererek niyâz etdim. Lutf ve ihsân ederek kazâ-i mu’allak›n iki dürlü oldu-
¤unu bildirdiler: Birisinin flarta ba¤l› oldu¤u, levh-i mahfûzda gösteril-
mifl, meleklere bildirilmifldir. ‹kincisinin flarta ba¤l› oldu¤unu, yaln›z Alla-
hü teâlâ bilir. Levh-i mahfûzda, kazâ-i mübrem gibi görülmekdedir ki, bu
kazâ-i mu’allak da, birincisi gibi de¤ifldirilebilir. Bunu anlay›nca, Abdülkâ-
dir-i Geylânînin “kuddise sirruh” sözündeki, kazâ-i mübremin, bu ikinci
k›sm kazâ-i mu’allak oldu¤unu ve kazâ-i mübrem fleklinde görüldü¤ünü,
yoksa, hakîkî kazâ-i mübremi de¤ifldiririm demedi¤ini anlad›m. Böyle ka-
zâ-i mu’allak›, pekaz kimseye tan›tm›fllard›r. Yâ, bunu de¤ifldirebilecek kim
bulunabilir? O sevdi¤im kimseye, gelmekde olan belân›n, bu son k›sm
kazâdan oldu¤unu anlad›m ve Hak “sübhânehu ve teâlâ”n›n bu belây›
geri çevirdi¤i ma’lûm oldu. Allahü teâlâya, bunun için çok flükr olsun!
Ona sevdi¤i ve be¤endi¤i gibi flükrler olsun ve bütün insanlar›n en üstünü
ve Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Mustafâya “aleyhi ve
aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Ona yak›n olanlar›n ve Eshâb›n›n hep-
sine “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” salât ve selâm ve teh›yyetler ol-
sun! Allahü teâlâ, Onu âlemlere rahmet olarak gönderdi. Yâ Rabbî! Kalb-
lerimizi Onun sevgisi ile doldur. Hepimizi Onun yolunda bulundur! Bu dü-
âya âmîn diyenlere, Allahü teâlâ merhamet etsin!
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Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” kalbine gelen ilhâm-
lardan ba’z›s›n›n yanl›fl olmas›, flundan da ileri gelir ki, ilhâm olunan bilgi-
lere benziyen, ba’z› yanl›fl bafllang›çlar, hât›r›na gelir. Bunlar› do¤ru san›r
ve ilhâm olunan fleylere kar›fld›r›r. Böylece, ilhâm do¤rulu¤unu gayb eder.
Ba’zan da, keflflerde, rü’yâlarda, gizli fleyler, kendisine gösterilir. Bunlar›
gördü¤ü gibi olacak san›r. Hâlbuki, onlara ma’nâ vermek, ta’bîr etmek lâ-
z›m geldi¤ini bilemez. Bunun için, söyledi¤i fleyler meydâna ç›kmaz. ‹flte
böyle sebeblerden dolay›, keflf ve ilhâmlar, hatâl› olmakdad›r.

Hiç yanl›fl olm›yan, güvenilecek, yaln›z Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîf-
lerdir. Çünki her ikisi de, elbette do¤ru olan, vahy ile bildirilmifldir. Ya’nî
melek ile indirilmifldir. Âlimlerin söz birli¤i ve müctehidlerin ictihâd› da,
bu iki do¤ru kaynakdan al›nm›fld›r. ‹flte, islâmiyyetin bu dört temeli d›fl›n-
da kalan bilgiler, her ne olursa olsun, bu dört esâsa uygun ise, kabûl edi-
lir. Uygun olm›yanlar, Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” ilm-
leri, ma’rifetleri, keflfleri olsa da, [fen adam› olarak geçinen, fen taklîdci-
lerinin, tecribe ve isbât edilmifl bilgiler aras›na, bozuk düflünceleri ile ka-
r›fld›rd›klar›, hipotez, teori bile olm›yan sözleri olsa da], kabûl olunmaz.

[(Berîka) kitâb›n›n doksandördüncü sahîfesinde diyor ki, (Edille-i
fler’›yyenin dört olmas› müctehidler içindir. Mukallidler ya’nî dört mezheb-
den birinde olanlar için delîl, sened, bulundu¤u mezheb reîsinin ictihâd› ve
sözüdür. Çünki mukallidler, âyetden ve hadîsden ahkâm ç›karamaz. Bunun
içindir ki, mezheb imâm›n›n sözü, Nassa ya’nî âyete ve hadîse uymuyor gö-
ründü¤ü zemân mezheb imâm›n›n sözüne uyulur. Çünki (Nass) ictihâd is-
tiyebilir. Yâhud, baflka nassla de¤iflmesi, te’vîl edilmesi, yanl›fl birfley olma-
s›, nesh edilmifl olmas› mümkindir. Bunlar› da ancak müctehid anl›yabilir)].

Tesavvuf yolunda bulunanlar›n vecd ve hâlleri, keflf ve ilhâmlar› [ve fen
taklîdcilerinin faraziyye ve nazariyyeleri] islâmiyyet terâzîsi ile dart›lma-
d›kca, on para etmez. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîf mi’yâr› ile yoklama-
d›kça, kabûl edilmez. [Evliyân›n keflf ve ilhâm ile edindikleri ba’z› bilgile-
rinde yanl›fll›k bulunabilece¤ini ifliterek, bu büyüklerin, islâmiyyeti bildi-
ren sözlerine inan›lmaz demek, pek câhillik olur. Bunlar›n, Kur’ân-› kerîm-
den, hadîs-i flerîflerden ve din imâmlar›ndan verdikleri haberler flübhesiz
sa¤lam ve do¤rudur. Meselâ, Abdülkâdir-i Geylânînin “rahmetullahi
aleyh”, (Befl vakt nemâz›n sünnetleri yerine, kazâ nemâzlar›n› k›l›p, kazâ-
lar› bir ân önce bitirmek lâz›md›r) sözü, keflf ve ilhâm olmay›p, islâmiyye-
ti bildirmekdedir ve Ehl-i sünnet âlimlerinin yoludur “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”. Din bilgilerini, ilhâm, keflf san›p, Evliyân›n sened, ve-
sîka de¤erindeki sözlerine inanm›yan kimse helâk olur.]

Tesavvuf yoluna girmek ve bu yolda ilerlemek islâmiyyetin bildirdi¤i fley-
lere, kalbin yakîn hâs›l etmesi, hakîkî îmâna kavuflmas› içindir ve islâmiy-
yetin emrlerini kolayl›kla, seve seve yapmak içindir. Bu ikisinden baflka fley-
ler kazanmak için de¤ildir. Çünki, Allahü teâlây› görmek, âh›retde va’d edil-
di. Dünyâda görülemez. Tesavvufcular›n müflâhede, tecellî diyerek öv-
dükleri görünüfller, z›l ile, gölge ile avunmakd›r. Benzeterek, sanarak, bo-
fluna sevinmekdir. Allahü teâlâ, (Verâ-ül-verâ)d›r. Ya’nî ötelerin ötesidir.
Müflâhede ve tecellî dedikleri görünüfllerin iç yüzünü bildirirsem, bu yola
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yeni girenlerin çal›flmakdan vaz geçmelerinden, flevk ve heveslerinin gev-
flemesinden korkar›m. Fekat, hiç a¤z›m› açmazsam, bildi¤im hâlde, herke-
sin yanl›fl fleyleri hakîkat sanmalar›na göz yummufl olmakl›¤›mdan da kor-
kuyorum. Onun için, tekrâr söyliyeyim ki, tesavvufcular›n müflâhedeleri-
ni, tecellîlerini, kelîmullah hazret-i Mûsân›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhisse-
lâm” flâhid oldu¤u, Tûr da¤›na olan tecellî ile karfl›lafld›rmal›. Ona benze-
meyince, gölgenin, hayâlin, asl ve hakîkat san›ld›¤› anlafl›lmal›d›r. O tecel-
lîye benzemiyecekleri flübhesizdir. Çünki, O ve Onun tecellîsi, mahlûkla-
ra âid s›fatlardan, kaydlardan münezzehdir. Bu dünyâda ise, bu kaydlardan
s›yr›lmak mümkin de¤ildir. ‹ster kalbe tecellî olsun, ister d›flarda tecellî ol-
sun, bu kaydlar kar›flacakd›r. Hâtem-ül-Enbiyâ “aleyhi ve aleyhim ve alâ
âlihissalevâtü vetteslîmât”, bundan ayr›d›r. O, dünyâda gördü ve k›l kadar
de¤iflmedi. Evet, Onun yolunda gidenlerin büyüklerine dünyâda, bu ni’met
nasîb olur ise de, say›s›z z›llerden, perdelerden birinin gerisinde olmakda-
d›r. Tecellîye kavuflan, bunu anlasa da, anlamasa da bunlara perdesiz tecel-
lî olamaz. Kelîmullah “aleyhi ve alâ nebiyyinesselâm” kendine tecellî et-
medi¤i hâlde, Tûr da¤›na olan tecellîyi görünce bay›ld›, düfldü. Baflkalar›
kim bilir ne olur?

fiunu da bildireyim ki, sevdiklerimizden birine, talebeyi yetifldirmek için,
izn vermekden maksad, îmân›n gevfledi¤i, çok kimselerin yoldan ç›kd›¤›, din
bilgilerinin unutuldu¤u, bu f›rt›nal› zemânda, müslimân evlâdlar›na Allah
yolunu göstermesi, kendisinin de, talebesi ile u¤rafl›rken, onlarla birlikde,
ilerlemesi içindir. Bu inceli¤i iyi anlamal› ve ömrde geri kalan birkaç gün-
lük f›rsatda, çal›flarak, talebe ile birlikde, ni’mete kavuflmal›d›r. Yoksa, bu
izni, büyüklük ve olgunluk alâmeti san›p, maksaddan mahrûm kalmama-
l›d›r. Bizim vazîfemiz bildirmekdir. Vesselâm.

218
‹K‹YÜZONSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Molla Dâvüde yaz›lm›fld›r. Pîrin hakk›n› gözetme¤i bildir-
mekdedir:

K›ymetli kardeflim Mevlânâ Dâvüdün mubârek mektûbu geldi. Bizleri
sevindirdi. Hak teâlâ, zâhirinizi ve bât›n›n›z›, râz› oldu¤u fleyleri yapmak-
la süslesin. Sevgili Peygamberi ve Onun yüksek Âli hurmetine düâm›z› ka-
bûl buyursun “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”! Kalbin çeflidli fleyle-
re da¤›lmas› yüzünden, kalb için ald›¤›n›z dersi yapmakda ve büyüklerin yo-
lunda ilerlemekde gevfleklik olmamal›d›r. Bir karart› ve bulan›kl›k olursa,
Allahü teâlâya yalvararak, boynunuzu bükerek, Ona s›¤›narak bundan
kurtulma¤a çal›fl›n›z. Bundan kurtulman›n ikinci ilâc›, bu ni’mete kavuflma-
n›za sebeb olana, sizi bu yolda yetifldirene tâm ba¤lanman›zd›r. Bu büyük
ni’mete kavuflduran zât›n haklar›n›, edeblerini gözetme¤e çok çal›fl›n›z.
Onun r›zâs›n› kazanma¤›, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a vesîle bili-
niz. Kurtulufl yolu ancak budur. Vesselâm.

_________________

Kam›fl boflum dedi, flekerlendi,
A¤aç yükseldi, baltay› yedi.

– 264 –



219
‹K‹YÜZONDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Ebrece yaz›lm›fld›r. ‹nsan, câhil oldu¤u için, bedeni-
nin hastal›¤›n› giderme¤e çal›flmakdad›r. Kalbin dünyâya düflkün olmas› has-
tal›¤›ndan haberi bile olmad›¤› bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi ayblardan, kusûrlardan korusun. Sizi lekeliyecek fley-
lerden, geçmifl ve gelecek bütün insanlar›n en üstünü hurmetine “aleyhi ve
alâ âlihi ve sahbihi ecma’în minessalevâti etemmühâ ve minetteslîmâti
ekmelühâ” muhâfaza buyursun! Ey mes’ûd ve temiz kardeflim! ‹nsan›n be-
denine bir hastal›k gelince ve uzvunda bozukluk olunca, o hastal›¤› gider-
mek ve o bozuklu¤u düzeltmek için, o kadar u¤rafl›r da, kalb hastal›¤›
kendisini sonsuz ölüme ve bitmez tükenmez azâblara sürükledi¤i hâlde, bu
korkunç hastal›kdan kurtulma¤› hiç düflünmemekdedir ve onu gidermek
için hiç k›p›rdamamakdad›r. Kalbin hasta olmas› demek, Allahü teâlâdan
baflka fleylere tutulmufl olmas›d›r. E¤er, kalbin bu tutulmas›n› hastal›k bil-
mezse, çok alçak kimsedir. E¤er bilir de, ald›r›fl etmezse, çok pisdir. Bu has-
tal›¤› anlamak için, (Akl-i mu’âd) lâz›md›r. (Akl-i me’âfl), k›sa görüfllü ol-
du¤undan, ancak, görünüfle bakar. Akl-i me’âfl, dünyân›n geçici lezzetle-
rine bakarak, kalb âfetlerini hastal›k bile saymad›¤› gibi, akl-i mu’âd da, âhi-
retde verilecek sevâblara bakarak, bedendeki bozukluklar›, hastal›k say-
maz. Akl-i me’âfl, k›sa görüfllü, akl-i mu’âd keskin görüfllüdür. Akl-i mu’âd,
Peygamberlerde “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evliyâda bulunur.
Akl-i me’âfl›, mala düflkün olanlar, dünyâya ba¤l› olanlar be¤enir. Arada-
ki fark› düflünmelidir. Akl-i mu’âd› kuvvetlendiren fleyler, ölümü düflünmek,
âh›retde olacak fleyleri ö¤renmek ve âh›ret derdi ile flereflenmifl olanlarla
birlikde bulunmakd›r. Fârisî beyt tercemesi:

Aran›lan hazînenin niflân›n› verdim sana,
belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da.

Bedenin hastal›¤›, ahkâm-› islâmiyyenin yerine getirilmesini güçlefldir-
di¤i gibi, kalb hastal›¤› da, islâmiyyete uyma¤› güçlefldirmekdedir. fiûrâ sû-
resi, onüçüncü âyetinde meâlen, (Müslimân olmalar›n› istemekli¤in, kâfir-
lere çok güç gelmekdedir) ve Bekara sûresinin k›rkbeflinci âyetinde meâ-
len, (Nemâz k›lmak, ibâdet etmek, yaln›z mü’minlere güç gelmez) buyurul-
du. Görünen uzvlar›n kuvvetden düflmesi, ibâdeti güçlefldirdi¤i gibi, kalb-
de îmân›n za’îflemesi de güçlefldirmekdedir. Yoksa, islâmiyyetin her em-
rinde kolayl›k vard›r. Bekara sûresinin yüzseksenbeflinci âyetinde meâlen,
(Allahü teâlâ, size kolayl›k yapmak istiyor, güçlük ç›karmak istemiyor) ve
Nisâ sûresinin yirmiyedinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, emrlerinin
hafîf olmas›n› diledi. Çünki, insanlar za’îf yarat›ld›) buyuruldu. Bu iki
âyet-i kerîme de, sözümüzü isbât etmekdedir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bir kimse kör ise, güneflin suçu ne?

Bunun için, bu hastal›¤› gidermek çok lâz›md›r. Bunun mütehass›s›
olan hakîmlere s›¤›nmak farz-› aynd›r. Resûl, ancak haber verir.
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220
‹K‹YÜZY‹RM‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Hamîd-i Bingâlîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf büyüklerinin
yan›ld›klar› fleylerden birkaç›n› bildirmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun. Peygamberlerin en üs-
tününe ve Onun Âline ve Eshâb›n›n hepsine selâm ve düâlar olsun “sale-
vâtullahi teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’în”. Buradaki fakîrlerin
hâli, hergün dahâ iyi olmakdad›r. Hergün dahâ çok flükr etmek lâz›m gel-
mekdedir. Uzakdaki sevdiklerimizin de böyle olmalar›n› istiyoruz.

Azîzim! Bu hiç bilinmiyen yolda, yolcular›n aya¤› kayacak yerler çok-
dur. ‹’tikâdda ve her iflde, islâmiyyetin ipinin ucuna yap›flmak lâz›md›r. Ya-
n›mda olanlara ve uzakda olanlara yapaca¤›m nasîhat, yaln›z budur. Aman,
gâfil olmay›n›z! Bu yolda, yolcular› flafl›rtan birkaç yanl›fll›¤› yaz›yorum. Bu
yanl›fll›klar›n sebeblerini aç›kl›yorum. Dikkat ile, düflünerek okuyunuz! Bafl-
ka yerlerde de, bunlarla ölçerek hareket ediniz!

Tesavvuf yolundaki yan›lmalar›n birisi, sâlik, ya’nî yolcu, makâmlara yük-
selirken, âlimlerin sözbirli¤i ile yüksekliklerini bildirdikleri kimselerden ken-
dini dahâ yüksek bulmas›d›r. Bu sâlikin makâm›, bu büyüklerin makâmla-
r›ndan elbette afla¤›d›r. Fekat sâlik, ba’zan kendini, insanlar›n en üstünü ol-
duklar› meydânda olan Peygamberlerin de “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
üstünde görür. Böyle görmekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Birçoklar›n›n böy-
le yanl›fl görmeleri flundand›r ki, Peygamberler ve Evliyân›n hepsi, önce,
kendi varl›klar›n›n mebde-i te’ayyünü olan ismlere kadar ç›karlar. Böyle ç›-
kanlar (Velî) olur. Vilâyet mertebesine kavuflur. Sonra, bu ismlerde ve
ismlerden, Allahü teâlân›n diledi¤i makâmlara yükselirler. Fekat, bu yük-
selmelerde, hepsinin konak yerleri, vücûdlerinin mebde-i te’ayyünü olan
ismlerdir. Yükselirlerken, onlar› arayan, çok zemân, o ismlerde bulur.
Çünki o büyüklerin, yükselirken, tabî’î yerleri, bu ismlerdir. Bu ismlerden,
yukar› ve afla¤› hareket etmek, sonradan te’sîr eden kuvvetlerle olur. Ya-
rad›l›fl› yüksek olan bir sâlik, o ismlerden yukar› ilerler. O ismlerin sâhib-
leri olan Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kendini dahâ
yukar› san›r. Önce inanm›fl, îmân etmifl oldu¤unu unutur. Peygamberlerin
yüksekli¤inde, Evliyân›n üstünlüklerinde flübheye düfler. Bu makâm, sâlik-
lerin ayaklar›n›n kayd›¤› yerdir. Bu zemân, sâlik, o büyüklerin, bu ma-
kâmlardan sonsuza do¤ru yükselmifl olduklar›n› bilemez. O ismlerin, yük-
selirlerken, tabî’î yerleri oldu¤unu da bilemez. Kendisinin, yükselirken, ta-
bî’î yeri bulundu¤unu, kendi yerinin, o büyüklerin yerleri olan o ismlerin
alt›nda ve çok afla¤›da oldu¤unu düflünemez. Bir kimsenin üstünlü¤ü, tabî’î
yerinin yüksekli¤i ile ölçülür. O yer, kendi mebde-i te’ayyünü olan ism-i ilâ-
hîdir. Yine bunun içindir ki, büyüklerden birkaç› demifldir ki, ârif yükselir-
ken, büyük arac›y› arada bulmaz. O arada olmadan yükselir. Hocam Mu-
hammed Bâkî-billah “kaddesallahü teâlâ sirrehümâ” hazretleri, Râbi’a-i Ad-
viyyenin de, bunlardan biri oldu¤unu bildirmifldi. Bunlar yükselirken, bü-
yük arac›n›n mebde-i te’ayyünü olan ismden ileri ç›k›nca, Berzahiyyet-i küb-
rân›n arada kalmad›¤›n› san›yorlar. (Berzahiyyet-i kübrâ), hakîkat-i Muham-
mediyyeye diyorlar. ‹flin do¤rusunu yukar›da bildirdik.
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Bu yan›lmaya, sâliklerin kimisinde de, sebeb flu olmakdad›r: Sâlik, ken-
di mebde-i te’ayyünü olan ismde seyr ederken, ilerlerken, büyüklerin
mebde-i te’ayyünleri olan ismleri de topluca geçmekdedir. Çünki her ism-
de, bütün ismler k›saca bulunmakdad›r. ‹nsan›n, herfleyi kendinde bulun-
durmas›, mebde-i te’ayyünü olan ismde, bütün ismlerin bulundu¤u içindir.
Sâlik kendi isminde ilerlerken, büyüklerin ismlerini de k›saca geçerek, is-
min sonuna gelir. Kendinin dahâ üstün oldu¤unu san›r. Görmüfl oldu¤u ve
hepsinin geçmifl oldu¤u, büyüklerin makâmlar›n›n, makâmlar›n asl› ol-
may›p, nümûneleri oldu¤unu anl›yamaz. Bu makâmda, kendini, hepsini top-
lam›fl ve onlar› kendinin parçalar› sanarak, kendini dahâ yüksek görür. Bâ-
yezîd-i Bistâmî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” bunun için, (Bayra¤›m,
Muhammed aleyhisselâm›n bayra¤›ndan dahâ yüksekdir) dedi. Akl› bafl›n-
da olmad›¤› için, bayra¤›n›n, Muhammed aleyhisselâm›n bayra¤›ndan de-
¤il, o bayra¤›n görüntüsünden dahâ yüksek oldu¤unu anl›yamad›. Kendi is-
minin hakîkatinde, o ismin görüntüsünü görmüfldü. Yine bunun için, kal-
binin çok genifl oldu¤unu bildirdi. (Arfl ve bütün içindekiler, ârifin kalbi-
nin köflesine konsalar, hiç duymaz) dedi. Burada da, birfleyin görüntüsünü,
kendisi ile kar›fld›rd›. Çünki Allahü teâlâ, Arfla (Büyük) buyurdu. Ârifin
kalbinin Arfl yan›nda ne k›ymeti olur, ne mikdâr› olur? Arflda olan zuhû-
run yüzde biri kalbde görülmez. ‹sterse ârifin kalbi olsun. Cennetde olan
görmek, Arflda zuhûr edecekdir. Bu söz, bugün tesavvufculardan birço¤u-
na a¤›r gelirse de, fekat yar›n do¤ru oldu¤unu anl›yacaklard›r. Bu sözümü-
zü bir misâl ile aç›kl›yal›m:

‹nsanda elementler bulundu¤u gibi, göklerden de benzerler vard›r. ‹n-
san, bütün bunlar›n kendinde bulundu¤unu düflünür. Bütün elementleri ve
gökleri kendi parçalar› olarak görürse ve bu görüflü kendini kaplarsa, ben
yer küresinden dahâ büyüküm ve göklerden dahâ geniflim diyebilir. Akl›
olan kimse, bu sözü iflitince, onun kendinde bulunan parçalardan dahâ bü-
yük oldu¤unu, yer küresinin ve göklerin ise, onun parçalar› olmad›klar›n›
anlar. Bunlar›n benzerleri, onun parçalar›d›r. O, bu parçalar› olan nümû-
nelerden dahâ büyükdür. Yoksa, yer küresinin ve göklerin kendilerinden
dahâ büyük de¤ildir. Birfleyin nümûnesi, ya’nî benzerini, onun kendisi
zan etdi¤i içindir ki, (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi olan Muhyid-
dîn-i Arabî “kuddise sirruh”, (Cem-i Muhammedî, cem-i ilâhîden dahâ ge-
nifldir) dedi. Çünki, (Cem-i Muhammedî)de ilâhî hakîkatler ile mahlûkla-
r›n hakîkatleri vard›r. Bunun için, dahâ genifl olur dedi. Hâlbuki, orada an-
cak, ülûhiyyet mertebesinin z›llerinden, görüntülerinden bir z›llin bulun-
du¤unu, o mertebenin hakîkatinin bulunmad›¤›n› anl›yamad›. O mukaddes
mertebe, azametli ve kibriyâ s›fatl›d›r. Cem-i Muhammedî bunun yan›nda
hiç kal›r. Bir avuç toprak nerede, herfleyin sâhibi nerede?

fiunu da söyliyelim ki, sâlik kendi rabbi olan ismde seyr eder, ilerlerken,
üstünlükleri sözbirli¤i ile belli olan büyüklerden birkaç›n›, kendisi yüksek
derecelere ç›kard›¤›n›, onlar› ilerletdi¤ini zan eder. Buras› da, sâliklerin
ayaklar›n›n kayd›¤› yerdir. Böyle sanarak, kendini dahâ yüksek bilmekden,
böylece sonsuz felâkete düflmekden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Büyük bir pâ-
diflâh, flerefli bir sultân, emrindeki bir vâlîsine gider, vâlî yard›m› ile, o vi-
lâyetin güzel yerlerini gezer ve k›ymetli yerleri görürse, buna flafl›l›r m› ve
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vâlî, sultândan dahâ yüksek san›l›r m›? Olsa olsa, burada ufak birfleyde üs-
tünlük düflünülebilir ki, hiç k›ymeti yokdur. Çünki, her çöpcü ve iflçi, ken-
di iflinin inceli¤inde, büyük bir âlimden ve baflar›l› bir fen adam›ndan üs-
tündür. Fekat, bu üstünlü¤ün k›ymeti yokdur. K›ymetli olan üstünlük her
bak›mdan üstün olmakd›r. Âlim ve fen adam›, bunun için yüksekdir.

Bu fakîre de, böyle yan›lmak çok oldu. Yanl›fl görüfllere çok yakaland›m.
Bu hâller çok zemân sürdü. Fekat, Allahü teâlâ korudu. Önceki inanc›m hiç
sars›lmad›. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri i’tikâdda hiç gevfleklik
olmad›. Bunun için ve bütün ni’metleri için, Allahü teâlâya hamd ve flükr-
ler olsun! Ehl-i sünnet i’tikâd›na uym›yan görüfllere hiç k›ymet verme-
dim. Bu i’tikâda uygun ma’nâlar verdim. K›saca, flöyle anlad›m ki, bu gö-
rüfl do¤ru ise, ufak birfleyde üstün olma¤› gösterir. Üstünlük Allahü teâlâ-
ya yak›n olmakla ölçülür. Bu yükselmenin çok olmas› da, kurbu, yak›nl›¤›
gösterir. O hâlde, niçin üstünlük ufak birfleydedir diyerek küçültülsün?
Bu süâl do¤ru ise de, önceki kuvvetli îmân yan›nda, böyle görüfl, bu kurun-
tu yerleflemedi, yok oldu. Hattâ, bunun yerine, tevbe, istigfâr ve Allahü te-
âlâya s›¤›narak, Ehl-i sünnet i’tikâd›na uym›yan böyle keflflerin, görüfllerin
hâs›l olmamas› için yalvard›m, düâ eyledim. Birgün, böyle yanl›fl keflfler için
beni k›yâmetde sorguya çekerlerse, azâb ederlerse diye çok korkdum. Bu
korku beni kaplad›. Hiç râhat›m kalmad›. Allahü teâlâya çok yalvard›m. Bu
s›k›nt›m çok zemân sürdü. Böyle bir zemân›mda, bir Velînin kabri yan›n-
dan geçiyordum. Bu üzüntümün çözülmesi için, o Velîden yard›m dile-
dim. O ânda, Allahü teâlân›n lutfü, merhameti yetifldi. ‹flin içyüzü, oldu¤u
gibi aç›kland›. Âlemlere rahmet olan, sonuncu yüce Peygamberin “aleyhi
ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” rûhâniyyeti hâz›r oldu. Üzüntülü kalbi te-
sellî buyurdu. Anlafl›ld› ki, Allahü teâlâya yak›nl›k, her bak›mdan üstünlük
ise de, sana hâs›l olan yak›nl›k, senin rabbin olan ism-i ilâhî mertebesinin
z›llerinden bir z›lle olan yak›nl›kd›r. Bu yak›nl›k ise, her bak›mdan üstün-
lü¤ü bildirmez. Bu makâm›n Âlem-i misâldeki görünüflünü aç›klad›lar ki,
hiç flübhem kalmad›. Bütün kuruntular yok oldu. Böyle flübhelere yol açan
ve iyi ma’nâlar verilmesi lâz›m olan, bu gibi bilgilerden birkaç›n› kitâbla-
r›mda ve mektûblar›mda yazm›fld›m. Böyle bilgilerin yanl›fl olmas›na yol
açan yerleri, Allahü teâlâ lutf ederek bildirince, bunlar› da yazarak, yaymak
istedim. Çünki, (YAYILMIfi OLAN GÜNÂHIN TEVBES‹N‹ DE YAY-
MAK LÂZIMDIR!). Böylece, herkes, bu bilgilerden, islâmiyyete uym›yan
fikrlere saplanmas›n. Bunlara saplanarak, do¤ru yoldan sapmas›nlar. Yâ-
hud da, inâd ile ve gösterifl olarak, bu fakîre sap›k, câhil deme¤e kalk›flma-
s›nlar. Çünki, bu hiç bilinmiyen yolda, böyle güller çok aç›lm›fld›r. Birçok-
lar›n› do¤ru yola çekmifl, kimisini de yoldan kayd›rm›fld›r. Yüksek babam-
dan “kuddise sirruh” iflitmifldim ki, (Dalâlet çukuruna düflen, do¤ru yoldan
ayr›lan, yetmifliki f›rkan›n ço¤u, tesavvuf yoluna girip, yolun sonuna varma-
dan, yanl›fl görüfllere aldanarak sap›tm›fllard›r) buyurmufldu. Vesselâm.

_________________

Bir göz ki, nazar›nda, ibret olmasa an›n,
Bafl›n›n üzerinde düflman›d›r insan›n.

Kulak ki, ö¤üt almaz, her dinledi¤i fleyden,
Ak›tsan yeri vard›r, kurflunu deli¤inden.
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221
‹K‹YÜZY‹RM‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Hüseyn-i Mankpûrîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolunun
üstünlü¤ünü bildirmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üs-
tününe ve temiz olan Âline ve Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm olsun! K›y-
metli kardeflim seyyid mîr Hüseyn, bu garîbleri unutmam›fls›n›z. Baflka yol-
lardan birçok bak›mlardan ayr›lm›fl olan bu yüksek yolun edeblerini gözet-
me¤i elden b›rakmam›fls›n›z. Hâlbuki sizinle görüflmek, pek az nasîb olmufl-
du. Bunlar› düflünerek, bu yüksek yolun birkaç üstünlü¤ünü ve ince bilgi-
lerini ve yüksek ma’rifetlerini yaz›yorum. Evet, bu ince bilgilerin ve yük-
sek ma’rifetlerin iflitmekle anlafl›lm›yaca¤›n› biliyorum. Fekat, bu ma’rifet-
leri, iki düflünce ile aç›kl›yorum: Biri, yaz›lan kimse, bu ifllerden uzak ise
de, yarad›l›flda isti’dâd› vard›r. ‹kincisi, mektûb görünüflde belli bir kifliye
yaz›lm›fl ise de, gerçekde, bu ifle yak›n olan herkese yaz›lm›fl demekdir. (K›-
l›nç kullanan içindir) sözü meflhûrdur.

Kardeflim! Bu yüksek yol, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan gelmekdedir
“rad›yallahü anh”. Kendisi, Peygamberlerden sonra “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” bütün insanlar›n en üstünüdür. Bunun içindir ki, bu yolun büyük-
leri, kitâblar›nda, (Bizim ba¤lant›m›z, bütün ba¤lant›lardan üstündür) bu-
yurmufllard›r. Çünki, bu nisbet ya’nî ba¤lant›, huzûr ve âgâhîdir. Ya’nî, Al-
lahü teâlâdan baflka birfley düflünmemek demekdir. Bu nisbet ve huzûr da,
hazret-i Ebû Bekrin nisbeti ve huzûrudur. Onun huzûru, bütün huzûrlar›n
üstünüdür.

Bu yolda, nihâyet bafllang›cda yerlefldirilmifldir. Hâce Behâüddîn-i Bu-
hârî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, (Biz nihâyeti bidâyete yerlefldirdik)
buyurdu. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Süâl: Baflka yollar›n sonu, bunlar›n bafllang›c› olursa, bunlar›n sonu ne
olur? Her yolun sonu, Hak teâlâya kavuflmak olunca, bunlar Hakdan ne-
reye ilerlerler? (Abâdândan ötede flehr yokdur) sözü meflhûrdur.

Cevâb: Bu yolun sonu nasîb olursa, (Vasl-› uryânî)dir. Buna kavuflan,
ye’se düfler. Matlûba kavuflmakdan ümmîdsiz olur. Bunu iyi anlamal›.
Çünki sözümüz, ancak iflâretdir. Bunu, yükseklerden az kimse anl›yabilir.
Hattâ, en yükseklerin seçilmiflleri anl›yabilir. Bu büyük devlete kavuflma-
n›n alâmetini, iflâretini onun için bildirdim ki, bu yolun yolcular›ndan
(Vasl-› uryânî)yi söyliyenler var. Matlûba kavuflmakdan me’yûs olanlar› da
var. Fekat, bu iki sözün birlikde oldu¤u söylenirse, nerde ise, böyle fley ola-
maz diyecekler. Vasl-› uryânî diyenlere göre, (Ye’s), kavuflamamakd›r.
Ye’se düflenler de, (Vasl) ayr›l›kd›r demekdedir. Böyle sözler, hep, o yük-
sek makâma varamam›fl olmak alâmetidir. Olsa olsa, kalblerine o yüksek
makâmdan bir ›fl›k gelmifldir. Birço¤u, bunu vasl, kavuflmak sanm›fl, birço-
¤u da, ye’se kap›lm›fld›r. Böyle ayr› anlamalar›n›n sebebi, isti’dâdlar›n›n, ya-
rad›l›fllar›n›n baflka olmas›d›r. Birço¤unun yarad›l›fl›na uygun olan, vasld›r.

– 269 –



Baflkalar›n›n yarad›l›fllar›na da, ye’s uygundur. Bu fakîre göre, yarad›l›flla-
r›na ye’s uygun olanlar dahâ iyidir. Bununla berâber, o makâmda kavuflmak
ve kavuflmakdan ümmîdsiz olmak, birbirinden ayr› de¤ildir. ‹kinci süâlin
cevâb› da, buradan anlafl›lm›fl oldu. Çünki, hiçbirfleye ba¤l› olm›yan vasl bafl-
kad›r. Vasl-› uryânî baflkad›r. Vasl-› uryânî demek, bütün perdelerin kalk-
mas› ve bütün mâni’lerin yok olmas›d›r. Perdelerin en büyü¤ü ve mâni’le-
rin en kuvvetlisi çeflidli tecellîler ve baflka baflka görünüfller oldu¤undan,
bu tecellîlerin ve zuhûrlar›n temâm olmas›, bitmeleri lâz›md›r. Bu tecellî-
ler ve zuhûrlar, isterse mahlûklarda görünsünler, isterse vücûb aynalar›n-
da görünsünler, perde olmakda ayr›l›klar› yokdur. Aralar›nda fleref ve
rütbe bak›m›ndan ayr›l›k varsa da, bu sâlik bu fark› görmez.

Süâl: Yukar›daki yaz›dan, tecellîlerin sonu oldu¤u anlafl›l›yor. Hâlbuki
tarîkat büyükleri, tecellîlerin sonsuz oldu¤unu bildirmifllerdir.

Cevâb: Tecellîlerin sonsuz olmas›, ismlerde ve s›fatlarda, ayr› ayr›, bi-
rer birer seyr olundu¤u zemând›r. Böyle olan seyrde, Zât-i teâlâya kavu-
flulamaz. Vasl-› uryânî olamaz. Zât-i teâlâya kavuflabilmek için, ismleri ve
s›fatlar› k›saca ve topdan geçmek lâz›md›r. Böyle olan seyrde, tecellîlerin
sonu vard›r.

Süâl: Zât-i ilâhînin tecellîleri sonsuzdur demifllerdir. Molla Câmî hazret-
leri “kuddise sirruh” (Leme’ât) kitâb›n› aç›klarken böyle buyurmufldur.
Böyle olunca, tecellîlerin sonu vard›r demek nas›l do¤ru olur?

Cevâb: Zât-i ilâhînin o tecellîleri, flü’ûn ve i’tibârlardan ayr›lm›fl de¤il-
dir. Bunlardan ayr› olan tecellîlerin oldu¤u düflünülemez. Bizim anlat-
mak istedi¤imiz fley, ister s›fatl› olsun, ister s›fats›z yaln›z zâtî olsun, bütün
tecellîlerin bulunmad›¤› birfleydir. Çünki o makâmda, herhangi bir tecel-
lî sözünü söylemek câiz de¤ildir. Çünki (Tecellî) demek, birfleyin, ikinci ve-
yâ üçüncü veyâ... sonsuz olan mertebelerde görünmesi demekdir. Burada
ise, hiçbir mertebe yokdur. Uzakl›k, uzunluk diye birfley yokdur.

Süâl: Bu tecellîlere niçin zâtî denilmifldir?

Cevâb: Tecellîlerde baflka ma’nâlar düflünülürse, tecellî-i s›fât denir.
Baflka olm›yan ma’nâlar düflünülürse, tecellî-i zât denir. Bunun için, te’ay-
yün-i evvel olan ve zâtdan baflka olm›yan Vahdetin görünmesine, tecellî-i
zât demifllerdir. Biz ise, Zât-i teâlây› söylüyoruz. Bu makâmda, baflka olsun,
baflka olmas›n, hiçbir ma’nây› düflünmek, hiç olamaz. Çünki bütün ma’nâ-
lar, k›saca ve topdan geçilmifl, Zât-i teâlâ hazretlerine kavuflulmufldur. Bu
mertebede, kavuflmak sözü de, kavuflulan gibi anlafl›lam›yan birfleydir. Akl
ile, düflünce ile anlafl›lan kavuflman›n burada yeri yokdur. O mukaddes
hazrete bu ma’nâ yak›flmaz. Çünki akla, düflünceye dayanan insan, akl›n er-
medi¤i fleyleri anl›yamaz. Sultân›n eflyâs›n›, ancak onun vâs›talar› tafl›yabi-
lir. Fârisî beyt tercemesi:

Anlafl›lam›yan bir ba¤l›l›k hep,
Rabla insan aras›nda var elbet!

Bu yolun büyüklerinden hiçbiri, kendi yolunun sonundan haber verme-
mifldir. Yolun bafllang›c›n› bildirmifllerdir ki, yolun sonu, burada yerlefldi-
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rilmifldir. Yollar›n›n bafl›nda, sonu kar›flm›fl olunca, sonunun da, bu bafllan-
g›ca uygun olmas› lâz›m olur. Bu da, yaln›z bu fakîrin bildirmekle flereflen-
di¤i bir sondur. Fârisî beyt tercemesi:

Pâdiflâh, koca-kar› kap›s›na,
gelirse, ey ye¤it, sen buna flaflma!

Bundan dolay›, Allahü teâlâya sonsuz hamd ve flükrler olsun!

Kardeflim! Yâ bu yoldan veyâ baflka yollardan, bu son mertebeye eriflen
pekazd›r. E¤er say›lar› bildirilirse, bize yak›n olanlar belki da¤›lma¤a bafl-
larlar. Uzak olanlar›n inanmamalar›na hiç flafl›l›r m›? Bütün bu ilerlemeler
ve en son kavuflmalar, Allahü teâlân›n sevgilisinin “aleyhi ve alâ âlihissa-
levâtü vetteslîmât etemmühâ ve ekmelühâ” sadakas› olarak ihsân olunmak-
dad›r.

Bu yüksek yola mahsûs olan fleylerden biri:

1- (SEFER DER VATAN)d›r. Vatanda ilerlemekdir. (Seyr-i enfüsî) de
denir. Seyr-i enfüsî bütün tarîkatlerde de var ise de, bu seyr, ya’nî ilerlemek,
yolun sonunda olur. Seyr-i âfâkînin konaklar›n› geçdikden sonra, bu sey-
re bafllarlar. Bu yolda ise, ifle seyr-i enfüsî ile bafllan›r. Bu seyr ile, seyr-i âfâ-
kî de, birlikde gidilir. ‹flte, bu seyrin bafllang›çda yap›lmas›, nihâyetin bafl-
lang›ca yerlefldirilmesidir. Bu yola mahsûs olanlardan baflka biri de:

2- (HALVET DER ENCÜMEN)dir. Baflkalar› aras›nda, yaln›z imifl
gibi olmak demekdir. Sefer der vatandan hâs›l olur. Sefer der vatan nasîb
olunca, baflkalar› aras›nda düflüncenin da¤›lmas› da, vatan gibi olan yaln›z-
l›¤a sefer eder, gider. D›flardaki zihn da¤›n›kl›¤›, kalbe s›zamaz. Bu yaln›z-
l›k, baflka tarîkatlerde, sona varanlarda da hâs›l olur. Fekat, bu yolda bafl-
lang›cda hâs›l oldu¤undan, bu tarîka mahsûs say›lm›fld›r. Halvet der encü-
men demek, vatan gibi olan yaln›zl›¤›n kap›lar›n› kapamak, pencerelerini
örtmek demekdir. Ya’nî, herkesin aras›nda, hiçbirini düflünmemek, kimse
ile konuflmamakd›r. Yoksa gözleri yummak, k›p›rdamamak de¤ildir. Bu yol-
da, bunlar yokdur. Kardeflim! Kendini bunlar› yapma¤a zorlamak, yolun ba-
fl›nda ve ortas›ndad›r. Sona varanlar›n, bunlar için kendini zorlamas› gerek-
mez. Herkesin aras›nda iken kalbini toparlam›fl, gaflet aras›nda iken, hu-
zûrdad›r. Bunu yanl›fl anlamamal›. Sona varanlar için, herkesin aras›nda ol-
makla, yaln›z olmak birdir sanmamal›d›r. Do¤rusu flöyledir ki, kalbinin hu-
zûrda olmas›nda yaln›zl›k ve galabal›k birdir. Böyle olmakla berâber, zâ-
hirini de, kalbi gibi yaparak, zâhirini de tefrikadan, galabal›kdan kurtar›r-
sa, elbet, dahâ iyi olur. Allahü teâlâ, Müzzemmil sûresinin sekizinci âyetin-
de, sevgili Peygamberine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” meâlen,
(Rabbinin esmâ-i hüsnâs›n› söyle ve insanlardan ayr›l, Onunla ol! Ondan
baflka hiçbir fleyi kalbinde bulundurma!) buyurdu.

Çok zemân olur ki, insanlar›n aras›nda bulunmak lâz›m olur. Çünki, in-
sanlara karfl› olan haklar, vazîfeler vard›r. Bunlar› yapmak lâz›md›r. Bun-
lar› yapmak için, insan aras›na kar›flmak iyi olur. Fekat, kalbin Allahdan bafl-
ka fleyleri düflünmesi hiçbir zemân câiz de¤ildir. Çünki kalb, yaln›z Allahü
teâlâ için yarat›lm›fld›r. ‹nsan›n kalbini ve zâhirini ikifler k›sma ay›r›rsak,
bu dört parçadan üçü, Allah içindir. Ya’nî kalbin iki k›sm› da ve zâhirin bir
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k›sm›, Allah içindir. Zâhirin ikinci yar›s›, insanlar›n haklar›n› ödemek
içindir. Bu haklar› öderken de, Allahü teâlân›n emrlerine uymak lâz›m ol-
du¤undan, bu yar›m da, Allahü teâlâ için olur. Her ifl, Onun içindir. Öyle
ise, Ona ibâdet etmelidir. Ona s›¤›nmal›d›r. ‹nsanlar›n yapd›klar›n›n hep-
sini Allahü teâlâ bilir.

3- Bu yolda, cezbe sülûkden öncedir. Seyre ya’nî yolculu¤a, Âlem-i
emrden bafllan›r. Âlem-i halkdan bafllanmaz. Baflka yollar›n ço¤unda böy-
le de¤ildir. Bu yolda, cezbe makâmlar›nda ilerlerken, sülûk konaklar› da,
geçilmifl olur. Âlem-i emrde ilerlerken, Âlem-i halk da geçilmifl olur. Bu ba-
k›mdan da, bu yolun sonu, bafllang›c›nda yerlefldirilmifldir denilirse yeri var-
d›r. Bu yolda, ilk ilerlemeler, son ilerlemelerle birlikde olur. Yoksa, ilk sey-
ri yapmak için, sondan tekrâr bafla gelinmez. Sondaki seyr bitince, baflda-
ki seyr yap›l›r sanmamal›d›r. Bundan anlafl›l›yor ki, bu yolun sonu, baflka
yollar›n bafl›d›r sanmak yanl›fld›r.

Süâl: Bu yolun büyükleri aras›nda, flöyle diyenler vard›r: (‹smlerde ve
s›fatlarda seyrimiz, nisbetimiz temâm oldukdan sonra bafll›yor). Bundan an-
lafl›l›yor ki, bu yolun sonu, baflka yollar›n bafl› olmakdad›r. Çünki, ismler-
de ve s›fatlarda seyrleri, tecelliyât-i zâtiyyeden önce olmakdad›r.

Cevâb: Bunlar›n ismlerde ve s›fatlarda seyrleri, tecelliyât-i zâtiyyede seyr-
den sonra de¤ildir. Bu seyr ile birlikde, o seyr de yap›lmakdad›r. Böyle ol-
makla berâber, ismlerde ve s›fatlarda seyr, ba’z› sebeblerden dolay› belli
olmakda, Tecelliyât-i zâtîde seyr, gizli kalmakdad›r. Bundan dolay› bu
seyr biterek, ismlerde ve s›fatlarda seyr bafllad› san›lmakdad›r. Böyle san-
mak do¤ru de¤ildir. Evet, vilâyet mertebelerinde seyr temâm oldukdan son-
ra, insanlar› Hak teâlâya ça¤›rmak için, âleme geri inmek bafllar. Bu dönü-
flü, onlar›n sonu bilerek, kendi bafllang›clar› olarak düflünebilirler. Fekat,
onun üstâdlar› da, sonunda, böyle geri dönmekdedirler. Bundan baflka, bafl-
lang›ç ve son demek, vilâyetin bafllang›c› ve sonu demekdir. Bu geri dönüfl
ise, vilâyet seyri de¤ildir. Da’vet ve teblîg mertebesindendir.

Bu yol, yollar›n en k›sas›d›r. Elbette kavufldurucudur. Hâce Behâed-
dîn-i Buhârî “kuddise sirruh” hazretleri buyurdu ki, (Yolumuz, yollar›n en
k›sas›d›r). Yine buyurdu ki, (Allahü teâlâdan, elbette kavuflduran bir yol is-
tedim). Bu düâs›, kabûl buyuruldu. Böyle oldu¤unu, hâce Ubeydüllah-i
Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretlerinin haber verdi¤i, (Re-
flehât) kitâb›nda yaz›l›d›r. Nas›l k›sa olmas›n ve neden elbette kavufldurma-
s›n? Çünki yolun sonu, bafl›nda yerlefldirilmifldir. Bu yola girip de, do¤ru iler-
lemeyip, birfley kazanamayana yaz›klar olsun! Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bir kimse kör ise, güneflin suçu ne?

Evet, bir kimse, noksân olan birinin eline düflerse, tarîk›n günâh› nedir
ve o zevall› kimsenin suçu var m›d›r? Çünki sözün do¤rusu, bu yolun yol
göstereni “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” kavufldurucudur. Yoksa kavufl-
duran, yol de¤ildir.

4- Bu yolda, bafllang›cda, zevk ve bulufllar vard›r. Sonunda tats›zl›k, ka-
vuflamamak vard›r. Ye’s, böyle olur. Baflka yollarda, bafllarken tats›z ve ba-
flar›s›zd›r. Sonunda tatl› ve kazançl› olurlar. Bunun gibi, bu yolun bafl›nda,
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kurb, yak›nl›k ve flühûd vard›r. Sonu ise, uzakl›k ve mahrûmlukdur. Bafl-
ka tarîklerde ise tersinedir. Yollar›n baflkal›¤›n› buradan ölçmelidir ve bu
yüksek yolun büyüklü¤ünü anlamal›d›r! Çünki kurb ve flühûd ve tatl›l›k ve
kazanç, uzakl›¤› ve ayr›l›¤› gösterir. Uzakl›k, baflar›s›zl›k, tats›zl›k ve kavu-
flamamak ise, yak›nl›¤›n çoklu¤unu bildirir. Anl›yan anlar. Bu gizli bilgi, flu
kadar aç›labilir ki, hiç kimseye kendinden dahâ yak›n birfley yokdur. Ken-
disine karfl›, kurb, flühûd, lezzet, birfley bulmak gibi kazançlar› yokdur. Bun-
lar› baflkas›na karfl› kendinde bulur. Akl› olana, bu kadar iflâret yetiflir.

5- Bu yolun büyükleri, ahvâli ve mevâcîdi, ahkâm-› islâmiyyeye uydur-
mufllard›r. Zevkleri, ma’rifetleri, din bilgilerinin hizmetçileri yapm›fllard›r.
‹slâmiyyetin nefîs cevherlerini, çocuklar gibi, vecd ve hâl, ceviz ve cam par-
çalar› ile bir tutmazlar. Tesavvufcular›n, asl› olm›yan sözlerine aldanmaz-
lar. ‹slâmiyyete uym›yan ve sünnet-i seniyyeye sar›lm›yan kimselerde hâ-
s›l olan, âdet d›fl› hâlleri be¤enmezler ve istemezler. Bunun için flark›, çal-
g› ve raks, dans için izn vermezler. Yüksek sesle zikr etme¤e bile cevâz ver-
mezler. Hâlleri, kazançlar› devâml›d›r. Vaktleri de¤iflmez. Baflkalar›na flim-
flek gibi çak›p geçen, Zât-i ilâhînin tecellîleri, bunlara her ând›r. Çabuk yok
olan huzûra hiç k›ymet vermezler. Onlar›n makâmlar›, kazançlar›, huzûr-
lar›n, tecellîlerin çok üstündedir. Buna yukar›da iflâret etmifldik. Hâce
Ubeydüllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” hazretleri buyurdu ki, (Bu silsile-i aliy-
yenin büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” gösterifl yapanlara, hop-
lay›p z›playanlara benzemezler. Onlar›n kazançlar› büyükdür).

6- Bu yolda, yol göstermek, bilmek ve ö¤retmekle olur. Külâh vermek-
le ve babadan o¤ula kalmakla olmaz. Baflka tarîklerde böyle olmakdad›r.
Hattâ son zemânlarda pîrlik ve mürîdlik yaln›z külâh giydirmekle ve baba-
dan kalmakla olur diyorlar. Bunun içindir ki, birden ziyâde üstâd olmaz di-
yorlar ve yolu ö¤retene mürflid diyorlar. Onu pîr, ya’nî fleyh bilmiyorlar. Pî-
re lâz›m olan edebi, sayg›y› ona göstermiyorlar. Böyle yapmalar›, çok câ-
hil olduklar› ve yetiflmemifl olduklar› içindir. Bilmiyorlar ki, onlar›n büyük-
leri, yolu ö¤retene de, sohbetle yetifldirene de üstâd demifllerdir ve birden
çok üstâd olabilir demifllerdir. Hattâ, kendi üstâd› hayâtda iken de, baflka
yerden dahâ çok istifâde edece¤ini anl›yan bir kimse, ikinci bir üstâda gi-
debilir. Fekat, birincisini kötülememek flartd›r. Behâüddîn-i Buhârî “kad-
desallahü teâlâ sirrehül’azîz”, bunun câiz oldu¤unu göstermek için, Buhâ-
ra âlimlerinden, do¤ru fetvâ alm›fld›r. Evet, birinden irâdet h›rkas› alm›fl ise,
baflkas›ndan irâdet h›rkas› almaz. ‹kincisinden, bereketlenmek için h›rka
alabilir. Fekat buradan, ikincisine hiç gidemiyece¤i anlafl›lmaz. Birinci
h›rka-i irâdet almas› ya’nî yoluna girmesi, baflkas›ndan ö¤renmesi, üçün-
cüsünün de sohbetinde yetiflmesi câiz olur. Bu ni’metin üçüne de bir yer-
de kavuflursa büyük kazanç olur. Ö¤renmesi ve sohbetde yetiflmesi, birçok
yerden olmas› da câizdir.

Pîr, ya’nî fleyh ne demekdir? Pîr, isteyene, Allahü teâlân›n yolunu gös-
terendir. Bu ifl, ö¤retmekle bafllar. Tarîkati ö¤reten, hem de islâmiyyeti ö¤-
reten bir üstâdd›r. H›rka veren, böyle de¤ildir. Bunun için, ö¤reticiye kar-
fl› çok edebli olmak lâz›md›r. Üstâd ismi, bunun hakk›d›r.

7- Bu yolda, riyâzet çekmek ve nefs-i emmâre ile cihâd etmek, ah-
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kâm-› islâmiyyeye uymakla ve sünnet-i seniyyeye yap›flmakla olur. Çün-
ki, Peygamberlerin gönderilmesi ve kitâblar›n indirilmesi, hep nefs-i em-
mârenin isteklerini yok etmek içindir. Çünki, nefs-i emmâre, Allahü teâ-
lâya düflmanl›k etmekdedir. Nefsin isteklerini yok etmek, ancak islâmiyye-
te uymakla olur. Bir kimse islâmiyyete ne kadar çok uyarsa, nefsin arzûla-
r› o kadar azal›r. Bunun içindir ki, nefse en zor gelen fley, en a¤›r gelen yük,
islâmiyyetin emrlerine ve yasaklar›na uymakd›r. Nefsi ezmek için, islâmiy-
yete uymakdan baflka yol yokdur. Sünnet-i seniyyeye uymadan çekilen ri-
yâzetlerin ve yap›lan mücâhedelerin hiç k›ymeti yokdur. Hindistândaki Cû-
kiyye ve Berehmen denilen din adamlar› ve eski Yunan felesoflar› böyle idi-
ler. Çekdikleri riyâzetler, sap›tmalar›n› artd›rd› ve onlar› zarara sokdu.

8- Bu yolda ilerlemek, üstâd›n tesarrufu, kuvveti ile olur. O sevk ve idâ-
re etmedikçe, hiç ilerliyemez. Çünki nihâyetin, bafllang›cda yerlefldirilme-
si, onun flerefli teveccühü, merhameti ile olur. Anlafl›lam›yan, bilinmiyen hâl-
lere, hep onun üstün, baflar›l› idâresi ile kavuflulur. Gizli yol dedikleri, ken-
dinden geçme hâli, tâlibin elinde olm›yan birfleydir. Zemâns›z, cihetsiz
olan teveccüh tâlibin anl›yabilece¤i fley de¤ildir. Fârisî beyt tercemesi:

Öyle usta sürücüdür ki Nakflibendiyye;
yolcular› götürür gizli yoldan evlerine.

9- Bu büyükler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, birisini, bu yola
sokma¤a ve tâlibe az zemânda huzûr ve âgâhl›k kazand›rma¤a güçlü olduk-
lar› gibi, bunlar› geri alma¤a da, çok güçlüdürler. Kalblerinin bir incinme-
si, sâlikin bütün kazançlar›n› s›f›ra indirir. Evet, vermesini bilen, geri alma-
s›n› da bilir. Allahü teâlây› gücendirmekden ve Onun Evliyâs›n› gücendir-
mekden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

10- Bu yüksek yolda, fâide vermenin ve istifâde etmenin ço¤u, sessizce
olur. (Bizim susmam›zdan fâidelenmiyen, sözümüzden de birfley edinemez!)
buyurmufllard›r. Kendilerini susma¤a zorlamazlar. Belki bu sessizlik, bu yol-
da, kendili¤inden olmakdad›r. Çünki dahâ bafllang›cda, bu büyükler “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Zât-i ilâhiyyeyi özlemekdedirler. ‹smle-
ri, s›fatlar› b›rak›p, Zât› isterler. Böyle olanlar›n, elbette sesi ç›kmaz. (Al-
lahü teâlây› tan›yan›n, dili tutulur) sözü de, bunu göstermekdedir.

Allahü teâlâya hamd ederek ve sevgili Peygamberine “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” salât ve selâm söyliyerek, bu yaz›m› temâml›yorum: El-
hamdü lillahi rabbilâlemîn vessalâtü vesselâmü alâ seyyidilmürselîn ve
âlihittâhirîn ve aleyhim ecma’în. Vesselâm.

222
‹K‹YÜZY‹RM‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eflref-i Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Vilâyetde ken-
dini kusûrlu görmek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Yâ Rabbî! Bizleri, be¤endi¤in iflleri yapma¤a kavufldur. Önce gelenle-
rin ve sonra geleceklerin en üstünü hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâ-
tü vetteslîmât” bizleri sana hep itâ’at edenlerden eyle! Büyüklerden biri bu-
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yuruyor ki, (Sözünün eri olan mürîd flöyledir ki, sol omuzundaki melek, yir-
mi sene içinde, yazacak birfley bulmaz). Bu, kusûrlar› çok, pek muhtâc olan
[‹mâm-› Rabbânî hazretleri] kendimi iyi anl›yorum ki, sa¤ omuzumdaki me-
lek, yirmi seneden beri, yazacak bir iyilik bulamam›fld›r. Allahü teâlâ bi-
liyor ki, bu sözü gösterifl olarak söylemiyorum. ‹çimden geleni söylüyorum.
Yine iyi anl›yorum ki, firenk kâfiri, kendimden katkat dahâ iyidir. E¤er sor-
salar, cevâb›n› verebilirim. Yine iyi anl›yorum ki, hatâlarla, kusûrlarla
çevrilmiflim ve günâhlar›m›n alt›nda ezilmiflim. Yapd›¤›m ibâdetleri, iyilik-
leri, sol omuzumdaki melek yazsa, yeridir. Sol omuzumdaki melek, hep yaz-
makdad›r. Sa¤ omuzumdaki ise iflsiz, bofl durmakdad›r. Sa¤daki amel def-
terim bombofldur. Soldaki ise, dolu ve simsiyâh olmufl. Ümmîdim yaln›z Al-
lah›n rahmetindedir. Ancak Onun magfiretine s›¤›n›yorum. (Allahümme
magfiretüke evsa’u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî) düâs›-
n› kendime tâm uygun görüyorum ki, (Yâ Rabbî! Magfiretin, benim günâh-
lar›mdan dahâ genifldir. Rahmetin, bence, amelimden dahâ ümmîd verici-
dir) demekdir. fiafl›lacak fleydir ki, yüksek derecelerde, durmadan gelen
feyzler, ni’metler, bu kusûrlar› görme¤e yard›m ediyorlar. Ayblar› gör-
mek kuvvetini artd›r›yorlar. (Ucb), ya’nî kendini be¤enmek yerine, afla¤›-
l›k gösteriyorlar. Yüksek yerde, (Tevâzu’), afla¤› gönüllülük yolunu aç›yor-
lar. Bu ân içinde, hem vilâyetin en yüksek derecesini ihsân ediyorlar, hem
de, kendini kusûrlu görme¤i sa¤l›yorlar. Ne kadar çok yükselirse, kendini
o kadar çok afla¤› görüyor. Çok yükselmek, kendini çok afla¤› görme¤e se-
beb oluyor. Yabanc›lar, buna ister inans›n, ister inanmas›nlar. E¤er, bunun
içyüzünü anlam›fl olsalar, inan›rlar.

Süâl: Birbirine uym›yan iki fleyin birarada bulunmas› nas›l oluyor? Bir-
birinin tersi olan iki fleyden birinin bulunmas›, ötekinin bulunmas›na na-
s›l sebeb olmakdad›r?

Cevâb: ‹ki z›d fleyin bir arada bulunmamas›, ayn› zemânda, ayn› yerde
bulunamamas› demekdir. Yukar›da söylenilende ise, yerler baflkad›r.
Âlem-i emrin latîfeleri yukar› yükselmekde, Âlem-i halk ise afla¤› inmek-
dedir. ‹nsan-› kâmilin latîfeleri, ne kadar çok yükselirse, Âlem-i halkdan
o kadar çok uzaklafl›rlar. Bu uzaklaflma da, Âlem-i halk›n çok alçalmas›-
na sebeb olur. Âlem-i halk, çok alçal›nca, sâlik o kadar çok tats›z olur. Ayb-
lar›n›, kusûrlar›n› görmesi artar. Bunun içindir ki, geri dönmüfl olan büyük-
ler, bafllang›cda duyduklar› ve yolun sonunda elden kaç›rm›fl olduklar›
lezzetlerin, yine gelmesini isterler. Yine bunun içindir ki, (Ârif), ya’nî yo-
lun sonuna varm›fl olan, firenk kâfirini kendinden dahâ iyi bilir. Çünki, kâ-
firin Âlem-i emri ile âlem-i halk› kar›fl›k oldu¤undan, nûrlu görünür. Ârif-
de bu kar›fl›kl›k kalmad›¤› için, kendini yaln›z Âlem-i halk olarak görür.

Bu ise, bafldan bafla bulan›k ve karanl›kd›r. Âlem-i emrin latîfeleri geri ge-
lince, art›k Âlem-i halka kar›flmazlar. Bafllang›çda oldu¤u gibi birleflmezler.

Kardeflim hâce Muhammed Tâhir ile gönderdi¤iniz mektûb geldi. Râ-
b›tan›n hâs›l olmas› büyük bir ni’metdir. Uzakda iken de ba¤l›l›¤›n tâm ol-
du¤unu göstermekdedir. Bulufluncaya kadar, gönüllerin bir olmas›n› sa¤-
lay›n›z! Bununla berâber, buluflma¤a çal›fl›n›z. Çünki ni’metin hepsi, ancak
bir arada olunca ele geçer. Veysel Karânî “rahmetullahi aleyh” gönlü ol-
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du¤u hâlde, yan›nda olmad›¤› için, yan›nda olanlardan en afla¤›dakinin de-
recesine yükselemedi. Bunun için de, onun da¤ kadar alt›n sadaka verme-
si, bir avuç arpa sadakalar›n›n sevâb› gibi olamad›. Hiçbir fleref, sohbet fle-
refi gibi olamaz! Vesselâm.

223
‹K‹YÜZY‹RM‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Cemâleddîn Hüseyn-i Külâbîye yaz›lm›fld›r. Hâlleri-
ni ve rü’yâlar›n› bildirmesini istemekdedir:

Kardeflim hâce Cemâleddîn-i Hüseyn, çok zemândan beri, hâllerini bil-
dirmedi. ‹flitmediniz mi, Kübreviyye tarîkatinin büyükleri “rahmetullahi
aleyhim ecma’în”, hâllerini ve rü’yâlar›n› üç gün içinde fleyhine bildirmi-
yen mürîdi cezâland›r›rlar. Bir dahâ böyle yapmas›n› önlerler. Olan oldu;
bir dahâ olmasa iyi olur. Hâs›l olan herfleyi yaz›n›z! K›ymetli kardeflimin ora-
ya gelmesini büyük ni’met say›n›z! Hizmet etmek ve gönlünü kazanmak için
çok çal›fl›n›z! Onun mubârek sohbetinin k›ymetini biliniz! Fârisî m›sra’ ter-
cemesi:

Aran›lan hazîneyi gösterdim sana!

Vesselâm.

224
‹K‹YÜZY‹RM‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-› Bedahflîye yaz›lm›fld›r. Edeble-
ri gözetmek, fakre ve isteklere kavuflamama¤a sabr etmek lâz›m oldu¤u bil-
dirilmekdedir:

K›ymetli kardeflim seyyid mîr Muhammed Nu’mân›n mubârek mektû-
bu geldi. Bafl›nda yaz›l› olanlar› ve kuruntu, s›k›nt› bildiren yerleri anlafl›l-
d›. Birçoklar› size, zemân›n en ak›ll›s›d›r diyormufl. Kendisinden vazgeçe-
miyece¤iniz, görüflmeyi kesemiyece¤iniz kimselerle aran›zda böyle sözler
olmas›n› önliyemezsiniz! Böyle fleyler söylendi¤i için, gönlümüzün size kar-
fl› bulanaca¤›n›, incinece¤imizi düflünmeyiniz! Nerde kald› ki, kalbimiz k›-
r›lm›fl olsun. Bize hep iyi görünmekdesiniz. Hatâlar›n›z gözümüze çarpm›-
yor. Hiç üzülmeyiniz! Bizim de üzülece¤imizi sanmay›n›z! Kalbimizde si-
ze karfl› hiçbir k›r›kl›k yokdur. Niçin k›r›lal›m? Ortada kalb k›racak hiçbir-
fley yokdur. ‹nsanl›k dolay›s› ile, unutarak, flafl›rarak yap›lan fleyler, göze
görünmez. ‹ncinme¤i hât›rdan ç›kararak, tarîkati ö¤retme¤e ve talebeye
fâideli olma¤a çal›fl›n›z! ‹stihâre yap›lmas›n› istemek, bu ifli kuvvetlendir-
mek içindir. Yoksa, gevfletmek için de¤ildir. Mel’ûn fleytân ve kötü nefs gi-
bi iki düflmân, pusuda beklemekdedirler. Bunun için titiz ve önem vererek
davranmal›y›z! Aldatarak yoldan sapd›rmamas› için uyan›k olmal›y›z!
Kötülükleri süsleyerek güzel göstermelerine aldanmamal›y›z! Büyükler bu-
yuruyor ki, mel’ûn iblîs ibâdet yolundan ve nasîhat yapd›rarak insan› al-
dat›rsa bundan kurtulmak çok güç olur. Bunun için her ân Allahü teâlâya
s›¤›nmal›y›z! Ona boyun bükmeliyiz! Düflman›n bizi bu yoldan y›kma-
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mas› için, k›r›k kalble ve göz yafl› ile Hak teâlâya yalvarmal›y›z! ‹nsanla-
r› sonsuz se’âdete kavufldurmak en iyi ifldir. Bundan da vaz geçmemelidir.
Bu yolda hem çal›flmal›, hem de istidrâc olmamas› için Hak teâlâya yalvar-
mal›d›r.

Fakr, ihtiyâc ve isteklerine kavuflmamak, bu yolun zînetidir ve dünyâ ve
âh›retin efendisine benzemekdir “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”.
Hak teâlâ, çok merhametli ve ihsân› bol oldu¤undan, kullar›n›n r›zk›na ke-
fîl olmufldur. Ya’nî kendi üzerine alm›fld›r. Bizi ve sizi bu düflünceden kur-
tarm›fld›r. Evde bulunanlar›n say›s› çok ise r›zk› çok gönderir. Biz kullar,
bütün düflüncemizi, bütün gücümüzü Hak teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri
yapmak için kullanaca¤›z. Evdekilerin yükünü Onun ihsân›na b›rakaca¤›z.
Bulufldu¤umuz zemân bunun üzerinde dahâ konufluruz.

Sizin yan›n›zdan gelenlerden iflitdi¤imize göre, size karfl› üzüntülü oldu-
¤umuzu, dahâ hâlâ düflünüyormuflsunuz. Bu sebeble çok üzülüyormuflsu-
nuz. Bunun için tekrâr ve kuvvetle bildiriyorum ki, böyle düflünmekden vaz
geçiniz.

Molla Yâr Muhammed Kadîme nasîhat ve va’z olarak yazd›klar›m›z› uy-
gun bulmam›fl olacak ki; cevâb yazmad›. Hattâ, bu yüzden düâ bile gönder-
medi. Belki bundan üzülecekdir. Bu fakîre ba¤l› olanlardan biri yanl›fl, bo-
zuk bir fley yap›nca, bu kendisine bildirilmezse ve yanl›fllar› do¤rulardan ay-
r›lmazsa, vazîfe yap›lm›fl olmaz ve âh›retde sorulunca alt›ndan kalk›la-
maz. Ona söyleyiniz. Fârisî beyt tercemesi:

Bildirilmesi lâz›m olan› söyledim sana,
Yâ fâidelenirsin, yâ da çarpar kula¤›na.

Yol göstermek, insanlar› Hak teâlâya ça¤›rmak makâm›d›r. Çok yüksek
bir makâmd›r. (‹nsanlar›n aras›nda fleyh, ümmeti aras›nda olan Peygamber
gibidir) hadîs-i flerîfdir. Câhil, âciz kimselerin bu yüksek makâmda ne ifli
vard›r. Fârisî beyt tercemesi:

Her dilenci, olur mu bir kahramân,
Nerde sivrisinek, nerde Süleymân?

Yol göstermek için, talebenin hâllerini, makâmlar›n› ayr› ayr›, inceden
inceye bilmek lâz›md›r. Müflâhedelerin, tecellîlerin hakîkatini anlamak ve
keflflere, ilhâmlara kavuflmufl olmak ve rü’yâlar›n ta’bîrlerini anlamak lâz›m-
d›r. Böyle kâmil olmayanlar bu yüksek makâma yak›flmaz. Böyle olmakla
berâber, bu yolun büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” yol göstermek
makâm›na yetiflmeyen birine ba’z› fâideleri düflünerek, izn verirler. Yolcu-
lu¤u ö¤retmek için vazîfe verirler. Onlar›n hâllerini ve rü’yâlar›n› teftîfl
eder. ‹zni verenin, izn verilene nasîhat etmesi, çok ihtiyâtl› hareket etme-
sini söylemesi ve tehlükeli olan yerleri göstermesi ve kendisinin dahâ bu ma-
kâma yaklaflmam›fl oldu¤unu bildirmesi lâz›md›r. Kendisinin noksân oldu-
¤unu, çok s›k› olarak anlatmal›d›r. Bu hakîkatleri ona bildirmezse, vazîfe-
sini yapmam›fl olur. E¤er sözleri ona a¤›r gelirse, y›k›lmas›na sebeb olur. Çün-
ki Allahü teâlân›n r›zâs›, rehberin r›zâs›na ba¤l›d›r. Allahü teâlân›n be¤en-
memesi de, rehberin be¤enmemesine ba¤l›d›r. Ne büyük belâd›r ki, ayr›l-
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man›n kötülü¤ü nerelere var›yor. Ayr›l›rsa, acabâ nereye s›¤›nacak. E¤er Al-
lah göstermesin böyle bir düflünceye yakaland› ise, kendisine söyleyiniz ki,
hemen tevbe ve istigfâr etsin! Böyle büyük belâlara ve tehlükelere düflme-
mesi için, Allahü teâlâya yalvars›n! Allahü teâlâya çok hamd ve flükr olsun
ki, sevdiklerimizin sayg›s›zl›klar› ve s›k›nt› vermeleri, gönlümüze hiç toz kon-
durmamakda ve bizi üzmemekdedir. Bizim hâlimizi ve durumumuzu, k›y-
metli kardeflim mevlânâ Muhammed Sâlih “rahmetullahi aleyh” sizlere
uzun uzad›ya anlatacakd›r. ‹yi anlafl›lmayan yerleri kendisinden sorars›n›z.
Do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm ol-
sun” aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!

225
‹K‹YÜZY‹RM‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun bafl›nda olan-
lara, sondakilerin hâlleri ihsân olunur. Bunun olgunluk alâmeti olmad›¤›
bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ederiz. Onun Peygamberine ve Âline ve Eshâb›-
na salât ve selâm eyleriz! K›ymetli mektûblar›n›z, ard arda geldi. Talebe-
nin ilerlemekde olduklar›, bizi çok sevindirdi. Bu yolun sonu bafllang›çda
yerlefldirilmifl oldu¤undan, bu yüksek yola bafllayanlarda, sona varm›fl
olanlar›n hâllerine benziyen hâller hâs›l olur. Bunlar›n hâllerini, o büyük-
lerin hâllerinden ay›rmak güçdür. Ancak, keskin görüfllü ârif ay›rabilir. Böy-
le olunca, hâllerin görülmesine güvenerek, hâl sâhibine yol gösterici ola-
rak izn vermemelidir. ‹zn verilirse, onun zarar›, talebelerinin zarar›ndan da-
hâ çok olur. Belki de, kendini olgun sanarak, ilerlemesi büsbütün durur. Bel-
ki de, büyüklere nasîb olan mevk›’ ve sayg›ya kavuflmak arzûsu, onu büs-
bütün belâya sokar. Çünki nefs-i emmâresi, dahâ îmâna gelmemifldir ve tez-
kiye bulmam›fl, temizlenmemifldir. Olan olmufldur. ‹câzet, izn verdi¤iniz kim-
selere, tatl›l›kla anlat›n›z ki, böyle izn almak, olgunlu¤u göstermez. Dahâ
yap›lacak çok ifl vard›r. ‹flin bafl›nda ele geçenler, sondakilerin bafllang›ca
yerlefldirilmesindendir. Uygun gördü¤ünüz nasîhatlar› yapars›n›z. Eksik ol-
duklar›n› kendilerine bildiriniz. ‹câzet vermifl olduklar›n›z›n yol ö¤retme-
lerini önlemeyiniz. Belki, sizin nefesinizin bereketi ile, hakîkî rehber olmak-
la flereflenebilirler. Bu büyük ifle bafllam›fl bulunuyorsunuz. Mubârek olsun.
Çok çal›fl›n›z! Sizin çal›flman›z, tâliblerin de çal›flmalar›n› artd›r›r. Vesselâm.

226
‹K‹YÜZY‹RM‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, kardefli meyân fleyh Mevdûda yaz›lm›fld›r. Dünyân›n k›sa sür-
dü¤ü, buna karfl›l›k olan azâb›n sonsuz oldu¤u bildirilmekdedir:

Kardeflimin k›ymetli mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeflim! Al-
lahü teâlâ, bize ve size baflar›lar versin! Dünyâ hayât› çok k›sad›r. Sonsuz
azâblar, buna karfl›l›kd›r. Bu zemân›, lüzûmsuz, bofl fleyleri ele geçirmek-
de kullanan ve böylece sonsuz ac›lara yakalanan kimseye yaz›klar olsun!

Kardeflim, insanlar, dünyâ kazançlar›n› b›rak›p, her yerden, kar›ncalar
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gibi, çekirge sürüleri gibi yan›m›za üflüflüyor. Siz ise, bir evden olmak fle-
refinin k›ymetini de düflünmiyerek, dünyân›n alçak kazançlar›na, seve se-
ve dalmakdas›n›z. Onlara kavuflmak için çabal›yorsunuz. (Hayâ, îmândan
bir parçad›r) hadîs-i flerîfdir.

Kardeflim! Allah adamlar›n›n böyle toplanmas› ve bugün Serhendde na-
sîb olan Allah için toplanmalar, bütün dünyâ dolafl›lsa, bu ni’metin yüzde-
biri bulunmaz. Buradaki kazançlar ele geçmez. Siz, bu ni’meti, bofl yere el-
den kaç›rd›n›z. Çocuklar gibi, k›ymetli cevherleri, cam parçalar› ile ve ce-
vizlerle de¤ifldirdiniz. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Utanmal›, binlerle utanmal›!

Kardeflim! Bu f›rsat, bir dahâ ele geçmez. F›rsat bulunsa da, böyle toplan-
t›lar bulunamaz. O zemân, bu ni’meti, nas›l ele geçirirsin? Elden kaç›r›lan›
nerden bulabilirsin? Zararlar›, ne ile yerine koyabilirsin? Yan›l›yorsunuz!
Yanl›fl anl›yorsunuz. Tatl›, ya¤l› lokmalara gönül kapd›rmay›n›z! Süslü,
renkli elbiselere aldanmay›n›z! Bunlara düflkün olman›n sonu, dünyâda da,
âh›retde de piflmân olmakd›r, inlemekdir. Eflin, dostlar›n gönüllerini yapmak
için, kendini belâya sokmak ve âh›retin sonsuz azâblar›na at›lmak, akl› ola-
n›n yapaca¤› ifl de¤ildir. Allahü teâlâ, akl versin ve gafletden uyand›rs›n!

Kardeflim! Dünyân›n vefâs›zl›¤› dillerde dolaflmakdad›r. Dünyâya düfl-
kün olanlar›n alçakl›klar›, cimrilikleri herkesce bilinmekdedir. K›ymetli öm-
rünü, böyle fâidesiz, yalanc› için elden kaç›rana yaz›klar olsun! Haberci-
ye ancak haber vermek düfler. Vesselâm.

227
‹K‹YÜZY‹RM‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Tâhir-i Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Yol göstermek makâm›-
na lâz›m olan va’z ve nasîhatlar› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! K›ymet-
li mektûbunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Oradaki kardefllerimizin zevklerini
ve lezzet ald›klar›n› yaz›yorsunuz. Çok sevindik. Kardeflim! Hak teâlân›n si-
ze ihsân etdi¤i bu makâm için çok flükr ediniz! Halk› kendinizden so¤utacak
bir fley yapmamak için çok dikkat ediniz! Yoksa, büyük günâha girersiniz. ‹n-
sanlar› kendinden kaç›rmak, melâmîlik yoludur ki, emr-i ma’rûf ile iliflkile-
ri yokdur. Hattâ, melâmîlik, bu makâm›n tâm tersidir. Bu iki makâm› birbi-
ri ile sak›n kar›fld›rmay›n›z! Bu makâmda iken melâmîlik yapmak istemeyi-
niz. Zulm etmifl olursunuz. Talebe yan›nda, temiz, iyi giyinmifl olunuz. On-
lara çok sokulmay›n, aralar›na kar›flmay›n›z! Kendinizi küçültmüfl olursunuz.
Sizden istifâde edemezler. Her sözünüzün, her iflinizin islâmiyyete uygun ol-
mas›na çok dikkat ediniz! Elden geldi¤i kadar ruhsatlardan sak›n›n›z! Ruh-
satlar› yapmak, hem bu yolumuza uygun de¤ildir. Hem de, sünnet-i seniyye-
ye yap›flal›m deme¤e yak›flmaz. Büyüklerden biri, (Âriflerin gösterifl yapma-
s›, avâm›n ihlâs›ndan dahâ iyidir) buyurdu. Çünki, âriflerin iyi ifllerini gös-
termeleri, talebeyi Allahü teâlâya çekmek ve onlara ö¤retmek içindir. Bu-
nun için, avâm›n hâlis, Allah için olan ifllerinden dahâ fâideli ve dahâ sevâb
olur. Talebe, âriflerin ifllerini göre göre ö¤renirler ve yaparlar. Ârifler “rah-
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metullahi aleyhim” amellerini, ibâdetlerini onlara göstermezlerse, ö¤rene-
mezler. Demek ki, ârifler talebeye göstermek ve ö¤retmek niyyeti ile yap-
d›klar› için, bu gösteriflleri, Allah r›zâs› için olmakdad›r. Ya’nî ihlâs olmak-
dad›r. Hattâ, ihlâsdan dahâ iyi olmakdad›r. Çünki ihlâs›n fâidesi, kendine-
dir. Bu sözümüz yanl›fl anlafl›lmas›n. Âriflerin her ifllerinin, her ibâdetleri-
nin talebeye gösterifl olmak için yap›ld›¤›, ibâdet etmek, kendilerine lâz›m
de¤ildir san›lmas›n! Allahü teâlâ korusun! Böyle düflünmek z›nd›kl›k olur.
‹lhâd, ya’nî do¤ru yoldan ayr›lmak olur. Ârifler de talebe gibi, ibâdet yapa-
cakd›r. Hiçbir kimse ibâdet yapmakdan kurtulamaz. Böyle olmakla berâber,
âriflerin ibâdetlerinden talebenin fâidelenmesi de düflünülür. Bunun için, siz
de, sözlerinize ve ifllerinize çok dikkat ediniz! Çünki, bu zemânda çok kim-
se, tesavvuf yoluna girmek istiyor. Bu makâma yak›flm›yan birfley yapmak-
dan çok sak›n›n›z! Câhillerin, büyüklere dil uzatmalar›na sebeb olmay›n›z!
Her iflinizin islâmiyyete uygun olmas› için, Allahü teâlâya yalvar›n›z!

Baflka yollar›n büyüklerinin nisbetleri hâs›l oldu¤unu yaz›yorsunuz.
Bunun neden oldu¤unu, size uzun anlatm›fld›m. Bunlardan baflka fleyler ol-
du¤unu sanmay›n›z! Sonra iyi olmaz. Dahâ yazma¤a lüzûm yok. Vesselâm.

228
‹K‹YÜZY‹RM‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna yaz›lm›fld›r. Ö¤retmek, insanla-
r› yetifldirmek için lâz›m olan birkaç fleyi bildirmekdedir:

K›ymetli seyyid kardeflimin mubârek mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi.
Kardeflim! Size çok bildirdim ki, bu yol iki temel üzerine kurulmufldur: Bi-
rincisi, islâmiyyete uymakd›r. Öyle ki, islâmiyyetin bir edebini elden kaç›r-
ma¤a gönlü râz› olmamal›d›r. ‹kincisi, yol göstereni sevmek ve ona öyle ba¤-
lanmakd›r ki, onun her fleyini be¤enecekdir. Onun her sözünü, her iflini gü-
zel görecekdir. Allahü teâlâ korusun. Bu iki temel iflde ufak bir sars›nt› ol-
mas›n! Allahü teâlân›n ihsân› ile, bu iki temel sa¤lam olursa, dünyâ ve âh›-
ret se’âdetleri ele girmifl demekdir. Bunlardan sonra lâz›m olan fleyleri de,
siz çok iflitdiniz. Bunlar› da gözetmelisiniz! fiimdiye kadar olan kusûrlar›n
ba¤›fllanmas› için de, Allahü teâlâya çok yalvar›n›z! Ramezân-› flerîfin son
on günü yapamam›fl oldu¤unuz i’tikâf›n kazâs› olmak için niyyet ederek,
önümüzdeki Zilhicce ay›n›n ilk on günü i’tikâf ediniz. Böyle niyyet ederek,
sünnet sevâb›na kavuflursunuz. Bu i’tikâfda, Allahü teâlâya, boyun büke-
rek, a¤l›yarak, s›zlayarak, kusûrlar›n afv› için çok yalvar›n›z! Fakîr de
“kuddise sirruh” bu on günde, size yard›mc› olma¤a çal›flaca¤›m. ‹nflâalla-
hü teâlâ. ‹zn verdi¤imizi yaz›l› olarak da istiyorsunuz. Bunun üzerine çok
düflüyorsunuz. Size izn verilmifldir. E¤er bu izn yetiflmezse, yaz›l› iznin ne
fâidesi olur. Her akla gelenin yap›lmas› lâz›m gelmez. Akla öyle fleyler ge-
lir ki, onlar› yapmamak dahâ iyi olur. Nefs, inâdc›d›r. ‹stedi¤inden vaz
geçmez. Ona elbette kavuflmak için diretir. Onun iyi mi, kötü mü oldu¤u-
nu hiç düflünmez. Gönlünüzü k›rmamak için, izn olarak, birkaç kelime yaz-
d›m. Hak teâlâ, fâideli eylesin! Kendinizi, son nefesde îmân selâmetine ka-
vuflman›z› düflününüz! ‹câzetnâme ve mürîdler, o ânda ifle yaramaz. Ken-
di iflinizi yaparken, e¤er bir kimse, cândan istekle gelirse, ona tarîkat› ö¤-
retirsiniz. Ö¤retme¤i birinci vazîfe san›p, kendi iflinizi, bunun gerisinde b›-
rak›rsan›z, kendinizi bafldan bafla felâkete sürüklemifl olursunuz.
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229
‹K‹YÜZY‹RM‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “kuddise sirruh” yaz›lm›fld›r.
Bu yolun, büyü¤ümüzün yolu oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na, selâm olsun! Sizi öz-
liyenlere göndermifl oldu¤unuz k›ymetli mektûblar, ard arda gelmekde, se-
vincimizi artd›rmakda ve sevgimizi ço¤altmakdad›r. Allahü teâlâ, buna
karfl›l›k olarak size, bizim taraf›m›zdan bol bol iyilikler versin! Bildirmifl ol-
du¤unuz flübhelerden, örtülü kalm›fl fleylerden birkaç› için k›saca cevâb ya-
z›yorum.

Bizim bulundu¤umuz yol, tâm o büyü¤ümüzün yoludur “kaddesallahü
sirrehül akdes”. Nisbetimiz, tam onun mubârek nisbetidir. O yoldan dahâ
yüksek ve o nisbetden dahâ uygun ve üstün bir yol ve bir nisbet yokdur ki,
insan onu seçmifl olsun. Böyle olmakla birlikde, san’atlerin olgunlaflmas›
ve her nisbetin temâmlanmas›, düflüncelerin, bulufllar›n birbirlerine eklen-
meleri ile olur. Meselâ, Sîbeveyh zemân›nda olan nahv bilgisi, sonra gelen-
lerin düflüncelerinin eklenmesi ile, binlerce kat artm›fl, dahâ düzgün ve te-
miz olmufldur. Özü yine, Sîbeveyhin ortaya koydu¤u nahv bilgisidir. Son-
ra gelenler, bu özü geniflletmifl, süslemifllerdir. fieyh Alâüddevle “kuddise
sirruh” buyurdu ki, (Vâs›talar ço¤ald›kça, yol dahâ k›sal›r ve düzgün olur).
Böyle, yolu temizlemek, süslemek fleklinde olan yenilikler ve bilgiler, bir-
kaç kimsenin böyle hayâller kurmas›na yol açm›fl. ‹yi incelenirse, bütün bun-
lar›n kendili¤inden oldu¤u, yorularak, u¤raflarak yap›lmad›¤› görülür. Bu
fakîrin “kuddise sirruh” mektûblar›na ve risâlelerine bakacak olursan›z, bu
yolun, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yolu oldu¤u anlat›lmakdad›r. Bu
nisbetin, her nisbetden dahâ üstün oldu¤u gösterilmekdedir. Bu yol ve bu
yolun büyükleri, öyle övülmekdedir ki, bu büyüklerin yetifldirdiklerinden
hiçkimse, bunun yüzde birini bile söylememifldir. Bundan baflka, bu fakîr,
hergün ve geceleri, her hareketimde ve sözlerimde, bu yolun edeblerini ve
emrlerini titizlikle gözetmekdeyim. K›l kadar ayr›l›¤a ve yenili¤e göz yu-
mulmamakdad›r. Ne kadar flafl›l›r ki, bütün bu iyi taraflar görülmemekde-
dir. E¤er, üzüntülü bir günde, dostlardan birine biraz sert söylenmifl ise, bu
göze çarpm›fld›r. fiuna dahâ çok flafl›l›r ki, siz de böyle bofl sözlere inanmak-
das›n›z. ‹flitir iflitmez râhat›n›z kaç›yor. ‹yi gözle bakmak lâz›m ise bu iyi göz-
lülük, yaln›z, böyle söyliyenler için midir? Bize hüsn-i zan olunmaz m›? Sö-
zün k›sas› fludur ki, dedi-kodu sözlere inan›lacak, dostluk bunlara göre ola-
caksa, söz tafl›yanlar›n ellerinden kurtulufl olamaz. Bunun için de sa¤lam
dostluk kurulamaz. Dedi-kodulara kulak vermeyiniz ve geçmiflleri unutu-
nuz! Böylece dostluk y›k›lmas›n, eski s›k›nt›lar aradan kalks›n!

Büyük hocam›z›n çocuklar›n›n yetifldirilme, okuma ça¤lar› geldi ve
geçmek üzeredir, diyorsunuz ve k›ymetli vas›yyetlerini hât›rlat›yorsunuz.
K›ymetli efendim! Bafl›m›z›n tâc› olan çocuklar›na hizmetçilik etmekle
flereflenmek, biz hizmetçileri için büyük se’âdetdir. Ne yaz›k ki, bildi¤iniz
engellerden dolay›, görünen hizmetleri yapmakla flereflenemiyoruz. Yük-
sek vas›yyetin vaktini bekliyoruz. Engellerin ortadan kalkd›¤›n› ve dedi-ko-
du yollar›n›n kapand›¤›n› anlarsan›z, hemen iflâret buyurunuz. Oraya ge-
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lip, birkaç gün orada bu hizmetimizi yapma¤a çal›flal›m. ‹yi düflünülürse bu
iflde hemen vas›yyet emrini yerine getirmek için gelme¤e çal›flaca¤›z. Yok-
sa, zâhirlerini ve bât›nlar›n› sizin terbiye etmeniz, onlar için bulunmaz bir
kazancd›r. Baflkas›n›n yard›m› lâz›m de¤ildir. Mevlânâ Abdüllatîfden iflit-
di¤imize göre, çocuklar›n okutulmas›n›, yetifldirilmesini meyân Muhammed
K›l›nc kendi üzerine alm›fl, siz de bunu uygun görmüflsünüz. Bunu iflitince
flafl›rd›k. O, bilmiyerek, birfleyler düflünebilir. Fekat siz bunu nas›l uygun
buldunuz? Muhammed K›l›nc›n üzücü hâllerinin, baflka yere de bulaflaca-
¤›ndan korkuyorum. Vesselâm.

230
‹K‹YÜZOTUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Yûsüf-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Hâs›l olan ile doymay›p,
dahâ yüksek fleyleri istemek lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Mubâ-
rek hâllerinizden birkaç›n› meyân Bâbû bildirdi. Bunlar›n neleri gösterdi-
¤inin bildirilmesini istedi. Bunun için birkaç kelime yaz›yorum. Yavrum!
Böyle hâller, bu yolun bafllang›c›nda bulunan acemîlerde çok hâs›l olur.
Bunlar›n hiç k›ymeti yokdur. Bunlar› yok etmek lâz›m olur. Sona kavuflma-
¤› göstermezler. Son nerede, kavuflmak nerede? Arabî beyt tercemesi:.

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada.

Allahü teâlâ, bilinemez, anlafl›lamaz. Görülebilen, anlafl›labilen, flü-
hûd ve mükâflefe yolu ile belli olan herfley, O de¤ildir. Allahü teâlâ, ötele-
rin ötesidir. Sak›n, bu yolda ceviz gibi, cam parçalar› gibi parlak görünen
de¤ersiz fleylere, çocuklar gibi aldanmay›n›z ve yolun sonuna kavufldum san-
may›n›z! Hâs›l olan hâlleri ve rü’yâlar›, câhil olan fleyhlere bildirmeyiniz!
Onlar, anlamad›klar› için, az birfleyi çok san›rlar. Bafllang›cda olanlar›,
sona kavuflmufl sayarlar. Elveriflli olan tâlib, böylece kendini sona ermifl sa-
n›r, çal›flmas› gevfler. Olgun kimseyi aramal›d›r. Gönül hastal›klar›n›n ilâ-
c›n› ondan sormal›d›r. Kâmil olan› bulunc›ya kadar, hâs›l olan hâlleri (Lâ)
derken yok etmelidir. (Lâ), yok demekdir. Sonra, hiçbirfleye benzemiyen,
düflünülemiyen Hak teâlân›n varl›¤›n› düflünmelidir. Hâce Nakflibend-i
Buhârî hazretleri buyurdu ki, (Görülen, bilinen, iflitilen herfley, O de¤ildir.
(Lâ) derken, bunlar›n hepsini yok etmelidir!). Hâs›l olan fleylerin hepsini
yok ediniz! Hak teâlâ, verâlar›n verâs›, ötelerin ötesidir. (‹llallah) derken,
hiçbirfley düflünmemelidir. Bu yolun büyükleri böyle yaparlard›. Do¤ru yol-
da olanlara ve Muhammed Mustafâya “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vettes-
lîmât” uyanlara selâm olsun!

_________________

Evliyâya kim bakarsa, ten gözü ile serseri,
Bî basard›r, cân› yokdur, ölüdür, de¤il diri.

Evliyâ cand›r, gerekdir can gözîle bak›la,
Zîrâ ki, canl› kifliler, câna olur, müflteri.
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231
‹K‹YÜZOTUZB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kuddise sirruh” yaz›lm›fld›r.
Yüksek sesle zikrin bid’at olmas› sebebi aç›klanmakdad›r:

Allahü teâlâya hamd ederiz. Onun sevgili Peygamberine “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” ve Âline ve Eshâb›na salât ve selâm ederiz! Birin-
ci mektûb, her ne kadar s›k›nt›l› idi ise de, ikincisi yumuflak ve uygun ya-
z›lm›fl idi ve çal›fld›¤›n›z› bildiriyordu.

Sevgili Kardeflim! Mîr Sa’deddîn yola ç›karken mektûb istedi. O günler-
de, gönlümde darl›k vard›. Akl›m bafl›mda de¤ildi. Birfley yazamad›m.
Mevlânâ yâr Muhammed Cedîde, yazmas›n› söylemifldim. Akl›m bafl›mda
olmad›¤› o zemânda, e¤er uygunsuz bir kelime yaz›lm›fl ise, kusûra bakma-
y›n›z. Bununla berâber, az birfley sizi incitmemelidir. ‹flinizi kar›fld›rmama-
l›d›r. Allahü teâlâ göstermesin aram›zda hiçbir k›r›kl›k yokdur. K›r›lm›fl,
üzülmüfl olarak birfley yaz›lm›fl de¤ildir. Nasîhat olarak bir fley yaz›lm›fl ise,
sevinmek lâz›m gelir. ‹kinci mektûbunuza çok sevindik. Her iflde ateflli ol-
mal›d›r. So¤ukluk ve gevfleklik düflmanlara olsun!

Süâl: Husûl ile vüsûl aras›ndaki fark nedir?

Cevâb: Kardeflim! Husûlde uzakl›k vard›r. Vüsûl ise çok gücdür. Ankâ
kuflunu, kendimize göre bir flekl vererek düflünürsek, hâf›zam›zda Ankâ hâ-
s›l oldu denebilir. Fekat, Ankâya vâs›l olunmam›fld›r. Çünki birfleyin z›lli,
ya’nî ikinci bir mertebede görünmesi, hâs›l olmas›na mâni’ olmaz. Fekat,
vâs›l olmak için, z›lden kurtulmak lâz›md›r.

Süâl: Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” mebde-i te’ay-
yünleri olan ismler, Evliyân›n da, mebde-i te’ayyünleri midirler? Böyle ise,
aralar›ndaki fark nedir?

Cevâb: Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, mebde-i te’ay-
yünleri, Allahü teâlân›n ismlerinin bütünüdür. Evliyân›n mebde-i te’ayyün-
leri ise, bu ismlerin parçalar›d›r. Bu parçalar, o bütünlerin alt›ndad›r. Par-
çalar›d›r demek, yaln›z bir bak›mdan düflünülmekdedir demekdir. Mese-
lâ, bütün irâde ile, yaln›z birfleyi irâde gibidir. Evliyâ “rahmetullahi aley-
him ecma’în” Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” uymakla yük-
selebildikleri için, o bir bak›m›, ortadan kald›rarak, bütüne kavuflabilirler.
Bu ayr›l›¤›, birkaç mektûbumda aç›klam›fld›m. Düflününce hât›rlars›n›z.

Süâl: Yüksek sesle zikr bid’at oldu¤u için yasak ediliyor. Hâlbuki, böy-
le zikr etmek tatl› oluyor. ‹nsan b›rakmak istemiyor. Cübbe, kuflak, don ve
pantalon ve birçok baflka fleyler de, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” zemân›nda yokdu. Onlar› niçin yasak etmiyorlar?

Cevâb: Yavrum! Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kulland›¤›
fleyler, yapd›¤› ifller, iki dürlü idi: Biri ibâdet olarak yapd›¤› ifller idi. ‹kin-
cisi, âdet olarak yapd›klar› idi. ‹bâdet olarak yapd›¤› ifllerin tersi, (Bid’at)
olur. Böyle uygunsuz iflleri yasak ederiz. Bunlar, dinde reform, de¤ifliklik
olur ki, buna hiç izn yokdur. Bir flehrin, bulundu¤u memleketin âdetine uya-
rak yapd›¤› ifllerin tersine, bu ifllerin aksine olan fleyler bid’at olmaz. Bun-
lar› yasak etmeyiz. Böyle ifllerin dinle ilgisi yokdur. Âdet olunca yap›l›r, âdet
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olmazsa yap›lmazlar. Din ve ibâdet olarak yap›lmazlar. Çünki, her mem-
leketin âdetleri baflkad›r. Birbirlerine uymaz. Bir memleketin âdetleri bi-
le, zemânla de¤iflir. Böyle olmakla berâber, âdetlerde de sünnete uymak fâ-
ideli olur. Se’âdetlere yol açar. Allahü teâlâ bizi ve sizi, Peygamberlerin
efendisinin yolunda bulundursun “aleyhi ve aleyhim ve alâ tâbi’i küllin mi-
nessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”. Vesselâm.

232
‹K‹YÜZOTUZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yaz›lm›fld›r. Dün-
yân›n nas›l oldu¤u bildirilmekdedir:

Hak sübhânehü ve teâlâ, hiç sevmedi¤i bu alçak dünyân›n içyüzünü ve
onun afla¤› olan süslerinin ve yald›zlar›n›n çirkinli¤ini, gönül gözünüze
göstersin. Âh›retin güzelli¤ini, tatl›l›¤›n›, Cennetlerinin ve nehrlerinin tâ-
zeli¤ini ve hepsinden dahâ tatl› olan Allahü teâlân›n cemâlini görme¤i
gönlünüze yerlefldirsin! Peygamberlerin en üstünü “aleyhi ve alâ âlihi ve
aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” hurmetine bu
düâm› kabûl buyursun! Böylece, bu çabuk biten çirkinden i¤renesiniz.
Allahü teâlân›n râz› oldu¤u sonsuz âlemi özleyesiniz. Bu alça¤›n çirkinli-
¤i anlafl›lmad›kca, ona düflkünlükden kurtulunamaz. Ona ba¤lanmakdan
kurtulunmad›kca, âh›retde felâketden kurtulufl ve se’âdete kavuflmak ola-
maz. (Dünyây› sevmek günâhlar›n bafl›d›r) hadîs-i flerîfi flaflmaz bir formül-
dür. Zararlar› gidermek, tersini yapmakla oldu¤undan, bu alça¤›n sevgisin-
den kurtulmak için, âh›rete yar›yan ifllere yap›flmak, islâmiyyetin iyi ola-
rak bildirdi¤i iflleri yapmak lâz›md›r. Hak sübhânehü ve teâlâ, dünyân›n befl
fley, hattâ dört fley oldu¤unu bildirdi. Hadîd sûresinin yirminci âyetinde me-
âlen, (Dünyâ hayât›, elbette la’b, ya’nî oyun ve lehv ya’nî e¤lence ve zînet
ya’nî süslenmek ve tefâhur ya’nî ö¤ünmek ve mal›, paray›, evlâd› ço¤altmak-
d›r) buyuruldu. ‹slâmiyyetin (A’mâl-i sâliha) diyerek övdü¤ü fleyler yap›-
l›nca, dünyân›n büyük parças› olan lehv ve la’b için zemân kalmaz. Bu iki-
si azal›r. Erkekler ipek elbise giymez ve zînet eflyâs›n›n yap›ld›¤› madde olan
alt›n› ve gümüflü kullanmazsa, dünyân›n üçüncü parças› olan zînet de aza-
l›r. Allahü teâlâ, üstünlü¤ün ve k›ymetin vera’ ve takvâ ile oldu¤unu, sa’y
ile, mal ile olmad›¤›n› bildirmifldir diyen kimse, hiç ö¤ünmez. Evlâd›n ve
mal›n, mülkün artmas›, Allahü teâlây› zikr etme¤i azaltaca¤›n› ve Onu
unutduraca¤›n› bilen, bunlar› ço¤altmak için u¤raflmaz, bunlar›n ço¤alma-
s›n› ayb sayar. Sözün k›sas›, zararlardan kurtulmak için, Haflr sûresinin ye-
dinci âyetinin, (Resûlullah›n emrlerini yap›n›z ve yasaklar›ndan kaç›n›n›z!)
meâl-i âlîsine uyarak yaflamal›d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Aran›lan hazînenin niflân›n› verdim sana,
belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da!

Meyân fleyh Abdülmü’min, temiz âiledendir. ‹lm ö¤rendi. Tesavvuf yo-
luna girdi. fiafl›lacak hâllere kavufldu. Çoluk çocu¤un çoklu¤undan, in-
sanl›k dolay›s› ile s›k›lmakdad›r. S›k›nt›s›n› gidermek için, size baflvurma-
s›n› söyledim. ‹hsân sâhibinin kap›s› çal›n›nca aç›l›r. Vesselâm.
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233
‹K‹YÜZOTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yüksek, nakîb seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi teâlâ
aleyh” yaz›lm›fld›r. Birkaç fâideli bilgi verilmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi, yüksek ceddinizin yolunda bulundursun “aley-
hi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Hâce
Ciyûnun nikâh yeme¤i günlerinde, mubârek Dehli flehrine gelmifldim.
Yüksek hizmetinizde bulunma¤› da düflündüm. O gün, yola ç›k›laca¤›n› iflit-
dik. Elde olm›yarak, bu düflüncemize kavuflamad›k. Derme çatma birkaç
kelime ile bafl›n›z› a¤r›t›yorum. Yan›n›zda olsak da, uzakda bulunsak da,
bütün gücümüzle selâmetinize, yüksek varl›¤›n›za yak›flm›yan herfleyden
uzak kalman›za düâc›y›z. Size karfl› olan iyi düflüncelerimiz kaplad›¤› ze-
mân, öyle oluyor ki, yüksek meclisinize geleyim, temiz kap›n›zda bekliye-
rek, size lây›k olm›yan birfleyi içeri b›rakm›yay›m. Uygunsuz kimseleri, k›y-
metli sohbetinize yaklafld›rm›yay›m diyorum. Bununla berâber, her isteni-
len fleye kavuflulam›yaca¤›n› da bilmekdeyim. Boynumu bükerek, arkadan
âcizâne düâ etmekdeyim. Cenâb-› Hak, belki kabûl buyurur. Hâce Ubey-
düllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” hazretleri, Hak teâlân›n kendisine vermifl
oldu¤u büyüklükle buyurdu ki, (Bir kimse, öyle büyük olsa ki, Onun y›k›l-
mas› ile bütün âlem y›k›lm›fl olsun. Böyle olma¤› istemek her ne kadar küfr
olur ise de, ne yapal›m ki, hiçbirimizin elimizde olm›yarak, beni böyle bü-
yük yapm›fllard›r). Bugün böyle bir büyüklük ve genifllik, hemen hemen,
sizin yüksek varl›¤›n›zda bulunmakdad›r. Çünki sizin iyi, râhat olman›z, her-
kesin râhat olmas› demekdir. Aksi de böyledir. Bunun için insanlar›n sizin
iyili¤inize düâ etmeleri, ya¤mur düâs› etmek gibi, herkese iyilik istemek-
dir. Fekat çok yaz›k oldu ki, o büyüklük ve yükseklik, flimdi haflhafl dâne-
si ve parmak yeri kadar kald›. Bu haflhafl dânesi, dostlar›n ve düâc›lar›n gön-
lünde büyük bir üzüntü olmakdad›r. Lutf ediniz! Bunlar›n üzüntülerini gi-
deriniz! Bu düâc›n›z, çok zemândan beri, böyle fleyler yazmam›fld›m. Çok
gelmesinden, usanç vermesinden çekinmifldim. Fârisî beyt tercemesi:

Nazl› yârim, esen havadan incinir,
gül gibi, sabâh rüzgâr›ndan incinir.

Fekat, üzmemek için susmak, sevme¤e yak›flmaz. Fârisî beyt terceme-
si:

Hâf›z, senin vazîfen, yaln›z bir düâ,
duyar m›, hiç duymaz m› düflünme aslâ!

Çok zemân olur ki, Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvere “ha-
rese-hümallahü anil-âfât” flehrlerini ziyâret etmek istiyorum. Dehli yolcu-
lu¤umuzun sebebi de, bu istek olmufldu. Bu iste¤imizin yerine gelebilme-
si, sizin uygun bulman›za ve r›zân›z› almam›za ba¤l› oldu¤undan, Dehliden
yola ç›kman›z, bu ziyâret arzûmuzu da geriye b›rakd›. ‹yilik, fâide, Allahü
teâlân›n yaratd›¤›ndad›r. Vesselâm.
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234
‹K‹YÜZOTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler kayna¤›, Allahü teâlây› tan›-
tan bilgilerin sâhibi olan büyük o¤lu fleyh Muhammed Sâd›ka “rahmetul-
lahi teâlâ aleyh” yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n kendisi varl›kd›r. Mahlûkla-
r›n asllar› ise yoklukdur. Kendini anl›yan, Allahü teâlây› bilir. Tecellî-i
zâtîyi ve Nûr âyetindeki incelikleri bildirmekdedir:

[‹mâm-› Rabbânî hazretleri “rahmetullahi teâlâ aleyh”, bu mektûbda,
Allahü teâlân›n hakîkati vücûddür demifl ise de, birinci cildin ikiyüzaltm›-
fl›nc› [260] mektûbunda, bu sözüne tevbe etmifl, (Böyle olmad›¤›n› sonra-
dan anlad›m) buyurmufldur].

[Bu mektûb ve bundan evvelki birkaç mektûb, akl ile hiç anlafl›lam›ya-
ca¤› için, bunlar› okumak flâyan-› tavsiye de¤ildir.]

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Pey-
gamberine salât ve selâm olsun! K›ymetli o¤lum! Hak teâlân›n hakîkati, yal-
n›z vücûddür. [(Vücûd) var olmak demekdir.] Allahü teâlân›n bu vücûdü,
her hayr›n, her kemâlin kayna¤›d›r ve her güzelli¤in bafllang›c›d›r. Bu vü-
cûd, bir hakîkî cüz’dür. Bir basîtdir ki, buna hiçbirfley kar›flm›fl, hiçbirfley-
le birleflmifl de¤ildir. Böyle olmad›¤› gibi, olmas› düflünülemez de. ‹nsan, Al-
lahü teâlân›n bu vücûdünü anl›yamaz. Zât-i teâlân›n ayn›d›r. Ondan bafl-
ka de¤ildir. Ayn›d›r demek bile, baflkal›¤› düflündürebilir. Ayn›d›r da deni-
lemez. Zât ile birlikde olan vücûd, bu anlafl›lam›yan vücûdün z›lli, görün-
tülerindendir. Bu ikinci vücûd, Zât-i teâlân›n ve mahlûklar›n varl›klar›n-
dan baflka bir varl›kd›r. Bu ikinci vücûd, Allahü teâlân›n hakîkati olan vü-
cûdün, afla¤› mertebelerde meydâna ç›kmas›d›r. Bu çeflidli görüntülerin en
yükse¤i, en birincisi ve en üstünü, Zât-i teâlân›n vücûdüdür. Demek ki, Al-
lahü teâlân›n hakîkati vücûddür denilebilir. Fekat, Allahü teâlâ, o merte-
bede mevcûddür denilemez. Z›l mertebesinde, Allahü teâlâ mevcûddür de-
nilebilir. Fekat, Allahü teâlâ vücûddür denilemez. Tesavvufculardan vücûd,
zâtdan baflka de¤ildir diyenler, ikisi aras›ndaki baflkal›¤› göremediler, z›l-
li asldan ay›ramad›lar. Bunlar ve felsefeciler, zâtdan baflka olan ve olm›yan
vücûdleri birbirlerinden ay›ramad›lar. Vücûdün baflka oldu¤unu çok güc
söylediler. ‹flin do¤rusu, Allahü teâlân›n bize ilhâm eyledi¤idir. Vücûdün
böyle asl ve z›l olarak baflka baflka olmas›, öteki s›fatlar›n da asl ve z›l ol-
malar› gibidir. Asllar›n mertebesi, icmâl, topluluk ve anlafl›lamamak mer-
tebesidir. S›fatlar›n bu asllar›, Allahü teâlâdan baflka de¤ildirler. Bu mer-
tebede, Allahü teâlâ ilmdir denilebilir. Fekat böyle söylemek de, bir z›l mer-
tebesi olur. Çünki zât mertebesinde, Allahü teâlâya hiçbirfley söylene-
mez. Allahü teâlâ âlimdir de denilemez. Çünki ilmin Ondan baflkal›¤›n› gös-
terir. Bu makâmda baflkal›k hiç yokdur. Baflkal›k, z›l mertebelerinde olur.
Burada z›l yokdur. Çünki, te’ayyün-i evvelin pekçok üstündedir. Çünki top-
luca bir ba¤lant›, bu te’ayyünde bulunur. Bu makâmda, hiçbir bak›mdan,
hiçbirfley düflünülemez. Bu toplulu¤un aç›klanmas› demek olan z›l merte-
besinde, baflkal›k söylenebilir. Uygunluk söylenemez. Fekat bu mertebe-
de, s›fatlar›n uygunlu¤u, vücûdün uygun olmas›ndan ileri gelir. Bu vücûd,
her iyili¤in ve kemâlin bafllang›c›d›r. Her güzelli¤in ve düzenin kayna¤›d›r.
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Bu fakîr “kuddise sirruhül’azîz” mektûblar›mda ve kitâblar›mda, vücûd zât-
dan baflkad›r dedi¤im zemân, z›l olan vücûdün baflka oldu¤unu bildirmifl-
dim. Bu z›l olan vücûd de, d›flardaki [ilmdeki de¤il] her varl›¤›n bafllang›-
c›d›r. Bu vücûde mâlik olan mâhiyyetler, hâricde var olan mertebelerin her
mertebesinde bulunurlar. Bunu iyi anlamal›. Birçok yerde ifle yarar.

Görülüyor ki, Allahü teâlân›n sekiz s›fat› da d›flarda vard›r. Mahlûklar
da d›flarda vard›r.

Ey o¤lum! ‹nce bilgileri dinle! Allahü teâlân›n kemâlleri, Zât-i ilâhî mer-
tebesinde, zâtdan baflka de¤ildirler. Meselâ ilm s›fat›, o mertebede, Zât-i
teâlâdan baflka de¤ildir. Bunun gibi, zât›n hepsi kudretdir. Zât›n bir par-
ças› ilm, baflka bir parças› kudret de¤ildir. Orada parçalanmak, ayr›lmak
yokdur. Zâtda böyle olan bütün kemâller, ilm mertebesinde genifllemifller,
birbirinden ayr›lm›fllard›r. Zât-i ilâhîde, o basîtlik, o toplu kemâller hiç de-
¤iflmeksizin, ilm s›fat›nda hepsi da¤›lm›fllard›r. Zâtda bulunan bütün kemâl-
ler, üstünlükler, ilmde de yerleflmifllerdir. ‹lmdeki bu kemâllerin de, z›lle-
ri vard›r. Bu z›llere (S›fatlar) denilmifldir. Bunlar›n da asl kayna¤› Zât-i te-
âlâ oldu¤undan, Zât-i teâlân›n varl›¤› ile vard›rlar. (Füsûs) kitâb›n›n sâhi-
bi, birbirlerinden ayr› olarak ilmde bulunan, ya’nî (Vücûd-i ilmî)leri olan
kemâllere, (A’yân-i sâbite) demifldir. Bu fakîre göre, mümkinlerin, ya’nî
mahlûklar›n hakîkatleri, ademlerle bu ademlere yerleflmifl olan kemâlle-
rin z›lleridir. (Adem), yokluk demek olup, her kötülü¤ün, her bozuklu¤un
kayna¤›d›r. Bunu biraz aç›kl›yal›m. Cân kula¤› ile dinleyiniz! Adem, vücû-
dün karfl›l›¤›d›r. Ya’nî yokluk, varl›¤›n tâm tersidir. Ona bütün bütün ay-
k›r›d›r. Bunun için, her kötülü¤ün, her bozuklu¤un bafllang›c›d›r. Hattâ kö-
tülüklerin, bozukluklar›n tâ kendisidir. Vücûd, toplu iken, her iyili¤in,
her üstünlü¤ün tâ kendisi oldu¤u gibidir. O asl mertebede, vücûd, zâtdan
baflka olmad›¤› gibi, o vücûdün tersi olan adem de, yokluk mâhiyyetinden
baflka de¤ildir. O mertebede, o mâhiyyete yok denilemez. Tâm yoklukdur.
Bu yokluk mâhiyyetinin ilm-i ilâhîde ayr›ld›¤› mertebelerde, bu mâhiyyet-
den hâs›l olan parçalara yok denilebilir. Bunlar o mâhiyyetden baflkad›r-
lar denilebilir. O toplu olan yokluk mâhiyyetinden meydâna gelmifl gibi olan
ve bu mâhiyyetin z›lli gibi olan adem, o z›llerin her parças›nda baflka bafl-
kad›r. Bunu dahâ afla¤›da aç›kl›yaca¤›z. Bu adem, o toplu mertebede, her
kötülü¤ün, her bozuklu¤un tâm kendileri oldu¤undan ve ilm-i ilâhîde,
her kötülük, baflka kötülüklerden ayr› oldu¤undan, ilm-i ilâhîde birbirle-
rinden ayr›lm›fl olan herbir kemâl ve her bir hayr karfl›lar›nda bulunan her-
bir kötülük üzerine aks etmifl, birbirleri ile birleflmifllerdir. Herbiri kötü-
lük ve bozukluk olan ademler, kendileri ile birleflmifl olan kemâller ile bir-
likde, mümkinlerin, ya’nî mahlûklar›n mâhiyyetleri, ya’nî asllar› olmufldur-
lar. Böyle olmakla berâber, bu ademler, bu mâhiyyetlerin asllar›, özleri gi-
bidirler. Bu kemâller ise, bunlar›n özellikleri gibidirler. ‹flte bu fakîre gö-
re, (A’yân-› sâbite), bu ademler ve bunlarla birleflmifl olan kemâllerin her
ikisidir. Her diledi¤ine gücü yeten Allahü teâlâ, bu yokluk mâhiyyetleri-
ni bütün lüzûmlu fleyleri ile birlikde ve ilm-i ilâhîde bu ademlere aks etmifl
olan vücûd z›llerinin kemâlleri ile birlikde, mümkinlerin, mâhiyyetleri
yapm›fld›r. Diledi¤i zemân, bu mâhiyyetleri, ilmdeki vücûd z›lline yak-
lafld›rarak, d›flardaki varl›klar› yaratm›fld›r. Bu mâhiyyetleri, d›flardaki
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varl›klara bafllang›ç eylemifldir.

Mümkinlerin a’yân-› sâbitesi olan ve onlar›n mâhiyyetleri olan, ilm-i ilâ-
hîdeki bu sûretleri, ilmdeki vücûd z›llerine yaklafld›rmak demek, ilmdeki
sûretlerin ilmden ç›karak d›flar›da var olmalar› demek de¤ildir. Böyle fley
olamaz. Allahü teâlân›n ilminden d›flarda olmak, Allahü teâlân›n câhil
olmas› demekdir. Mümkinler d›flar›da, ilmdeki sûretlere tâm uygun olarak,
d›flarda ayr›ca var olurlar demekdir. ‹lmdeki varl›kdan baflka, onlara tâm
uygun olarak, d›flarda da, ayr›ca var olurlar. Sanki, marangoz ustas›, masa-
n›n fleklini zihnde düflünür. Onun gibi bir masay› d›flarda yapmas› gibidir.
Masan›n zihndeki flekli, masan›n mâhiyyeti demekdir. Bu mâhiyyet maran-
gozun zihninden d›flar› ç›kmam›fld›r. Zihndeki o flekle tâm uygun olarak, d›-
flarda da, ayr›ca bir masa vücûde gelmifldir.

Her adem, vücûdün kemâllerinin, kendine tâm karfl› bulunan ve kendi-
sine aks etmifl olan z›llerinden bir z›lle yaklaflarak, d›flarda var olmufl, zî-
net hâs›l etmifldir. Tâm adem, böyle de¤ildir. Bu kemâllerin z›llerine kar-
fl› olmaz. Onlarla birleflerek, d›flarda bir vücûd kazanamaz. Çünki, bu z›l-
lerin karfl›s›nda de¤ildir. E¤er, karfl›l›¤› bulunmasayd›, asl vücûde karfl› olur-
du. Hâlbuki, zâtdan baflka olm›yan bu asl vücûdün karfl›s›nda birfley bulu-
namaz.

Tâm ma’rifet sâhibi olan bir ârif, asl vücûde ilerlerse, tam ademe iner.
Böylece, bu ademin de, o hazretle ba¤lant›s› olur. Zînetlenmifl olur. Güzel-
leflmifl olur. O vakt, ârifin kendi mertebeleri demek olan, kendi ademleri-
nin bütün mertebeleri, topluca olsun, ayr› ayr› olsun, hepsi güzel ve iyi olur-
lar. Kemâl ve cemâl hâs›l ederler. Bütün mertebelerinin iyi, güzel olmas›,
yaln›z böyle ârif içindir. Ondan baflkas›nda, iyilik olursa, yâ ayr› ayr› ayr›l-
m›fl ademlerin birkaç mertebesinde olur veyâ ayr› ayr› bütün mertebelerin-
de görülür. Bu ikincisi de, çok az bulunur. Fekat, her çeflid kötülük ve bo-
zuklukdan baflka birfley olm›yan tâm ve toplu ademin iyi ve güzel olmas›,
yaln›z bu ârif içindir. Bu ârifin fleytân› da, tâm iyi olarak, islâm›n güzelli-
¤ine kavuflur. Nefs-i emmâresi mutmeinne olur. Mevlâs›ndan râz› olur.
Bunun içindir ki, Peygamberlerin efendisi “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât”, (Benim fleytân›m müslimân oldu) buyurdu. Bundan sonra, gazâ-
da, hiçbir gâzî ondan dahâ ileri olamaz. ‹yilikleri fleytân kadar gösteremez.
Sübhânallah! Bu fakîrden elinde olm›yarak öyle ma’rifetler hâs›l oldu ki,
çoklar› toplanarak çal›flsalar, bir benzerine kavuflamazlar. Gelece¤i ha-
ber verilmifl olan hazret-i Mehdînin de bu ma’rifetlerden çok pay alaca¤›
umulur. Fârisî beyt tercemesi:

Pâdiflâh, koca kar› kap›s›na,
gelirse ey ye¤it, sen buna flaflma!

En güzel yarat›c› olan Allahü teâlâ, çok mubârek, pek mukaddesdir. Ya-
rat›c› san›lanlara benzemez. Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd ol-
sun! Görülüyor ki, mümkinlerin zâtlar›, asllar›, ademlerdir. Vücûdün ke-
mâllerinin z›lleri bu ademlere aks ederek, bunlar› süslemifldir. Böyle oldu-
¤u için, mümkinlerin zâtlar›, her kötülü¤ün, bozuklu¤un kayna¤›d›r. Her
çirkinli¤in, kusûrun yeri olmufllard›r. Mümkinlerde yerlefldirilmifl olan

– 288 –



her iyilik, her kemâl, asl vücûdden ödünç olarak gelmifldir. Nisâ sûresinin
yetmiflsekizinci âyetinde meâlen, (Sana gelen her iyilik, Allahü teâlâdan-
d›r. Sana gelen her çirkinlik de, kendindendir) buyuruldu. Allahü teâlân›n
ihsân› ile, bir kimse, kendindeki iyiliklerin ödünc olarak verilmifl oldukla-
r›n› görürse, üstünlüklerinin baflkas›ndan oldu¤unu anlarsa, kendini yaln›z
kötülük bulur. Tâm kusûr bilir. Kendinde hiçbir kemâl göremez. Aks yo-
lu ile geldiklerini bile göremez. Ç›plak kimsenin ödünc çamafl›r giymesi gi-
bi olur. Çamafl›rlar›n ödünc oldu¤u, kendisini o kadar kaplam›fld›r ki, hep-
sini sâhibinde san›r. Kendini ç›plak bulur. Üzerinde çamafl›r var ise de, ken-
dini ç›plak san›r. Böyle görüfl sâhibi olan zât (Abdiyyet) kulluk, makâm› ile
flereflenir. Bu makâm, vilâyet makâmlar›n›n en üstünüdür.

TENBÎH: Kötülükle iyili¤in ve afla¤›l›kla üstünlü¤ün böyle biraraya gel-
meleri, vücûd ile ademin bir araya gelmesidir. Bu ise, iki ters fleyin birara-
ya gelmesi de¤ildir. Bunun için, olm›yacak fley san›lmamal›d›r. Çünki tâm
vücûdün tersi, tâm ademdir. Z›l mertebelerinde ise, tâm vücûdden afla¤› do¤-
ru, derece derece inilmifldir. Adem taraf›nda da, en afla¤› olan tâm adem-
den yukar› do¤ru basamak basamak yükselmifllerdir. [Bunlar›n birleflme-
leri, metal atomlar› ile ametal atomlar›n›n birleflmeleri gibi, çekirdeklerin-
deki art› elektriklerin birbirlerini itme kuvvetleri, elektron kuvvetleri ile
azalarak birbirlerini çekme¤e bafllam›fllar, iyon flebekesi hâs›l etmifller-
dir. Atom çekirdeklerindeki protonlar› biraraya toplayan ve] ‹yilik nûrla-
r› ile kötülük karanl›klar›n› biraraya getiren Allahü teâlây› tesbîh ederiz.
Hiçbir ayb ve kusûru Ona kondurmay›z.

Süâl: Biraz yukar›da, tâm ademin de, tâm vücûde yak›n oldu¤u yaz›l› idi.
Tâm iki z›d, iki ters birleflmifl olmuyor mu?

Cevâb: ‹ki z›d fley, bir yerde birleflemez. Birinin, öteki yard›m› ile dur-
mas› ve birinin öteki tersi ile s›fatlanmas› olamaz de¤ildir. Adem, mevcûd
olabilir. Vücûd ile yak›nl›k hâs›l edebilir.

Süâl: Adem, nazarî, teorik birfleydir. Bunun d›flarda var olmas›, ne de-
mekdir?

Cevâb: Adem, ya’nî yokluk deyince, hât›ra gelen fley teorikdir, hayâlde-
dir. Fekat, ademin çeflidlerinden birinin sonradan var olmas›n› söylemek
niçin bozuk olsun? Eski Yunan felsefecilerinin vücûd için söyledikleri de
böyledir ki, vücûd, Vâcib-ül-vücûdün zât›ndan baflkad›r. Çünki vücûd, te-
orik birfleydir, d›flarda bulunamaz. Vâcib-ül-vücûdün kendisi ise, d›flarda
vard›r. Bunun için ikisi baflka baflkad›r diyorlar. Bunlara cevâb olarak da
deniliyor ki, vücûd deyince akla gelen fley nazarîdir, d›flarda yokdur. Fekat,
vücûdün çeflidlerinden biri böyle de¤ildir. Bunun için, vücûdün parçalar›n-
dan biri d›flarda bulunabilir.

Süâl: Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, Allahü teâlân›n sekiz ha-
kîkî s›fat›, z›l mertebelerinde vard›r. Asl mertebesinde vücûdleri yokdur.
Bu ise, do¤ru yolun âlimlerinin bildirdiklerine uygun de¤ildir. Allahü te-
âlâ, o âlimlerin çal›flmalar›na karfl›l›k bol bol iyilikler versin! Çünki, bu âlim-
ler s›fatlar›n Zâtdan hiç ayr›lmad›klar›n› ve hiç ayr›lam›yacaklar›n› bildir-
mifllerdir.
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Cevâb: Söylediklerimizden, ayr›labilecekleri anlafl›lmaz. Çünki bu z›l,
o asla lâz›md›r. Ondan ayr›lamaz. Böyle olmakla berâber, yaln›z Zât-i te-
âlây› arayan, ismleri ve s›fatlar› hiç düflünmiyen bir ârif, o mertebede yal-
n›z zât› bulur. Hiçbir s›fat› düflünmez. Bu, o zemân s›fatlar bulunmaz de-
mek de¤ildir. Görülüyor ki, ârife göre, s›fatlar, Zât-i ilâhîden ayr›lm›fl gi-
bi san›lmakdad›r. D›flarda ayr›lm›fl de¤ildirler. Bunun için, Ehl-i sünnet âlim-
lerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerine uygun olur. Bu-
nu iyi anlamal›d›r.

Bu aç›klamalardan sonra, (Kendini tan›yan, Rabbini tan›r) sözü iyi an-
lafl›l›r. [‹bni Hacer-i Mekkî “rahmetullahi aleyh”, bu sözün sâhibinin haz-
ret-i Alî “rad›yallahü anh” oldu¤unu bildiriyor. Mâverdî, (Edeb-üd-dün-
yâ) kitâb›nda bunun hadîs-i flerîf oldu¤unu yazmakdad›r. Demek ki, ibni Ha-
cerin sözü, bunun hadîs-i flerîf olmad›¤›n› göstermemekdedir.] Çünki bir
kimse, kendisini kötü olarak ve afla¤› olarak tan›y›nca ve kendisinde bulu-
nan her iyili¤in ve üstünlü¤ün Vâcib-ül-vücûd hazretleri taraf›ndan ödünç
verilmifl oldu¤unu anlay›nca, Hak teâlây› iyi ve üstün ve güzel olarak tan›r.

Buraya kadar yap›lan aç›klamalar anlafl›l›nca, Nûr sûresindeki, (Alla-
hü teâlâ, yerin ve göklerin nûrudur) meâlindeki âyet-i kerîmenin özü
meydâna ç›kar. Çünki, mümkinlerin hepsi ademlerdir. Ademler de hep kö-
tülük ve afla¤›l›kd›r. Mümkinlerdeki iyilik ve üstünlük ve güzellik ve düz-
günlük, Allahü teâlân›n kendisi olan vücûdden gelmifldir. Bu vücûd, iyilik-
lerin ve üstünlüklerin kayna¤›d›r. Bu anlafl›l›nca, göklerin ve yerin nûru bu
vücûddür. Bu vücûd, Vâcib-i teâlân›n kendisidir. Bu nûr, göklerde ve yer-
de, z›llerinin yard›m› ile bulundu¤undan, z›llerin yard›m› olmaks›z›n, do¤-
rudan do¤ruya bulundu¤unu sanmamak için, bu nûru bir misâl ile anlat-
makdad›r. (Onun nûru bir fenere benzer. O fenerin içinde zeytinya¤›nda-
ki fitilde yanan ›fl›k vard›r. Bu ›fl›kl› fitil cam bir kandil içindedir...) meâlin-
deki âyet-i kerîmeyi inflâallah baflka bir mektûbda uzun aç›klayaca¤›z.
Çünki, uzun yaz›lacak fleyler vard›r. Bu mektûbumuza s›¤d›ramayaca¤›z.
Âyet-i kerîmeleri böyle aç›klamaya (Te’vîl) denir.

Kur’ân-› kerîmin tefsîri, ancak Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” iflitildi¤i gibi yap›labilir. (Kur’ân-› kerîmi, kendi görüflüne, anlay›fl›-
na göre tefsîr eden kâfir olur) hadîs-i flerîfi, bunu bildirmekdedir. (Te’vîl)
böyle de¤ildir. Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uygun olmak flart› ile,
her âlim, anlad›¤› gibi te’vîl yapabilir.

Mümkinlerin asllar›, kendileri ademlerdir dedik. Mümkinlerin afla¤›, bo-
zuk s›fatlar›, bu ademlerden, Allahü teâlân›n îcâd etmesiyle hâs›l olur.
Mümkinlerdeki iyilikler ve üstünlükler, vücûdün kemâllerinin z›llerinden
ödünc olarak al›nm›fld›r ve Allahü teâlân›n îcâd› ile hâs›l olmakdad›rlar.

Birfleyin iyi veyâ kötü oldu¤unu anlamak kolayd›r. Âh›ret için olan
fleyler, güzel görünmeseler bile, güzeldir. Dünyâ için olan fleyler, güzel
görünseler, tatl› ve iyi anlafl›lsalar bile çirkindir. Dünyân›n yald›zl› güzel-
likleri, hep böyledir. Bunun içindir ki, islâmiyyetde o¤lanlar›n ve yabanc›
kad›nlar›n güzelli¤ine istek ve flehvetle bakmak yasak edilmifldir. Dünyâ-
n›n yald›zl›, güzel görünen bütün pislikleri böyledir. Bunlar hep ademden
hâs›l olur. Ademden ise, hep kötülük ve bozukluk meydâna gelir. E¤er bu
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güzellikler, bu iyilikler, vücûdün kemâllerinden olsa idi, yasak edilmezler-
di. Yaln›z fluras› var ki, asl dururken z›lle bakmak çirkin olaca¤› için, yasak
edilebilir ise de, bu yasakl›k, ademden olan kötülüklerin yasakl›¤› gibi
harâm olmaz, yapmakdan ise, yapmamak dahâ iyi olur. Görülüyor ki,
dünyâdaki güzellerin güzellikleri, vücûdün güzelli¤inin z›lleri de¤ildir.
Ademler, kemâllerin yan›nda bulunmakla güzel görünme¤e bafllam›fllard›r.
Ademin herfleyi gibi, bu güzel görünüflü de çirkin ve kötüdür. fieker kap-
lanm›fl zehre benzer. Yald›zlanm›fl necâset gibidir.

‹slâmiyyetin, nikâh edilen güzel kad›nlarla ve güzel câriyelerle e¤lenme-
¤e izn vermesi, çocuk elde etmek ve insanlar› üretmek içindir. Âlemdeki
düzenin bozulmamas› için buna izn verilmifldir.

Tesavvufculardan birço¤u, güzel yüzlere, tatl› seslere ba¤lanm›fllar.
Bu güzelliklerin, Vâcib-ül-vücûd teâlâ ve tekaddes hazretlerinin kemâl-
lerinden ödünc verilen güzellikler oldu¤unu sanarak, bunlara ba¤lanma-
¤› iyi ve güzel bilmifller. Hattâ, tesavvuf yolunda ilerlemek için yard›mc›
sanm›fllard›r. Bu fakîrin anlad›¤› böyle de¤ildir. Yukarda biraz bildirilmifl-
dir. fiuna çok flafl›l›r ki, bunlardan birkaç›, bu yanl›fl hareketlerini hakl› gös-
termek için vesîka da gösterme¤e kalk›fl›yor. (O¤lanlardan sak›n›n›z!
Çünki onlardaki güzellik, Allahü teâlân›n güzelli¤i gibidir) sözünü ileri sü-
rüyorlar. Allahü teâlân›n güzelli¤i gibidir sözü, bunlar› flübheye düflürmek-
dedir. Hâlbuki bu söz, onlara yard›mc› olmuyor. Onlar›n yanl›fl anlad›k-
lar›n› bildiriyor. Bu fakîrin anlay›fl›n›n da do¤ru oldu¤unu gösteriyor.
Çünki (Sak›n›n›z!) buyurmakda, onlara bakmay› yasak etmekdedir. Bu-
nun yanl›fl anlafl›labilece¤ini de anlatmak için (Onlar›n güzelli¤i, Hak te-
âlân›n güzelli¤i gibidir. Onun güzelli¤i de¤ildir) buyurmakdad›r. Böylece,
yanl›fl anlafl›lmas›n› önlemekdedir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, (Dünyâ ve âh›ret, birbirinin z›dd›, tersidir. Bu ikisinden birisini
râz› edersen, öteki gücenir) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf de gösteriyor ki, dün-
yân›n güzelli¤i ile âh›retin güzelli¤i birbirinin z›dd›d›r. Birbirine uymaz.
Herkes bilir ki, dünyâ güzelli¤ini, islâmiyyet be¤enmez. Âh›ret güzelli¤i-
ni be¤enir. O hâlde, dünyâ güzelli¤i kötüdür. Âh›ret güzelli¤i iyidir. Birin-
cisi ademden, ikincisi vücûdden hâs›l olmakdad›r. Evet, ba’z› fleyler var-
d›r ki, bir bak›mdan dünyâdand›r, baflka bir bak›mdan âh›retdendir. Bu fley-
ler, birinci bak›mdan çirkindir. ‹kinci bak›mdan güzeldir. Bu iki bak›m› bir-
birinden ay›rmak ve herbirinin güzelli¤ini ve çirkinli¤ini anlamak, islâmiy-
yeti bilmekle olur. Haflr sûresinin yedinci âyetinde meâlen, (Resûlullah›n
emr etdiklerini yap›n›z! Yasak etdiklerinden sak›n›n›z!) buyuruldu. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Dünyâ yarat›ld›¤› ze-
mândan beri, Hak teâlâ ona be¤enerek bakmam›fld›r. Hak teâlâ onu be-
¤enmez). Bu hadîs-i flerîfde dünyâda ademden hâs›l olan kötülüklerin, çir-
kinliklerin ve bozukluklar›n be¤enilmedi¤i bildirilmekdedir. Adem her kö-
tülü¤ün ve her bozuklu¤un yeridir. Bunun için dünyân›n güzelli¤i, tatl›l›-
¤› ve tâzeli¤i k›ymetsizdir. Allahü teâlâ, bunlardan râz› de¤ildir. Allahü te-
âlâ, âh›retin güzelli¤inden râz›d›r. Âh›ret güzelli¤ine bakar. Enfâl sûresi-
nin altm›flyedinci âyetinin meâl-i flerîfi, (Siz dünyây› istiyorsunuz. Allahü
teâlâ ise, âh›reti istiyor) olup, Allahü teâlân›n dünyâya düflkün olanlar› be-
¤enmedi¤ini bildirmekdedir. Yâ Rabbî! Dünyây›, gözümüzde küçült!
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Âh›reti de kalblerimizde büyült! Fakr ile ö¤ünen ve dünyâ güzelli¤inden
sak›nan Muhammed “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ
ve ekmelühâ” hurmetine, bu düâm›z› kabûl eyle! Büyük âlim fleyh Muh-
yiddîn-i Arabî dünyâdaki kötülüklerin, afla¤›l›klar›n ve bozukluklar›n
özüne bakmad›¤› için, (Mümkinlerin hakîkatleri, Hak teâlân›n kemâlle-
rinin ilmdeki z›lleridir, sûretleridir) dedi. (Bu sûretler, d›flarda biricik
varl›k olan Zât-i teâlâ aynas›nda aks ederek d›flarda görünmüfllerdir) de-
di. (‹lmdeki sûretler, Hak teâlân›n flü’ûn ve s›fatlar›ndan baflka birfley
de¤ildirler) dedi. Bunun için de, (Vahdet-i vücûd) dedi. Mümkinlerin
varl›¤›n›, Vâcibin varl›¤› sand› “teâlâ ve tekaddese”. Kötülük ve afla¤›l›k,
iyili¤e ve yüksekli¤e göre meydâna ç›kar. Tâm kötülük ve yaln›z afla¤›l›k
diye birfley yokdur dedi. Hiçbirfleyin kendisi kötü de¤ildir. Küfr ve dalâ-
let, sap›kl›k bile, îmâna ve hidâyete bak›nca kötü olur. Yoksa kendileri kö-
tü de¤il, iyi ve yarar olduklar›n› sand›. Kâfirlerde ve fâs›klarda bunlar›n
bulunmas›, do¤ruluk olur, sap›kl›k olmaz, dedi. Hûd sûresinin ellialt›nc›
âyetinin, (Allahü teâlâ, her hayvan› diledi¤i gibi kullanma¤a kâdirdir.
Benim Rabbim hak ve adâlet üzeredir) meâl-i flerîfini kendine flâhid gös-
termekdedir. Evet, vahdet-i vücûde inanan herkes böyle sözlerden çekin-
mez. Bu fakîre bildirildi¤ine göre, mümkinlerin mâhiyyetleri, hakîkatle-
ri, asllar›, ademlerle, vücûdün bu ademlere aks etmifl ve birleflmifl olan ke-
mâlleridir. Bunu yukar›da uzun bildirdik. Do¤ruyu meydâna ç›karan, an-
cak Allahü teâlâd›r. Do¤ru yola kavuflduran ancak Odur.

O¤lum! Allah adamlar›n›n hiçbirinin ne aç›k olarak ve ne de iflâret ede-
rek söylememifl olduklar› bu bilgiler ve ma’rifetler, çok flerefli, çok k›y-
metli bilgilerdir. Bin sene sonra meydâna ç›kan ve Vâcib-i teâlân›n ha-
kîkati ile mümkinlerin hakîkatlerini tâm uygun olarak anlatan yüksek bil-
gilerdir. Kitâba ve sünnete uymayan ve do¤ru yolun âlimlerinin sözleri-
ne benzemiyen bir yerleri yokdur. Resûlullah›n “aleyhi ve alâ âlihissalâ-
tü vesselâm” sanki ümmetine ö¤retmek için yapd›¤›, (Yâ Rabbî! Herfle-
yin do¤rusunu, bize oldu¤u gibi tâm göster!) düâs›, belki de, yukar›da bil-
dirilen hakîkatlerin, mâhiyyetlerin gösterilmesi içindir. Bunlar (Ubû-
diyyet), kulluk makâm›nda anlafl›l›r. Afla¤›l›¤› ve alçakl›¤› ve k›r›kl›¤› gör-
me¤e de iflâret buyurmakdad›r. Bunlar› görmek, kullu¤a uygundur. Ze-
vall› bir kulun, kendini sâhibi gibi bilmesi, hiç yak›fl›r m›? Pek edebsiz-
lik olur.

O¤lum! fiimdi o zemânday›z ki, geçmifl ümmetlerde, böyle çok karan-
l›k zemân gelince, büyük bir Peygamber gönderilerek, yeni bir din kuru-
lurdu. Bu ümmet, ümmetlerin en iyisi oldu¤u için ve bu ümmetin Peygam-
beri, Peygamberlerin sonuncusu oldu¤u için “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât”, bunlar›n âlimlerine, ‹srâîl o¤ullar›n›n Peygam-
berlerinin mertebesi verilmifldir. Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aley-
him ecma’în” vazîfeleri, bu âlimlere yapd›r›lmakdad›r. Bunun için, her
yüz sene bafl›nda, bu ümmetin âlimleri aras›ndan bir (Müceddid) yenileyi-
ci, kuvvetlendirici seçerler. Bununla islâmiyyeti tâzelerler. Hele bin sene
geçince, geçmifl ümmetlerde bir (Ülül’azm) Peygamber gönderdikleri ve
Onun iflini bir Nebîye b›rakmad›klar› gibi, bu ümmetde de, tâm ma’rifet-
li, bilgili bir âlim, ârif seçilir. Bu zât, geçmifl ümmetlerdeki Ülül’azm Pey-
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gamberlerin iflini yapar. Fârisî beyt tercemesi:

Rûhül-kudsün yard›m›, imdâda yetiflirse,
Mesîhin yapd›klar›, nasîb olur herkese.

O¤lum! Tâm varl›k, tâm yoklu¤un karfl›l›¤›d›r. Mektûbun bafl›nda tâm
varl›k, Vâcib-ül-vücûdün hakîkatidir. Her iyili¤in ve üstünlü¤ün de tam ken-
disidir demifldik. Böyle söylemek, topluca düflünerek olsa bile, o makâm
için yak›fl›k alamaz. Çünki, z›l olmak anlafl›l›r. Bu vücûdün karfl›l›¤› olan ade-
min de, hiçbirfleye ba¤l›l›¤›, benzerli¤i yokdur. Bu ademin de, her kötülü-
¤ün, her afla¤›l›¤›n tâm kendisi oldu¤unu söylemek de burada yak›flmaz.
Çünki, bir ba¤l›l›k anlafl›labilir.

Birfley, tâm olarak ancak kendine tâm z›d, tâm karfl› olan fley üzerinde
meydâna ç›kar. [Meselâ ›l›k su, so¤ukda s›cak görünür. Siyâh nokta, beyâz
üzerinde belli olur. Y›ld›z gece karanl›¤›nda görülür.] Herfley, z›dd› aras›n-
da belli olur. Bunun için tâm vücûd, tâm olarak, tâm yokluk üzerinde bel-
li olur. Tâm yokluk, tâm varl›¤a bir ayna olur.

Tesavvuf yolunda, geri dönüp inmek, ilerlerken yükselmek kadar olur.
[Çok ç›kan, geri dönünce, çok iner.] Bir kimse, Allahü teâlân›n yard›m› ile
tâm vücûde yükselirse, bu kimse dönüflde, tâm ademe kadar iner. Yükse-
lirken ârifin flü’ûru gider, bilgisi kalmaz. ‹nerken flü’ûruna ve bilgisine ka-
vuflur. Bu flü’ûr ve ma’rifet makâm›nda, onu hiç z›l bulunmayan ve zât›n
flü’ûn ve i’tibârlar›ndan da uzak olan (Tecellî-i zâtî) ile flereflendirirler. Bun-
dan önce olan bütün tecellîlerin, ismler, s›fatlar, flü’ûn ve i’tibârât z›llerin-
den bir z›llin perdesi arkas›nda oldu¤unu ona bildirirler. Her ne kadar ârif,
o tecellîleri, ismlerin ve flü’ûnun arada perde olmayarak hâs›l oldu¤unu, tâm
vücûdün perdesiz olarak tecellî etdi¤ini san›r ise de, bir z›llin perdesi arka-
s›nda tecellî etmekdedir. Sübhânallah! Her kötülü¤ün, her afla¤›l›¤›n yeri
olan bu adem, vücûdün tam zûhuruna vâs›ta oldu¤u için, güzellik kazan-
makda, hiç kimsenin bulamad›¤›na kavuflmakdad›r. Kendisi kötü olan fley,
araya güzelli¤in kar›flmas› ile, güzel olmakdad›r. ‹nsan›n nefs-i emmâresi
de, hep kötülü¤e kayar. Ademe her fleyden dahâ çok yak›nd›r. Bunun için,
tâm tecellîye herfleyden dahâ çok kavuflmakdad›r. Herfleyden dahâ yuka-
r› ç›kmakdad›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹hsâna en uygun olan, günâh iflleyenlerdir!

Ma’rifeti tâm olan bir ârif, bütün makâmlardan ileri yükseldikden ve her
mertebeden geçerek indikden sonra, tâm ademe inerek Vücûd-i teâlâya ay-
na olunca, s›fatlar›n ve ismlerin bütün kemâlleri onda görünür. Tâm vücûd-
de bulunan bütün latîfeler onda görünür. Ondan baflka kimse bu ni’mete
kavuflamaz. Bu ayna olmak ni’meti, onun boyuna göre biçilip dikilerek, üze-
rine giydirilmifl k›ymetli bir elbiseye benzer. Kemâllerin, üstünlüklerin
z›lleri, sûretleri, her ne kadar ilm-i ilâhîde birbirlerinden ayr›lm›fllar ise de
ve ârifin ayna olmas› da, ilm mertebesinde ise de, ârifin aynas› d›flar›da var-
d›r ve bütün kemâlleri d›flarda göstermekdedir.

Süâl: Ademin ayna olmas› ne demekdir? Adem, hiçbirfley de¤ildir.
Hangi bak›mdan vücûdün aynas› olmakdad›r?
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Cevâb: Adem d›flardaki varl›klara göre hiçdir. Fekat ilmde bir ayr›l›k ka-
zanm›fld›r. Hattâ, ilmde bir varl›k da olmufldur. Tesavvuf yolunun sonuna
varanlar “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz”, ademin zihndeki varl›¤›-
na, vücûdün aynas›, flundan dolay› demifllerdir ki, adem mertebesinde bu-
lunan bütün kötülüklerin ve afla¤›l›klar›n hiçbiri, ademin karfl›l›¤› olan
vücûdde bulunmaz. Ademde bulunmayan her üstünlük de, vücûdde vard›r.
Bu inceli¤e dikkat edilirse, adem vücûddeki kemâllerin görünmesine sebeb
olmakdad›r. Ayna olmak demek de, iflte budur. Buras›n› iyi anla! ‹fline çok
yarayacakd›r. Her fleyin do¤rusunu bildiren ancak Allahü teâlâd›r.

O¤lum! Bu yaz›lan ma’rifetlerin hepsinin Allahü teâlâ taraf›ndan ilhâm
edilmifl olduklar›n›, fleytân vesveselerinin hiç kar›flmad›¤›n› umar›m. Bu-
na delîl, sened olarak flunu da söyleyeyim ki, bu bilgileri yazmak istedi¤im
ve Allahü teâlâya s›¤›nd›¤›m zemân, meleklerin “alâ nebiyyinâ ve aleyhi-
müssalâtü vesselâm” sanki fleytânlar› buralardan kovduklar› görüldü. On-
lar› buralara yaklafld›rmad›lar. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

K›ymetli ni’metleri meydâna ç›karmak, hamd yollar›n›n en büyüklerin-
den biridir. Bu büyük ni’metleri aç›klama¤a kalk›fld›m. (Ucb), kendini
be¤enmek san›lmas›ndan uzak olaca¤›n› umar›m. Ucb nas›l olabilir ki,
Allahü teâlân›n yard›m› ile, kendi kötülü¤üm ve alçakl›¤›m hep gözümün
önündedir. Bütün kemâller, iyilikler de Allahü teâlân›nd›r. Geçmiflde ve ge-
lecekde olan her hamd âlemlerin Rabbi içindir. Onun Peygamberlerine ve
Peygamberinin kerîm olan Âline ve yüksek Eshâb›n›n hepsine iyi düâlar
ve selâmlar olsun “salevâtullahi teâlâ aleyhi ve alâ Âlihi ve Eshâbihi ec-
ma’în”! Do¤ru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde giden-
lere de selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü efdalühâ vetteslîmâtü ek-
melühâ”!

‹lâve: Vücûd ve adem ve Allahü teâlân›n s›fatlar›, akl ile anlafl›lamaz.
Allahü teâlâ, akl ile anlafl›lam›yan fleyleri görüp anl›yabilen baflka bir kuv-
vet, sevdi¤i kullar›na verir. Bu kuvvete (Basîret=Kalb gözü) ve bu kulla-
ra (Evliyâ) denir. Evliyâ, kalb gözleri ile görüp anlar ve birbirlerine anla-
t›rlar. Baflkalar›n›n, bu fleyleri akl ile arafld›rmalar›na izn verilmedi. Kalb
gözüne kavuflmak için, müslimân olmak ve tesavvuf yolunda çal›flmak lâ-
z›md›r. Tesavvuf yolunda çal›flm›yan müslimân›n kalbi hastad›r. Müsli-
mân olm›yan bir kimsenin kalbi ölüdür. Kalb gözü kördür. Otuzdördüncü
mektûba bak›n›z!

235
‹K‹YÜZOTUZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandî, Hâci bey Firketi ve hâce
Muhammed Eflref Kâbilîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun büyüklerini sevmek,
dünyâ ve âh›ret se’âdetinin sermâyesi oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberine ve Âline ve Es-
hâb›n›n hepsine salât ve selâm olsun! Bizi sevenler, iyi biliniz ki, arka ar-
kaya gelen k›ymetli mektûblar›n›z, sevginizin çoklu¤unu, bir ân önce ka-
vuflmak istedi¤inizi bildirdi¤i için, bizleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, bu
yolun büyüklerine olan muhabbetinizi artd›rs›n. Bu sevgiyi, dünyâ ve âh›-
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ret se’âdetinin sermâyesi biliniz! Bu sevginizin artmas› için, Allahü teâlâ-
ya düâ ediniz! Bu sevgi, insan›n islâmiyyete uymas›n› kolaylafld›r›r. Bât›-
n›n cem’›yyeti ya’nî, kalbin her ân Allahü teâlâ ile olmas›, bu sevgi ile el-
de edilir. E¤er dünyân›n bütün s›k›nt›lar›n› ve zulmetlerini, lekelerini kal-
be doldursalar, bu sevgi bulunursa, hiç üzülmemelidir. Ümmîdli olmal›d›r.
E¤er kalbe da¤lar gibi çok hâller ve nûrlar ya¤d›rsalar, fekat bu sevgi k›l
kadar azalsa, bunlar› harâbl›k, felâket bilmelidir ve istidrâc oldu¤unu an-
lamal›d›r. Buna s›k› yap›fl›p sonra, iflinize bak›n›z! K›ymetli ömrü lüzûm-
suz fleylerle bofl yere geçirmeyiniz! Fârisî beyt tercemesi:

Sana söyliyece¤im hep budur:
Çocuksun, yol ise korkuludur!

Size ve do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed aleyhisselâm›n yolunda bu-
lunanlara selâm olsun!

236
‹K‹YÜZOTUZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, k›ymetli o¤lu Muhammed Sâd›ka “kaddesallahü teâlâ sir-
rehül’azîz” yaz›lm›fld›r. Ba’z› s›rlar› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salâtü selâm
olsun! Çok k›ymetli o¤lum! Hâlinizi aç›klad›¤›n›z mektûbunuzdan, Vilâ-
yet-i hâssa-i Muhammediyyeye “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›y-
ye” ba¤l› oldu¤unuz anlafl›lmakdad›r. Bunun için Allahü teâlâya çok flükr
ediniz! Çok zemândan beri, bu ni’mete kavuflmak istiyordunuz. fiimdi, ce-
nâb-› Hakdan ümmîd ederek, gönlümü size verdim. Sizi bu devlete çek-
me¤e u¤rafld›m. Önce, sizi Vilâyet-i Mûsevîde buldum. Oradan çekerek,
Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye içine almak nasîb oldu. Bundan dolay›
Allahü teâlâya sonsuz hamd ve flükrler olsun! Siz, bu vilâyete çekerek ge-
tirildi¤iniz için, yirmi günden çok oluyor ki, koynumdas›n›z, yetifliyorsu-
nuz. Ba¤lant›n›z kuvvetli olmad›¤›ndan, belki sizin hiç haberiniz olmam›fl-
d›r. fiimdi kuvvetlendi¤i için sizin de, anlad›¤›n›z› san›r›m. Allahü teâlân›n
bu günâh› çok kuluna, her ân durmadan ya¤an ni’metlerinden hangi biri-
ni yazay›m? Fârisî iki beyt tercemesi:

Ben o topra¤›m ki, ilk behâr bulutu,
lutf eder, verir bereketli ya¤muru.

Vücûdümün her k›l›, dile gelse de,
flükr edemem ni’metlerinin hiçbirine.

K›ymetli o¤lum Muhammed Sa’îdin mektûbunda bildirdi¤i hâlleri pek
do¤ru, çok k›ymetlidir. Böyle k›ymetli hâller, tan›d›klardan pekaz kimse-
ye nasîb olmakdad›r. Allahü teâlân›n, onu da, Vilâyet-i hâssa-i Muhamme-
diyye ile flereflendirmesini ümmîd ederim. O¤lum Muhammed Ma’sûm, Al-
lahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, yarad›l›fl›nda bu devlete elverifllidir. Alla-
hü teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakas› olarak, onda bulunan bu kuvve-
ti meydâna ç›kars›n! Âmîn.
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237
‹K‹YÜZOTUZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Tâlib-i Beyânegîye yaz›lm›fld›r. Sünnet-i
seniyyeye yap›flma¤› istemekde, büyüklerin yolunu övmekdedir:

Allahü teâlâ, bizi ve sizi islâmiyyetin do¤ru yolunda bulundursun!
K›ymetli kardeflim! Nakflibendiyye yolunun büyükleri, sünnet-i seniyye-
ye uymufl, azîmet yolunu tutmufllard›r. Sünnet-i seniyyeye uymakla ve azî-
met yolunu seçmekle birlikde, e¤er ahvâl ve mevâcid ile flereflenirlerse,
büyük ni’met bilirler. E¤er, ahvâl ve mevâcide kavuflurlar, fekat sünne-
te yap›flmakda ve azîmeti seçmekde gevfleklik olursa, bu ahvâli hiç be¤en-
mezler ve böyle mevâcidi, ya’nî kendinden geçme¤i istemezler. Bu gev-
flekli¤i, felâketin bafllang›c› bilirler. Çünki, Hindistândaki din adamlar›
olan Cûkiyye ve Berehmenler ile eski Yunan felesoflar› da böyle tecellî
san›lan tecellîlere ve Âlem-i misâldeki keflflere ve vahdet-i vücûd bilgi-
lerine mâlik oldular. Fekat, rezîl ve rüsvâ olmakdan ve felâkete sürüklen-
mekden kurtulamad›lar. Se’âdetden mahrûm kalmakdan baflka, ellerine
birfley geçmedi. Kardeflim! Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, bu büyük-
lerin yoluna girdi¤inize göre, onlar gibi olman›z lâz›md›r. Onlar›n yolun-
dan k›l kadar ayr›lmamal›s›n›z! Ancak, böylece, onlar›n yüksekliklerin-
den, birfleylere kavuflabilirsiniz. Önce, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at mezhe-
bi âlimlerinin kitâblar›nda bildirilenlere uygun olarak, i’tikâd› düzeltmek
lâz›md›r. Bundan sonra, farzlar›, vâcibleri, sünnetleri, müstehablar›, ha-
lâl ve harâmlar›, mekrûhlar› ve flübheli olanlar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin
f›kh kitâblar›ndan ö¤renmeli ve ifller, bu bilgiye uygun olmal›d›r. Bunlar
yap›ld›kdan sonra, s›ra üçüncüsüne gelir ki, bu da, tesavvuf bilgileridir.
Ehl-i sünnet i’tikâd› ve f›kh bilgilerine uygun ifller, tayyârenin iki kana-
d› gibidir. Bu iki kanad sa¤lam olmad›kca, maddesiz, zemâns›z âleme uçu-
lamaz. Bu iki kanad elde edilmeden, ahvâl ve mevâcid hâs›l olursa, felâ-
ket uçurumuna do¤ru yuvarlan›ld›¤› anlafl›lmal›d›r. Böyle hâllerden ve
vecdlerden kurtulmak için Allahü teâlâya s›¤›nmal›d›r. Fârisî m›sra’ ter-
cemesi:

‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir!

Arabî m›sra’ tercemesi:

Habercinin ifli, yaln›z haber vermekdir.

K›ymetli kardeflim meyân fleyh Dâvüd oraya gelmifldir. Onun sohbeti-
ni büyük ni’met biliniz. Nasîhatlar›na k›ymet veriniz. Gösterdi¤i yolda
bulununuz! Kendisi, bu yolun büyüklerinin talebesi yan›nda çok bulunmufl-
dur. O büyüklerin yolunu ve gidifllerini iyi ö¤renmifldir. Orada bulunan kar-
defllerimiz ve mîr Nu’mân hazretlerinin yard›m› ile bu yüksek yola girmifl
olanlar, fleyh hazretlerinin sohbetini ganîmet bilsinler. Onun halkas›nda, bir
yere otursunlar. Birbirlerinde yok olsunlar. Böylece cem’›yyete kavuflur-
lar. Ya’nî gönülleri Allahü teâlâya ba¤lan›r. Bu yolda ilerler, yükselirler.
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(Mektûbât)› okuyunuz! Çok fâidelidir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Aran›lan hazînenin niflân›n› verdim sana!

Size ve do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafân›n izinde olan-
lara selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ek-
melühâ”!

238
‹K‹YÜZOTUZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna yaz›lm›fld›r “kaddesallahü teâlâ
sirrehül’azîz”. Din kardefllerinin ço¤almas›nda iyi ümmîdler vard›r. Mürîd-
lerin ma’rifetlere, hâllere kavuflmas›, pîrlerin gevflekli¤ine ve (Ucb)a sebeb
olmamas› bildirilmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin efen-
disine ve Onun temiz olan Âline ve güzel Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm
olsun! Hâce Rahmînin adam› ile gönderdi¤iniz k›ymetli mektûb geldi. Bi-
zi çok sevindirdi. Talebenin hâlleri uzun yaz›lm›fl olmakla sevincimiz kat-
kat artd›. (Din kardefllerinizi ço¤alt›n›z!) hadîs-i flerîfinde buyuruldu¤u üze-
re, din kardefllerinin ço¤almas› ümmîd vericidir. (Kasas) sûresinin otuzbe-
flinci âyetinin, (Seni kardeflinle kuvvetlendiririz) meâl-i flerîfi de, bu ümmî-
di kuvvetlendirmekdedir. Fekat, önce kendi hâllerine ve ifllerine bakmak
lâz›md›r. Kendi hareketini, duruflunu düflünmelidir. Talebenin ilerlemesi,
rehberlerin iflini gevfletmemelidir. Talebenin harâretli çal›flmas›, rehberle-
rin çal›flmalar›n› so¤utmamal›d›r. Bundan dolay›, çok korkmak ve titremek
lâz›md›r. Talebenin hâllerini ve makâmlar›n›, kendisi için aslan gibi ve
kaplan gibi tehlükeli bilmelidir. Onlarla ö¤ünmek ve sevinmek nerede
kal›r. Ucb kap›s›n›n bu yoldan aç›lmamas›na çok dikkat etmelidir. (Hayâ,
îmândan bir parçad›r) hadîs-i flerîfi gözönünde tutularak, mürîdlerin iler-
lemesinden utanmal› ve yüz k›zarmal›d›r. Tâliblerin çal›flmalar›n›n k›z›flma-
s›ndan ibret almal›, çal›flmay› artd›rmal›d›r. ‹flleri, ibâdetleri bozuk görme-
li, niyyetleri düzeltme¤e çal›flmal›d›r. Söz ile ve hâl ile, dahâ var m› deme-
lidir. Sizin güzel hâllerinizden bunlar›n umuldu¤u aç›kca belirlidir. Fekat,
nefs-i emmâre ve iblîs-i la’în gibi din düflmanlar› düflünülerek a¤›r yaz›ld›.
Tâliblere olan teveccühünüzün, yard›mlar›n›z›n bu yoldan gevflememesi için
cevâb›m›z afl›r› oldu. ‹ki ni’metin de bir arada bulunmas› lâz›md›r. Yaln›z
birini yapmak, afla¤›da kalmak olur. Hâce Rahmî kardeflimizin ve seyyid Ah-
medin hep yan›n›zda bulunmas› lâz›md›r. Siz de onlara çok yard›m ediniz.
Mîr Abdüllatîf de, tevbe edebildi ise, ona da yard›m›n›z› esirgemeyiniz. Do¤-
ru yolda ilerlesin. Birkaç tâlibin Kâdirî yolunu istediklerini yaz›yorsunuz.
Ebû Bekr-i S›ddîk›n yolundan baflka hiçbir yolu, hiçbir kimseye bildirme-
yiniz! ‹ki yol birbirleri ile kar›fld›r›lmas›n! Fekat, yaln›z külâh ve flecere is-
terlerse ve istihâre uygun ç›karsa, kabûl edersiniz ve nasîhat verirsiniz. Al-
lahü teâlâ size ve arkadafllar›n›za ve sevdiklerimize ve talebenize ve do¤-
ru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafân›n izinde bulunanlara selâ-
met versin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekme-
lühâ”!
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‹K‹YÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Dostlar›n kusûrlar›
afv olunaca¤› ve istihâre yapmak bildirilmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun. Peygamberlerin en üs-
tününe ve Onun Âline ve temiz Eshâb›n›n hepsine ve bütün Peygamber-
lere salât ve selâm olsun!

Merhamet ederek göndermifl oldu¤unuz k›ymetli mektûbu okumakla se-
vindik. Hâl hâs›l olursa bildirilir... buyuruyorsunuz. Yavrum, hâl hâs›l ol-
mas›n› istemek, hâlleri veren sevgili oldu¤u içindir. Onun sevgisi var ise, hâl
olsa da, olmasa da birdir. Burada iken, size çok tohum ekildi¤ini söyledi-
¤imizi yaz›yorsunuz. Yavrum! Evet, yazd›¤›n›z gibidir. Fekat, bunlar›n
meyvelerini toplamak için, çok zemân ister. Fâidesi, belki de öldükden son-
ra görünür. Sevin, fekat acele etme!

Mevlânâ Muhammed Sâlihin sözlerini yaz›yorsunuz. fiimdi yan›m›zda
olmad›¤›ndan, onlar› niçin söyledi¤ini kendisinden anl›yamad›k. Onun
için, birfley yazam›yaca¤›m. Herhâlde hayrd›r. Kalbinize birfley gelmesin.
Edebe uym›yan fley yap›ld›¤›n› yaz›yorsunuz. Kalbi temiz kimselerin hatâ-
lar› afv olunur. Gönlünüze hiçbir fley gelmesin! Hâllerinizin nas›l oldu¤u-
nu soruyorsunuz. Allahü teâlâya hamd ve flükr olsun ki, kabûl olunmufllar-
dans›n›z. Kabûl edilmifl olanlar, sebebsiz kabûl olunurlar.

‹ki fleyhzâde gelerek, zikr ö¤retilmesini istiyorlar diyorsunuz. Yavrum! Ya-
p›lacak her ifl için istihâre yapmak sünnetdir ve mubârekdir. Fekat, istihâre
yapd›kdan sonra, o iflin yap›lmas›n› veyâ yap›lmamas›n› gösteren bir fleyin,
uykuda veyâ rü’yâda yâhud uyan›k iken görünmesi lâz›m de¤ildir. ‹stihâre-
den sonra, kalbine bakmak lâz›md›r. O ifli yapmak arzûsu, eskisinden dahâ
çok olmufl ise, o ifli yapma¤› gösterir. E¤er arzû, ço¤almam›fl ve eskisinden
dahâ da azalmam›fl ise, yine yasak olmaz. Böyle olunca, yapmak arzûsu ar-
t›nc›ya kadar, istihâreleri tekrâr tekrâr yapmal›d›r. ‹stihâreler yediye kadar
tekrâr olunur. ‹stihâreden sonra, o ifli yapmak arzûsunun azald›¤› anlafl›l›r-
sa o iflin yap›lmamas›n› gösterir. Böyle olunca da, istihâreler tekrârlanabi-
lir. Hattâ, nas›l olursa olsun, istihâreleri her zemân tekrârlamak, dahâ uygun
ve dahâ iyi olur. O ifli yapmak veyâ yapmamakda ihtiyâtl› davran›lm›fl olur.

(Mebde’ ve Me’âd) risâlesindeki, (Rûhun cesed fleklini alarak) yaz›s›-
n›n aç›klanmas›n› istiyorsunuz. Cânl› insan›n yapd›¤› iflleri, rûhun yapma-
s›, cesed hâlini alarak olur. Büyüklerin “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” rûh-
lar›n›n, cânl› insanlar gibi yapd›klar› yard›mlar, hep böyle olmakdad›r.
Düflmanlar› helâk etmeleri ve sevdiklerine çeflidli yard›mlarda bulunma-
lar› ve s›k›nt›da olanlar› kurtarmalar› hep böyledir.

Zâlimlerin fitnesinden, zarar›ndan kurtulmak için düâ istiyorsunuz. Al-
lahü teâlâ, sizi ve evinizdekileri, belki o mahalledekileri, o zâlimlerin fler-
rinden korumufldur. Gönlünüz hofl olarak, Allahü teâlâya teveccüh ediniz!
Bu korumak k›sa bir zemân için de¤ildir san›r›m. Allahü teâlân›n rahmeti,
magfireti elbette çok genifldir. Yaln›z, orada bulunan kardefllerimize nasî-
hat ediniz ki, iyi hâllerini ve müslimânlara yard›mlar›n› bozmas›nlar. Ra’d
sûresi onikinci âyetinde meâlen, (‹nsanlar kendilerini de¤ifldirmeyince,
Allahü teâlâ da, onlarda olan› elbette de¤ifldirmez) buyuruldu. Vesselâm.
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240
‹K‹YÜZKIRKINCI MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Yûsüf-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun sonsuz oldu¤u-
nu ve kelime-i tevhîdin fâidelerinden birkaç›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i iyi kullara selâm olsun! ‹yi hâl-
lerinizi bildiren mektûbunuzu okumakla sevindik. Fârisî m›sra’ terceme-
si:

Aflkda böyle flafl›lacak fleyler olur!

Hâllerden ileri geçerek, hâlleri verene ulaflmak lâz›md›r. Orada cehâlet,
anl›yamamak, bilmemek vard›r. Ondan sonra, e¤er ma’rifet ihsân ederler-
se, çok büyük ni’met olur. Görülebilen, anlafl›labilen herfley b›rak›l›r, yok
edilebilir. Bu çoklukda, birli¤i görmek olsa da, k›ymet vermemeli, yok et-
melidir. Çünki, o vahdet hiçbir çoklukda, hiç bulunamaz. O görünen, vah-
detin kendi de¤il, benzeri, görüntüsüdür. Böyle oldu¤u zemân (Lâ ilâhe il-
lallah) güzel kelimesini söylemeniz uygun olur. Bu güzel kelimeyi o kadar
çok söyleyiniz ki, hiçbirfleyi görmez ve bilmez olunuz. Hayret, bilgisizlik
mertebesine yükseliniz. Fenâ denilen hâle geliniz. Hayret, bilgisizlik mer-
tebesine eriflmedikçe, Fenâ hâs›l olmaz. Sizin Fenâ mertebesi dedi¤iniz fley,
Fenâ de¤ildir. Ona (Adem) denir. Bilgisizlik mertebesine eriflip, Fenâ hâ-
s›l olunca, bu yola ilk ad›m at›lm›fl olur. Vâs›l olmak nerede? Kavuflmak ki-
me? Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada.

Hâlleriniz do¤rudur. Fekat, bunlar› b›rak›p ilerlemek lâz›md›r. Allah yo-
lunda olanlara selâmlar olsun!

‹kinci nasîhatim, islâmiyyetden hiç ayr›lmay›n›z! Hâllerinizi islâmiyyet
ile ölçünüz. Allah korusun, e¤er islâmiyyete uym›yan söz ve ifl olursa, bu-
nu felâketin bafllang›c› biliniz! Vesselâm.

241
‹K‹YÜZKIRKB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Sâlihe yaz›lm›fld›r. Dostlardan ço¤u-
nun ilerledikleri bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm
olsun! K›ymetli kardeflim! Hamd olsun, hepimiz iyiyiz. Mevlânâ Muham-
med S›ddîk “kuddise sirruh” bugünlerde, Vilâyet-i hâssa-i Muhammediy-
ye ile flereflendi. ‹smin parçalar›n› geçerek bütününe kavufldu. Bununla be-
râber, gözü dahâ yukar›lardad›r. Oradan çok fleyler edindi. Geri dönmesi
umulur. Allahü teâlâ, diledi¤ini rahmetine kavufldurmakdad›r. Kendi hâl-
lerinizi ve tarîkate girmifl olan ve girmekde olan kardefllerin hâllerini ya-
z›n›z! Birkaç günü orada do¤ru yolda geçiriniz! Vesselâm.
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242
‹K‹YÜZKIRK‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Bedî’uddîne yaz›lm›fld›r. Zikr-i zât ve zikr-i nefy-ü is-
bât bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât ve selâm olsun. Size ve bütün din
kardefllerime hayrl› düâlar olsun!

K›ymetli kardeflim! Dervîfl Muhammed, flerefli mektûbunuzu getirdi. Biz-
leri sevindirdi. Kendinizi kusûrlu gördü¤ünüzü ve niyyetlerinizi ve ibâdet-
lerinizi be¤enmedi¤inizi yaz›yorsunuz. Allahü teâlâ, bu görüflünüzü artd›r-
s›n ve be¤enmemenizi ço¤alts›n! Bu yolda, bu iki ni’met ifllerin temelidir.

Süâl: ‹sm-i zât ile ne zemâna kadar çal›fl›laca¤›n› soruyorsunuz. Bu is-
me devâm etmekle, ne mikdâr perdelerin ortadan kalkaca¤›n› ve nefy-ü is-
bât ne vakte kadar yap›l›r ve bu mubârek kelime ile nelere kavuflulur ve ne
kadar perde kalkar diyorsunuz?

Cevâb: (Zikr) demek, gafleti gidermek demekdir. Bafllang›cda da, yo-
lun sonunda da, insan›n zâhiri, ya’nî bedeni, gafletden kurtulamaz. Bunun
için, zâhir her zemân zikre muhtâcd›r. Ba’z› zemân, ism-i zât olan (ALLAH)
kelimesi ile zikr, dahâ fâideli olur. Ba’zan da, nefy-ü isbât zikri, ya’nî ke-
lime-i tevhîd söylemek dahâ uygun olur. Bât›na, ya’nî kalbe gelince, bura-
da da, gaflet büsbütün gidinceye kadar zikr etmek elbette lâz›md›r. fiu ka-
dar var ki, bafllang›cda, herkesin bu iki zikre devâm etmesi lâz›md›r. Yolun
ortas›nda ve sonunda, bu iki zikr flart de¤ildir. Kur’ân-› kerîm okumakla ve
nemâz k›lmakla da gaflet giderilebilirse, bunlarla da olur. Yolda olanlara,
Kur’ân-› kerîm okumak, sonda olanlara ise, nâfile nemâzlar› k›lmak dahâ
uygundur.

fiunu da biliniz ki, ancak Zât-i teâlâya kavuflmak istiyenler için, Zât-i te-
âlân›n ismlerle ve s›fatlar› düflünmekle birlikde hâz›r olmas› da, gaflet sa-
y›l›r. Bu gafleti yok etmeleri lâz›md›r. Ötelerin ötesine ilerlemelidirler. Fâ-
risî beyt tercemesi:

Dost ayr›l›¤›, az olsa da, az de¤ildir.
Gözde, k›l parças› da olsa, çok görünür.

Rü’yâlar› yazm›fls›n›z. Bundan önce de bildirmifldim ki, bunlar müjde-
cidirler. Müjde edilen fleylerin meydâna ç›kmalar› zemân›, dahâ gelmemifl-
dir. Bekleyiniz ve çal›fl›n›z! Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada!

Vesselâm.

_________________

Ey, insan ad›n› tafl›yan varl›k,
Kendine gel, uyan gafletden art›k!

Se’âdet yolun, göremezsen nâdân,
Niye vermifl sana, bu akl› Yezdân?
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243
‹K‹YÜZKIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Eyyûba yaz›lm›fld›r. Tarîkat-i aliyye-i Nakflibendiyye-
yi tergîb etmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ve Peygamberine salâtü selâm ederim. Sizlere ve
bütün mü’minlere iyi düâlar ederim.

K›ymetli kardeflim! Çeflidli mektûblar›n›z ile, birkaç def’a nasîhat iste-
diniz. Fekat, bu afla¤›l›¤›m› düflünerek, kendi çöküntülerime bakarak, ce-
vâb yazma¤a kalk›flamad›m. Fekat, tekrâr istedi¤iniz için, bir kaç fley yaz-
ma¤a kendimi zorluyorum.

‹nsanlara önce lâz›m olan, herkesin birinci vazîfesi, emrlere uymak ve
yasaklardan kaç›nmakd›r. Haflr sûresinin yedinci âyetinde meâlen, (Resû-
lümün getirdiklerini al›n›z ve yasak etdiklerinden kaç›n›z!) buyuruldu.
Bu âyet-i kerîme, islâmiyyete uyman›n lâz›m oldu¤unu göstermekdedir.

Zümer sûresinin üçüncü âyetinde meâlen, (Biliniz ki, Allahü teâlâ, hâ-
lis olan din ister) buyuruldu. Böylece, herkese, ihlâs kazanmas› emr olun-
du. Fenâ hâs›l olmad›kça, ihlâs elde edilemez. Zât-i ilâhî sevilmedikce ih-
lâs›n varl›¤› düflünülemez. Fenây› hâs›l eden ve insan›, Zât-i ilâhînin sev-
gisine kavuflduran fley de, tesavvuf yolunda ilerlemekdir. Görülüyor ki, bu
yolda ilerlemek, herkese lâz›m olmakdad›r. Çünki, ihlâsa kavuflmak, her-
kese lâz›md›r. Yüksek mertebeleri ve bu mertebelere ulafld›rmalar› bak›-
m›ndan, tesavvuf yollar› çeflidlidir. Bunlar aras›nda, sünnet-i seniyyeye uy-
ma¤› ve islâmiyyete yap›flma¤› emr edenleri seçmek dahâ iyi ve uygundur.
Bu yol da, Ebû Bekr-i S›ddîk›n yoludur “kaddesallahü teâlâ esrârehümül
aliyye”. Çünki bu yolun büyükleri, bu yolda, sünnet-i seniyyeye yap›flm›fl-
lar, bid’atden sak›nm›fllard›r. Elden geldi¤i kadar ruhsatla ifl görme¤e
izn vermezler. Ruhsat verilen ifller, kalbe fâideli görünseler de, bunlara izn
vermezler. Azîmet olan ifller, kalbe zararl› görünseler de, azîmetle ifl gör-
me¤i elden b›rakmazlar. Ahvâl ve mevâcîdi, islâmiyyet terâzîsi ile ölçer-
ler. Zevkleri ve ma’rifetleri, din bilgilerinin hizmetcileri bilirler. Çok k›y-
metli cevâhir gibi olan f›kh bilgilerini, ceviz ve cam parçalar› gibi de¤er-
siz olan vecd ve hâl ile, çocuklar gibi de¤iflmezler. Tesavvufcular›n, ma’nâ-
s›z sözlerine k›ymet vermez, aldanmazlar. (Nass)› b›rak›p (Fuss)a ba¤lan-
mazlar. [Ya’nî f›kh bilgilerini b›rak›p, (Füsûs) kitâb›na ba¤l› kalmazlar.]
Medînede olan fütûhâti b›rak›p, (Fütûhât-i Mekkiyye)ye sar›lmazlar.
[Ya’nî ço¤u Medîne-i münevverede gelmifl olan f›kh bilgilerini b›rak›p da,
Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin (Fütûhât-i Mekkiyye) ad›ndaki kitâ-
b›nda yaz›l›, f›kh bilgilerine uym›yan, ma’rifetlere sar›lmazlar.] Bunun için,
bu büyüklere hâs›l olan hâller gelip geçici de¤ildir. Gafletsiz geçen vakt-
leri çok uzun sürer. [Allahü teâlâdan baflka herfleye (Mâ-sivâ) denir.]
Mâ-sivâ sevgisi, kalblerinden öyle silinmifldir ki, mâ-sivây› düflünmek
için bin sene u¤raflsalar, kalblerine getiremezler. Baflkalar›na flimflek gi-
bi çak›p geçen (Tecellî-i zâtî) bu büyüklerden hiç ayr›lmaz. Çabuk biten
huzûra hiç k›ymet vermezler. Nûr sûresinin otuzyedinci âyetinde meâlen,
(Ticâret, sat›fl yapmak, o büyük insanlar›, Allah› hât›rlamakdan al›koymaz)
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buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede buyurulan kimseler bunlard›r. Böyle olmak-
la berâber, bu büyüklerin yolu, yollar›n en k›sas›d›r. Elbette kavuflduru-
cudur. Baflka yollar›n sonunda ele geçenler, bu büyüklere bafllang›cda ve-
rilir. Bunlar›n kalbleri, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” mubârek
kalbine ba¤l›d›r. Kalblerini ba¤l›yan bu zincir, bütün baflka meflây›h›n ba¤-
lar›ndan üstündür. Fekat herkesin akl›, bu büyüklerin ald›¤› zevk› anl›ya-
maz. Bu yolda bulunan k›sa görüfllü kimseler bile, bunlar›n yükseklikle-
rine inanamazlar. Fârisî beyt tercemesi:

Kötülerse, anlamayan bu büyükleri e¤er,
Hâflâ! Bu iftirâd›r; cevâb vermesem de¤er.

Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” hazretleri buyurdu ki, (Bu yük-
sek zincirin halkalar› olan büyükler, her gösterifl yapanlara, oynayanlara ben-
zetilemezler. Onlar›n kazanclar› çok yüksekdir). Fârisî beyt tercemesi:

Yaz›k olur aç›klamak onu,
gizli kals›n gönül aflk› gibi.

Fekat gösterdim ki, yol bulalar,
bulmay›p üzülmeden ye¤itler.

Bu büyüklere “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” verilen ni’metler-
le ve üstünlükleri ile defterler doldurulsa, sonsuz denizler yan›nda bir
damla gibi olur. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Aran›lan hazîneden niflân verdim sana.

Do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafân›n izinde olanlara selâm
olsun “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekme-
lühâ”!

244
‹K‹YÜZKIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Sâlih-i Külâbîye yaz›lm›fld›r. Hâlinin
harâb oldu¤unu bildiren mektûbuna cevâbd›r:

K›ymetli kardeflim hâce Muhammed Sâlihin mubârek mektûbu geldi.
Hâllerinin harâb oldu¤u yaz›l› idi. Ondan dahâ çok harâb olmas›n› umar›z.
Bu harâbl›klar›n sonunun nereye varaca¤›n›, k›ymetli o¤lum Muhammed
Sâd›ka “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bugünlerde yazm›fld›m. Ora-
dan aray›n›z. Orada kalman›z›n, arkadafllar için fâideli oldu¤unu anlad›n›z-
sa, e¤er uygun görürseniz birkaç gün dahâ kal›n›z! Bu fakîr de bugünler-
de mubârek Dehli flehrine yolculuk yapmak üzereyim. ‹stihâreler ve tevec-
cühler, bu yolculu¤u gösterdi. Bu makâm› olgun o¤luma ihsân eylediler.
Kendi vilâyeti içine ald›lar. Fakîr burada müsâfirler gibi, onun vilâyetinde
oturmakday›m. Bu yüksek yola girmifl olan kardefllere ve önce mîr Seyyid
Mürtezâya ve mevlânâ fiükrüllah ile mîr Seyyid Nizâma düâlar ederim. O¤-
lum Hâce Muhammed Sâd›k ve di¤er kardefllerimiz size ve arkadafllar›n›-
z›n hepsine düâ ederler.
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245
‹K‹YÜZKIRKBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Seyyid Enbiyâya yaz›lm›fld›r. Zikri, Fenâ ve Bekây› ve Ebû
Alî Sînây› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ve yüce Peygamberine “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” salât ve selâm olsun! Size ve bütün müslimânlara düâ ederim.
Gönderdi¤iniz k›ymetli mektûb geldi. Bizleri sevindirdi. Nefyü isbât zik-
rinin yirmibire ulafld›¤›n›, fekat devâm hâs›l olmad›¤›n›, ara s›ra flü’ûrsuz-
luk oldu¤unu yaz›yorsunuz.

Sevgili yavrum! Zikr etmenin flartlar›ndan bir flart eksik olmal›d›r ki, o
say›ya ç›kd›¤›n›z hâlde bir te’sîri görülememifldir. Görüfldü¤ümüz zemân hâ-
t›rlat›n›z da uzun anlat›r›m, ‹nflâallahü teâlâ.

Süâl: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” iflini sona getirdikden sonra,
(Zikr söylemek laklakad›r. Ya’nî fâidesizdir. Kalb ile zikr etmek vesvese-
dir. Ya’nî fâidesiz düflüncedir. Rûhun zikr yapmas›, flirk olur. S›r denilen la-
tîfenin zikri de küfrdür) buyurdu. Bu söz ne demekdir?

Cevâb: Zikrde, bir zikr eden, bir de zikr olunan vard›r. Hangi zikr olur-
sa olsun, zikr edenin ve zikrin zikr olunanda yok olmalar› için yap›l›r. Ya’nî
zikr eden ve zikr yok olacaklar, yaln›z, zikr olunan kalacakd›r. Bunun için,
zikre laklaka, vesvese, flirk ve küfr buyurmufldur. Fârisî iki beyt tercemesi:

Dostdan seni geri b›rakmas›n,
o fley, küfr veyâ îmân olsa da,

seni bu yolda oyalamas›n,
hiçbirfley, mâh-i cihân olsa da!

Zikre böyle çirkin ismler verilmesi, Fenâ ve Bekâ hâs›l olmadan önce-
dir. Çünki, Fenâ ve Bekâ hâs›l oldukdan sonra, zâkirin varl›¤› ve zikr etme-
si, hiç çirkin de¤ildir. Bu sözümüzde, anlafl›lamayan yer kald› ise, bulufldu-
¤umuz zemân, yine sorunuz. Çünki, mektûbla bundan fazlas› aç›klana-
maz. fiunu da bildirelim ki, bu sözü, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
hazretlerinin söyledi¤ini ve hele iflini sona erdirdikden sonra söyledi¤ini san-
mak do¤ru birfley de¤ildir.

Süâl: fieyh Ebû Saîd-i Ebül-hayr, Allahü teâlâya kavuflduran bir vâs›ta
bildirmesini Ebû Alî Sînâdan istedi. ‹bni Sînâ da, (Görünüflde müslimân ol-
ma¤› b›rak. Tâm kâfir ol) dedi. fieyh hazretleri, Aynülkudât-› Hemedânî-
ye yazarak, (Bir sene ibâdet etseydim, ibni Sînân›n sözünden etdi¤im isti-
fâdeyi elde edemezdim) dedi. Aynül-kudât da buna, (E¤er anlamasayd›n,
o zevall› gibi kötülenir ve ayblan›rd›n) diye cevâb yazd›. Bunun aç›klama-
s›n› istiyorsunuz?

Cevâb: Tam veyâ hakîkî küfr, ikili¤i kald›rmak demekdir. Çoklu¤un, ya’nî
mahlûklar›n görünmemeleridir. Bu da, Fenâ makâm›d›r. Bu makâm›n üs-
tünde, hakîkî islâm makâm› vard›r ki, Bekâ makâm›d›r. Küfr-i hakîkî, is-
lâm-› hakîkîden çok afla¤› derecedir. ‹bni Sînâ, k›sa görüfllü oldu¤u için, is-
lâm-› hakîkîye yol göstermedi. Sözün do¤rusu fludur ki, onun küfr-i hakî-
kîden de haberi yokdur. Bu sözü, a¤›zlardan alarak, baflkalar›na uyarak söy-
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lemifl ve yazm›fld›r. Onun, görünüflde müslimân olmakdan baflka birfleyi yok-
dur. Sonunda, felsefe pisliklerinde kalm›fld›r. ‹mâm-› Muhammed Gazâlî
“rahmetullahi aleyh”, onun kâfir oldu¤unu bildiriyor. Do¤rusu da, onun fel-
sefeye dayanan bilgileri, islâmiyyetin temel bilgilerine uygun de¤ildir. fiu-
nu da bildirelim ki, fleyh Ebû Saîd “rahmetullahi aleyh”, Aynül-kudâtdan
“kuddise sirruh” çok zemân önce idi. Ona mektûb yazmas› nas›l olabilir?
Anlafl›lam›yan yer kald› ise görüfldü¤ümüz zemân sorunuz! Vesselâm.

246
‹K‹YÜZKIRKALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kuddise sirruh” yaz›lm›fld›r.
Arad›¤› makâma kavufldu¤u ve kemâl ve tekmîl mertebeleri ve zemân ze-
mân olan gevflekli¤in sebebi bildirilmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd ol-
sun. Peygamberlerin efendisine ve Onun temiz Âlinin ve Eshâb›n›n hepsi-
ne salât ve selâm olsun! Arka arkaya gelen k›ymetli mektûblar›n›z bizleri çok
sevindirdi. Oraya giden bulunmad›¤› için, herbirine ayr› ayr› cevâb gönde-
rilemedi. Afv›n›z› dilerim. Mîr Dâvüd ile gönderdi¤iniz mektûb geldikden
sonra, bir sabâh nemâz›ndan sonra kardefllerimizin aras›nda oturmufldum.
‹steyerek veyâ istemeyerek sizi düflündüm. Eskiden kalanlardan görülebi-
lenlerin de yok olmas› için ve his olunan karanl›klar›n ve bulan›kl›klar›n gi-
derilmesi için çal›fld›m. Hilâl fleklindeki kemâliniz, tâm bedr hâline geldi. Hi-
dâyet güneflinde bulunanlar›n hepsi bu tâm ay üzerinde göründü. Öyle ol-
du ki, aran›lan ve umulan kemâllerden, verilmedik hiçbiri kalmad›. Kab›n ala-
bildi¤i kadar dolduruldu. Bundan sonra, yavafl yavafl dahâ da al›r. Bu hâlin
Âlem-i misâldeki görüntüsü, uzun zemân karfl›mda kald›. Böylece, do¤rulu-
¤u iyice anlafl›ld›. Bundan dolay› Allahü teâlâya hamd olsun! Bu ni’mete ka-
vuflaca¤›n›z›, dahâ önce gördü¤ünüz bir rü’yâ haber vermifldi. Bu kavuflma-
¤› çok istiyordunuz. Allahü teâlâya hamd olsun ve flükr olsun ki, size karfl›
olan borcumu temâm ödemifl oldum. Sözümü yerine getirmifl oldum. Bu ke-
mâle uygun olarak, tâliblere çok fâideli olaca¤›n›z› ve oralarda, çöllerde bu-
lunanlar›n bile, mubârek varl›¤›n›zla nûrlanacaklar›n› ümmîd ederim.

Aras›ra çal›flman›zda gevfleklik oldu¤unu yaz›yorsunuz. Afl›r› kabz hâli-
nin buna sebeb oldu¤u görünüyor. Sizin kabz hâliniz, çok ve uzun sürdü¤ü
için bundan hâs›l olan durgunluk da uzun sürmekdedir. Bununla berâber,
ibâdetleri yapmak ve vazîfeleri yerine getirmek için kendinizi zorlay›n›z!

Bu sene, yüksek bilgiler ve k›ymetli ma’rifetler ihsân edildi. Bunlar› bil-
diren iki müsveddeyi kardeflimiz mevlânâ Muhammed Emîn götürdü.
Orada, Hâcemiz hazretlerinin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Ru-
bâ’›yyât)lar›ndan birkaç›n›n aç›klamas› vard›r. O rubâ’îleri Fîrûzâbâdda-
ki kardefllerimiz okurken yazm›fld›m. Rubâ’îleri aç›klarken vahdet-i vücûd
bilgileri de yaz›ld›. Âlimlerin sözleri ile Sôfiyyenin vahdet-i vücûd sözleri
birbirlerine uygun getirildi. ‹ki taraf›n ayr›l›¤› yaln›z sözde b›rak›ld›. Müs-
veddelerden ikincisi, k›ymetli o¤lum Muhammed Sâd›ka yaz›lan bir mek-
tûbdur. Çok uzun ve genifl yaz›lm›fld›r. Bu bilgilerin derecelerinin yüksek-
li¤i okundu¤u zemân anlafl›l›r. Bir yerinde flübheye düflerseniz sorunuz!
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247
‹K‹YÜZKIRKYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed hazretlerine yaz›lm›fld›r. Alla-
hü teâlân›n varl›¤›n› gösteren, yine kendisi oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlây› delîlsiz, vesîlesiz olarak tan›d›m. Dahâ do¤rusu, delîlleri,
Allahü teâlâ vâs›tas› ile tan›d›m. Çünki, herfleyin delîli, herfleyin varl›¤›n› gös-
teren Onun varl›¤›d›r. Onu gösteren birfley yokdur. Çünki delîl olan›n, gös-
terenin, gösterilenden dahâ çok meydânda olmas› lâz›md›r. Ondan dahâ aç›k-
da ne vard›r? Çünki herfley, Onunla meydândad›r. Herfleyin varl›¤› On-
dand›r. O, kendini de, herfleyi de göstermekdedir. Bunun içindir ki, Rabbi-
mi, Rabbim vâs›tas› ile tan›d›m ve herfleyi Onunla tan›d›m deriz. Böyle ol-
du¤u münâzara ilmindeki (Limmî) üsûlü ile anlafl›lmakdad›r. Âlimlerin ço-
¤una göre (‹nnî) delîli ile anlafl›l›r. [(Limmî), Limmeli ya’nî (Niçinli) demek-
dir. Niçin sorular›n› cevâbland›rmak lâz›m olur. ‹nnî, inneli ya’nî (Elbette-
li) demekdir.] Belli oldu¤u için, niçin deme¤e lüzûm yokdur. Delîlin Limmî
veyâ innî olmas› görüfl ayr›l›¤›ndand›r. Do¤rusu ise, burada delîl araman›n
yeri yokdur. Çünki, Allahü teâlân›n varl›¤› meydândad›r. Meydânda olma-
s›nda hiç flübhe yokdur. Herfleyden dahâ aç›kd›r. Ancak, kalbi hasta, gözün-
de perde olan anormal kimse göremez. Herfley, aç›kdaki befl duygumuz ile
anlafl›l›r. Hepsinin varl›¤›, Allahü teâlâdand›r. Böyle oldu¤unu anlam›yan-
lar›n ço¤u, hasta kimselerdir. Onlar›n hasta olmas›, böyle olmas›na zarar ver-
mez. Size ve do¤ru yolda olanlar›n ve Muhammed aleyhisselâm›n izinde gi-
denlerin hepsine selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”!

248
‹K‹YÜZKIRKSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn-i Ahmed hazretlerine “kaddesallahü te-
âlâ sirrehul’azîz” yaz›lm›fld›r. Peygambere tâm tâbi’ olanlar›n, onlar›n bü-
tün olgunluklar›na kavuflacaklar› ve hiçbir Velînin hiçbir Nebî derecesine
ç›kam›yaca¤› bildirilmekdedir:

Bizi bu hâle kavuflduran Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ bize
do¤ru yolu göstermeseydi, biz bulamazd›k. Allahü teâlân›n Peygamberle-
ri do¤ru yolu göstermek için gelmifldir “salevâtullahi teâlâ ve teslîmâtü süb-
hânehü aleyhi ve alâ etbâ’›him ve ensârihim ve a’vânihim ve hazeneti es-
rârihim”.

Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” uyanlar›n en üstünle-
ri, onlara, çok uyduklar› ve afl›r› sevdikleri için, dahâ do¤rusu, yaln›z Al-
lahü teâlân›n lutfü ve ihsân› olarak, izinde bulunduklar› Peygamberlerin,
bütün kemâlât›n›, üstünlüklerini, kendilerine çekerler. Büsbütün onlar
gibi olurlar. O kadar benzerler ki, yaln›z uyan ve uyulan, önce olan sonra
olan ayr›l›¤›ndan baflka, aralar›nda hiç ayr›l›k kalmaz. Böyle olmakla be-
râber, uyanlardan hiçbiri, Peygamberlerin en üstününe uyanlardan olsa da,
hiçbir Peygamberin, Peygamberlerin en afla¤›da olan›n›n bile, derecesine
yükselemez. Bunun içindir ki, Peygamberlerden sonra, bütün insanlar›n en
üstünü olan, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretleri, Peygamber-
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lerin derecesi en afla¤›da olan›ndan da çok afla¤›dad›r. ‹flte bunun için,
Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” mebde-i te’ayyünleri ve rableri olan
[ya’nî onlar› terbiye eden, yetifldiren] ismler, asldan, kaynakdand›r. Ümmet-
lerin en üstünleri olsun, en afla¤›lar› olsun, hepsinin mebde-i te’ayyünleri
ve rableri olan ismler, o asllar›n çeflidli z›lleri, görüntüleridir. Asl ile göl-
gesi nas›l müsâvî olabilir? Sâffâti sûresinin yüzyetmiflbirinci âyetinde me-
âlen, (Elbette kelimemiz, çok önce yap›ld›. Ya’nî Levh-i mahfûzda, Peygam-
berlerimiz için yazd›k. Onlara elbette yard›m olunacakd›r. Onlar›n yolun-
da gidenler, gâlib olacaklard›r) buyuruldu. Allahü teâlân›n zât›n›n tecellî-
si, yaln›z Peygamberlerin sonuncusuna olur “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât vetteh›yyât”. Bu yüce Peygamberin yolunda gidenlerin yüksek-
leri de, bu tecellîden pay al›r. Fekat, bu söz, baflka Peygamberlere zât›n te-
cellîsi olmaz, bu ümmetin yükseklerine olur demek de¤ildir. Böyle düflün-
mekden Allahü teâlâ korusun! Bu söz, Evliyân›n Peygamberlerden dahâ
üstün oldu¤unu anlatm›yor. Çünki, bu tecellî, o yüce Peygambere olur
demek, bütün Peygamberlere de onun vâs›tas› ile, Ona uyduklar› için olur
demekdir “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”. Bu tecellî, bütün Pey-
gamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” o yüce Peygamberin “aleyhi
ve alâ âlihissalâtü vesselâm” arac›l›¤› ile olur. Bu ümmetin Evliyâs›n›n
büyüklerine ise, Ona “aleyhissalâtü vesselâm” uyduklar› için bu tecellînin
z›lleri nasîb olur. Peygamberler, bu büyük ni’metin sofras›nda Onunla
birlikde oturmakdad›rlar “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât”. Ev-
liyâ ise, o sofran›n art›klar›n› yiyen hizmetcilerdir. Sofras›nda oturanla, ar-
t›k yiyen hizmetçi aras›nda çok fark vard›r. Bu makâm tesavvuf yolcular›-
n›n ayaklar›n›n kayd›¤› yerlerden biridir. Bunu aç›klamak ve flübheleri
gidermek için, bu fakîr [ya’nî imâm-› Rabbânî hazretleri] kitâblar›nda,
mektûblar›nda çeflidli bak›mlar› bildirmifldir. Sözün do¤rusu, bu mektûb-
da, Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile yaz›lm›fl oland›r. Ma’lûm-i flerîfiniz
olsun ki, bu tecellî her ne kadar o yüce Peygamberin “aleyhi ve alâ âlihis-
salevatü vetteslîmât” arac›l›¤› ile bütün Peygamberlere “aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât” hâs›l olmufl ise de, bu üstün vilâyet onlar›n ümmetlerinin Ev-
liyâs›na nasîb olmam›fld›r. Bu tecellîye kavuflmam›fllard›r. Bunlar›n aslla-
r›na nasîb olan tecellî, arac› ile ve görüntü olarak olunca, z›llere, art›kla-
ra ne kalabilir. Bunlar› aç›k keflfle anl›yoruz. Akl yolu ile de¤il.

Yukar›da bildirdik ki, Peygamberlere uyanlar›n büyükleri, onlar›n üs-
tünlüklerinin hepsini kendilerine çekerler. Bu üstünlükler, uyduklar› Pey-
gamberin üstünlükleridir. Her Peygamberin üstünlü¤ü demek de¤ildir.
Kendi Peygamberlerinin vilâyetinden pay al›rlar. Zât-i ilâhînin tecellîsi, üm-
metler aras›nda, yaln›z bu ümmete olmakdad›r. Bunun için, ümmetlerin en
hayrl›s› olmufllard›r. Bu ümmetin âlimleri, Benî ‹srâîlin Peygamberleri gi-
bi olmufldur. Bu, Allahü teâlân›n öyle ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Onun
ihsânlar› pek çokdur.

Bu vilâyetin üstünlüklerinden biraz yazmak istedim. Vakt dar oldu-
¤undan ve kâ¤›d yetiflmedi¤inden yaz›lamad›. Allahü teâlân›n lutfü ve ih-
sân› olarak, ilmler, ma’rifetler ya¤mur gibi ya¤makdad›r. fiafl›lacak gizli bil-
gilerin incelikleri aç›klanmakdad›r. Bu gizli ve ince bilgileri yaln›z, k›ymet-
li o¤ullar›ma, anlayabildikleri kadar aç›klamakday›m. Sevdiklerimiz birkaç
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gün huzûrdad›r. Birkaç gün de, gaybet hâlindedirler. Bunun için, Velî hiç-
bir Sahâbînin mertebesine ulaflamaz demifllerdir. Size kavuflmak arzûmuz
çokdur. Bu afla¤› kimseye yazd›¤›n›z mubârek mektûbunuz gelerek fleref-
lendik. Amellerini, ibâdetlerini kusûrlu görmek, Allahü teâlân›n ni’metle-
rinin en büyüklerindendir. Fekat, hâllerin orta derecede olmas›, her iflde
güzeldir. S›n›r› aflmak, pekaz yapmak gibi, adâletden uzakd›r. Size ve do¤-
ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde bulunanlara selâm
olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevât vetteslîmât”!

249
‹K‹YÜZKIRKDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Dârâba yaz›lm›fld›r. Gelmifl ve gelecek bütün varl›k-
lar›n en üstününe uyman›n fazîletlerini bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i, sevdi¤i kullar›na selâm olsun!
Âh›retde azâblardan kurtulmak ve sonsuz se’âdete kavuflmak, ancak geç-
mifl ve gelecek bütün varl›klar›n en üstününe uymakla olur “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”. Bunun için, Ona uy-
makla, (Mahbûbiyyet makâm›)na eriflirler. Onun yolunda bulunmakla,
Allahü teâlân›n zât›n›n tecellîsine kavuflurlar. Onun izinde ilerlemekle, bü-
tün mertebelerin en üstünü olan ve Mahbûbiyyet makâm›ndan sonra hâ-
s›l olan, (Abdiyyet) mertebesine ulafl›rlar. Onun izinde ilerliyenlerin büyük-
leri, ‹srâîl o¤ullar›n›n Peygamberlerine benzetildi. Peygamberlerin en üs-
tünleri olan ülül’azm Peygamberler “salevâtullahi aleyhim ecma’în” Onun
yolunda olma¤› istemifllerdir. Mûsâ “aleyhisselâm” Onun zemân›nda bu-
lunsayd›, Onun yoluna girmekden baflka birfley yapmazd›. Îsâ aleyhisselâ-
m›n gökden inece¤i ve Allahü teâlân›n sevgilisine ümmet olaca¤› herkesin
bildi¤i bir fleydir. Onun ümmeti, Onun yolunda bulunduklar› için, üm-
metlerin en iyileri oldular ve Cennetdekilerin ço¤u bunlar oldu. Ona uy-
duklar› için, âh›retde, bütün ümmetlerden önce Cennete girecekler, Cen-
net ni’metlerine kavuflacaklard›r. Böyle dahâ nice üstünlükleri vard›r. Bu-
nun için, O yüce Peygamberin sünnetine uyunuz ve ahkâm-› islâmiyyeye
yap›fl›n›z! Ona ve Onun Peygamber kardefllerinin hepsine en üstün düâlar
ve en yüksek selâmlar olsun!

Ayr›ca fleyh ‹smâ’îl, size havâle olunur. Kendisi, ma’rifetler sâhibi hâc›
Abdülhakk›n ahbâblar›ndand›r. Vesselâm.

250
‹K‹YÜZELL‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r.
Tesavvuf yolundaki hâlleri ve hacc›n flartlar›ndan birinin, yolun tehlüke-
siz olmas› oldu¤u bildirilmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâya hamd olsun. Onun yüce Pey-
gamberine ve Âline ve Eshâb›na salât ve selâm olsun! Din ve dünyân›z›n
iyi olmas› için düâ ederim. Biz fakîrler çok iyiyiz. Allahü teâlâya hamd ol-
sun! Sizin de âfiyetde olman›z› Allahü teâlâdan dilerim. K›ymetli mektû-
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bunuz geldi. (Önce olan zevkleri ve ferâhl›klar› flimdi kendimde bulam›yo-
rum. Bunun için, eski derecelerimden düfldü¤ümü anl›yorum) diyorsunuz.

Kardeflim! Önceki hâller, vecd ve simâ’ sâhiblerinin hâlleri gibi idi. Bu
hâller, cesedde hâs›l oluyordu. fiimdi hâs›l olan hâller ile cesedin ilgisi pe-
kazd›r. Dahâ çok kalbe ve rûha ba¤l›d›rlar. Bunu anlatabilmek için, uzun
aç›klamak ister. K›sacas›, flimdiki hâller, önceki hâllerden katkat üstündür.
Bunlardan zevk duyamamak, tat alamamak, zevk ve tat almakdan dahâ üs-
tündür. Çünki, büyüklere “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” olan ba¤-
l›l›k, insan› ne kadar cehâlete çeker, ne kadar hayrete düflürürse, o makâm-
daki câhilli¤e (Ma’rifet) denilir. Anl›yamama¤a da idrâk etmek, anlamak
denir.

Nisbetin [ba¤l›l›¤›n], önce olan tad›, te’sîri flimdi kalmad› diyorsunuz.
Evet, flimdi, rûha olan te’sîri artm›fld›r. Fekat, herkes bunu anl›yamaz. Ne
yapal›m ki siz, bu fakîrin yan›nda az bulundunuz. Nasîb olan ilmleri, ma’ri-
fetleri az iflitdiniz. Allahü teâlâ ihsân eder de, ikinci olarak buluflulursa, bir-
kaç gün birarada kal›r›z.

Süâl: (Yol ve yiyecek paras› olan kimsenin bu zemânda, hac yapmak için,
Mekke-i mükerremeye gitmesi farz olur mu, olmaz m›?) diyorsunuz.

Cevâb: Yavrum! F›kh kitâblar›nda, buna cevâb olarak gelen haberler çok
çeflidlidir. Bunlar aras›nda, f›kh âlimi Ebülleys-i Semerkandînin “rahme-
tullahi aleyh” fetvâs› seçilmifldir. Bunun bildirdi¤ine göre, yolda ölüm,
hastal›k tehlükesi ve düflman korkusu olmad›¤› düflüncesi çok ise, gitmek
farz olur. Böyle zan etmesi çok de¤ilse, farz olmaz. Fekat, bu flart, hacc›n
edâs›n›n, gitmenin flart›d›r. Hacc›n vücûbünün ya’nî farz olmas›n›n flart› de-
¤ildir. En do¤ru haber de budur. Bu sebeble gidemiyenin, hac paras›n› b›-
rakarak, baflkas›n›n gönderilmesi için vas›yyet etmesi vâcibdir. Vakt dar ol-
du¤undan, geri kalan süâllerinizi cevâbland›ramad›m. Baflka zemân yaza-
r›m. Vesselâm.

251
‹K‹YÜZELL‹B‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Eflrefe yaz›lm›fld›r. Dört halîfenin
üstünlüklerini ve Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberine ve temiz Ehl-i
beytine ve Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm olsun “salevâtullahi aleyhi ve
alâ Âlihi ve Eshâbih”! Din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim.

K›ymetli kardeflim! Birkaç flafl›lacak bilgi ve iflitilmemifl gizli fleyler ve ce-
nâb-› Hakk›n ihsân etdi¤i hofl fleyleri bildirece¤im. Bunlar›n ço¤u, fieyhay-
n›n [ya’nî, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin] ve hazret-i Osmân-›
Zinnûreynin ve Allah›n arslan› hazret-i Alînin üstünlüklerini ve yükseklik-
lerini göstermekdedir. K›sa anlay›fl›ma göre yaz›yorum. Dikkatle dinleyi-
niz! Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü an-
hümâ”, Muhammed aleyhisselâm›n yüksekliklerine ve vilâyet-i Mustafâvî-
nin derecelerine kavuflduklar› gibi, vilâyet bak›m›ndan, hazret-i ‹brâhîm
aleyhisselâma ve insanlar› dîne ça¤›rmak bak›m›ndan da, Mûsâ aleyhisse-
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lâma ba¤l›d›rlar. Hazret-i Alî ise, her iki bak›mdan da, hazret-i Îsâ aleyhis-
selâma ba¤l›d›r. Hazret-i Îsâ, rûhullahd›r ve kelimetullahd›r. Bunun için ken-
disinde vilâyet yüzü, Peygamberlik yüzünden dahâ kuvvetlidir. Hazret-i Alî
de, Ona ba¤l› oldu¤u için, Onda da, vilâyet yüzü dahâ kuvvetlidir. Dört Ha-
lîfenin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” mebde-i te’ayyünleri [ya’nî rab-
leri, kendilerini yetifldiren], ilm s›fat›d›r. Topluca veyâ aç›kca çeflidli yön-
lerden ayr›l›rlar. Bu s›fat, topluluk bak›m›ndan, Muhammed aleyhisselâm›n
terbiyecisidir. Genifllik bak›m›ndan ise, ‹brâhîm aleyhisselâm›n rabbidir. Her
iki bak›mdan ise, Nûh aleyhisselâm›n rabbidir. Mûsâ aleyhisselâm›n rabbi,
kelâm s›fat›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n rabbi, kudret s›fat›d›r. Âdem aleyhisse-
lâm›n rabbi, tekvîn s›fat›d›r.

Hazret-i Ebû Bekrle hazret-i Ömer, Resûlullah›n Peygamberlik yükü-
nü tafl›makdad›rlar. Fekat burada da, her ikisinin mertebesi ayr›d›r. Haz-
ret-i Alî, Îsâ aleyhisselâma ba¤l› oldu¤undan ve vilâyet yüzü dahâ kuvvet-
li oldu¤undan, Muhammed aleyhisselâm›n vilâyet yükünü tafl›makdad›r.
Hazret-i Osmân-› Zinnûreyn, ortada oldu¤u için, her iki yükü de tafl›mak-
dad›r. Hazret-i Mûsâ aleyhisselâma ba¤l›l›¤› dahâ çokdur. Çünki, herkesi
dîne ça¤›rmak, Peygamberlik makâm›na uygun bir ifldir. Bu ifl, bizim Pey-
gamberimizden sonra, Peygamberler aras›nda, Onda dahâ çok ve dahâ ge-
nifldir. Onun kitâb›, Kur’ân-› kerîmden sonra, gökden inen kitâblar›n en iyi-
sidir. Bunun içindir ki, Onun ümmeti, geçmifl ümmetler içinde, Cennete en
önce girecekdir. ‹brâhîm aleyhisselâm›n dîni ve milleti, bütün dinlerin ve
milletlerin en üstünü ve yükse¤i idi. Bunun için, Peygamberlerin en üstü-
nüne, Onun milletine uymak emr olunmufldur. Nahl sûresi, yüzyirmiü-
çüncü âyetinin, (Sonra, sana bildirdik ki, ‹brâhîm aleyhisselâm›n milleti-
ne tâbi’ olas›n!) meâl-i flerîfi, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Gelece¤i ha-
ber verilmifl olan hazret-i Mehdînin rabbi de, ilm s›fat›d›r. Bu da, hazret-i
Alî gibi Îsâ aleyhisselâma ba¤l›d›r. Sanki, Îsâ aleyhisselâm›n iki aya¤›ndan
biri, hazret-i Alînin bafl› üzerinde, ikinci aya¤› hazret-i Mehdînin bafl› üze-
rindedir.

Mûsâ aleyhisselâm›n vilâyeti, Muhammed aleyhisselâm›n vilâyetinin sa-
¤›ndad›r. Îsâ aleyhisselâm›n vilâyeti ise, solundad›r. Hazret-i Alî, Muham-
med aleyhisselâm›n vilâyeti yükünü tafl›d›¤› için, Evliyâ yollar›n›n ço¤u Ona
ba¤l›d›r. Vilâyetin yüksek derecelerine kavuflmufl olan ve insanlar aras›na
kar›flm›yan Evliyân›n ço¤una, hazret-i Alînin yüksekli¤i, hazret-i Ebû
Bekrle hazret-i Ömerin yüksekliklerinden dahâ çok bildirildi “rad›yalla-
hü teâlâ anhüm ecma’în”. E¤er, Ehl-i sünnet âlimleri, bu ikisinin hazret-i
Alîden dahâ üstün oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirmemifl olsalard›, bu Evli-
yân›n ço¤u, hazret-i Alînin dahâ üstün oldu¤unu bildirirlerdi. Çünki, haz-
ret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin üstünlükleri, Peygamberlerin üstünlük-
leri gibidir “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Vilâyet yolunda olanlar›n el-
leri, o üstünlüklerin eteklerine yetiflemez. Bunlar›n, nübüvvetin yükseklik-
lerinde dereceleri o kadar yüksekdir ki, keflf sâhiblerinin keflfleri, o dere-
celerin yoluna bile varamaz. Vilâyetin yüksek dereceleri, Peygamberli¤in
yüksek derecelerine ç›kabilmek için merdiven gibidir. Vâs›tan›n, arac›n›n,
aran›landan ne haberi olabilir? Baflta olanlar, sonda bulunanlardan ne
anl›yabilir? Peygamberlik zemân› çok uzaklafld›¤› için, bugün, bu sözümüz,
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çok kimseye a¤›r gelir. ‹nanmak istemezler. Fekat, ne yap›labilir? Fârisî beyt
tercemesi:

Ayna arkas›ndaki papa¤an gibiyim,
ezelî üstâd ne derse, onu söylerim.

Allahü teâlâya çok hamd ve flükrler olsun ki, bu sözlerimin hepsi, Ehl-i
sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygundur. Onlar›n sözbirli¤i ile berâ-
berdir. Onlar›n akl ile, ilm ile bulduklar›, bana keflf yolu ile bildirilmekde-
dir. Onlar›n k›saca anlad›klar›, bu fakîre genifl olarak aç›klanmakdad›r.
Resûlullaha uyarak, Peygamberlik makâm›n›n yüksek derecelerine kavufl-
durulmadan ve o yüksekliklerden doyurucu bir pay verilmeden önce, iki ha-
lîfenin üstünlüklerini, bu fakîre, keflf yolu ile bildirmemifllerdi. Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdiklerine uymakdan baflka kurtulufl yolu yok idi. Bize
do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! O, bize do¤ru yolu göster-
meseydi, biz bulamazd›k. Rabbimizin Peygamberleri hep do¤ru söylemifl-
lerdir.

Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh” ismi Cennet kap›s›n›n üzerinde ya-
z›l› oldu¤unu ö¤renince, fieyhayn hazretlerinin [ya’nî Ebû Bekr ile Öme-
rin] “rad›yallahü anhüma” Cennet kap›s›ndaki husûsiyyet ve i’tibârlar›n›n
nas›l oldu¤unu merâk etdim. Anlamak için çok u¤rafld›m. Nihâyet anlad›m
ki, bu ümmetin [ya’nî müslimânlar›n] Cennete girmeleri bu iki büyük zâ-
t›n emri ve izni ile olacakd›r. Sanki Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Cennet
kap›s›nda durup, içeri girme¤e, izn verecek ve Ömer “rad›yallahü anh” el-
lerinden tutarak içeri götürecekdir. Bütün Cennetin, sanki Ebû Bekrin “ra-
d›yallahü anh” nûru ile dolu oldu¤unu his ediyorum. Bu fakîre göre, fiey-
hayn hazretlerinin bütün Sahâbe-i kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›nda ay-
r› bir flân ve üstünlükleri vard›r. Baflka hiçbirisi, bunlara ortak de¤ildir. S›d-
dîk “rad›yallahü anh”, Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” ile sanki ayn› bir evin sâhibidir. Farklar›, bir evin iki kat› aras›nda-
ki fark gibidir. Fârûk “rad›yallahü anh” da, Ebû Bekre “rad›yallahü anh”
tufeyl olarak, bu devlethânede bulunmakdad›r. Di¤er Sahâbe-i kirâm›n,
Server-i âleme “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›nl›klar›, sünnet-i seniyye-
sine [ya’nî islâmiyyetine] uyduklar› kadar, mahalle komflusu veyâ hemfleh-
ri gibidirler. Bunlar, böyle olunca, sonra gelenlerin Evliyâs›, nerede kal›r,
art›k düflünmeli! Fârisî m›sra’ tercemesi:

Seslerini uzakdan iflitmek de büyük ni’metdir.

O hâlde onlar fieyhaynin büyüklü¤ünden ne anl›yabilirler? Her ikisinin
büyüklü¤ü, o kadar çokdur ki, Peygamberler “aleyhimüsselâm” s›ras›nda-
d›rlar. Peygamberlik makâm›ndan baflka, bütün üstünlüklerine mâlikdir-
ler. Nitekim Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer Peygamber olurdu). ‹mâm-› Ga-
zâlî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki, halîfe Ömer “rad›yallahü anh” fle-
hîd olunca, Abdüllah ibni Ömer, Sahâbe-i kirâma dedi ki: (‹lmin onda do-
kuzu, Ömer “rad›yallahü anh” ile berâber öldü). Ba’z›lar›n›n bu sözü an-
lam›yarak duraklad›klar›n› görünce, (‹lmden maksad›m Allahü teâlây›
bilmekdir. Abdest ve guslün bilgileri de¤ildir) dedi. Ömer böyle olunca Ebû
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Bekrin büyüklü¤ü nas›l anlafl›l›r ki, Ömerin bütün iyilikleri onun bir iyili-
¤idir. Böyle oldu¤u, hadîs-i flerîfde bildirilmekdedir. Ömer ile S›ddîk “ra-
d›yallahü anhümâ” aras›ndaki fark, S›ddîk ile Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” aras›ndaki farkdan ziyâdedir. Baflkalar›n›n S›ddîkdan “rad›-
yallahü anh” ne kadar afla¤›da oldu¤unu bundan anlamal›d›r. fieyhayn
“rad›yallahü anhümâ” öldükden sonra da, Peygamberimizden “sallallahü
aleyhi ve sellem” ayr› kalmad›lar. Mahflere de onlarla berâber kalk›p gide-
ce¤ini haber vermifldir. O hâlde efdaliyyet, üstünlük, Ona dahâ yak›nl›k de-
mek olup, bu da, ikisine mahsûsdur. Bu fakîrli¤im ve afla¤›l›¤›m ile, onla-
r›n yüksekli¤inden ne anl›yabilir ve söyliyebilirim ve üstünlüklerinden ne
anlatabilirim? Tozun, duman›n, günefli anlatma¤a gücü yeter mi? Bir dam-
la su, büyük denizleri söyliyebilir mi?

‹nsanlara nasîhat etmek, herkese yol göstermek için geri dönmüfl olan
Evliyâ, hem vilâyet, hem de da’vet bilgilerini ve k›ymetlerini tafl›d›klar›n-
dan, keflflerinin nûru ile ve Tâbi’în ve Tebe’i tâbi’înden ictihâd derecesi-
ne yükselen âlimler, hadîs-i flerîflerin derinliklerindeki ma’nâlar› bulup an-
lamak ile, fieyhayn›n “rad›yallahü anhümâ” kemâlât›ndan biraz anlaya-
rak, hakîkatlerinden az birfley ele geçirerek üstünlüklerini bildirmifller ve
bunda söz birli¤i hâs›l olmufldur. Bu sözlerine uym›yan keflflerin, bulufl-
lar›n yanl›fl oldu¤unu söyliyerek bunlara k›ymet vermemifllerdir. Bu iki-
sinin üstünlü¤ü Sahâbe-i kirâm aras›nda zâten flöhret bulmufldu. Meselâ,
(Buhârî-i flerîf)de Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” diyor ki,
(Biz, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda Ebû Bekr gibi
kimseyi bilmezdik. Ondan sonra, Ömeri, ondan sonra da Osmân› “rad›-
yallahü anhüm” bilirdik, onlardan sonra kimseyi kimseden üstün tut-
mazd›k). Ebû Dâvüdün bildirdi¤ine göre, yine Abdüllah ibni Ömer “ra-
d›yallahü anhümâ” diyor ki: (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
zemân›nda bizler, en üstün Ebû Bekrdir, sonra Ömer, sonra Osmân “ra-
d›yallahü anhüm” derdik).

Evliyâl›k, Peygamberlikden dahâ yüksekdir sözü, (Erbâb-› sekr)in,
[ya’nî zan ve hayâl ile konuflanlar›n] sözüdür. Ya’nî geri dönmiyen, Peygam-
berlik makâm›n›n kemâlât›ndan haberi olm›yan Evliyân›n sözüdür. Bu
fakîr birçok mektûblar›mda, uzun uzad›ya bildirdim ki, Peygamberlik, vi-
lâyetin üstündedir. Hattâ Peygamberin kendi vilâyetinin üstündedir. Sözün
do¤rusu da budur. Bunun aksini söyliyen, Peygamberlik makâm›n›n yük-
sekli¤ini bilmiyendir. Evliyâl›k yollar› aras›nda Silsile-tüz-zeheb yolu, S›d-
dîk-i ekberin “rad›yallahü anh” yolu oldu¤undan, bu yolun yolcular› uya-
n›k olur. Onun için de, yollar›n en üstünüdür. Baflka yoldaki Evliyâ, bun-
lar›n kemâlât›na nas›l yetiflebilir? Onlar›n içyüzünü nas›l anl›yabilir? Bu yo-
lun yolcular›n›n, bu iflde kârlar› müsâvîdir demek istemiyorum. Belki mil-
yonda biri böyle olabilirse ni’metdir, se’âdetdir. Peygamberimizin “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i hazret-i Mehdî, vilâyetin en yüksek de-
recesinde olaca¤›na göre, o da bu yoldan yetiflmifl ve bu yolu temâmlam›fl
ve düzeltmifl olacakd›r. Çünki bütün vilâyet yollar›, bu yoldan afla¤›d›r ve
ulafld›klar› vilâyetlerde, Peygamberlik makâm›n›n kemâllerinden az birfley
vard›r. Bu yoldan kazan›lan Evliyâl›kda ise, S›ddîk-› ekberin “rad›yallahü
anh” yolu oldu¤u için, o kemâlâtdan pekçok bulunur.
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Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gör ki, yollar aras›ndaki fark ne kadar çokdur.

Hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” vilâyetini ald›¤›, tafl›d›¤› için, geri dönmiyen ya’nî halk aras›na
kar›flm›yan, ya’nî vilâyetin kemâlât› kendilerinde fazla bulunan Evliyân›n,
meselâ Kutblar›n, Ebdâlin ve Evtâd›n terbiyeleri onun imdâd› ve yard›m›
iledir. (Kutb-ül-aktâb) ya’nî (Kutb-i medâr) onun emrinde ve terbiyesin-
dedir [ya’nî vazîfesini onun imdâd› ve yard›m› ile yapar]. Fât›ma-tüz-zeh-
râ ile Hasen ve Hüseyn de bu makâmda hazret-i Emîr “rad›yallahü anhüm”
ile ortakd›rlar.

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb›n›n hepsi “rad›-
yallahü anhüm” büyükdür. Her birini büyük bilmek ve söylemek lâz›md›r.
Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, bütün insanlar aras›ndan
beni seçdi, ay›rd›. ‹nsanlar›n en iyisini bana Eshâb olarak seçdi. Bunlar›n
aras›ndan da bana akrabâ ve yard›mc› olarak en üstünlerini ay›rd›. Bir kim-
se, Beni sevdi¤i için, bunlara hurmet ederse, Allahü teâlâ, onu her tehlü-
keden korur. Onlara hakâret ederek, Beni incitenleri de incitir). Abdüllah
ibni Abbâs buyuruyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyur-
du ki: (Eshâb›ma dil uzatanlara, onlar› sö¤enlere, Allah la’net eylesin.
Bütün meleklerin ve insanlar›n la’netleri onlar›n üzerine olsun!) Âifle-i S›d-
dîka “rad›yallahü anhâ” buyuruyor ki, Resûl “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (Ümmetimin en kötüsü, Eshâb›ma dil uzatma¤a cesâret eden-
lerdir).

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›nda olan muhârebeleri iyi sebeb-
lerden, güzel düflüncelerden ileri geldi bilmek, dünyâl›k için, menfe’at
için bilmemek lâz›md›r. Çünki, onlar›n ayr›l›¤› ictihâd ve te’vîl ayr›l›¤› idi.
Hevâ ve hevesden do¤an ayr›l›k de¤ildi. Ehl-i sünnet âlimleri hep böyle söy-
lüyor. fiu kadar var ki, hazret-i Emîr ile muhârebe edenler, hatâ etdi. Hak,
hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” taraf›nda idi. Fekat hatâlar›, ictihâd hatâ-
s› oldu¤undan, birfley denemez ve dil uzat›lamaz. (fierh-› mevâk›f) kitâb›-
na göre, Âmidî diyor ki, (Cemel ve S›ffîn vak’alar› ictihâd yüzünden idi).
Ebû fiekûr-i Sülemî, (Temhîd) kitâb›nda diyor ki, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’ate
göre hazret-i Mu’âviye ve Onunla berâber olanlar “rad›yallahü anhüm” ha-
tâ etmifllerdi. Fekat hatâlar›, ictihâd hatâs› idi). ‹bni Hacer-i Mekkî (Savâ’›k)
kitâb›nda diyor ki: (Hazret-i Mu’âviyenin hazret-i Emîr ile “rad›yallahü an-
hümâ” muhârebesi, ictihâd sebebi ile idi. Ehl-i sünnet âlimleri böyle bili-
yor). (Mevâk›f)› flerh edenin, (Eshâb›m›z›n ço¤una göre, o muhârebeler, ic-
tihâd sebebiyle de¤ildi) sözünde Eshâb›m›z diyerek, kimleri anlatmak is-
temifldir? Ehl-i sünnet âlimleri böyle söylemiyor, aksini söyliyor. Büyük-
lerin kitâblar› hep ictihâdda hatâ oldu¤unu bildirmekdedirler. ‹mâm-› Ga-
zâlî ve kâdî Ebû Bekr ve di¤er imâmlar “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” bunlar aras›ndad›r. O hâlde Hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” ile mu-
hârebe edenlere fâs›k, yoldan ç›km›fl gibi fleyler söylemek câiz de¤ildir.

Kâdî Iyâd›n (fiifâ) kitâb›nda, imâm-› Mâlik “rad›yallahü anh” diyor ki:
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(Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›ndan birine, mese-
lâ Ebû Bekre veyâ Ömere veyâ Osmâna veyâ Mu’âviyeye veyâ Amr ibni
Âsa “rad›yallahü anhüm” sö¤en ve onlar› kötüliyen bir kimse, e¤er yoldan
ç›kd›lar, kâfir oldular dedi ise, bu kimseyi öldürmelidir. Yok e¤er baflka bir
ayb ve kusûr ile kötüledi ise, fliddetli dövmelidir). Hazret-i Alî “rad›yalla-
hü anh” ile muhârebe edenler, flî’îlerin taflk›n olanlar›n›n dedikleri gibi, kâ-
fir de¤ildir. Fâs›k da de¤ildir. Çünki, Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ” ve
Talha ve Zübeyr ve Sahâbe-i kirâmdan birço¤u onlardand›r “r›dvânullahi
aleyhim ecma’în”. Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” Cemel muhâ-
rebesinde, onüçbin kifli ile berâber öldürülmüfldü. Hazret-i Mu’âviye “ra-
d›yallahü anh” bu zemân ifle kar›flmam›fld›. Bir müslimân, bunlara yoldan
ç›kd› ve günâha girdi gibi sözler söyliyemez. Kalbi bozuk, rûhu pis olan, söy-
ler. F›kh âlimlerinden ba’z›s› hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” için
(Cevr), ya’nî zulm etdi, demifl ise de, bundan maksadlar›, hazret-i Emîrin
hilâfeti zemân›nda kendini halîfe i’lân etmesi haks›z idi, demekdir. Yoksa,
yoldan ç›kmak ve günâh alâmeti olan zulm demek de¤ildir. Bu sûretle
sözleri, Ehl-i sünnet büyüklerinin sözlerine uymufl olur. Bununla berâ-
ber, hakîkî din âlimleri, böyle yanl›fl ma’nâlar anlafl›labilecek sözleri söy-
lemezler. Hazret-i Mu’âviye için “rad›yallahü anh” zâlim, nas›l denilebilir?
Bunun, Allahü teâlân›n emrlerini ve müslimânlar›n haklar›n› gözetmekde
âdil bir halîfe oldu¤unu (Savâ’›k-ul-muhrika) kitâb›nda, allâme ‹bni Ha-
cer-i Mekkî yaz›yor. Çirkin hatâ da dememelidir. Hatâ sözüne eklenen her-
fley hatâ olur. Hele la’net sözünü kullanmak, zan ve flübhe ile olsa bile hiç
do¤ru de¤ildir. Böyle sözleri Yezîd için söyleseler yeridir. Fekat, Mu’âvi-
ye “rad›yallahü anh” için söylemek çok flenî’, çok çirkin olur. Peygambe-
rimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü
anh” hayrl› düâlar etdi¤ini, hadîs âlimlerinin hepsi söylüyor. Meselâ, (Yâ
Rabbî! Ona kitâb [ya’nî yaz› ile ilm ile], hesâb ö¤ret ve Onu azâbdan ko-
ru!) ve bir kerre de, (Yâ Rabbî! Onu do¤ru yola götür ve do¤ru yola gö-
türücü yap!) buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düâs›n›n
kabûl olunaca¤› ise flübhesizdir. [Ona beddüâ etdi diyen, yeni din adam-
lar›n›n (!), din kitâblar›ndan hiç de haberi olmad›¤› anlafl›lm›yor mu?]
Eshâb-› kirâm›n herhangi biri için, böyle uygunsuz sözler söylemek hiç iyi
de¤ildir. Yâ Rabbî! Unutarak, yâhud yan›larak yapd›klar›m›z› bizlere sor-
ma! ‹mâm-› fia’bî hazretlerinin hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” kö-
tüledi¤i yolundaki sözleri de do¤ru de¤ildir. Böyle birfley olsayd›, fia’bînin
talebesi olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin bu sözleri söylemesi lâz›m ge-
lirdi. ‹mâm-› Mâlik “rad›yallahü anh”, Tebe’i tâbi’îndendir ve hazret-i
Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” asr›nda yaflam›fld›r. Medîne-i münevvere
âlimlerinin en yükse¤i oldu¤u muhakkakd›r. ‹flte o büyük âlim, Mu’âviye-
yi ve Amr bin Âs› “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sö¤enleri öldürünüz der mi
idi? Demek ki, onu sö¤me¤i büyük günâhlardan sayarak sö¤enleri öldür-
me¤i emr etmifldir. Onu sö¤me¤i, Ebû Bekr ve Ömeri ve Osmân› “rad›yal-
lahü anhüm” sö¤mek gibi bilmifldir.

O hâlde hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” sö¤mek aslâ câiz de¤il-
dir. ‹yi düflünmek lâz›md›r ki; hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” bu ifl-
lerde yaln›z bafl›na de¤ildi. Eshâb-› kirâm›n hemen hemen yar›s› onunla be-
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râberdi. E¤er hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenlere kâ-
fir veyâ fâs›k denirse, dîn-i islâm›n yar›s› y›k›l›r. Zîrâ dîn-i islâm› dünyâya
yayan, bizlere bildiren onlard›r. O hâlde, onlar› ancak z›nd›k, ya’nî dîn-i is-
lâm› y›kmak için u¤raflan kimse kötüler. O muhârebelerin, kar›fl›kl›klar›n
ortaya ç›kmas› hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” flehâdeti ile bafllad›. Kâ-
tillerden k›sâs istenmesi ile bafllad›. Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ”
k›sâs gecikdi¤i için Medîne-i münevvereden ç›kd›lar. Âifle “rad›yallahü an-
hâ” de bu iflde bunlarla berâberdi. Cemel muhârebesi, hazret-i Osmân›n “ra-
d›yallahü anh” kâtillerine k›sâs yap›lmas›n›n gecikdi¤i için oldu. Bu muhâ-
rebelerde onüçbin kifli ve Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” da öldü-
rüldü. Mu’âviye “rad›yallahü anh” sonradan fiâmdan ifle kar›fld›, bunlarla
birlefldi. S›ffîn muhârebesi yap›ld›. ‹mâm-› Gazâlî diyor ki, bu muhârebe-
ler halîfe olmak için de¤ildi. Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh” hilâfeti bafl-
lang›c›nda, kâtillere k›sâs yap›lmas› içindi. Allâme ‹bni Hacer-i Mekkî
hazretleri de, (Ehl-i sünnet böyle buyuruyor) diyor. Hanefî âlimlerinin bü-
yüklerinden olan Ebû fiekûr-i Sülemî “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki,
(Hazret-i Mu’âviyenin hazret-i Emîr ile muhârebesi hilâfet için idi “rad›-
yallahü anhümâ”. Çünki, Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” ona, (‹nsan-
lar›n bafl›na geçdi¤in zemân, onlara yumuflak davran!) buyurmufldu. Bunu
iflitdi¤i günden beri içinde hilâfet arzûsu uyanm›fld›. Fekat, ictihâd›nda
hatâ etmifldi. Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh” ictihâd› do¤ru idi. Çünki,
onun hilâfeti zemân›, hazret-i Emîrin “rad›yallahü anhümâ” hilâfetinden
sonra idi. Bundan anlafl›l›yor ki, kar›fl›kl›¤›n bafllamas› k›sâs›n gecikmesi idi.
Sonradan halîfe olmak fikri de, ortaya ç›kd›. Her ne olursa olsun, ictihâd
yerinde idi. Hatâ eden bir derece, do¤ru olan iki derece sevâb kazand›. Bu
iflde, bize düflen en iyi yol, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” Eshâb›n›n “rad›yallahü anhüm” kavgalar›na kar›flmamal›y›z. Bunla-
r› konuflmamal›y›z. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuru-
yor ki, (Eshâb›m “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” aras›nda olan ifllere ka-
r›flmay›n›z!) Yine buyurdu ki, (Eshâb›m “aleyhimürr›dvân” konuflulur-
ken dilinizi tutunuz!) ve bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m için Allahü teâlâdan
korkunuz, Eshâb›m için dil uzatmay›n›z!) buyuruldu.)

‹mâm-› Muhammed fiâfi’î “rad›yallahü anh” diyor ki: (Allahü teâlâ, el-
lerimizi o kanlara bulafld›rmad›¤› gibi, biz de, dilimizi kar›fld›rm›yal›m). Bun-
dan anlafl›l›yor ki, onlara hatâ etdi demek bile câiz de¤ildir. Hepsi için hep
iyi ve hayrl› söylememiz lâz›md›r.

Evet, alçak Yezîd inâdc› ve fâs›k idi. Ona da la’net edilmemesi, Ehl-i sün-
netin, kâfir bile olsa bir kifliye la’nete izn vermedi¤i içindir. Ancak kâfir ola-
rak öldü¤ü bilinen kimseye la’net câizdir demifllerdir. Ebû Leheb ve efli gi-
bi. Yoksa Yezîde la’net edilmemeli, demek de¤ildir. Allahü teâlây› ve
Onun Resûlünü “sallallahü aleyhi ve sellem” incitenlere dünyâda ve âh›-
retde, Allah la’net eylesin!

Zemân›m›zda birçok kimse, hilâfet mes’elesini dillerine dolam›fllar.
Sözü evirip çevirip Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebelere getiriyorlar. Câ-
hillerin yazd›¤› târîhleri okuyarak ve bid’at sâhiblerinin yalanlar›na inana-
rak, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ço¤unu kötülüyorlar. Onlara lâ-
y›k olm›yan fleylerle lekeliyorlar. Onun için, bu bak›mdan bildi¤im hakîkat-
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leri yazarak dostlar›ma gönderme¤i lüzûmlu gördüm. Peygamberimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ortal›k kar›fl›p, yalanlar yay›l›p,
dinden olm›yan fleyler ortaya ç›k›nca, âdetler, ibâdetlere kar›fld›r›l›r ve
Eshâb›ma “aleyhimürr›dvân” dil uzat›l›nca, do¤ruyu bilenler, herkese bil-
dirsin! Allahü teâlân›n ve meleklerin ve bütün insanlar›n la’neti, do¤ruyu
bilip de, gücü yetdi¤i hâlde, bildirmiyenlere olsun! Allahü teâlâ, böyle
âlimlerin ne farzlar›n›, ne de baflka ibâdetlerini kabûl etmez.)

Allahü teâlâya ne kadar hamd etsek azd›r ki, zemân›m›z›n âlimleri
“rahmetullahi aleyhim” hanefî mezhebindendir ve Ehl-i sünnetdir. Yoksa
ifl, müslimânlara çok güç olurdu. Bu büyük ni’mete flükr etmek her müsli-
mâna lâz›md›r.

[Her müslimân›n, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ö¤renip, îmân›n› ona göre
düzeltmesi, flunun bunun sözüne ve uydurma kitâblara aldan›p da, do¤ru
yoldan kaymama¤a çal›flmas› lâz›md›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›-
n› b›rak›p da, dînini, îmân›n›, din düflmanlar›n›n hîleler ile, yalanc›, okfla-
y›c› kelimeler ile yazd›¤› kitâblardan ve mecmû’alardan ö¤renme¤e kal-
k›flmak, kendini Cehenneme atmakd›r]. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimle-
rinin sözlerini bildiren kitâblar› okuyup, onlara uymakdan baflka kurtulufl
yolu yokdur. [Bunun için de, (Se’âdet-i Ebediyye) ve (‹slâm Ahlâk›) ve (Es-
hâb-› Kirâm) ve (Hak Sözün Vesîkalar›) ve (Fâideli Bilgiler) kitâblar›n›
okuma¤› tavsiye ederiz.]

252
‹K‹YÜZELL‹‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Bedî’uddîn “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yaz›lm›fl-
d›r. Süâllerine cevâbd›r:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i iyi kullar›na selâm olsun!
K›ymetli kardeflimin güzel mektûbu geldi. Bizi çok sevindirdi. Sorular›n›z
anlafl›ld›. Hazret-i Nûh ile hazret-i ‹brâhîmin (Mebde-i te’ayyün)leri, ilm
s›fat›d›r “salevâtüllahi teâlâ ve teslîmâtühü sübhânehü alâ nebiyyinâ ve aley-
himâ”. Muhammed aleyhisselâm›n mebde-i te’ayyünü de, yine bu s›fatd›r.
Birçok bak›mlardan, birbirlerinden ayr›lmakdad›rlar. Çünki bu s›fat›n bir
yüzü âlime karfl›, öteki yüzü ise, bilinen fleye karfl›d›r. Birinci bak›mdan vah-
dete uygundur. ‹kinci bak›mdan kesrete uygundur. Bu s›fat da, toplu ve da-
¤›n›k olur. Herbiri, baflka bak›mlardan, bir büyü¤ün mebde-i te’ayyünü ol-
mufldur.

Nübüvvet ve vilâyet yüklerini tafl›mak için olan, baflka süâllerinizin ce-
vâb›, hâce Muhammed Eflrefe gönderilen mektûbda uzun yaz›lm›fld›r. Bir
dahâ yazm›yorum. Oradan aray›n›z! Kutb, gavs ve halîfe aras›ndaki fark-
lar› soruyorsunuz. Cevâb›n› yazmak istedim. Fekat izn olmad›. Baflka ze-
mâna b›rak›ld›. Vesselâm.

_________________

Görmezmisin, bofl durdu mu hiç, insin a’las›,
Hep u¤rafld›, va’d etmifl iken fethi Mevlâs›.
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253
‹K‹YÜZELL‹ÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh ‹drîs-i Sâmânîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolunu ve befl
latîfeyi k›saca bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberine ve temiz Âline
ve Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm olsun! Din ve dünyâ se’âdetiniz için düâ
ederim. Buradaki fakîrlerin hâli çok iyidir. Allahü teâlâya hamd olsun. Al-
lahü teâlâ size de selâmet ve âfiyet versin. Muhammed aleyhisselâm›n yo-
lunda bulundursun! Hâllerinizi ve mevâcidi, mevlânâ Abdülmü’min anlat-
d› ve cevâb›n› bekledi¤inizi de söyledi. Buyurmuflsunuz ki, yer yüzüne
baksam, yeri göremiyorum. Göke baksam, gökü bulmuyorum. Bunun gi-
bi, Arfl›n, Kürsînin, Cennetin, Cehennemin var olduklar›n› bulam›yorum.
Bir kimsenin önüne gitsem, onun varl›¤›n› bilmiyorum. Kendi varl›¤›m› da
bilmiyorum. Allahü teâlân›n varl›¤› sonsuzdur. Onun sonunu kimse bula-
mam›fld›r. Tesavvuf büyükleri de, buraya kadar haber verdiler. Buraya
kadar ilerleyip, dahâ ileri gidemediler. Bundan ilerisini bildirmediler. Siz
de, yükselme¤i buraya kadar biliyorsan›z ve bu makâmda iseniz, sizin ya-
n›n›za gelmiyelim. Sizi râhats›z etmiyelim. Yok e¤er, bundan dahâ yüksek
bir makâm varsa, bize bildiriniz de, bu fakîr ve bu yolu çok özliyen bir ar-
kadafl›m ile yan›n›za gelelim. Birkaç seneden beri yan›n›za gelmedi¤imiz,
hep bunun içindir.

Yavrum! Bu hâller ve böyle birçok hâller, hep kalbin hâlleridir. Böyle
hâlleri bulan kimsenin, kalbin makâmlar›ndan dahâ dörtde birini geçme-
mifl oldu¤u görülüyor. Kalbin makâmlar›ndan, geri kalan üç k›sm›n› da geç-
mek lâz›md›r. Böylece kalbin ifli biter. Kalbden sonra rûh vard›r. Rûhdan
sonra, s›r vard›r. S›rdan sonra hafî vard›r. Bundan sonra ahfâ vard›r. Bu dört
latîfeden herbirinin de ayr› ayr› hâlleri ve mevâcidi vard›r. Herbirini ayr›
ayr› geçmek lâz›md›r. Herbirinin yüksek derecelerine ulaflmak lâz›md›r.

Âlem-i emrin, bu befl latîfesinden sonra, bunlar›n asllar› olan dereceler
birer birer geçilir. Sonra, Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n z›lleri,
görüntüleri derece derece geçilir. Bu z›ller, befl asl›n da asllar›d›rlar. Bun-
lardan sonra, ismler ve s›fatlar tecellî eder. Sonra flüûn ve i’tibârât görünür-
ler. Bu tecellîlerden sonra, Zât-i ilâhî tecellî eder. Bu zemân itmînân-i
nefs hâs›l olur. Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak müyesser olur. Burada
hâs›l olan kemâlât ya’nî yüksek dereceler yan›nda, önceki kemâlât hiç
kal›r. Sonsuz bir deniz yan›nda bir damla su gibidir. Bu makâmda (fierh-›
sadr) olur ve (‹slâm-› hakîkî) ile flereflenir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir.

Âlem-i emrin bu befl latîfesinin derecelerini ve bunlar›n asllar›n› ve
asllar›n da asllar›n› geçmeden önce ismlerin ve s›fatlar›n tecellîleri san›lan-
lar, Âlem-i emrin hâssalar›ndan birkaç›n›n görünüflleridir. Âlem-i emr,
Allahü teâlâ gibi anlafl›lamaz, nas›l oldu¤u bilinemez oldu¤undan ve mad-
desiz, mekâns›z oldu¤undan, sâlik bu zuhûrlar›, ismlerin ve s›fatlar›n tecel-
lîleri sanarak aldan›r. Bir sâlik, bunun için demifldir ki, (Otuz seneden be-
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ri, rûhumu, Allah sanarak, ona tap›nd›m). Nereye kavufluldu¤u, kime gi-
dildi¤i art›k anlafl›ls›n! Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak, ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada!

Lutf ederek, bu yolun aç›klanmas›n› istedi¤iniz için, k›saca az birfley ya-
z›ld›. Herfley, Allahü teâlân›n emrindedir. Size ve yan›n›zda olanlara selâm
ederim.

254
‹K‹YÜZELL‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r.
Birkaç süâline cevâbd›r:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i, sevdi¤i iyi insanlara selâm ol-
sun!

Süâl: ‹nsan her ne yaparsa, zemân›n sâhibinin emri ile yapmal›d›r ki,
hayrl› sonuç alabilsin. Tâ’atleri, ibâdetleri yapmak da böyledir demifller-
dir. E¤er bu söz do¤ru ise, bize, her hayrl› ifli yapmak için emr ve izn buyur-
man›z› dileriz diyorsunuz?

Cevâb: Büyüklerin bu sözü do¤rudur. Size izn verilmifldir. Fekat hayr-
l› sonuç demek, o iflin sonucu olan fley demekdir. Her istenilen fleyi elde ede-
bilmek demek de¤ildir.

Süâl: Kitâbda diyor ki, hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” haz-
retleri buyurdu ki, (Kur’ân-› kerîmin hakîkati, cem’ mertebesindedir.
Ya’nî Zât-i teâlân›n ehadiyyet mertebesindedir). Böyle olunca, (Mebde’ ve
Me’âd) kitâb›ndaki, (Kâ’benin hakîkati, Kur’ân-› kerîmin hakîkatinin üs-
tündedir) yaz›s›n›n ma’nâs› nedir?

Cevâb: Burada, ehadiyyet mertebesi demek, hiçbirfleyin bulunam›yaca-
¤› Zât-i ehadiyyet de¤ildir. Onun için, bu ehadiyyet mertebesinde, s›fat ve
flân bulunur. Çünki Kur’ân-› kerîmin hakîkati, kelâm s›fat›ndand›r. Kelâm
s›fat› da, Allahü teâlân›n sekiz s›fat›ndan biridir. Kâ’benin hakîkati ise, s›-
fatlar›n ve flânlar›n bulunam›yaca¤›, dahâ üstün bir mertebedendir. Bunun
için, Kâ’benin hakîkati dahâ yüksek olmakdad›r.

Süâl:Birkaç tefsîrde diyor ki, (Ben Kâ’beye secde ediyorum diyen kim-
se kâfir olur. Çünki secde, Kâ’beye do¤ru yap›l›r. Kâ’beye yap›lmaz). Bafl-
ka yerlerinde de diyor ki, (Müslimânl›¤›n bafllang›c›nda, secdede, senin için
secde olsun derlerdi). Senin için demek Zât-i teâlâ için demekdir. Böyle
olunca, (Mebde’ ve Me’âd) kitâb›ndaki, (Eflyân›n maddeleri, cismleri,
Kâ’benin binâs›na secde etdikleri gibi, eflyân›n hakîkatleri de, Kâ’benin ha-
kîkatine secde eder) sözü ne demekdir?

Cevâb: Sözün gelifli böyle olmufldur. Melekler, Âdem aleyhisselâma
secde etdiler demek de böyledir. Secde, Allahü teâlâya yap›l›r “celle flânüh”.
Hiçbir mahlûka secde edilmez. Size ve yan›n›zda olanlara ve sevdiklerini-
ze ve öncelikle molla Pâbende ve fleyh Hasene selâm ederim.
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255
‹K‹YÜZELL‹BEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Tâhir-i Lâhorîye yaz›lm›fld›r. Sünnet-i se-
niyyeyi her yere yayma¤› ve bid’atleri yok etmek lâz›m oldu¤unu bildirmek-
dedir:

Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdi¤i sevdi¤i iyi insanlara selâm
olsun! Hâf›z Behâeddîn ile göndermifl oldu¤unuz k›ymetli mektûb geldi.
Bizleri çok sevindirdi. Ne büyük ni’metdir ki, yan›n›zda olanlar ve sevdik-
leriniz, bütün gücleri ile, Resûlullah›n sünnetlerinden bir sünneti diriltme-
¤e çal›flmakdad›rlar ve bütün varl›klar› ile, kötü ve be¤enilmeyen bid’at-
lerden bir bid’ati yok etme¤e u¤raflmakdad›rlar. Sünnet ile bid’at, birbir-
lerinin z›dd›d›r, tersidir. Birinin bulundu¤u yerde, ikincisi bulunamaz, gi-
der. Birini diriltmek, ötekini yok etmekdir. Sünneti diriltmek, bid’ati yok
eder. Bid’ati diriltmek de, sünneti yok eder. ‹ster hasene, ya’nî güzel desin-
ler, ister seyyie, çirkin desinler, her bid’at, sünneti yok eder. Belki, bir ba-
k›mdan güzel denilmifl olabilir. Hiçbir bid’atin kendisi güzel olamaz. Çün-
ki Allahü teâlâ, sünnetlerin hepsini be¤enir. Sünnetlerin z›dd› ise, fleytân›n
be¤endi¤i fleylerdir. Bugün, bid’atler, her yere yay›lm›fl oldu¤undan, bu sö-
zümüz çok kimseye a¤›r gelir. Fekat, âh›retde, hangimizin do¤ru oldu¤u-
nu anl›yacaklard›r. ‹flitdi¤imize göre, hazret-i Mehdî, hükûmet sürdü¤ü ze-
mân, dîni yayarken ve sünneti diriltirken, bid’at iflleme¤e al›flm›fl olan
Medînedeki âlim, bid’ati güzel sand›¤› ve ibâdet olarak yapd›¤› için, haz-
ret-i Mehdînin emrlerine flaflarak, (Bu adam, bizim dînimizi yok etdi ve mil-
letimizi öldürdü) diyecekdir. Hazret-i Mehdî “rahmetullahi aleyh” bu âli-
mi öldürecekdir. Onun güzel sand›¤› bid’atin, kötü oldu¤unu bildirecekdir.
Bu, Allahü teâlân›n ni’metidir. Diledi¤ine verir. Onun ihsân› çokdur. Size
ve yan›n›zda olanlara selâm ederim. Çok unutkan oldum. Mektûbunuzu ki-
me verdi¤imi hât›rl›yam›yorum. Süâllerinize cevâb veremedi¤im için afv›-
n›z› dilerim. Meyân fleyh Ahmed-i Garmelî, sevdiklerimizdendir. Size ya-
k›nd›r. Kendisine teveccüh buyurunuz!

256
‹K‹YÜZELL‹ALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, meyân fleyh Bedî’uddîne yaz›lm›fld›r. Kutb ve Kutb-ül-ak-
tâb ve Gavs ne demek oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i, sevdi¤i insanlara selâm olsun.
Bir dervîflle gönderdi¤iniz k›ymetli mektûb geldi. Bizleri çok sevindirdi.

Süâl: Kutb, kutb-ül-aktâb, Gavs ve Halîfe ne demekdir? Herbirinin
vazîfesi nedir? Vazîfelerinin neler oldu¤unu bilirler mi, bilmezler mi? Bir
kimsenin Kutb-ül-aktâb oldu¤u gaybdan müjdelenirmifl. Bu do¤ru mu-
dur, yoksa hayâl midir?

Cevâb: Resûlullah›n “aleyhissalâtü vesselâm” izinde ilerliyenlerin büyük-
leri, Ona uyarak Nübüvvet makâm›n›n derecelerini geçdikden sonra, içle-
rinden bir kaç›na (‹mâmet) makâm›n› verirler. Baflkalar›n›, o dereceleri ge-
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çirmekle b›rak›p, bu makâm› vermezler. Bu büyükler de, onlar gibi bu de-
receleri geçmifllerdir. ‹mâmet makâm›n› almad›klar› için, onlardan ayr›l›r-
lar. Bu makâma ba¤l› olan fleylerden mahrûmdurlar. Resûlullaha “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” tâbi’ olanlar›n büyükleri, peygamberli¤in vilâyet de-
recelerini temâmlay›nca, bunlardan birkaç›na (Hilâfet) makâm›n› verirler.
Geri kalanlara bu makâm› vermeyip, yaln›z o dereceleri geçirirler. ‹mâmet
ve hilâfet makâmlar›, o derecelerin kendilerini geçerek elde edilir. Bu de-
recelerin z›llerinde, görüntülerinde, imâmet makâm›n›n karfl›l›¤› (Kutb-i ir-
flâd) makâm›d›r. Hilâfet makâm›n›n karfl›l›¤› ise (Kutb-i medâr) makâm›d›r.
Afla¤›da bulunan bu iki makâm, yukardaki o iki makâm›n sanki z›lli, gölge-
si gibidir. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerine göre, (Gavs), Kutb-i medâr de-
mekdir. Kutb-i medârdan baflka bir Gavslik makâm› olmad›¤›n› söylemek-
dedir. Bu fakîre göre, Gavs baflkad›r. Kutb-i medâr baflkad›r. Gavs [dahâ üs-
tün olup] Kutb-i medâr›n yard›mc›s›d›r. Kutb-i medâr, birçok ifllerinde,
ondan yard›m bekler. (Ebdâl) denilen makâmlara getirilecek Evliyây› seç-
mekde bunun rolü vard›r. Kutbun yard›mc›lar›, hizmet edenleri çok oldu-
¤undan kutba, (Kutb-ül-aktâb) da denir. Çünki, Kutb-ül-aktâb›n yard›mc›-
lar›, hizmet edenleri, Onun vekîlleri demekdir. Bunun içindir ki, Muhyid-
dîn-i Arabî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki, (Müslimânlar›n olsun, kâ-
firlerin olsun, her flehrde bir kutb bulunur).

Makâm sâhibi olan, bilgi sâhibi olur. Makâm derecesi verilen, fekat
makâm verilmiyen Velînin ilm sâhibi olmas› lâz›m de¤ildir. Yapd›¤› hizmet-
leri bilse de olur, bilmese de olur. Gaybden gelen müjde, o makâm›n dere-
cesine yükseldi¤ini bildirir. O makâm›n verildi¤ini göstermez.

Süâl: (Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” îmân› ile, bütün ümmetimin îmâ-
n› dart›lsa, Ebû Bekrin îmân› dahâ a¤›r gelir) hadîs-i flerîfindeki îmân ne-
dir? Onun îmân› niçin dahâ yüksekdir?

Cevâb: Îmân›n üstün olmas›, îmân edilecek fleyler üstün oldu¤u içindir.
Ebû Bekrin îmân etdi¤i fleyler, ümmetin îmân etdi¤i fleylerin üstünde ol-
du¤u için, hepsinden a¤›r olmakdad›r.

Yavrum! Tesavvuf yolunda yükselirken, öyle bir yere ç›k›l›r ki, bir nok-
ta dahâ ç›k›lsa, o noktaya ç›kmakla geçilen dereceler, oraya kadar olan bü-
tün derecelerden dahâ yüksekdir. Çünki o nokta, afla¤›s›nda olanlar›n
hepsinden dahâ çokdur. Bu noktan›n üstündeki nokta da, bu noktadan öy-
lece dahâ yüksekdir. Çünki altdaki nokta, kendi alt›ndakilerin hepsi ile bir-
likde, üstündeki noktadan çok küçükdürler. Dahâ yukardaki bütün nokta-
lar da, hep böyledirler. ‹flte, bir kimsenin îmân etdi¤i fleylerin derecesi
yukarda ise, alt›ndaki derecelerde olanlar›n hepsinden a¤›r gelir. Bunun için-
dir ki, Ârif ilerlerken bir yere gelir ki, bir ânda, o âna kadar kazand›klar›-
n›n hepsini kazan›r. Bu fakîrin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ölçüsü-
ne göre, bir ânda, önceki derecelerin hepsinden dahâ çok dereceleri geç-
mekdedir. Bu, Allahü teâlân›n ihsân›d›r. Allahü teâlâ bunu, diledi¤ine ih-
sân eder. Allahü teâlâ, çok büyük ihsân sâhibidir.

Süâl: fieyh Muhyiddîn-i Arabî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazret-
leri ve Ona tâbi’ olanlar diyorlar ki, (Hazret-i Mûsâ “aleyhisselâm” için öl-
dürülen çocuklar›n isti’dâdlar›n›n hepsi, hazret-i Mûsâ aleyhisselâma ve-
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rildi). Bu söz ne demekdir?

Cevâb: Bu söz do¤rudur. Çünki iyi belli olmufldur ki, çok kimselerin yük-
selmelerine bir kimseyi sebeb eyledikleri gibi, bir kimsenin yüksek dere-
celere varmas› için, çok kimseleri sebeb k›larlar. Rehber, mürîdlerin yük-
selmesi için sebeb oldu¤u gibi, mürîdler de, rehberin yükselmesi için sebeb-
dirler. Bu fakîr, bu sözün do¤ru oldu¤unu, yinilen, içilen, bedenden birer
parça olan fleylerde de his ediyorum. Yinilen, içilen, herfley, isti’dâd› da art-
d›rmakdad›r. Baflka kâbiliyyetler de kazand›rmakdad›r. Tatl› fleyler yi-
mek istemedi¤im zemânlar, isdi’dâd›n artmas› için yimek emr olunmakda-
d›r. Yimeme¤e izn verilmemekdedir. Bir kimsenin isti’dâd›n›n baflkas›na
geçdi¤i çok görülmüfldür. Biri bofl kalm›fl, ötekinin cem’›yyeti artm›fld›r.

Süâl: fieyh Necmeddîn-i Kübrâ “rahmetullahi aleyh”, bir mürîdini, bir
Velînin yan›na gönderdi ki, kendisinin hangi Peygamberin “salevâtullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” terbiyesi alt›nda bulundu¤unu anlam›fl olsun. O zât,
mürîde (Cühûdün ne yap›yor?) dedi. fieyh Necmeddîn-i Kübrâ, bu sözden,
kendisinin Mûsâ aleyhisselâm›n terbiyesi alt›nda oldu¤unu anlad›. O söz-
den bunu nas›l anlad›?

Cevâb: (Cühûd), yehûdî demekdir. Mûsâ aleyhisselâm›n ümmetine ve-
rilen ismdir. Buradan anlad›.

Süâl: (Nefehât) kitâb›nda diyor ki, bütün Velîler ölünce, vilâyetleri el-
lerinden al›n›r. Yaln›z dört kiflinin al›nmaz. Bu ne demekdir?

Cevâb: Burada vilâyet demek, Velînin “kuddise sirruh” tesarruflar›,
kerâmetleri demekdir. Vilâyetin kendisi al›n›r demek de¤ildir. Vilâyet,
Allahü teâlâya yak›nl›k demekdir. Kerâmetleri al›n›r demek de, çok kerâ-
met göstermez demekdir. Kerâmet gösteremez demek de¤ildir. fiunu da bil-
direlim ki, bu söz keflf yolu ile anlafl›lan birfleyi anlatmakdad›r. Keflfde ha-
tâ, çok olur. Ne görmüfl, nas›l anlam›fld›r? Birkaç kerâmetin zuhûrunu is-
tiyorsunuz. Bekleyiniz! Allahü teâlâ, her güçlü¤ün sonunu kolaylafld›r›r.

Süâl: (Niflâpûrî tefsîri)nde diyor ki, (‹nne flâniyeke hüvel-ebter), yâ
harfi ile yaz›yor. Bunun do¤rusu nas›ld›r. Yâ ile midir, Hemze ile midir?

Cevâb: Do¤rusu hemze iledir. Yâ ile yaz›l› olanlar, Kur’ân-› kerîmin mefl-
hûr olm›yan okunmas›d›r.

Süâl: Birkaç kad›n vazîfe istiyor. Nas›l yapal›m?

Cevâb: Mahrem iseler, zarar› yokdur. Yabanc› iseler, perde arkas›nda
oturarak tarîkati al›rlar.

Süâl: Hadîs âlimleri, her ayda, yasak günler bildirmifllerdir. Bunun için,
hadîs-i flerîf de söyliyorlar. Ne yapal›m?

Cevâb: Bu fakîrin babas›, Abdül-ehad “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki,
fleyh Abdüllah ve fleyh Rahmetullah hadîs âlimi idiler. Haremeynde, [ya’nî
Mekke ve Medînede] bu ikisine fleyhayn denirdi. Bir ifl için, Hindistâna gel-
mifllerdi. Bu hadîsi, (Buhârî) flârihlerinden Kermânî “rahmetullahi aleyh”
yaz›yor. Fekat, za’îfdir. Bu iflde do¤ru hadîs, (Günler, Allah›n günleridir.
Kullar da Allah›n kullar›d›r) dediler. Yine buyurdular ki, (Günlerin u¤ur-
suzlu¤u, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâm›n gelmesi ile bit-

– 320 –



mifldir. U¤ursuz günler, eski ümmetlerde vard›). Bu fakîrin anlad›¤› da böy-
ledir. Hiçbir günü baflka günlerden üstün tutmam. Cum’a ve Ramezân ve
benzerleri günleri, islâmiyyet üstün tutmufl oldu¤u için üstün biliriz.

Peygamberlik yükünü tafl›mak üzerinde yaz›lan bilgileri, hâce Muham-
med Eflrefdeki mektûblarda bulamad›¤›n›z› yaz›yorsunuz. Nas›l bulabilir-
siniz? O mektûb, bugünlerde yaz›ld›. Henüz size varmam›fld›r. Çok uzun bir
mektûbdur. Bir cüz’den çokdur. Bir kopyas›n› size göndermelerini söyle-
mifldim.

257
‹K‹YÜZELL‹YED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân “rahmetullahi aleyh” hazretleri-
ne yaz›lm›fld›r. Tesavvufu k›saca bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun sevgili Peygamberi, insanlar›n her
bak›mdan en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma düâ ve selâm olsun!
K›ymetli mektûbunuz geldi. Okuyunca, çok sevindirdi. Tesavvuf yolunun
bildirilmesini istiyorsunuz. Bu konuda birfleyler yazm›fld›m. Nasîb olursa
temize çeker, gönderirim. fiimdilik, bu yolu k›saca yaz›yorum. Dikkatli
okuyunuz! K›ymetli seyyid kardeflim! Bizim seçdi¤imiz yolda ilerleme¤e
kalbden bafllan›r. (Kalb) madde de¤ildir. Maddesiz, ölçüsüz olan Âlem-i
emrdendir. Bu yolda kalbi geçdikden sonra, kalbin üstünde olan (Rûh) mer-
tebelerinde ilerlenir. Rûh mertebeleri bitince (S›r) denilen mertebelerde
ilerlenir. S›r denilen yerler, Rûh mertebelerinin üstüdür. Bundan sonra (Ha-
fî) denilen makâmlarda, ondan sonra (Ahfâ) mertebelerinde ilerlenir. Bu
befl latîfe geçildikden sonra ve herbirine mahsûs olan ilmlere ve ma’rifet-
lere kavufluldukdan sonra ve herbirinde baflka baflka hâller, vecdler hâs›l
oldukdan sonra, bu befl cevherin asllar›nda, kaynaklar›nda ilerleme¤e bafl-
lan›r. Bu befl asl, Âlem-i kebîrdedir. Âlem-i sagîrde bulunan herfleyin as-
l›, Âlem-i kebîrdedir. Âlem-i sagîr demek, insanda bulunan fleyler demek-
dir. Âlem-i kebîr demek, insan›n d›fl›nda bulunan herfley demekdir. Bu
befl aslda ilerleme¤e (Arfl)dan bafllan›r. Arfl, insan kalbinin asl›d›r. Arfldan
sonra, rûhun asl› olan mertebelerde ilerlenir. Bu mertebeler Arfldan üstün-
dür. Bu ikinci asl›n üstü, S›rr›n asl› olan makâmlard›r. ‹nsan S›rr›n›n asl› olan
mertebelerin üstü, Hafî denilen latîfenin asl›d›r. Bunun üstü de, Ahfâ de-
nilen cevherin asl› olan makâmlard›r. Âlem-i kebîrdeki bu befl asl› her ba-
k›mdan geçdikden, son noktas›na erdikden sonra, imkân dâiresi temâm ol-
mufl, bütün mahlûklar geçilmifl olur. Böylece (Fenâ) denilen konaklardan
birincisine ayak bas›lm›fl olur. Bundan sonra, ilerlemek nasîb olursa, Alla-
hü teâlân›n ismlerinin, s›fatlar›n›n z›lleri, gölgeleri, görüntülerinde ilerle-
nir. Bu görüntüler, vücûb ile imkân aras›nda ya’nî Allahü teâlân›n s›fatla-
r› ile mahlûklar aras›nda köprü, ortak gibidirler ve Âlem-i kebîrde bulunan
befl asl›n da asl›, temeli, kökü gibidirler. Bu temellerde ilerlemek de, bun-
lardan hâs›l olan befl aslda ve bunlar›n görüntüsü gibi olan befl cevherde iler-
lemek s›ras› ile olur. Allahü teâlâ, lutf ederek, ihsân ederek, bu befl z›llin
her mertebesi temâmen geçilip, sonuna var›l›rsa, Allahü teâlân›n ismlerin-
de ve s›fatlar›nda ilerlemek nasîb olur. ‹smler, s›fatlar tecellî etme¤e bafl-
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lar. Allahü teâlân›n flü’ûnât› ve i’tibârât› zuhûr eder. Burada, Âlem-i em-
rin de hepsi geçilmifl, hepsinin hakk› verilmifl olur. E¤er Allahü teâlâ ihsân
ederek, bu makâmdan da ilerlemek nasîb olursa, nefs itmînâna kavuflur ve
ilerliyerek kavuflulan makâmlar›n sonu olan (R›zâ) makâm› hâs›l olur.
Bundan sonra (fierh-i sadr) hâs›l olur ve (‹slâm-› hakîkî) ile flereflenir. Bu
kemâlât›n, üstünlüklerinin yan›nda, Âlem-i emrde olan befl latîfenin üstün-
lükleri, çok afla¤› kalmakdad›r. Okyânus yan›nda bir damla su gibi bile de-
¤ildir. Bütün bu kemâller, üstünlükler, (‹sm-i zâhir) kemâlleridir. (‹sm-i bâ-
t›n) kemâlleri baflkad›r. Bunlar, yaz›lamaz, anlat›lamaz. Bu iki ismin bütün
kemâlleri, üstünlükleri hâs›l olursa, sâlik, iki kanada kavuflmufl olur. Bu iki
kanadla, (Âlem-i kuds)de, ilâhî âlemde, sonsuz uçabilir. Bunlar›, birkaç mek-
tûbda dahâ yazm›fld›m. K›ymetli o¤lum, hepsini biraraya toplamakdad›r. Ko-
lay›n› bulursan›z, buraya geliniz. Fekat, oray› bofl b›rakmay›n›z. Oran›n dü-
zeni bozulmas›n. Seçdi¤iniz birisini yerinize b›rak›p, yaln›z geliniz! Bir
dahâ buluflabilir miyiz, ancak Allahü teâlâ bilir. Vesselâm.

258
‹K‹YÜZELL‹SEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fierîf hâna yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n yak›n oldu¤unu
aç›klamakdad›r:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i temiz insanlara selâmlar ol-
sun! Lutf ederek göndermifl oldu¤unuz k›ymetli mektûbunuz gelerek, biz
fakîrleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ da sizi sevindirsin!

Yavrum! Allahü teâlân›n bizlere, kendimizden dahâ yak›n oldu¤u,
Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir. Ammâ ne yapal›m ki, Allahü teâlâ, aklla-
r›m›z›n, düflüncelerimizin ve bilgimizin ve anlay›fl›m›z›n ötesindedir. Öte-
lerin ötesidir. fiunu da biliyoruz ki, bu ötelik, uzakl›k, yak›nl›k bak›m›ndan
olup, uzakl›k bak›m›ndan de¤ildir. Allahü teâlâ, her yak›ndan dahâ yak›n-
d›r. Hattâ, Onun bir olan zât› ya’nî kendisi, bize s›fatlar›ndan dahâ yak›n-
d›r. Hâlbuki bizler, o s›fatlarla var olduk ve var›z. Bunu akl anl›yamaz. Çün-
ki birfleye baflkas›n›n, kendinden dahâ yak›n olmas›n› düflünemez. Bunu
aç›kl›yabilmek için, bir misâl arad›m ise de, bulamad›m. Bu bilgi, kesin ola-
rak (Nass)a, ya’nî Kur’ân-› kerîme dayanmakdad›r. Do¤ru olan keflfler de,
böyle oldu¤unu gösteriyor. Tarîkat sâhibleri, tevhîdden ve birleflmekden söz
etmifllerdir. Yak›nl›kdan, berâber olmakdan uzun uzun konuflmufllard›r. Fe-
kat, Allahü teâlân›n çok yak›n oldu¤unu hiç söylemediler. ‹nsanlar› flaflk›n-
l›kdan kurtaracak bir aç›klama yapmam›fllard›r. fiafl›lacak fleydir ki, Alla-
hü teâlân›n bize çok yak›n olmas›, bizim Ona çok uzak olmam›za sebeb ol-
mufldur. Bunu iyi anlay›n›z. Sözümüzde iflâretler ve beflâretler vard›r. Si-
ze ve do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihis-
salevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ” izinde gidenlere selâm ol-
sun!

_________________

Kim bulur, zor ile, maksûduna her zemân zafer?
Gelir elbet zuhûra, ne ise, hükm-i kader.

– 322 –



259
‹K‹YÜZELL‹DOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûbu o¤lu, aklî ve naklî ilmlerde yükselmifl, hâce Muhammed
Sa’îd “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazm›fld›r. Peygamberler “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” gönderilmesinin fâideleri ve akl›n yaln›z bafl›na
Allahü teâlây› tan›yam›yaca¤› ve da¤da büyümüfl ve câhillik zemân›nda
ya’nî Peygamber gönderilmemifl olan zemânlarda yaflam›fl kâfirlerin ve kâ-
fir memleketlerinde ölen kâfir çocuklar›n›n âh›retde ne olacaklar› ve dün-
yân›n her yerine, meselâ eski hindlilere Peygamberler gelmifl oldu¤u bil-
dirilmekdedir:

Allahü teâlâya sonsuz hamd olsun ki, bizleri müslimân olmakla fleref-
lendirdi. O, do¤ru yolu göstermeseydi, kim bulabilirdi? Onun Peygamber-
lerine “aleyhimüssalevâtü vesselâm” inan›r›z. Hepsi do¤ru söylemifldir.

Allahü teâlân›n, insanlara Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vesse-
lâm” göndermesi en büyük ni’metdir. Bu iyili¤in flükrü, hangi a¤›z ile ya-
p›labilir? Hangi kalb, onlar› göndermenin iyili¤ini kavr›yabilir? Hangi vü-
cûd ve a’zâ, o iyiliklere flükr olabilecek birfley yapabilir? O büyük insanla-
r›n mubârek varl›klar› olmasayd›, bu âlemi yaratan›n varl›¤›n›, biz k›sa akl-
l› insanlara kim gösterirdi? Eski yunânl›lar›n ilk felesoflar›, [ve her zemân,
her yerde bulunan fen taklîdcileri] o kadar zekî ve kurnaz olduklar› hâlde,
yaratan›n varl›¤›n› anl›yamad›lar. Bu kâinât, böyle gelmifl, böyle gider,
cânl›lar da birbirlerinden meydâna gelip ürer. Bu böylece devâm eder,
dediler. Câhillik devri geçip, yeni Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” da’vetlerinin nûrlar› ile, âlem ayd›nlan›nca, sonra gelen yunân fe-
lesoflar›, o nûrlar›n ›fl›klar› ile uyanarak, üstâdlar›n›n sözlerini red etdi. Bir
yaratan›n bulundu¤unu kitâblar›na yazd›lar ve bir oldu¤unu isbât etdiler.
O hâlde, insan akl›, o büyüklerin nûrlar› ile ayd›nlanmad›kça, bunu bula-
m›yor. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” olmad›kca, bizim dü-
flüncelerimiz, do¤ru yola yaklaflam›yor. Ebû Mensûr-i Mâ-Türîdî “rahme-
tullahi aleyh” ve yetifldirdi¤i büyükler, acabâ neden Allahü teâlân›n var-
l›¤›n› ve birli¤ini, akl›n yaln›z bafl›na bulabilece¤ini söylediler? Da¤da,
çölde yetiflip de putlara tapanlar›n, Peygamberlerden haberi olmasa bile Ce-
henneme gideceklerini söylediler. Akllar› ile bulmalar› lâz›m idi, dediler.
Biz böyle anlam›yoruz. Bunlar›n kendilerine, hakîkat duyurulmad›kca,
kâfir olm›yacaklar›n› söylüyoruz. Bu haber de, Peygamberler “aleyhimüs-
salevâtü vetteh›yyât” ile gönderilmekdedir. Evet, Allahü teâlâ, akl›, do¤-
ru yolu bulmak için yaratm›fl ise de, yaln›z bafl›na bulamaz. Akla, o yol ha-
ber verilmedikçe, fliddetli azâb yap›lmaz.

Süâl: Da¤da yetiflip, hiçbir din duymay›p puta tapan müflrikler, Cehen-
nemde sonsuz kalmazsa, Cennete girmesi lâz›m gelir. Bu da olamaz. Çün-
ki müflriklere, Cennet harâmd›r, ya’nî yasakd›r. Bunlar›n yeri Cehennem-
dir. Nitekim, Allahü teâlâ, Mâide sûresi yetmiflbeflinci âyetinde, Îsâ aley-
hisselâm›n meâlen, (Allahü teâlâdan baflkas›na tapanlar, baflkalar›n›n söz-
lerini Onun emrlerinden üstün tutanlar, Cennete giremez. Onlar›n kona-
ca¤› yer Cehennemdir) dedi¤ini beyân buyurdu. Âh›retde Cennet ile Ce-
hennemden baflka yer de yokdur. (A’râf)da kalanlar, bir müddet sonra Cen-
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nete gideceklerdir. Sonsuz kal›nacak yer, yâ Cennetdir, yâ Cehennem!
Bunlar hangisinde kalacakd›r?

Cevâb: Buna cevâb vermek çok güç! K›ymetli yavrum! Biliyorsun ki, çok
zemân bunu, bana sormufldun. Kalbe râhat verecek bir cevâb bulunmam›fl-
d›. Bu süâli, hal etmek için, (Fütûhât-i mekkiyye) sâhibinin [Muhyiddîn-i
Arabî]: (Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, k›yâmet günü, bun-
lar› dîne da’vet eder. Kabûl eden Cennete, etmiyen Cehenneme sokulur)
sözü, bu fakîre iyi gelmiyor. Çünki âh›ret, mükâfat yeridir, hesâb yeridir.
Emr yeri, ifl yeri de¤ildir ki, oraya Peygamber gönderilsin! Çok zemân son-
ra, Allahü teâlâ, merhamet ederek, bu mes’elenin hâllini ihsân eyledi.
fiöyle bildirdi ki, bu müflrikler, ne Cennetde, ne Cehennemde kalm›yacak,
âh›retde dirildikden sonra, hesâba çekilip, kabâhatleri kadar mahfler yerin-
de azab çekecekdir. Herkesin hakk› verildikden sonra, bütün hayvanlar gi-
bi, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir yerde sonsuz kalm›yacaklard›r. Bu ce-
vâb›m›z Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” huzûrunda söy-
lenseydi, hepsi be¤enir, kabûl buyururdu. Herfleyin do¤rusunu Allahü te-
âlâ bilir. Herkesin akl›, birçok dünyâ ifllerinde bile, flafl›r›p yan›l›rken, iyi-
liklerine, merhametine son bulunm›yan sâhibimizin, Peygamberleri ile
haber vermeden, yaln›z akllar› ile bulamad›klar› için, kullar›n› sonsuz ola-
rak ateflde yakaca¤›n› söylemek, bu fakîre a¤›r geliyor. Böyle kimselerin son-
suz olarak Cennetde kalacaklar›n› söylemek, nas›l çok yersiz ise, sonsuz azâb
çekeceklerini söylemek de, öyle yersiz oluyor. Nitekim, i’tikâdda ikinci imâ-
m›m›z Ebül-Hasen-i Alî Efl’arî, bunlar›n Cehenneme girmiyeceklerini
söyliyorsa da, bu sözünden, Cennetde kalacaklar› anlafl›l›yor. Çünki, iki-
sinden baflka yer yokdur. O hâlde, cevâb›n do¤rusu bize bildirilendir. Ya’nî
mahfler günü, hesâblar› görüldükden sonra, yok edileceklerdir. Bu fakîre
göre, kâfirlerin çocuklar› da böyle olacakd›r. Çünki Cennete girmek, îmân
iledir. Yâ kendisi îmân etmifl olacak veyâ îmânl›n›n çocu¤u oldu¤u için, yâ-
hud ana-babas› birlikde mürted olunca, kendisi Dâr-ül-islâmda kald›¤›
için îmânl› say›lm›fl olacakd›r. Dâr-ül-islâmda bulunan müflriklerin çocuk-
lar› ve zimmîlerin çocuklar› da Dâr-ül-harbdeki kâfirlerin çocuklar› gibi-
dir. Çünki bu çocuklarda îmân yokdur. Bunlar Cennete giremez. Cehennem-
de sonsuz kalmak da, teklîfden sonra, inanmaman›n cezâs›d›r. Çocuk ise,
mükellef de¤ildir. Bunlar hayvanlar gibi, diriltilip, hesâblar› görüldükden
sonra, yok edileceklerdir. Eskiden, bir Peygamberin vefât›ndan sonra,
çok vakt geçip, zâlimler taraf›ndan din bozulup, unutuldu¤u zemânlarda ya-
flay›p, Peygamberlerden haberi olm›yan insanlar da k›yâmetde böyle son-
radan, tekrâr yok edileceklerdir.

Ey yavrum! Bu fakîr, çok genifl ve çok derin düflünüyorum da, Peygam-
berimizin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” haberi yetiflmiyen, yer yü-
zünde, hiçbir yer kalmad›¤›n› anl›yorum. Bütün dünyân›n, Onun da’vet nû-
ru ile, günefl gibi ayd›nland›¤› görülüyor. Hattâ, d›vâr arkas›nda bulunan,
Ye’cûc ve Me’cûca bile ulaflm›fl bulunuyor.

Eski zemânlarda da, bütün dünyâda Peygamber gönderilmedik bir yer
kalmam›fl gibidir. Hattâ, bundan en mahrûm zan edilen, Hindistânda bile
hindlilerden bir Peygamber yap›lm›fl; Allahü teâlân›n emrleri bildirilmifl-
dir. Hindistân›n ba’z› k›smlar›nda, anlafl›l›yor ki, Peygamberlerin “aleyhi-
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müssalevâtü vetteslîmât” nûrlar›, küfr karanl›klar› içinde, y›ld›zlar gibi
parlam›fld›r. E¤er merâk ediyor isen, bu flehrleri söyliyebilirim. Ba’z› Pey-
gamberlere bir kifli bile inanmam›fl, kimse kabûl etmemifldir. Yaln›z bir ki-
flinin inand›¤› Peygamberler de olmufldur. Ba’z›lar›na da, iki veyâ üç kim-
se îmân etmifldir. Hindistânda bir Peygambere, üç kifliden çok inanan ol-
du¤u görülemiyor. Ya’nî, dört dâne ümmeti bulunan Peygamber olma-
m›fld›r. Hindlilerin tap›nd›klar› kimselerden ba’z›lar›n›n kitâblar›nda, Al-
lahü teâlân›n varl›¤› ve s›fatlar› hakk›nda görülen yaz›lar›, hep o Peygam-
berin ›fl›klar›n›n aksleridir. Çünki her asrda, her ümmete Peygamber “aley-
himüssalâtü vesselâm” gelerek Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve s›fatlar›n› bil-
dirmifldir. Onlar›n mubârek varl›klar› olmasayd›, küfr ve günâh pislikleri
ile kirlenmifl olan akllar, îmân devletine kavuflamazd›. Bu ahmaklar, çürük
akllar› ile, herkesi kand›r›p, kendilerine tapma¤a zorlam›fl, [Sizi biz kurtar-
d›k, bizim sâyemizde yafl›yorsunuz diyerek,] kendilerinden baflka bir kuv-
vetin bulunmad›¤›n› sanm›fllard›. Nitekim, M›sr fir’avnlar›: (E¤er benden
baflkas›na taparsan, seni habs ederim) demifldi. Ba’z›lar› da, bu kâinât›n bir
yaratan› oldu¤unu iflitdiklerinden, kendilerine yarat›c› [ebedî lider], dedi-
remiyeceklerini anl›yarak, bir yaratan›n varl›¤›n› söylemifl, fekat bunun ken-
dilerine sirâyet etdi¤ini bildirerek, bu hîle ile insanlar› kendilerine tapd›r-
ma¤a u¤raflm›fllard›r.

[Bugün Hindistânda yay›lm›fl olan, Berehmen ve Buda dinlerinde, orada-
ki eski Peygamberlerin kitâblar›ndan, sözlerinden al›nm›fl k›ymetli bilgile-
rin bulundu¤u görülmekdedir. Berehmen ve Buda dinleri, h›ristiyanl›k dîni
gibi, eski Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” bildirdi¤i do¤ru dinlerin bozul-
mufl, de¤ifldirilmifl bir hâlidir. Bunlar›n hepsi, Muhammed aleyhisselâm›n Pey-
gamber oldu¤una inanmad›klar› için kâfirdir. Seyyid flerîf-i Cürcânî “rahme-
tullahi aleyh”, (fierh-i mevâk›f) sonunda, üçüncü maksadda, buyuruyor ki:
(Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤una inanm›yan kâfir olur.
Bunlardan, yehûdî ve nasârâ [h›ristiyan], baflka Peygamberlere inan›yor. [Se-
mâvî dinlere inananlara (Ehl-i kitâb), ya’nî (Kitâbl› kâfir) denir.] Baflka
Peygamberlere de inanm›yanlardan, berehmenler, Allahü teâlân›n varl›¤›-
na inanmakdad›r. Dehriyye ise, Allahü teâlâya da inanm›yor. Herfley tabî’at
kanûnlar› ile var oluyor. Bir yarat›c› yokdur. Dehr, ya’nî zemân ilerledikçe,
herfley de¤iflmekdedir diyor). Mecûsîler, Allahü teâlân›n iki oldu¤una, müfl-
rikler ve putperestler ise, çok oldu¤una inan›yor. Berehmen, mecûsî ve put-
perestler, kitâbs›z kâfirdir. Çünki bir Peygambere inanm›yor. Bir semâvî ki-
tâb okumuyorlar. Komünistler ise, dinsiz, tanr›s›z kâfir olup, dehriyye k›s-
m›ndand›r. fiimdi, yeryüzünde, de¤ifldirilmemifl bulunan hak din, yaln›z
Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i islâm dînidir. Bu dînin, k›yâmete kadar
bozulm›yaca¤›n›, do¤ru olarak kalaca¤›n› Allahü teâlâ söz vermifldir].

Süâl: Hindistânda, Peygamber “aleyhimüssalevâtü vesselâm” gönderil-
mifl olsayd›, biz de iflitirdik. Dilden dile, her tarafa yay›l›rd›?

Cevâb: Bunlar, bütün Hindistâna gönderilmifl de¤ildi. Ba’z›lar›, bir fleh-
re, hattâ bir köye idi. Allahü teâlâ, bir millet veyâ bir flehr ehâlîsinden en
iyisini bu devletle flereflendiriyor, o da, Allahü teâlân›n varl›¤›n›, birli¤ini
ve emrlerini, Ondan baflka kimsenin birfley yaratam›yaca¤›n› insanlara
bildiriyordu. Onlar da, ona inanm›yor, inkâr ediyordu. Câhil, yalanc›, de-
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li diye alay ediyorlard›. Azg›nl›klar›, ona eziyyetleri art›nca, Allahü teâlâ
da, onlar› helâk ediyordu. Uzun zemân sonra, baflka bir Peygamberi, böy-
lece gönderiyor ve yine böyle oluyordu. Hindistânda böylece y›k›lm›fl,
flehr harâbeleri çok görülmekdedir. fiehrlerin bu sebebden harâb oldukla-
r› ve Peygamberlerin da’vetleri, etrâfdaki insanlar aras›nda yay›l›p, uzun
zemân dillerde dolafl›yordu. Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vesse-
lâm” çok kimse inansayd› ve mü’minler hâkim olarak kalsalard›, o ze-
mân, bizim de haberimiz olurdu. Fekat bir kifli, birkaç gün nasîhat edip gi-
der, buna kimse inanmaz ve bir baflkas›na, ancak bir kifli, iki kifli inan›rsa,
bize nas›l haber gelebilir. Çünki kâfirler, dîni söndürme¤e çal›fl›yor, baba-
lar›n›n yoluna uym›yan dîni be¤enmiyorlard›. Kim haber verecek ve kime
söyliyecek. Sonra Resûl, Nebî ve Peygamber kelimeleri, fârisî ve arabîdir.
Hind lügatinde bu kelimeler yok idi ki, o Peygamberlere de, bu ismler ve-
rilmifl olsun. Nihâyet flunu da söyliyelim ki, Hindistân›n Peygamber gelmi-
yen ve do¤ru yol gösterilmiyen yerleri de var dersek, buralardaki insanlar,
da¤da, çölde yetiflen müflrikler gibi olup, inâd etdikleri ve herkesi kendi-
lerine tapd›rd›klar› hâlde bile, Cehenneme girmez ve ebedî azâb görmez-
ler. Böylelerin Cehenneme girmesi, akl-› selîme, ya’nî flaflm›yan akllara uy-
gun olmad›¤› gibi, yan›lm›yan keflfler de, buna müsâ’ade etmez. Fekat, bun-
lardan inâd edenlerin bir k›sm›n›n Cehenneme gitdiklerini görmekdeyiz.
Herfleyin do¤rusunu, ancak Allahü teâlâ bilir.

_________________

Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime,
titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime!

260
‹K‹YÜZALTMIfiINCI MEKTÛB

Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler sâhibi, ilâhî feyzlere, sonsuz
rahmetlere kavuflmufl o¤lu fleyh Muhammed Sâd›ka yaz›lm›fld›r. ‹mâm-›
Rabbânî hazretlerinin yolunu ve Vilâyet-i evliyâ, Vilâyet-i enbiyâ ve Vi-
lâyet-i ulyây› ve insandaki on latîfeyi bildirmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd
olsun! Peygamberlerin en üstününe salât ve selâm olsun! Ey o¤lum, Alla-
hü teâlâ, seni mes’ûd eylesin! ‹nsana (Âlem-i sagîr) ya’nî küçük âlem de-
nir. Bu Âlem-i sagîr, on parçadan meydâna gelmifldir. Bu on parçan›n be-
fli (Âlem-i emr)dendir. [Bu âlemde madde ve ölçmek yokdur.] Bu befl la-
tîfe, (Kalb), (Rûh), (S›r), (Hafî) ve (Ahfâ)d›r. Bu befl latîfenin asllar›,
kökleri (Âlem-i kebîr)dedir. [(Âlem-i kebîr), büyük âlem demekdir. ‹nsan-
dan baflka herfley demekdir.] ‹nsan› meydâna getirmifl olan on parçadan dör-
dü kat›, s›v›, gaz maddeleri ve enerjidir. Bunlar›n asllar› da Âlem-i kebîr-
dedir. Befl latîfenin asllar›, Arfl›n d›fl›nda görülür. Arfl›n d›fl›, Âlem-i emr-
dir. Ya’nî maddesiz, hacmsizdir. Bunun için, Âlem-i emre (Lâ-mekânî)
denir. ‹mkân dâiresi, ya’nî mahlûklar, bu befl asl›n sonunda biter. [Arfl›n için-
deki mahlûklar maddeden yap›lm›fld›r. Zemânl› ve hacmlidirler. Bunlara
(Âlem-i halk) ya’nî ölçü âlemi denir. Halk, ölçü de demekdir.] Mahlûklar,
ademle vücûdün birleflmesinden meydâna gelmifldir. Ademle vücûdün
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birleflmesi, befl asl›n sonuna kadard›r.

Akll›, uyan›k bir sâlik [ya’nî tesavvuf yolcusu], yarad›l›fl›nda Muhamme-
dî ise, Âlem-i emrin befl latîfesini, s›ralar› ile geçdikden sonra, bunlar›n
Âlem-i kebîrdeki asllar›nda seyr eder. Ya’nî ilerler. Allahü teâlân›n lutfü
ile, bu befl asl›n herbirini inceden inceye geçerek sonuna gelir. Böylece, im-
kân dâiresini (Seyr-i ilallah) ile bitirmifl olur. (Fenâ) hâs›l oldu denir. fiim-
di (Vilâyet-i sugrâ)ya bafllam›fl olur. Bu vilâyete (Vilâyet-i evliyâ) da denir.
Bundan sonra, bu befl asl›n da asl› olan, Allahü teâlân›n ismlerinin z›llerin-
de seyre bafllar. Bu z›llerde adem bulunmaz. Allahü teâlân›n ihsân› ile bu
z›lleri birer birer (Seyr-i fillah) ile geçerek sonuna var›r. Böylece, ismlerin
z›lleri biterek, Allahü teâlân›n ismleri ve s›fatlar› mertebesine eriflir. Vilâ-
yet-i sugrâda yükselmek, buraya kadard›r. Burada tâm Fenâ hâs›l olma¤a
bafllar. (Vilâyet-i kübrâ)ya ayak bas›lm›fl olur. Bu vilâyete, (Vilâyet-i enbi-
yâ) da denir.

Peygamberlerden ve meleklerden baflka, bütün mahlûklar›n (Mebde-i
te’ayyün)leri, bu z›l dâiresinde bulunur. Her ismin z›lli, bir insan›n meb-
de-i te’ayyünüdür. Peygamberlerden sonra, insanlar›n en üstünü olan
hazret-i Ebû Bekrin mebde-i te’ayyünü, bu dâirenin en üstündeki nokta-
d›r. Sâlik, kendinin mebde-i te’ayyünü olan isme var›nca (Seyr-i ilallah)›
bitirir demifllerdir. Buradaki ism, Allahü teâlân›n isminin kendi de¤ildir.
Bu ismin z›lline var›nca demekdir ki, o ismin, z›llerinden bir z›ldir. Bu z›l-
ler, ismlerin ve s›fatlar›n tafsîlidirler. Meselâ ilm s›fat›n›n parçalar› vard›r.
Bu parçalar, birer birer bu s›fat›n z›llidirler. Bu s›fat, o z›llerin icmâli, top-
lulu¤udur. Bu parçalardan herbiri, Peygamberlerden baflka, bir insan›n
mebde-i te’ayyünüdür. Peygamberlerin ve meleklerin mebde-i te’ayyün-
leri, bu parçalar›n asllar›, bütünleri olan ismlerdir. Meselâ, ilm, kudret ve
irâde gibi s›fatlard›r. Birçok kimsenin mebde-i te’ayyünleri, tek bir s›fat-
d›r. Fekat çeflidli bak›mlardan ayr›l›rlar. Meselâ, Muhammed aleyhisselâ-
m›n mebde-i te’ayyünü ilm flân›d›r. Yine bu ilm s›fat›, baflka bir bak›mdan,
‹brahîm aleyhisselâm›n da mebde-i te’ayyünüdür “alâ nebiyyinâ ve aley-
hissalâtü vetteslîmât”. Yine bu s›fat, baflka bir bak›mdan da, Nûh aleyhis-
selâm›n mebde-i te’ayyünüdür. Bu çeflidli bak›mlar, hâc› Muhammed Efl-
refe yaz›lan mektûbda aç›klanm›fld›r. Büyüklerden kimisi, hakîkat-i Mu-
hammedî, (Te’ayyün-i evvel)dir. Her kemâlin bir arada bulundu¤u hazret-
dir. Buna (Vahdet) denir demifllerdir. Bu fakîrin anlad›¤›na göre, bu vah-
det mertebesi, bu z›l dâiresinin merkezi, toplulu¤udur. Bu sözümü, flu da
kuvvetlendiriyor ki, insanlar›n mebde-i te’ayyünleri, ismlerin ve s›fatlar›n
ilmdeki sûretleri, görüntüleridir demifllerdir. ‹lmdeki varl›k, kendisi de¤il,
kendinin z›llidir, görüntüsüdür. Bunun için, ilmdeki bu sûretler, ismlerin
ve s›fatlar›n z›lleridir. Bizim bu dâiremiz, z›ller dâiresinin çevresi ve mer-
kezidir. Asl dâire de¤ildir. Bu z›l dâiresini, te’ayyün-i evvel sanm›fllar.
Bunun merkezini topluluk bilerek (Vahdet) demifllerdir. Bu merkezin
aç›lmas›n›, ya’nî çevresini Vâhidiyyet sanm›fllard›r. Z›l dâiresinin üstü
olan ismlerin ve s›fatlar›n dâiresini, te’ayyünlerle ba¤l›l›¤› olm›yan Zât-i
teâlâ sanm›fllard›r. Hâflâ! Öyle de¤ildir. Çünki o büyüklere göre, ismler ve
s›fatlar, zât›n kendisidirler. Zâtdan ayr›, baflka de¤ildirler. Bunun için, z›l
dâiresinin üstü, ya’nî ismlerin ve s›fatlar›n mertebesi, zât›n kendisi olur.
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Ondan ayr› olmaz. Hâlbuki, s›fatlar zâtdan ayr› olarak var olduklar›ndan,
ismlerin ve s›fatlar›n dâiresi, Zât-i teâlâdan ayr› olur. S›fatlar› zât›n ken-
disi demifller, böyle olmad›¤›n› bilememifller.

Z›l dâiresinin merkezi, bu dâirenin asl› olan üst dâirenin merkezinin z›l-
lidir. Üst dâire, ismlerin, s›fatlar›n, flânlar›n ve i’tibârât›n dâiresidir. Hakî-
kat-i Muhammedî, bu asl dâiresinin merkezidir. ‹smlerin ve flânlar›n top-
lulu¤udur. Bu dâirede ismlerin ve s›fatlar›n yay›lmas›, vâhidiyyet mertebe-
sidir. ‹smlerin z›llerinin mertebesinde vahdet ve vâhidiyyet kelimelerini kul-
lanmak, z›lli asl ile kar›fld›rmakdan ileri gelmekdedir. Buradaki seyre,
(Seyr-i fillah) demek de böyledir. Çünki bu seyr, (Seyr-i ilallah)d›r. Bu seyr-
den sonra, e¤er yükselmek nasîb olursa, z›l dâiresinin asl› olan, ismlerin ve
s›fatlar›n dâiresinde Seyr-i fillah ile seyr olur. Vilâyet-i kübrâ dereceleri-
ne bafllar. Bu vilâyet-i kübrâ, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” mahsûsdur. Onlar›n izlerinde gitdikleri için, Eshâb-› kirâm› da, bu
ni’mete kavuflurlar. Bu düfley durumdaki dâirenin yatay çap›n›n alt›nda bu-
lunan yar›m dâirede ismler ve (S›fât-i zâide) bulunur. Üstdeki yar›m dâi-
rede flü’ûn ve i’tibârât-i zâtiyye bulunur. Âlem-i emrin befl latîfesi, bu ism-
ler ve flânlar dâiresinin sonuna kadard›r. Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile,
e¤er s›fatlar ve flânlar makâm›ndan yukar› ç›k›l›rsa, bunlar›n asl› olan dâ-
irede seyr olur. Bu asllar›n dâiresinden sonra, bunlar›n da asllar› dâiresin-
de seyr olur. Bu dâireyi de geçdikden sonra, bunun üstündeki dâireden bir
kavs, bir yay görünür. Bunu da geçmek lâz›md›r. Bu üst dâireden, bir yay-
dan baflka birfley görünmedi¤inden, yaln›z kavs diyerek sözü kesiyoruz. Bu-
rada ince bir s›r vard›r. Bu s›rr› bildirmediler. ‹smlerin ve s›fatlar›n ve
flü’ûnlar›n mebde’leridirler. Bu üç asllardaki dereceler, nefs-i mutmeinne-
ye mahsûsdur. Nefs, bu mertebelerde itmînâna kavuflur. Yine bu makâm-
da, (fierh-i sadr) olur. Sâlik, (‹slâm-› hakîkî) ile flereflenir. Bu makâmda,
nefs-i mutmeinne, gö¤se yerleflir ve (R›zâ makâm›)na kavuflur. Bu makâm,
Vilâyet-i kübrân›n sonudur. Bu vilâyete, (Vilâyet-i enbiyâ) da denildi¤ini
yukar›da bildirmifldik.

Seyr, buraya kadar var›nca, ifl bitdi san›ld›. (Bunlar›n hepsi, ism-i zâhi-
rin aç›klanmas›d›r. Bu ism, uçmak için lâz›m olan bir kanatd›r. Mukaddes
âleme uçmak için lâz›m olan ikinci kanat olan ism-i bât›n da, böyle birer bi-
rer geçilirse, iki kanat elde edilmifl olur) sesini duyurdular. Allahü teâlâ-
n›n lutfü ve ihsân› ile, ism-i bât›nda da seyr bitince, iki kanat elde edilmifl
oldu. Bize do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! O bize do¤ru
yolu göstermeseydi, biz bulamazd›k. Rabbimizin Peygamberleri do¤ru
sözlü olarak gelmifllerdir.

Ey o¤lum! ‹sm-i bât›ndaki seyrden ne yazay›m ki, o seyri örtmek, giz-
lemek lâz›md›r. O makâmdan flu kadar aç›klanabilir ki, ism-i zâhirde seyr,
s›fatlarda seyr olup, Zât-i teâlâ ile hiç ilgisi yokdur. ‹sm-i bât›nda seyr de,
her ne kadar ismlerde seyrdir. Fekat bu seyr, Zât-i teâlâ ile ilgilidir. Bu ism-
ler, Zât-i teâlây› örten perdeler gibidir. Meselâ, ilm s›fat›nda Zât-i teâlâ hiç
akla gelmez. Alîm ismi ise, s›fat perdesi gerisinde, Zât-i teâlây› bildir-
mekdedir. Çünki âlim, ilm sâhibi olan zâtd›r. O hâlde ilmde seyr, ism-i zâ-
hirde seyrdir. Alîmde seyr, ism-i bât›nda seyrdir. Öteki s›fatlar ve ismler de
böyledir. ‹sm-i bât›nla ilgili olan ismler, meleklerin mebde-i te’ayyünleri-
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dir. Bu ismlerde seyre bafllamak (Vilâyet-i ulyâ)ya ayak basmak olur. Bu
vilâyete, (Vilâyet-i mele-i a’lâ) da denir. [(Mele’) cemâ’at, galabal›k demek-
dir.] ‹sm-i zâhir ile ism-i bât›n› anlat›rken bildirdi¤imiz, ilm ile alîm aras›n-
daki fark› az sanmay›n›z! ‹lmden alîme az yol vard›r dememelidir. Yer
küresi ile Arfl aras›ndaki uzakl›k, o iki ism aras›ndaki uzakl›k yan›nda, ok-
yânus yan›nda bir damla su gibidir. Söylemeleri yak›n, kendileri çok uzak-
d›r. K›saca söyledi¤imiz her makâm da böyledir. Meselâ, Âlem-i emrin befl
latîfelerini geçip, bunlar›n asllar›nda seyr olunur. Böylece, imkân [ya’nî mah-
lûklar] dâiresi biter sözü ile, Seyr-i ilallah, bafl›ndan sonuna kadar anlat›l-
m›fld›r. (Bu seyrin yap›lmas› için, ellibin senelik yol geçilir) demifllerdir.
Me’âric sûresinin dördüncü [4] âyetinde meâlen, (Melekler ve Rûh oraya
ellibin senelik bir günde ç›karlar) buyurulmakdad›r ki, bu sözümüze iflâret
etmekdedir. Böyle olmakla berâber, Allahü teâlân›n ihsân›n›n çekmesi
ile, bu uzun zemânl›k ifl, göz aç›p kapay›ncaya kadar yap›labilir. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

Kerîmlerle yap›lan ifllerde güçlük yokdur!

Yine bunun gibi, ifllerin ve s›fatlar›n ve flü’ûnlar›n ve i’tibârât›n dâiresi-
ni geçerek, bunlar›n asllar›nda seyr olunur denildi. ‹smlerin, s›fatlar›n,
flü’ûn ve i’tibârât›n hepsini geçmek, söylemekle kolayd›r. Fekat, bunlar› geç-
mek çok zordur. O kadar çok zordur ki, tesavvuf büyükleri “rahmetulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în”, (‹nsan› kavuflduran konaklar sonsuzdurlar. Bit-
mez tükenmezler) demifller. (Mertebelerin hepsi seyr edilemez) buyurmufl-
lard›r. Fârisî beyt tercemesi:

Onun güzelli¤i bitmez, Sa’dînin sözü tükenmez,
‹stiskali susuz ölür, denizin suyu eksilmez.

Kavuflmak için geçilecek konaklar›n sonsuz olmas›n›, s›fatlar›n tecellî-
leri bak›m›ndan de¤il de, Zât-i ilâhînin tecellîleri sonsuz oldu¤u için söy-
lenmifldir sanmay›n›z! Bunun gibi, bitmiyen güzelli¤in, s›fatlar›n güzelli¤i
olmay›p, zât›n güzelli¤idir demeyiniz! Çünki zât›n bu tecellîleri, flü’ûn ve
i’tibârât olmaks›z›n de¤ildir. Zât›n o güzelli¤i, cemâl s›fatlar›n›n arkas›n-
da olmaks›z›n de¤ildir. Çünki bu mertebede, s›fatlar›n perdeleri olmaks›-
z›n söz edilemez. Allahü teâlây› tan›yan kimsenin dili tutulur, söyliyemez
olur. Her tecellîde, biraz z›l, görüntü bulunur. O makâmda, flü’ûnu araya
katmadan olamaz. Bunun içindir ki, o vüsûl konaklar› ve güzellik merte-
beleri, ismlerin ve flü’ûnlar›n dâiresindedir ve onlara göre sonsuzdur.

Bu fakîre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” gösterdikleri ise, tecellîle-
rin ve zuhûrlar›n ötesindedir. ‹ster zât›n tecellîsi desinler, ister s›fatlar›n te-
cellîsi desinler, hepsinin ötesidir. ‹ster zât›n, ister s›fatlar›n güzelli¤i desin-
ler, bütün güzelliklerin ötesidir. Bunun için, yüksek istekleri, çok k›ymet-
li maksadlar› bu dar kelime kadrosu ile, k›saca anlatm›fl bulunuyorum. Son-
suz denizleri, birkaç flifleye doldurmufl gibi oluyorum. Öyle ise, anlamamaz-
l›k etme!

Yine sözümüze dönelim! ‹sm-i zâhir ve ism-i bât›n iki kanad› ele geçdik-
den sonra, uçmak nasîb olursa, yukar› ç›k›l›rsa, buraya ç›kan, insan›n ener-
ji, hava ve su parçalar› oldu¤u anlafl›l›r. Melekler de, bu üç parçadan yap›l-
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m›fld›r. Hadîs-i flerîfde bildirildi ki, (Meleklerin bir k›sm› ateflden ve kar-
dan yarat›lm›fld›r. Bunlar, ateflle kar› birarada bulunduran Rabbimizde
hiçbir noksânl›k yokdur derler). Bu seyrde iken rü’yâda gösterdiler ki, san-
ki bir yolda gidiyorum. Çok gitmekden yorulmuflum. Yürüyebilmek için bir
sopa, baston ar›yorum. Bulam›yorum. ‹lerliyebilmek için, çal› ç›rp›ya ya-
p›fl›yorum. Bu da olmuyor. Öylece yürümek zorunda kal›yorum. Bir zemân,
böyle ilerledim. Bir flehr göründü. Yaklafld›m. fiehre girdim. Bu flehrin,
(Te’ayyün-i evvel) oldu¤u bildirildi. Bu te’ayyün, bütün ismlerin, s›fatlar›n,
flü’ûn ve i’tibârât›n mertebelerini ve bu mertebelerin asllar›n› ve bu aslla-
r›n da asllar›n› kendinde toplam›fld›r ve Zât-i ilâhînin i’tibârât›n›n sonudur.
Bu i’tibârât, ilm-i husûlîde, birbirlerinden ayr›ld›lar. Bundan sonra seyr olur-
sa, ilm-i huzûrî ile ilgili olur.

Ey o¤lum! O makâmda, ilm-i husûlî ve ilm-i huzûrî demek, misâl ve ben-
zetmek yolu ile söylenir. Çünki, Zât-i ilâhîden ayr› olan s›fatlar, ilm-i husû-
lî ile bilinir. ‹’tibârât-i zâtiyye, Zât-i teâlâdan hiç ayr› de¤ildirler ve ilm-i hu-
zûrî ile bilinirler. Çünki bu makâmda, ilm, bilinen fleye yaln›z ba¤lan›r, bi-
linen fleyden hiçbirfley ilmde bulunmaz. Te’ayyün-i evvel demek olan, o bü-
yük flehrde, Peygamberlerin ve meleklerin bütün vilâyetleri vard›r. Mele-i
a’lâ denilen meleklerin yükseklerinin (Vilâyet-i ulyâ)s›n›n sonu bu ma-
kâmdad›r. Bu makâmda, bu te’ayyün-i evvelin, hakîkat-i Muhammedî olup
olmad›¤› düflünüldü. Hakîkat-i Muhammedînin, yukar›da söylenilen gibi ol-
du¤u anlafl›ld›. Ona te’ayyün-i evvel denilmesi, bu te’ayyün-i evvelin z›lli-
nin merkezi oldu¤u içindir. ‹smleri, s›fatlar›, flü’ûn ve i’tibârât› kendinde top-
lam›fld›r. Bu flehrin üstünde seyr edilince, (Kemâlât-› nübüvvet)e, ya’nî
Peygamberlik derecelerine bafllan›r. Bu derecelerde, yaln›z Peygamberler
“aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” seyr eder. Peygamberlik makâm›n›n dere-
celeridir. Peygamberlerin izinde gidenlerin büyüklerine de, tatd›r›l›r. ‹nsa-
n› meydâna getiren on parça içinde, bu derecelere yükselen toprak madde-
leridir. ‹ster Âlem-i emrden olsun, ister Âlem-i halkdan olsun, dokuz par-
çadan herbiri, bu makâmda, toprak maddesinin yolunda ilerler. Onun ya-
n› s›ra, bu ni’metle flereflenirler. Toprak maddeleri yaln›z insanda bulundu-
¤undan, insanlar›n üstünleri, meleklerin üstünlerinden dahâ üstün oldu. Top-
rak maddelerinin kavuflduklar›na, hiç kimse kavuflmam›fld›r. Âyet-i kerîme-
de bildirilen (dünüv) hâs›l oldukdan sonra, tedellâ s›rr› bu makâmda hâs›l
olur. (Kabe-kavseyn ev ednâ)n›n içyüzü meydâna ç›kar. Bu seyrde iyice an-
lafl›ld› ki, Vilâyet-i sugrâ, Vilâyet-i kübrâ ve Vilâyet-i ulyân›n hepsi, Peygam-
berlik makâm›n›n kemâlât›n›n z›lleri, gölgeleridir. Bütün o kemâlât, o de-
receler, bu derecelerin misâlleri, görüntüleridir. ‹yi anlafl›ld› ki, bu seyrde,
bir nokta ilerlemek, Vilâyet makâm›n›n bütün derecelerinden dahâ çokdur.
Bu kemâlât›n hepsinin ne kadar olaca¤›n› bundan anlamal›d›r. Geçilmifl de-
recelerin hepsi, bunun yan›nda, okyânus yan›nda bir damla gibi kal›r. Bu-
rada, bu orant› bile yokdur. Diyebiliriz ki, (Peygamberlik makâm›) yan›n-
da, (Vilâyet makâm›), sonsuz yan›nda, ufak birfley gibidir. Sübhânallah! Câ-
hilin biri, bu s›rdan haber vererek, evliyâl›k, Peygamberlikden dahâ yüksek-
dir der. Bunlar› anlam›yan, bir baflkas› da, bu sözü düzeltmek için, Peygam-
berlerin vilâyeti, kendi Peygamberli¤inden dahâ yüksekdir der. A¤›zlar›n-
dan ç›kan, çok büyük oldu. Allahü teâlân›n ihsân› ile ve Peygamberinin
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“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” sadakas› olarak, bu seyr bitince, bir ad›m
dahâ ileri at›lacak olsa yok olunur. Bunun ötesinin yaln›z adem oldu¤u
anlafl›ld›.

Ey o¤lum! Bu sözlerden, sanmayas›n ki, Ankâ kuflu avlan›la. Hay›r, ha-
y›r. Öyle de¤il! Fârisî beyt tercemesi:

Ankâ avlan›lmaz tuza¤› topla!
tuza¤a giren, olur yaln›z hava!

Allahü teâlâ, her düflüncenin ötesindedir. O, ötelerin ötesi, ötelerin
ötesidir. Fârisî beyt tercemesi:

Hiç noksan› olm›yan çok uzakd›r,
ona yetifliriz sanmak tuhafd›r!

Uzak demekle, arada perdeler var san›lmas›n! Çünki bütün perdeler afl›l-
m›fl, hiç perde kalmam›fld›r. Uzakl›k, büyüklükdendir. Anlafl›lamaz. Kav-
ran›lamaz. Bulunamaz. Allahü teâlân›n varl›¤›, her mahlûka çok yak›nd›r.
Anlamakdan, bulmakdan çok uzakd›r. Evet, seçilmifllerden çok az kimse-
yi, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” yan› s›ra, büyüklük per-
delerinin içine al›rlar. Onlara yap›lan ihsânlar bilinemez.

Ey o¤lum! Bu ifller, yaln›z insan›n (Hey’et-i vahdânî)sine olur. Bu
hey’et, on parçadan yap›lm›fld›r. Âlem-i halk ile, Âlem-i emrin hepsinden
meydâna gelmifldir. Bununla berâber, bu makâmda, hepsinin bafl›, toprak
maddeleridir. Ondan ötesi, ancak yoklukdur denildi. Çünki, d›flarda ve ilm-
de olan varl›klar›n mertebeleri geçildikden sonra, bunlar›n tersi olan adem
hâs›l olur. Allahü teâlân›n kendisi, bu varl›klar›n ve ademin ötesidir. O ma-
kâmda adem bulunmad›¤› gibi, varl›klar da yokdur. Çünki, tersi adem
olan bir vücûd, Zât-i ilâhîye lây›k de¤ildir. Baflka kelime bulunamad›¤› için,
o mertebede vücûd, ya’nî varl›k dersek, tersi, karfl›l›¤› adem, ya’nî yokluk
olm›yan vücûd demekdir. Bu fakîr, bir mektûbumda [ikiyüzotuzdördüncü
(234) mektûbda], (Allahü teâlân›n kendisi vücûddür) demifldim. Bunu, an-
lam›yarak yazm›fld›m. ‹flin iç yüzüne varamam›fld›m. Vahdet-i vücûd gibi bir-
kaç bilgi de, böyle yaz›lm›fld›. ‹flin içyüzünü bildirdikleri zemân, bafllang›c-
da ve yolda iken yazd›klar›ma ve söylediklerime piflmân oldum. Tevbe ve
istigfâr eyledim. Estagfirullah ve etûbü ilâllah min cemî’i mâ kerihallah
“sübhânehu ve teâlâ”.

Buraya kadar olan aç›klamadan anlafl›ld› ki, Peygamberlik dereceleri,
ç›karken geçilmekdedir. Peygamberlik yükselmelerinde, insan Hakka do¤-
rudur. Çoklar›, vilâyetde yükselirken, insan Hakka do¤rudur. Nübüvvet-
de, mahlûklara karfl›d›r. Yükselirken, vilâyet dereceleri, inerken Peygam-
berlik dereceleri vard›r demifllerdir. Bunun için, evliyâl›¤›, Peygamberlik-
den dahâ yüksek sanm›fllard›r. Evet, Vilâyetde de, Nübüvvetde de, hem ç›-
k›fl, hem de inifl vard›r. Her iki ç›k›flda da, insan Hakka do¤rudur. ‹nifllerin-
de ise, mahlûklara do¤rudur. Böyle olmakla birlikde, Peygamberlikdeki inifl-
de, insan bütün bütün mahlûklara karfl›d›r. Evliyâl›kdaki iniflde, bütün
bütün mahlûklara do¤ru de¤ildir. Bât›n› Hak ile, zâhiri halk ile olur. Çün-
ki vilâyet sâhibi, ya’nî Velî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ç›k›fl makâm-
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lar›n› bitirmeden, inifle bafllam›fld›r. Bunun için, gözü hep yukar›dad›r.
Bütün varl›¤› ile halka bakamamakdad›r. Nübüvvet sâhibi ise,yükselme ma-
kâmlar›n›n hepsini bitirip de indi¤i için, bütün varl›¤› ile insanlar› Hak te-
âlâya ça¤›rma¤a bakmakdad›r. Bunu iyi anla! Bu flerefli bilgileri, flimdiye
kadar, hiçbir kimse söylememifldir.

Yukar› ç›k›flda, toprak maddeleri, insan›n bütün parçalar› içinde, en
yukar› yükseleni oldu¤u gibi, iniflde de, en afla¤› inerler. Çünki bunlar›n ya-
rat›ld›¤› yer, hepsinden dahâ afla¤›d›r. Hepsinden dahâ afla¤› indi¤i için, onun
sâhibinin da’veti, dahâ kuvvetli olur. O, herkesden dahâ çok fâide verici olur.

Ey o¤lum! Bizim yolumuzda seyr kalbden bafllar. Kalb de, Âlem-i emr-
dendir. Bunun için, söze Âlem-i emrden baflland›. Baflka tarîkatlerde, ön-
ce nefsin tezkiyesinden, temizlenmesinden bafllan›r. Cesedi temizlerler.
Bundan sonra, Âlem-i emre s›ra gelir. Allahü teâlân›n diledi¤i kadar yük-
selirler. Bunun içindir ki, baflkalar›n›n sonu, bu büyüklerin bafl›nda yerlefl-
dirilmifldir. Bu tarîk, yollar›n en çok yaklafld›r›c›s› olmufldur. Çünki bu seyr-
de, nefsin tezkiyesi ve cesedin temizlenmesi de birlikde olmakdad›r. Böy-
lece, yol k›sa olur. Bunun içindir ki, bu büyükler, Âlem-i halk›n seyrini bo-
fluna vakt geçirmek bilirler. Hattâ, zararl›, ifli bozucu oldu¤unu anlam›fllar-
d›r. Çünki baflka tarîkatlerin sâlikleri, s›k›nt›l› riyâzetler ve a¤›r mücâhe-
delerle tezkiye yaparak, Âlem-i halk›n sûretinin çöllerini geçdikden son-
ra, Âlem-i emrin seyrine bafllay›nca ve kalbin çekilmesi ve rûhun lezzet al-
mas› hâs›l olunca çok olur ki, bu çekilme¤e ve lezzete ba¤lan›p kal›rlar.
Âlem-i emrin mekâns›z, maddesiz olmas› bunlar› aldat›r. Bu âlemin nas›l
oldu¤u anlafl›lmamas› karfl›s›nda, nas›l oldu¤u hiç anlafl›lam›yan maksada,
hedefe gitme¤i unuturlar. Bunun içindir ki, bir sâlik, (Otuz senedir rûhu-
mu Hak sanarak tap›nd›m) demifldir. Bir baflkas›, âyet-i kerîmedeki (‹sti-
vâ)n›n iç yüzü ve Arfl›n üstündeki münezzeh mertebenin görünmesi, an-
lafl›lmas› güc olan ma’rifetlerdir demifldir. Hâlbuki, yukar›da bildirilenler-
den anlafl›ld› ki, münezzeh dedikleri o mertebe, mahlûklar dâiresindedir.
Hiçbirfleye benzemez görünür ise de, benzetilir. Tenzîh gibi görünen tefl-
bîhdir. Bu yüksek yolun büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’a-
zîz” böyle de¤ildirler. Seyre, Cezbe makâm›ndan bafllarlar. Lezzetlerin yar-
d›m› ile, ilerlerler. Bu çekilifl ve lezzet bunlar için baflkalar›n›n riyâzetle-
ri ve mücâhedeleri gibi olur. Baflkalar›n›n kavuflmalar›n› bozan fleyler, bu
büyüklerin kavuflmalar›na yard›mc› olurlar. Âlem-i emrin mekâns›zl›¤›n›,
maddesizli¤ini, mekânl›, maddeli bulur; tâm mekâns›z olan› ararlar. O
âlemin anlafl›lamazl›¤›n› anlafl›labilir bularak, hiç anlafl›lam›yana yükselir-
ler. Bunun için de, baflkalar› gibi, vecde, hâle aldanmazlar. Bu yolun cevi-
zine, cam parçalar›na, çocuklar gibi bakmazlar. Tesavvufcular›n, yald›zl›
bofl sözleri ile ö¤ünmezler. Onlar›n anlad›k sanarak söyledikleri ile iftihâr
etmezler. Yaln›z bir olan› isterler. ‹sm ve s›fatlar› de¤il, yaln›z zât› ararlar.

Yukar›da bildirilen yükselme, yarad›l›flda, tâm uygun, Muhammedî
olanlar içindir. Bunlar, Âlem-i emrin, hem Âlem-i sagîrde olan, hem de
Âlem-i kebîrde olan, befl cevherinin bütün derecelerine yükselebilirler.
Bunlar›n asllar› olan, Allahü teâlân›n ismlerinin z›lleri dâiresinden de
pay al›rlar. Bu z›llerin asllar› olan ismlerin ve s›fatlar›n makâm›nda da seyr
ederler. Yarad›l›flda tâm uygun dedim. Çünki Muhammedî oldu¤u hâlde,
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Âlem-i emr latîfelerinin sonuncusu olan hafînin derecelerine yükselen, fe-
kat bu derecelerin hepsini geçemiyen, sonuna varam›yanlar, bafl›nda ve-
yâ ortas›nda kalanlar çokdur. Ahfây› bitiremeyince, bunun asllar›n› da, böy-
lece bitiremez. ‹fli sonuna götüremez. Âlem-i emrin baflka dört latîfelerin-
de de böyle olur. Yarad›l›flda, her bir mertebeye uygun olan kimse, o mer-
tebenin sonuna kadar ilerler. Bir mertebenin bafl›nda veyâ ortas›nda kal-
mak, noksân olma¤› gösterir. Sona k›l kadar bile varamamak, noksânl›k-
d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Dostun ayr›l›¤› az olsa da, az de¤ildir.
göz içinde yar›m k›l olsa da çok görünür.

Bu noksânl›k, asllar›n asllar›nda da kendini gösterir. Aran›lana kavufl-
ma¤› engeller. Yukar›da yaz›lanlar, Muhammedî yarad›l›fll› olanlar içindir
demifldik. Çünki, yarad›l›flda Muhammedî olm›yanlardan birinin ç›kaca¤›
en yüksek derece, vilâyet derecelerinin birincisi olur. Birinci derece demek,
kalb mertebesi demekdir. Bir baflkas›, ikinci dereceye kadar yükselebilir.
‹kinci derece, rûh makâm›d›r. Üçüncü bir kimse, üçüncü dereceye kadar ç›-
kabilir. Üçüncü derece, s›r makâm›d›r. Bir dördüncü kimse dördüncü de-
receye kadar yükselebilir. Dördüncü derece, hafî makâm›d›r. Birinci dere-
cede, Allahü teâlân›n (S›fât-› ef’âliyye)si tecellî eder. ‹kinci derecede (S›-
fât-› sübûtiyye)si tecellî eder. Üçüncü derecede, (fiü’ûn ve i’tibârât-i zâtiy-
ye) tecellî eder. Dördüncü derece, selbî olan s›fatlara uygundur. Tenzîh ve
takdîs makâm›na uygundur. Vilâyetin her derecesi, ülül’azm bir Peygam-
berin alt›ndad›r. Vilâyetin birinci derecesi, Âdem aleyhisselâm›n “alâ ne-
biyyinâ ve aleyhisselâm” alt›ndad›r. Onun terbiye edicisi, tekvîn s›fat›d›r.
‹nsanlar›n her iflini, her hareketini bu s›fat yapar. ‹kinci derece, ‹brâhîm
aleyhisselâm›n alt›ndad›r. Nûh “aleyhisselâm” da, bu makâmda ortakd›r
“alâ nebiyyinâ ve aleyhimessalevâtü vetteslîmât”. Bunlar›n rabbi, ilm s›-
fat›d›r. Bu s›fat, (S›fât-i zâtiyye)nin en geniflidir. Üçüncü derece, Mûsâ
aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r. Onun rabbi, flü’ûnlar›n makâm›ndan, ke-
lâm flân›d›r. Dördüncü derece, Îsâ aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r “alâ
nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”. Onun rabbi, selb s›fatlar›ndand›r, sü-
bût s›fatlar›ndan de¤ildir. Bu derece, takdîs ve tenzîh makâm›d›r. Melek-
lerin ço¤u, bu makâmda, Îsâ aleyhisselâmla ortakd›rlar. Bu makâmda bü-
yük flân vard›r. Beflinci derece, Peygamberlerin sonuncusunun aya¤› alt›n-
dad›r “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Onun rabbi, rablerin
rabbidir ve s›fatlar›, flü’ûnlar›, takdîsleri ve tenzîhleri kendinde toplamak-
dad›r. Bütün yüksek derecelerin merkezidir. Hepsinin üstünde olan bu
rabbe, s›fatlar›n ve flü’ûnlar›n mertebesinde (fiân-ül-ilm) ad›n› vermek
uygun olur. Çünki bu flân, bütün derecelerin üstündedir. Bu ba¤l›l›k için-
dir ki, onun milleti, ‹brâhîm aleyhisselâm›n milleti oldu. Onun k›blesi, bu
ümmete de k›ble oldu.

Vilâyet mertebelerinin üstünlü¤ü, derecelerin önde ve arkada olmala-
r›na ba¤l› de¤ildir. Ahfâ sâhibinin dahâ üstün olmas› lâz›m gelmez. Üstün-
lük, asla olan yak›nl›¤a, uzakl›¤a ve z›l derecelerinin az veyâ çok konakla-
r›n› geçme¤e ba¤l›d›r. Kalb latîfesinin sâhibi olan bir Velî, asla dahâ yak›n
oldu¤u için, o kadar yak›n olm›yan ahfâ sâhibinden dahâ üstün olur. Birin-
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ci derecede olan bir Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vilâ-
yeti, sonuncu derecede olan bir Velînin derecesinden elbette dahâ yüksek-
dir.

Latîfelerin, kalbden rûha ve rûhdan s›rra ve s›rdan hafîye ve hafîden ah-
fâya do¤ru sülûkü, yarad›l›fl›nda Muhammedî olanlar içindir. Bu befl latî-
feyi s›ra ile bitirerek, bunlar›n asllar›nda da, bu s›ra ile seyr eder. Dahâ son-
ra, bu asllar›n da asllar›nda, bu s›ra ile, seyrini bitirir. Bu s›ra ile olan yol,
yollar›n en k›ymetlisidir. Çabuk kavufldurur. Ehadiyyete seyr edenler için,
S›rât-› müstakîmdir. Baflka vilâyetlerde böyle de¤ildir. Onlarda, maksada
kavuflmak için, her dereceden birer dar yol aç›l›r. Meselâ, kalb makâm›n-
dan bir yol açarak, kalbin asl›n›n asl› olan S›fât-i ef’âle gidilir. Bunun gi-
bi, rûh makâm›ndan sanki bir yol aç›l›p, S›fât-i zâtiyyeye gidilir. Allahü te-
âlân›n fi’lleri ve s›fatlar›, zât›ndan ayr› de¤ildirler. Ayr›l›klar› varsa, z›ller-
de ayr›l›kd›r. Bunun için, fi’llere ve s›fatlara vâs›l olanlara, Zât-i teâlân›n
tecellîlerinden de biraz hâs›l olur. Hâlbuki, ahfâ sâhiblerine, seyrleri bitin-
ce, bu tecellîler hâs›l olmakdad›r. Bu tecellîlerin afla¤› ve yukar› dereceler-
de olmalar› birbirlerine benzemez. Kalb sâhibinin tecellîsi ile, ahfâ sâhibi-
nin tecellîsi müsâvî olmaz. Fekat, buras›n› yanl›fl anlamamal›d›r. Bu ayr›-
l›k, Velîler aras›nda, birbiri ile olur. Kalb sâhibi ile ahfâ sâhibleri, kemâle
vâs›l olduklar›ndan sonra, kalb vilâyetinin sâhibi, ahfâ vilâyetinin sâhibi-
nin vilâyetinden dahâ afla¤›d›r. Fekat, Velîler ile Peygamberler aras›nda bu
ayr›l›k yokdur. Çünki, bir Peygamberin (Kalb makâm›)ndan olan vilâye-
ti, bir Velînin (Ahfâ makâm›)ndan olan vilâyetinden dahâ üstündür. O Ve-
lî, ahfâ derecelerinin sonuna varm›fl olsa da, O Nebînin derecesine varamaz.
Bu Velînin bafl›, her zemân, yine bu vilâyetin sâhibi olan bir Peygamberin
aya¤› alt›ndad›r. Sâffâti sûresinin yüzyetmiflbirinci âyetinde meâlen, (Pey-
gamberlere yard›m edilece¤ini, onlar›n üstün olaca¤›n› ezelde yazd›k) bu-
yuruldu. Bu ayr›l›k, Peygamberlerin birbiri aras›nda da vard›r. Yüksek de-
rece sâhibi, afla¤› derece sâhibinden dahâ yüksekdir. Fekat, Peygamberler
aras›nda olan bu ayr›l›k da, Âlem-i emr kemâlât›n›n dâiresinin sonuna ka-
dard›r. Bundan sonra, üstünlük, yüksekli¤e ve alçakl›¤a ba¤l› olmaz. Bu ma-
kâmda, afla¤› derece sâhibi, yukar› derece sâhibinden dahâ üstün olabilir.
Meselâ, bu makâmda, Mûsâ aleyhisselâmla Îsâ aleyhisselâm aras›nda üs-
tünlük fark› oldu¤unu görüyoruz. Burada, Mûsâ aleyhisselâm dahâ büyük-
dür ve dahâ flânl›d›r. Îsâ aleyhisselâmda bu büyüklük ve böyle flân yokdur.
Bu mertebede üstünlük baflka birfleye ba¤l›d›r. Bu derecelerin yukar›, afla-
¤› olmas›na ba¤l› de¤ildir. Bunu, dahâ ileride inflâallah genifl olarak bildi-
rece¤im. Bunun gibi, ‹brâhîm aleyhisselâm ile, baflka peygamberler aras›n-
da da, Kâ’benin hakîkatine ba¤l› kemâlâtda ayr›l›k bulduk. Kâ’benin ha-
kîkati, insan ve melek hakîkatlerinin hepsinden dahâ üstündür. ‹brâhîm
aleyhisselâm›n o makâmda büyük flân› ve yüksek mertebesi vard›r ki, Mu-
hammed aleyhisselâmdan baflka hiçbir Peygamber, bu flâna ve rütbeye
yetiflememifldir. Bu çok yüksek makâm Allahü teâlân›n azamet ve kibriyâ-
l›k perdelerinin göründü¤ü makâmd›r. Bu makâm›n merkezinde bütün
kemâlât toplanm›fld›r. Bu merkezin kemâlât›, Peygamberlerin sonuncusu
içindir. Bu makâm›n baflka yerleri, ‹brâhîm aleyhisselâm›nd›r. Peygamber-
lerden ve Evliyân›n yükseklerinden bu makâmda görünenler, bu ikisinin
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yan› s›ra gelebilmifl olanlard›r. Belki bunun için olmal›d›r ki, Peygamberi-
miz “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, o merkezdeki toplulu¤un,
aç›klanmas›n› istiyerek, ‹brâhîm aleyhisselâma yap›lan salevât ve berekât
gibi, kendisine de salevât ve berekât okunmas›n› emr buyurmufldur. Bu fa-
kîre gösterdiler ki, bin sene geçdikden sonra, o toplulu¤un tafsîli kendisi-
ne de verildi. Arzûsu kabûl olundu. Bundan dolay› ve bütün ni’metleri için,
Allahü teâlâya hamd olsun! O yüksek makâm›n kemâlât›, Vilâyetlerin
kemâlât›n›n ve Nübüvvet ve Risâletin kemâlât›n›n üstündedir. Nas›l yük-
sek olmas›n ki, o makâm, Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” ve meleklerin, kendisine karfl› secde etdikleri fleyin hakîkatidir.
Bu fakîrin (Mebde’ ve Me’âd) kitâb›nda yazd›¤›m; hakîkat-i Muhammedî,
kendi makâm›ndan yükselerek, üstündeki, Kâ’benin hakîkati makâm›na ç›-
kar ve onunla birleflir. Hakîkat-i Muhammedînin ismi, hakîkat-i Ahmedî
olur demifldim. Burada yaz›l› olan, Kâ’benin hakîkati, bu hakîkatin z›lle-
rinden bir z›ldir. Kâ’benin hakîkati, görünmemifl oldu¤u için, bu z›lli hakî-
kat sanm›fld›m. Böyle kar›fl›kl›k, çok olmakdad›r. Birfleyin hakîkati görün-
medi¤i zemân, z›l asl san›lmakda, hakîkat diyerek adland›r›lmakdad›r.
Bunun içindir ki, bir makâm, birkaç kerre görünmekdedir. Çünki bu ma-
kâm›n çok görünmesi, z›llerinin görünmesidir. O makâm›n hakîkati, en son
görünenidir. Bir görünüflün, son görünüfl oldu¤u nas›l anlafl›l›r denirse, on-
dan önceki görünüfllerin z›l olduklar›n› anlamak, buna en güzel flâhiddir.
Çünki bu bilgi, önceki görünüfller zemân›nda yokdu. Her görünüfl hakîkat
san›l›yordu. Hiçbiri z›l bilinmiyordu. Bu hakîkatlerin birbirlerine niçin
benzemedikleri bilinmedi¤i hâlde, hiçbiri z›l olarak bilinmiyordu.

Ey o¤lum “rahmetullahi aleyh”! Yukar›da yaz›l› ma’rifetlerden anlafl›l-
d› ki, Âlem-i emrin kemâlât›, bafllang›cd›r. Âlem-i halk›n kemâlât›na ulafl-
d›ran merdiven gibidir. Âlem-i emrin kemâlât›nda hep z›l bulunur. Vilâyet
makâmlar›nda ele geçer. Âlem-i halk›n kemâlât›nda z›l bulunmaz. Nü-
büvvet makâmlar›nda ele geçer. Z›l, dünyâda görünenlerde bulunur. Gö-
rülüyor ki, tarîkat ve hakîkat, vilâyetde olur ve islâmiyyetin yard›mc›lar›-
d›r. ‹slâmiyyet, Nübüvvet mertebesinde olur. Vilâyet, Nübüvvete kavufldu-
ran köprü gibidir.

Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, Nakflibendiyye büyüklerinin seç-
dikleri yolda, seyre Âlem-i emrden bafllanarak, afla¤› olan Âlem-i emrden,
yukar› olan Âlem-i halka ç›k›lmakdad›r. Bunun için, en uygun, en iyi yol-
dur. Yukar›dan afla¤› olan baflka seyrlerde, ne kazan›l›r? Bu inceli¤i herke-
se bildirmediler. Baflkalar› görünüfle bakarak, Âlem-i halk› afla¤› sand›. Bu
afla¤›dan yukar› ç›kma¤›, yükselmek bildiler. ‹flin do¤rusunun böyle olma-
d›¤›n› anlamad›lar. Afla¤› sand›klar›, hakîkatde yükseklikdir. Yüksek gör-
dükleri de afla¤›d›r. Evet, Âlem-i halk, dâirenin sonu oldu¤undan, asllar›n
asl› olan birinci noktan›n yan›nda bulunmakdad›r. Baflka hiçbir nokta,
böyle yak›n de¤ildir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Afva kavuflan, günâhkârlard›r

Bu bilgiler, ancak Nübüvvet aynas›ndan görülür. Vilâyet sâhiblerin-
den, bu ma’rifete kavuflanlar pekazd›r.
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Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” seyre Âlem-i emrden bafl-
lam›fllard›r. Hakîkatdan islâmiyyete gelmifllerdir. Seyrleri, Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” seyrlerine benziyen Evliyân›n büyükleri-
nin “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” seyrleri, islâmiyyetin sûretinden,
görünüflünden bafllar. Yolun ortas›nda, tarîkat ve hakîkat vard›r. Bu ikisi,
vilâyetde olur ve Âlem-i emre ba¤l›d›r. Yolun sonunda, islâmiyyetin hakî-
katine, özüne var›rlar ki, Peygamberli¤in meyvesidir. Görülüyor ki, tarîka-
tin ve hakîkatin hâs›l olmas›, islâmiyyetin hakîkatinin hâs›l olmas› için
bafllang›cd›r. Bunun için, Evliyân›n büyüklerinin bafllang›c› hakîkatdir.
Her ikisinin sonu, islâmiyyetdir. (Evliyân›n bafllang›c›, Peygamberlerin
sonudur) sözü yanl›fld›r. Bu söz ile, Evliyân›n bafllang›c› ve Peygamberle-
rin sonu, islâmiyyet demek istemifller ise de, iflin özünü anlamad›klar› için,
bu yald›zl› sözü söylemifllerdir. Bu sözümüzü baflka kimse söylememifl,
hattâ çoklar›, bunun tersini söylemifldir. Çünki, anlafl›lmas› pek güçdür. Fe-
kat, insâfl› bir kimse, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
büyüklü¤ünü düflünürse ve islâmiyyetin k›ymetini anlarsa, bu derin ince-
li¤i belki kabûl eder. Bunu kabûl etmesi, îmân›n›n artmas›na sebeb olur.

Ey o¤lum, iyi dinle! Peygamberler yaln›z Âlem-i halk›n ibâdet etmesi-
ni istemifllerdir. (‹slâmiyyet, befl fley üzerine kurulmufldur...) hadîs-i flerî-
fi bunu göstermekdedir. Kalb Âlem-i halka çok yak›n oldu¤u için, kalbin
tasdîk›n› da istemifllerdir. Âlem-i emrin öteki dört latîfesinin sözünü etme-
mifllerdir. Bunlar› hesâba katmam›fllard›r. Do¤rusu da budur. Çünki, Cen-
net ni’metleri, Cehennemdeki azâblar ve Allahü teâlây› görmek ni’meti
ve buna kavuflamamak felâketi hep Âlem-i halka olacakd›r. Âlem-i emrin
bunlarla ilgisi yokdur. Bundan baflka, farz, vâcib ve sünnet ile ibâdetler,
Âlem-i halkdan olan cesed ile yap›lmakdad›r. ‹bâdetlerden, Âlem-i emr
ile ilgili olan›, nâfilelerdir. ‹bâdetlerin sevâblar›n›n mikdâr›, ibâdetin mik-
dâr› ile ölçülür. Bunun için, farzlardan hâs›l olan yak›nl›k, Âlem-i halk›n
yaklaflmas›d›r. Nâfileler de, Âlem-i emrin yaklaflmas›na sebeb olur. Elbet-
te nâfilenin k›ymeti, farz›n k›ymeti yan›nda hiç gibidir. Okyânûs yan›nda,
bir damla kadar bile de¤ildir. Nâfilenin k›ymeti, sünnetin yan›nda bile böy-
ledir. Sünnet de, farz›n yan›nda, okyânûs yan›ndaki bir damla su gibidir.
Bu ikisinin yaklafld›rmas› aras›ndaki büyük fark›, buradan anlamal›d›r.
Âlem-i halk›n, Âlem-i emrden üstünlü¤ünü, bu farkdan ölçmelidir. Çok
kimseler, bu inceli¤i bilmedikleri için, farzlar› b›rak›p, nâfilelerin yay›lma-
s›na çal›fl›yorlar. Câhil sôfîler, zikre, fikre sar›l›p, farzlar› ve sünnetleri yap-
makda gevflek davran›yorlar. K›rk gün çile çekme¤i ve riyâzetler yapma-
¤› be¤eniyor, Cum’a nemâz›na ve cemâ’ate gitmiyorlar. Hâlbuki, bir farz
nemâz› cemâ’at ile k›lmak, onlar›n binlerle, k›rk günlük çilelerinden da-
hâ fâideli oldu¤unu bilmiyorlar. Evet, islâmiyyetin edeblerini gözetmek flar-
t› ile, zikr ve fikr çok fâideli ve pek k›ymetlidir. Câhil hocalar da, nâfile-
lerin yay›lmas›na çal›fl›yor, farzlar›n yap›lmas›na ald›r›fl etmiyor, terk edil-
mesine sebeb oluyorlar. Meselâ, Aflûre nemâz›n›n, Resûlullahdan “aley-
hi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” haber verildi¤i iyi bilinmiyor. Bunu cemâ’at
ile ve ehemmiyyet vererek k›l›yorlar. Hâlbuki, nâfile nemâz› cemâ’at ile
k›lman›n mekrûh oldu¤unu f›kh kitâblar›nda okuyorlar. Farzlar› k›lmak-
da gevflek davran›yorlar. Farzlar› müstehâb olan zemânlar›nda k›lanlar› pe-
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kazd›r. Vaktinde bile k›lm›yorlar. Farzlar› cemâ’at ile k›lma¤a ehemmiy-
yet vermiyorlar. Bir iki kifliden fazla cemâ’at topland›¤› az görülüyor.
Çok zemân da yaln›z k›l›yorlar. Din adamlar› böyle olursa, baflkalar›n›n na-
s›l yapd›klar›n› art›k düflünmelidir. Bu kötü hâllerden dolay›, müslimân-
l›k za’îfleme¤e bafllad›. Böyle ifllerin zulmeti ile, günâhlar, bid’atler ço¤al-
d›. Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim, kalbini k›rmama¤a,
bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana!

Nâfile ibâdetleri yapmak, insan› z›llere kavufldurur. Farzlar› yapmak ise,
asla ulafld›r›r. Ancak, farzlar› temâml›yan nâfileler [meselâ, farz nemâzlar-
dan önce ve sonra k›l›nan sünnetler], asla kavufldurma¤a yard›m ederler.
Farzlardan say›l›rlar. ‹flte, farzlar› yapmak, Âlem-i halka uygun oldu ki, as-
la götürür. Bütün farzlar asla yaklafld›r›rlar ise de, farzlar›n en üstünü, en
yükse¤i nemâzd›r. (Nemâz, mü’minin mi’râc›d›r) ve (Kulun, Rabbine en ya-
k›n oldu¤u zemân›, nemâzda oldu¤u zemând›r!) hadîs-i flerîfleri bunu ha-
ber vermekdedir. (Allahü teâlâ ile öyle vaktlerim vard›r ki...) hadîs-i flerî-
finde bildirilen, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin en k›y-
metli zemânlar›, bu fakîre göre, nemâzdaki zemân›d›r. Günâhlar› örten ne-
mâzd›r. ‹nsan› kötü, çirkin fleyleri yapmakdan koruyan, nemâzd›r. Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” (Yâ Bilâl, beni ferâhland›r!) buyurarak,
râhatland›r›lmak istedi¤i fley nemâzd›r. Dînin dire¤i, nemâzd›r. Müslimân-
l›k ile, kâfirli¤i birbirinden ay›ran nemâzd›r.

Yine sözümüze gelelim. Âlem-i halk›n, Âlem-i emrden dahâ üstün ol-
du¤unu aç›kl›yal›m: Âlem-i emr, bu dünyâda nasîbine kavuflmakdad›r.
Müflâhede, rü’yet hâs›l etmekdedir. Yar›n, Cennet ni’metleri, Âlem-i hal-
ka olacakd›r. Nas›l oldu¤u anlafl›lam›yan tâm rü’yet ona nasîb olacakd›r.
(Müflâhede), z›lli görmekdir. K›yâmetde, Allahü teâlân›n kendi görülecek-
dir. Müflâhede ile rü’yet aras›nda ve z›l ile asl aras›nda ne kadar ayr›l›k var-
sa, Âlem-i emr ile Âlem-i halk aras›nda da o kadar fark vard›r. (Müflâhe-
de), Vilâyetde olur. (Rü’yet) ise Nübüvvetdedir ve Peygamberlere “aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” uymakla flereflenenlere, onlara uyduklar› için
nasîb olur. Vilâyet ile Nübüvvet aras›ndaki fark›, buradan da anlamal›d›r.

TENBÎH: Âlem-i emr ile ba¤l›l›¤› dahâ çok olan bir ârif, Vilâyetin de-
recelerine dahâ çok kavuflur. Âlem-i halk ile ilgisi dahâ çok olan da, Nü-
büvvetin derecelerine dahâ çok kavuflur. Bunun içindir ki, Îsâ aleyhisselâm,
Vilâyetde dahâ ileri gitmifldir. Mûsâ aleyhisselâm da, Nübüvvetde dahâ ile-
ri gitmifldir. Çünki Îsâ aleyhisselâmda, Âlem-i emr kuvvetlidir. Bunun
için, melekler gibi oldu. Mûsâ aleyhisselâmda, Âlem-i halk kuvvetli oldu-
¤u için müflâhede ile doymay›p, rü’yeti istedi. Bu mektûbun bafl›nda, Pey-
gamberlerin, Peygamberlik derecelerindeki ayr›l›klar›n›n sebebini, ileride
bildirece¤iz demifldik. ‹flte, flimdi anlafl›lm›fl oldu. Latîfelerinin afla¤› veyâ
yüksek olmas›, burada sebeb olmam›fld›r. Latîfelerin afla¤› veyâ yukar›
olmas›, vilâyetde te’sîrli olur. Herfleyin do¤rusunu ancak Allahü teâlâ bil-
dirir.

Ey o¤lum “rahmetullahi aleyh”! Peygamberlik bilgileri, dinlerdir ve
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dinlerle bildirilen hükmlerdir. Bunlar, dahâ çok insan›n bedeni ile ilgili bil-
gilerdir. Peygamberlerin de “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” Âlem-i halk
ile ilgileri dahâ çok oldu¤u için, Peygamberli¤i, insanlar› ça¤›rmak için, afla-
¤› inmekdir sanm›fllard›r. Vilâyetde olan derecelere yükseldikden sonra in-
mekdir demifllerdir. Yükselmenin sonu ve yak›nl›¤›n çoklu¤u, bu inmekde
oldu¤unu anlamam›fllard›r. Vilâyetin yüksek derecelerindeki yak›nl›k, bu
yak›nl›¤›n z›llerinden bir z›lle olan yak›nl›kd›r. Bu yak›nl›k, görünüflde
uzakl›k san›lmakdad›r. Vilâyetde olan yükselme, buradaki yükselmenin gö-
rüntülerinden biridir. Buradaki yükselme, görünüflde, inifl san›lmakdad›r.
Meselâ, dâirenin merkezi, çevresinden en uzak olan noktad›r. Hâlbuki, dâ-
irenin hiçbir noktas›, çevreye, merkezinden dahâ yak›n de¤ildir. Çünki çev-
re, merkezin genifllenmifl, aç›klanm›fl hâlidir. [Çevrenin ta’rîfi bile, merkez
noktas›n›n yard›m› ile yap›l›r. Çevrenin çizilebilmesi için, pergelin aya¤›-
n› merkeze koymak lâz›m gelir. Merkez olmazsa, çevre olamaz.] Bu ba¤-
l›l›k, merkezden baflka, hiçbir noktada yokdur. Görünüfle bakan câhiller,
bu yak›nl›¤› anl›yamazlar. Merkez, çevreye en uzak noktad›r derler. Mer-
kezin en yak›n oldu¤unu söyliyene câhil ve ahmak derler.

Vilâyet-i kübrâ derecesinde, fierh-i sadr olunca, nefs-i mutmeinne, ma-
kâm›ndan yükselerek, gö¤üs makâm›na ç›kar. Buraya yerleflir. Böylece, ya-
k›nl›¤›n sonuna ulaflm›fl olur. Vilâyet-i kübrâ mertebesinin yükselmesinde-
ki makâmlar›n en üstünü, iflte bu (Gö¤üs makâm›)d›r. Bu makâma yükse-
lenin görüflü keskin olur ve gizli fleyleri görür. Evet, en yükse¤e ç›kan, en
uza¤› görür. Nefs-i mutmeinne, makâm›na oturdukdan sonra, akl da, yerin-
den ç›karak, nefsin yan›na gider ve (Akl-i mu’âd) ismini al›r. Her ikisi bir-
leflerek, çal›flma¤a bafllarlar.

Ey o¤lum “rahmetullahi aleyh”! Bu mutmeinne, islâmiyyete karfl› gele-
mez. Bafl kald›ramaz. Bütün varl›¤› ile, Rabbine dönmüfldür. Ona tutulmufl-
dur. Onun r›zâs›n› kazanmakdan baflka, hiçbir düflüncesi yokdur. Ona
itâ’at ve ibâdet etmekden baflka bir düflüncesi yokdur. Önce, mahlûklar›n
en kötüsü olan nefs-i emmâre, flimdi itmînân kazanm›fl ve Allahü teâlây› râ-
z› ederek, Âlem-i emrin latîfelerinden üstün olmufldur. Arkadafllar›n›n
flefi olmufldur. Evet, muhbir-i sâd›k [ya’nî hep do¤ru söyleyici] “aleyhi ve
alâ âlihissalâtü vesselâm”, (Câhillikde en ileride olan›n›z, islâm âlimi olun-
ca, en ileriniz olur!) buyurmufldur. Bundan sonra, insanda islâmiyyete uy-
mamak, baflkald›rmak gibi fleyler görülürse, bunlar cesedi meydâna geti-
ren maddelerden hâs›l olur. Gadab, flehvet, h›rs gibi afla¤› düflünceler bu
maddelerden ileri gelmekdedir. Birfleye düflkün olmak, cimrilik, baya¤› ifl-
ler hep onlardan do¤makdad›r. Hayvanlarda nefs-i emmâre yokdur. Hâl-
buki bu kötülükler, hayvanlarda dahâ çok vard›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Küçük cihâddan döndük, cihâd-› ekbere geldik!) buyur-
du¤unda, cihâd-› ekber olarak, çok kimselerin dedi¤i gibi nefsle cihâd› de-
¤il, belki cesed ile cihâd› bildirmifldir. Çünki nefsleri itmînâna kavuflmufl,
Rablerinden râz› olmufl, Rableri de o mubârek nefslerden râz› olmufldur.
Bu nefsler islâmiyyetden ayr›lamaz. Rablerine karfl› bafl kald›ramazlar. Ce-
sedi meydâna getiren maddelerin islâmiyyete uymuyor görünen arzûlar› ve
bafl kald›rmalar›, dahâ iyisini yapma¤› istememeleridir. ‹zn verilen fleyle-
ri yapmalar›d›r. Azîmeti ya’nî en iyisini terk etmeleridir. Yoksa, harâm ifl-
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leme¤i ve farzlar›, vâcibleri terk etme¤i istemezler.

Ey o¤lum “rahmetullahi aleyh”! Toprak maddeleri, nefs-i mutmeinne-
den dahâ yukar› derecelere yükselirse de, nefs-i mutmeinne, Vilâyet ma-
kâm› ile ilgili oldu¤u için, Âlem-i emrden olmufldur. Sekr sâhibidir [ken-
dini unutur]. Herfleyi unutacak makâmdad›r. Bunun için, nefsde islâmiy-
yetden ayr›lacak tâkat kalmam›fld›r. Toprak maddeleri ise, Peygamberlik
makâm› ile ilgili olduklar›ndan, flü’ûr, uyan›kl›klar› dahâ çokdur. Bunun için
islâmiyyetden ayr›l›k gibi fleyler, bunlarda bulunur. Böyle olmalar›n›n fâ-
ideleri vard›r.

Peygamberlik makâm›, Peygamberlerin sonuncusu ile sona ermifldir
“aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Fekat, bu makâm›n derecele-
rine, ümmetinden Ona çok uyanlar› kavuflurlar. Bu olgunluklar, yüksek de-
receler, Eshâb-› kirâmda çokdur. Tâbi’în ve Tebe-i tâbi’înden çokaz kim-
seye de nasîb olmufldur. Onlardan sonra örtülü kalm›fld›r. Bunun yerine,
z›l ile olan vilâyet dereceleri çok görülmüfldür. Bununla berâber, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bin sene geçdikden sonra,
nübüvvet makâm›n›n derecelerinin yeniden meydâna ç›kmas› umulur.
Asla ba¤l› makâm ve dereceler, yine yay›l›r. Z›l ile olanlar gizlenirler.
Hazret-i Mehdî “aleyhirr›dvân”, asla ba¤l› olan bu yüksek yolu, zâhir ve
bât›n ile yayar.

Ey o¤lum! Resûlullaha “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” tâm uyan
bir kimse, Ona uymakla, nübüvvet derecelerini bitirince, mansab, makâm
ehlinden ise, (‹mâmet makâm›) verilir. Vilâyet-i kübrâ derecelerini bitire-
ne, (Hilâfet makâm›)n› verirler. Z›l derecelerinde, ‹mâmet makâm›na uy-
gun olan, (Kutb-i irflâd makâm›)d›r. Hilâfet makâm›na uygun olan da,
(Kutb-i medâr makâm›)d›r. Afla¤›da bulunan bu iki makâm, sanki, yuka-
r›da olan o iki makâm›n z›lli gibidirler. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerine gö-
re, Gavs, Kutb-i medâr demekdir. Ayr›ca bir (Gavsl›k makâm›) yokdur de-
mifldir. Bu fakîrin inand›¤›na göre (Gavs), Kutb-i medârdan baflkad›r.
Kutb, ifllerinin birço¤unda, Gavsdan yard›m ister. Ebdâlin makâmlar›na ge-
tirilmesinde, Gavsin de te’sîri vard›r. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›-
d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlân›n ihsânlar› pekçokdur.

EK: Peygamberlik makâm›na uygun olan ve Peygamberli¤in vilâyetine
uygun olan ilmler ve ma’rifetler, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” bildirdikleri dinlerdir. Peygamberlerin dereceleri ayr› ayr› oldu-
¤u için, dinler de, birbirlerinden ayr› olmufldur. Evliyân›n, Vilâyet makâ-
m›na uygun olan ma’rifetler ve tevhîdi, ittihâd› bildiren ilmler ve ihâta, se-
reyân haberleri ve yak›nl›k, berâberlik ve aynal›k ve görüntülük ve flühûd
ve müflâhede sözleri ise tesavvufcular›n fiath›yât›, hikâyeleridir. K›sacas›,
Peygamberlerin ilmleri, ma’rifetleri, Kitâb ile sünnetdir. Evliyân›n ma’ri-
fetleri ise, (Füsûs) ile (Fütûhat-i Mekkiyye)dir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gülba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Evliyân›n vilâyeti, Allahü teâlâya yaklafld›r›r. Peygamberlerin vilâyeti,
Allahü teâlân›n çok yak›n oldu¤unu gösterir. Evliyân›n vilâyeti, flühûd
hâs›l eder. Peygamberlerin vilâyeti, anlafl›lam›yan fleylere kavufldurur. Ev-
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liyân›n vilâyeti, Allahü teâlân›n pek yak›n oldu¤unu anl›yamaz. Buradaki
câhilli¤in ne demek oldu¤unu bilemez. Peygamberlerin vilâyeti, çok yak›n
oldu¤u hâlde, yak›nl›¤› uzakl›k bilir. fiühûdü, görememek sayar. Fârisî
m›sra’ tercemesi:

E¤er söylersem, sonu gelmez!

Ey o¤lum “rahmetullahi teâlâ aleyh”! Nübüvvetin kemâlât›, ya’nî yük-
sek dereceleri ve bunun vilâyetden üstün oldu¤u ve üç vilâyet, ya’nî, Vilâ-
yet-i sugrâ ve Vilâyet-i kübrâ ve Vilâyet-i ulyâ aras›ndaki farklar ve herbir
vilâyetin ayr› ayr› ma’rifetleri ve herbirine uygun olan yerler anlat›l›rken,
söz çok uzad›. Çok fleyler ve tekrâr tekrâr yaz›ld›. Böylece, bu pek flafl›rt›-
c›, yad›rgay›c› bilgilerin anlafl›lmas› kolaylafld›r›lm›fl oldu. Okuyucular,
inanmamak tehlükesinden kurtar›ld›. Bu bilgiler, keflf yolu ile ve zarûrî an-
lafl›lan fleylerdir. Fikr yorarak ve teori kurarak elde edilmifl de¤ildirler. Ya-
p›lan aç›klamalar, câhillerin kolay anl›yabilmeleri içindir. Belki de ilm
adamlar›n›n, zekî kimselerin kavr›yabilmelerini kolaylafld›rmak içindir.

Allahü teâlân›n bu fakîre “rahmetullahi teâlâ aleyh” bildirmifl oldu¤u
tesavvuf yolu, iflte anlafl›lm›fl oldu. Bafl›ndan sonuna kadar bildirildi. Bu yo-
lun ana caddesi S›ddîk›yye yoludur. Bu yolda, nihâyet, bidâyetde yerlefldi-
rilmifldir. Bu caddede konak yerleri yap›lm›fld›r. Bu cadde olmasayd›, o ka-
dar ileri gidilemezdi. Elimize geçen bu lezîz meyvenin tohumu, Buhârâ ve
Semerkanddan getirildi. Hindistân topra¤›na ekildi. Bu toprak, Medîne ve
Mekke ba¤çelerinden al›nm›fld›r. Senelerce, fadl suyu ile suland›. ‹hsân ile
terbiye olundu. Böylece yetiflerek, bu ilm ve ma’rifet meyveleri hâs›l oldu.
Bize bu do¤ru yolu ihsân eden, Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ,
bizi do¤ru yola kavufldurmasayd›, kendimiz bulamazd›k. Rabbimizin Pey-
gamberleri do¤ru sözlü olarak gelmifllerdir.

Bu yüksek yola sülûk etmek, girip ilerlemek, yol gösteren Rehberi
“kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” sevme¤e ba¤l›d›r. O, (Seyr-i murâdî) ile,
ya’nî çekilerek, bu yoldan geçirilmifldir. Kuvvetle çekilerek, bu kemâlâta
kavufldurulmufldur. Onun bak›fllar›, kalb hastal›klar›na flifâd›r. Onun tevec-
cühü, ya’nî sevgisine kavuflmak, ma’nevî hastal›klar› giderir. Böyle kemâl
sâhibi bir zât, zemân›n›n imâm›d›r. Asr›n›n halîfesidir. Kutblar ve büdelâ
onun bulundu¤u makâm›n z›llerine kavuflmak için cân verirler. Evtâd ve nü-
cebâ, onun kemâlât› denizinden bir damlas› ile doyarlar. Onun hidâyetinin
ve irflâd›n›n nûru, günefl ›fl›klar› gibi, o istese de, istemese de, herkese gel-
mekdedir. Fekat, istediklerine dahâ çok gönderir. Fekat, onun istemesi de,
kendi elinde de¤ildir. Çok olur ki, birfleyi yapmak iste¤inde bulunur. Fekat,
içinden o istek gelmez. Onun nûru ile ayd›nlanarak, do¤ru yolu bulanlar›n
ve onun istemesi ile yükselenlerin, bu kazançlar›n› bilmeleri lâz›m gelmez.
Çok olur ki, uyduklar› fleyhin kemâlât›na kavuflduklar› ve herkese yol
gösterdikleri zemân bile, kendi hidâyet ve rüfldlerini de, oldu¤u gibi anl›-
yamazlar. Çünki, herkese ilm vermezler ve makâmlar› birer birer geçme-
nin ma’rifetini herkese ihsân etmezler. Evet, kavuflduran yollardan birinin
önderli¤i kendisine verilmifl olan bir zât›n ilm sâhibi olmas›, elbette lâz›m-
d›r. Bunun, yolun inceliklerini bilmesi flartd›r. Bu bildi¤i için, yolcular›n da
bilmesine lüzûm görülmemifldir. Onlar, bunun önderli¤i ile kemâle kavu-
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flurlar ve baflkalar›n›n kavuflmalar›na da yard›m ederler. Fenâ ve Bekâ ile
flereflendirirler. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Herkesin iflini bitirmek için, birini seçer.

Bu yolda yetiflmek ve baflkalar›n› yetifldirmek aks ile, uzakdan te’sîr ede-
rek olur. Tâlib, yol gösteren Rehberine “kaddesallahü teâlâ sirrehül’a-
zîz” karfl› kalbindeki muhabbet ba¤› ile, her ân onun gibi olmakdad›r. On-
dan aks eden, yay›lan nûrlar ile temizlenir. Bunlar› anlamas›na lüzûm
yokdur. Nûrlar› saçan da, alan da bilmez. Günefl ›fl›nlar› karfl›s›nda, her ân
olgunlaflan, tatl›laflan karpuzun, bu de¤iflikli¤ini bilmesine ne lüzûm var-
d›r? Günefl de, karpuzu olgunlafld›rd›¤›n› bilmez. Evet, baflka yollarda ça-
balayarak ilerliyenlerin, bunu bilmesi lâz›md›r. Eshâb-› kirâm›n yolu olan
bizim yolumuzda, ilerleme¤i ve çekip götürme¤i bilmek hiç lâz›m de¤ildir.
Bununla berâber, bu yolun sürücüsü gibi olan önderi, derin ilm ve çok ma’ri-
fet sâhibidir. Bunun içindir ki, bu yüksek yolda, diriler ve ölüler, büyükler
ve çocuklar, gençler ve ihtiyârlar, kavuflmakda müsâvîdirler. Hepsi, sevgi
ba¤lar› ile veyâ o ni’met sâhibinin kalbi ile çekmesi ile, isteklerinin sonu-
na var›rlar. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Al-
lahü teâlâ, çok büyük ihsân sâhibidir.

Sona varm›fl olan›n bilgisi olmaz ise de, hârikalar, kerâmetler gösterir.
Çok olur ki bunlar›n hâs›l olmas›, kendi iste¤i ile de¤ildir. Ço¤undan ha-
beri bile olmaz. Herkes, Onun “rahmetullahi teâlâ aleyh” kerâmetlerini gö-
rür. Onun ise haberi yokdur. Sona ermifl olanda ilm yokdur demek, hiçbir
hâlini bilmez demek de¤ildir. Her birini ayr› ayr› inceden inceye bilmez de-
mekdir. Bunu yukar›da k›saca bildirmifldik. Onun hidâyet nûru, mürîdle-
rine vâs›tas›z olarak veyâ bir, yâhud birkaç vâs›ta ile, onun yoluna ba¤l› kal-
d›klar› müddetçe akar. Onun yolunu de¤ifldirerek, bozarak kirletirlerse [ve
reformlar, bid’atler yaparak y›kma¤a bafllarlarsa], feyz kesilir. Ra’d sûre-
sinin onikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bir millet, kendi ifllerini bozmaz-
sa, Allahü teâlâ da, onlara olan ni’metlerini de¤ifldirmez!) buyuruldu. Ne
kadar çok flafl›l›r ki, tarîkatc›lar yapd›klar› de¤ifliklikleri, reformlar›, bu yo-
lu düzeltmek, olgunlafld›rmak san›yorlar. Noksânlar›n› temâml›yoruz diyor-
lar. Bilmiyorlar ki, temâmlamak ve olgunlafld›rmak, her câhilin yapaca¤› ifl
de¤ildir. Birfley eklemek, her ahma¤a yak›flacak fley de¤ildir. Fârisî beyt ter-
cemesi:

K›ldan ince ma’nâlar var, kula¤›n› eyle yak›n!
her kürsîde nutk çekeni, birfley bilir sanma sak›n!

Sünnetlerin nûrunu, bid’atlerin zulmetleri ile örtdüler. Resûlullah›n
milletinin parlakl›¤›n› “alâ masdarihessalâtü vesselâmü vetteh›yye” yeni ye-
ni ifllerin kirleri ile söndürdüler. Dahâ da çok flafl›l›r ki, birçoklar›, bu ye-
nilikleri, bu reformlar›, güzel görüyorlar. Bid’atlere (Hasene) ad›n› tak›yor-
lar. Bu bid’atlerle, dîni yükseltiyoruz, islâmiyyetin noksânlar›n› temâml›-
yoruz diyorlar. Herkesin bu bid’atleri yapmas›n› körüklüyorlar. Allahü te-
âlâ bunlar› do¤ru yola getirsin! Bilmiyorlar ki, din bu bid’atlerden önce kâ-
mil olmufldu. Allahü teâlân›n ni’meti temâm olmufldu. Allahü teâlâ, bu din-
den râz› olmufldu. Mâide sûresinin üçüncü [3] âyetinde meâlen, (Bugün dî-

– 341 –



ninizi sizin için ikmâl eyledim. Üzerinize olan ni’metimi temâmlad›m ve si-
ze din olarak islâmiyyeti vermekle râz› oldum) buyuruldu. Dînin olgunlafl-
mas›n›, bu bid’atlerden, bu reformlardan beklemek, bu âyet-i kerîmeye
inanmamak olur. Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim kalbini k›rmama¤a,
bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana!

‹ctihâd derecesinde olan yüksek âlimler, dînin hükmlerini aç›¤a ç›kar-
m›fllard›r. Dinden olm›yan fleyleri meydâna ç›karm›fl de¤illerdir. Görülü-
yor ki, ictihâd yolu ile bildirilen hükmler, sonradan meydâna ç›kar›lmam›fl-
lard›r. Dinden olan, dînin temeli olan fleylerdir. Çünki, din bilgilerinin te-
melleri dörtdür. Dördüncüsü, k›yâs ya’nî ictihâdd›r.

Ey o¤lum! Kutb-i irflâd›n feyz vermesi ve ondan feyz almakla ilgili ma’ri-
fetler, (Mebde’ ve Me’âd) risâlesinde, (‹fâde ve istifâde) bâb›nda yaz›lm›fl-
d›. S›ras› gelmifl iken, fâideli olan bu ma’rifeti de, buraya yaz›yorum. Ora-
da yaz›l› olan ile karfl›lafld›r›n›z! Kutb-i irflâd, kemâlât-› ferdiyyeye de mâ-
likdir. Çokaz bulunur. Asrlardan, çok uzun zemân sonra, böyle bir cevher
dünyâya gelir. Kararm›fl olan âlem, onun gelmesi ile ayd›nlan›r. Onun irflâ-
d›n›n ve hidâyetinin nûrlar›, bütün dünyâya yay›l›r. Yer küresinin ortas›n-
dan tâ Arfla kadar, herkese rüfld, hidâyet, îmân ve ma’rifet Onun yolu ile ge-
lir. Herkes, ondan feyz al›r. Arada o olmadan, kimse bu ni’mete kavuflamaz.
Onun hidâyetinin nûrlar›, bir okyânûs gibi, [çok kuvvetli radyo dalgalar› gi-
bi] bütün dünyây› sarm›fld›r. O deryâ, sanki buz tutmufldur. Hiç dalgalanmaz.
O büyük zât› tan›yan ve seven bir kimse, onu düflünürse, yâhud o, bir kim-
seyi sever, onun yükselmesini isterse, o kimsenin kalbinde, sanki bir pen-
cere aç›l›r. Bu yoldan, sevgisi ve ihlâs›na göre, o deryâdan kalbi feyz al›r. Bu-
nun gibi bir kimse, Allahü teâlây› zikr ederse ve bu zât› hiç düflünmezse, me-
selâ onu tan›mazsa, yine ondan feyz al›r. Fekat, birinci feyz dahâ fazla
olur. Bir kimse, o büyük zât› inkâr eder, be¤enmezse, yâhud o büyük zât, bu
kimseye incinmifl ise, bu kimse, Allahü teâlây› zikr etse bile, rüfld ve hidâ-
yete kavuflamaz. Ona inanmamas› veyâ onu incitmifl olmas›, feyz yolunu ka-
pat›r. O zât “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” bu kimsenin zarar›n› isteme-
se bile, hidâyete kavuflamaz. Rüfld ve hidâyet, var görünür ise de yokdur. Fâ-
idesi çok azd›r. O zâta inanan ve sevenler, onu düflünmeseler de ve Allahü
teâlây› zikr etmeseler de, yaln›z sevdikleri için, rüfld ve hidâyet nûruna ka-
vuflurlar. Mektûb burada temâm oldu. Fârisî beyt tercemesi:

Susdum art›k, zekîlere bu yeter,
çok ba¤›rd›m, dinleyen varsa e¤er.

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! O, rahmând›r ve ra-
hîmdir. Onun resûlü Muhammed aleyhisselâma ve Âline ve Eshâb›na son-
suz salât ve selâm olsun!

_________________

Gel aldanma bu dünyâya, sonu vîrân olur, birgün,
Senin bu sürdü¤ün demler, elbet yalan olur, birgün.
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261
‹K‹YÜZALTMIfiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mân “kuddise sirruh” hazretle-
rine yaz›lm›fld›r. Nemâz›n k›ymetini ve nemâza mahsûs kemâlât› bildirmek-
dedir:

Allahü teâlâya hamd ederim. Onun sevgili Peygamberi Muhammed aley-
hisselâma, salât-ü selâm eder ve sizlere düâ eylerim. Sevgili kardeflim! Al-
lahü teâlâ seni hakîkî rütbelere yükseltsin! Bilmelisin ki, nemâz, islâm›n
befl flart›ndan, dînin befl esâs›ndan ikincisidir. Bütün ibâdetleri kendisin-
de toplam›fld›r. ‹slâm›n beflde bir parças› ise de, bu toplay›c›l›¤›ndan dola-
y›, yaln›z bafl›na, müslimânl›k demek olmufldur. ‹nsan› Allahü teâlân›n sev-
gisine kavuflduracak ifllerin birincisi olmufldur. Âlemlerin efendisi ve Pey-
gamberlerin “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm” en üstünü olana mi’râc
gecesi, Cennetde nasîb olan rü’yet flerefi, dünyâya indikden sonra, dünyâ-
n›n hâline uygun olarak kendisine yaln›z nemâzda müyesser olmufldur. Bu-
nun içindir ki, (Nemâz mü’minlerin mi’râc›d›r) buyurmufldur. Bir hadîs-i
flerîfde, (‹nsan›n Allahü teâlâya en yak›n olmas› nemâzdad›r) buyurmufl-
dur. Onun yolunda, tâm izinde giden büyüklere, o rü’yet devletinden, bu
dünyâda büyük pay, nemâzda olmakdad›r. Evet, bu dünyâda Allahü teâ-
lây› görmek mümkin de¤ildir. Dünyâ buna elveriflli de¤ildir. Fekat, Ona tâ-
bi’ olan büyüklere, nemâz k›larken rü’yetden birfleyler nasîb olmakdad›r.
Nemâz k›lma¤› emr buyurmasayd›, maksad›n, gâyenin güzel yüzünden
perdeyi kim kald›r›rd›? Âfl›klar, ma’flûku nas›l bulurdu? Nemâz, üzüntü-
lü rûhlara lezzet vericidir. Nemâz, hastalar›n, râhat vericisidir. Rûhun g›-
dâs› nemâzd›r. Kalbin flifâs› nemâzd›r. (Ey Bilâl, beni ferâhland›r!) [diye
ezân okumas›n› emr buyuran] hadîs-i flerîf, bunu göstermekde, (Nemâz, kal-
bimin nefl’esi, gözümün bebe¤idir) hadîs-i flerîfi, bu arzûya iflâret etmek-
dedir. Zevkler, vecdler, bilgiler, ma’rifetler ve makâmlar, nûrlar ve renk-
ler, kalbdeki telvînler ve temkînler, anlafl›lan ve anlafl›lam›yan tecellîler,
s›fatl› ve s›fats›z zuhûrlardan hangisi, nemâz d›fl›nda hâs›l olursa ve nemâ-
z›n hakîkatinden birfley anlafl›lamazsa, bu hâs›l olanlar, hep z›lden, aksden
ve sûretden meydâna gelmifldir. Belki de, vehm ve hayâlden baflka birfley
de¤ildir. Nemâz›n hakîkatini anlam›fl olan bir kâmil, nemâza durunca,
sanki, bu dünyâdan ç›k›p âh›ret hayât›na girer ve âh›rete mahsûs olan
ni’metlerden birfleylere kavuflur. Araya aks, hayâl kar›flmaks›z›n, asldan haz
ve pay al›r. Çünki, dünyâdaki bütün kemâlât, ni’metler z›lden, sûret ve gö-
rünüflden hâs›l olmakdad›r. Z›l, görünüfl arada olmadan, do¤ruca asldan hâ-
s›l olmak, âh›rete mahsûsdur. Dünyâda asldan alabilmek için, mi’râc lâz›m-
d›r. Bu mi’râc, mü’minin nemâz›d›r. Bu ni’met, yaln›z bu ümmete mahsûs-
dur. Peygamberlerine tâbi’ olmak sâyesinde, buna kavuflurlar. Çünki, bun-
lar›n Peygamberi “sallallahü aleyhi ve sellem” mi’râc gecesi [Receb-i fle-
rîfin yirmiyedinci kandil gecesi] dünyâdan ç›k›p âh›rete gitdi. Cennete
girdi ve rü’yet devleti ile flereflendi. Yâ Rabbî! Sen o büyük Peygambere
“sallallahü aleyhi ve sellem” bizim taraf›m›zdan, Onun büyüklü¤üne ya-
k›flan iyilikleri ihsân eyle! Bütün Peygamberlere de “alâ nebiyyinâ ve
aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hayrlar, iyilikler ver ki, onlar insanlar›, se-
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ni tan›ma¤a ve r›zâna kavuflma¤a ça¤›rm›fl ve be¤endi¤in yolu göstermifl-
lerdir. Tesavvuf yolunda bulunanlar›n birço¤u kendilerine nemâz›n hakî-
kati bildirilmedi¤i ve ona mahsûs kemâlât tan›t›lmad›¤› için, derdlerinin ilâ-
c›n› baflka fleylerde arad›. Maksadlar›na kavuflmak için, baflka fleylere sa-
r›ld›. Hattâ bunlardan ba’z›s›, nemâz› bu yolun d›fl›nda, maksadla ilgisiz san-
d›. Orucu nemâzdan üstün bildi. (Fütûhât) kitâb›n›n sâhibi [Muhyiddîn-i
Arabî “kuddise sirruh”] dedi ki: (Oruc, yiyip içme¤i b›rakmak oldu¤u
için, Allahü teâlân›n s›fatlar› ile s›fatlanmak, Ona yaklaflmakd›r. Nemâz ise,
baflkalaflmak, uzaklaflmak, ibâdet edici ve ibâdet edilen ayr›l›¤›n› kur-
makd›r). Bu söz de, görüldü¤ü gibi, Tevhîd-i vücûdî mes’elesinden do¤mak-
dad›r. Bu mes’ele ise, aflk-› ilâhî serhofllu¤unun bir tezâhürüdür. Nemâz›n
hakîkatini anl›yam›yanlardan birço¤u da, ›zd›râblar›n› teskîn ve rûhlar›n›
ferâhland›rma¤›, simâ’ ve na¤mede, ya’nî mûsikîde, vecde gelmekde, ken-
dinden geçmekde arad›. Maksad›, ma’flûku, mûsikî perdelerinin arkas›n-
da sand›. Bunun için raksa, dansa sar›ld›lar. Hâlbuki, (Allahü teâlâ harâm-
da flifâ te’sîri yaratmam›fld›r) hadîs-i flerîfini iflitmifllerdi. Evet, bo¤ulmak
üzere olan bir acemî yüzücü, her ota da sar›l›r. Birfleyin aflk›, âfl›k› sa¤›r e-
der ve kör eder. Bunlara e¤er nemâz›n kemâlât›ndan birfley tatd›r›lm›fl ol-
sayd›, simâ’ ve na¤meyi a¤›zlar›na almaz, vecde gelme¤i hât›rlar›na bile ge-
tirmezlerdi. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Do¤ru yolu göremeyince, çöle sapd›lar.

Ey kardeflim! Nemâz ile mûsikî aras›nda ne kadar uzakl›k varsa, nemâz-
dan hâs›l olan kemâlât ile mûsikîden hâs›l olan teessür de, birbirinden o ka-
dar uzakd›r. Akl› olan, bu kadar iflâretden çok fley anlar! Bu, öyle bir üs-
tünlükdür ki, Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” bin sene son-
ra meydâna ç›k›yor. Öyle bir sondur ki, bafltarafa benzemekdedir. Peygam-
berimiz “sallallahü aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” belki de bunun
için, (Bafllang›c› m› dahâ iyidir, yoksa sonu mu?) buyurdu da, (Bafllang›c›
m› dahâ iyidir, yoksa ortas› m›?) buyurmad›. Demek ki, sonra gelenlerin ön-
dekilere dahâ çok benzedi¤ini görerek, flübhelendi de, böyle buyurdu. Di-
¤er bir hadîs-i flerîfde: (Bu ümmetin en fâidelileri, önce ve sonunda gelen-
lerdir. ‹kisinin aras› bulan›kd›r) buyurdu. Evet, bu ümmetin sonuncular› ara-
s›nda, bafldakilere çok benziyenler olacakd›r. Fekat, adedleri azd›r. Hattâ
pekazd›r. Ortadakilerde o kadar benzeyifl yok ise de, mikdârlar› çokdur.
Hem de pekçokdur. Fekat, sondakilerin az oluflu k›ymetlerini dahâ da
artd›rm›fl, öndekilere dahâ yaklafld›rm›fld›r. Peygamberimiz “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vetteslîmât” buyurdu ki, (‹slâm dîni garîb bafllad›. Sonu da
böyle garîb olacakd›r. Bu garîblere müjdeler olsun!). Bu ümmetin sonu, Pey-
gamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bin sene sonra,
ya’nî ikinci bin ile [ya’nî binonbir (1011) hicrî senesinde] bafllam›fld›r.
Çünki bin sene geçmesi ile, insanlarda büyük de¤ifliklik ve eflyâda kuvvet-
li tebeddül olur. Allahü teâlâ, bu dîni k›yâmete kadar de¤ifldirmiyece¤i, [din
düflmanlar›n›n çal›flmalar›na ra¤men, bozulmakdan koruyaca¤›] için, ilk ze-
mânda gelenlerin tâzelikleri, kuvvetleri sondakilerde de görülmekde ve böy-
lece ikinci bin bafl›nda islâmiyyetini kuvvetlendirmekdedir. Bu sözümüzü
isbât etmek için, kuvvetli flâhid olarak, Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâ-
tü vesselâm” ile hazret-i Mehdîyi “rahmetullahi teâlâ aleyh” gösteririz. Fâ-
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risî beyt tercemesi:

Rûhul kudsün feyzine e¤er kavuflursan,
Mesîhin yapd›klar› senden de meydâna gelir.

Ey kardeflim! Bugün bu sözler, çok kimselere a¤›r gelir. Akllar›na uy-
gun gelmez. Fekat bilgileri, ma’rifetleri insâf ile ölçerlerse ve islâmiyyet-
le karfl›lafld›r›rlarsa, islâmiyyete hangisinin dahâ çok ta’zîm ve hurmet et-
di¤ini görüp kabûl ederler.

Bu fakîr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, bütün kitâblar›mda ve mek-
tûblar›mda tarîkatin ve hakîkatin, islâmiyyete hizmet etdiklerini ve Peygam-
berli¤in evliyâl›kdan yüksek oldu¤unu, bir Peygamberin vilâyetinin bile,
kendi nübüvvetinden afla¤› oldu¤unu yazd›m. Vilâyet derecelerinin, Pey-
gamberlik kemâlât› yan›nda hiç oldu¤unu, büyük bir denize nazaran, bir
damla kadar bile edemiyece¤ini ve bunun gibi dahâ birçok fleyler bildirdim.
Hele o¤luma gönderdi¤im mektûbda, [Muhammed Sâd›ka yazd›klar› bun-
dan önceki ikiyüzaltm›fl›nc› (260) mektûbdur] tesavvufu nas›l anlatd›¤›m›
görürlerse, insâfa gelirler. Bunlar› söylemekden maksad›m, cenâb-› Hak-
k›n ni’metini göstermek ve gençleri teflvîk içindir. Yoksa hâflâ ki, kendimi
baflkalar›ndan üstün göstermek için de¤ildir. Kendini frenk kâfirlerinden
dahâ üstün bilen bir kimsenin Allahü teâlây› tan›mas› harâmd›r. Yâ, din bü-
yüklerinden üstün görenin hâli ne olur? Fârisî beytler tercemesi:

Beni sultân tutup kald›rsa toprakdan,
Yak›fl›r bafl›m› yüksek görsem göklerden.

Ben o topra¤›m ki, nisân bulutu,
Ac›y›p üzerime serper bereketli ya¤muru.

Yüzlerle dile mâlik olsa, e¤er vücûdüm,
Lutfünün flükrünü, nas›l yapabilirim?

Bu mektûbu okuyunca, içinizde nemâz›n hakîkatini ö¤renmek ve ona
mahsûs kemâlâtdan birkaç›na kavuflmak arzûsu uyan›r ve bu arzû, sizi râ-
hats›z edecek kadar ço¤al›rsa, istihâreler yapd›kdan sonra, bu tarafa gelip
ömrünüzün bir parças›n› da nemâz› ö¤renmek için harc ediniz! ‹nsanlara
do¤ru yolu, se’âdet-i ebediyye caddesini gösteren ancak Allahü teâlâd›r.
Do¤ru yolda yürüyenlere ve Muhammed Mustafâya “aleyhi ve alâ âlihis-
salevâtü vetteslîmât” tâbi’ olmakla flereflenen bahtiyârlara, Allahü teâlâ
selâmet versin!

262
‹K‹YÜZALTMIfi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhib Alîye yaz›lm›fld›r. Bu yolun ba¤l›yan ba¤›,
muhabbet oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i insanlara selâm olsun! Lutf
edip yazm›fl oldu¤unuz mektûb gelerek, bizleri sevindirdi. Çok sevdi¤ini-
zi ve ihlâs›n›z› bildirdi¤i için râhatl›k verdi. Eski günleri anlat›yorsunuz. Yav-
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rum! ‹slâmiyyete uygun hâllerden hangisi üzerinde olursan›z olunuz, hiç s›-
k›lmay›n›z. Ancak, bu sevgi ba¤›n›n da kopmamas› lâz›md›r. Hattâ muhab-
bet, hergün artmal›d›r. Bu atefl sönmemeli, so¤umamal›d›r. Her ân alevlen-
melidir. Çünki bizleri ba¤l›yan ba¤, (Muhabbet)dir. Bu yolun feyzi, (‹n’i-
kâs) ile, kalbden kalbe akarak ulafl›r. Bu ak›flda, yak›nl›k uzakl›k fark›
yokdur. Ancak, feyzin h›zl› veyâ yavafl olmas›na ve bu yolun inceliklerini
ö¤renme¤e te’sîr eder. Bu noktay›, k›ymetli o¤luma, tarîkati anlatan uzun
mektûbun [260. c› mektûbun] sonunda aç›klam›fld›m. Oradan isteyiniz. O
mektûbun bir sûretini, kardeflim seyyid mîr Muhammed Nu’mân›n arka-
dafllar› da götürdü. Onlardan da isteyiniz! Dahâ uzatm›yorum. Vesselâm.
[Evliyân›n kalbleri ayna gibidir. Aynaya gelen ›fl›klar, karfl›s›nda bulunan
cismler, flekller aynada görülür. Aynan›n karfl›s›nda bulunan ikinci bir ay-
nada ve bunun karfl›s›ndaki üçüncü aynada da görünürler. Resûlullah›n mu-
bârek kalbinden yay›lan feyzler, ma’rifet nûrlar› da, bu kalbe ba¤l› olan
kalblere gelir. Kalbleri ba¤l›yan ba¤, muhabbetdir. Eshâb-› kirâm, Resû-
lullah› çok sevdikleri için, bu nûrlara kavufldular. Sevgi ne kadar çok olur-
sa, gelen feyz de çok olur. Sevmek, inan›fl› ve iflleri ve ahlâk›, onun gibi ol-
makd›r. Eshâb-› kirâm›n kalblerine gelen feyzler, sonraki asrdaki bunlar›
seven gençlerin kalblerine de geldi. Bunlar›n da islâmiyyete uymalar› ko-
lay ve tatl› oldu. Her biri birer Velî oldu. Uzak memleketde ve mezârda olan
Velîden de feyzler yay›lmakda, âfl›klar›n›n kalblerine gelmekde, kalbleri nûr-
lanmakdad›r. Resûlullah›n mubârek kalbinden yay›lan feyzler, her asrda-
ki âfl›klar›n kalblerinden yay›larak, zemân›m›zdaki Velîlerin kalblerine
geliyor ve bunlar›n kalblerinden kendilerini sevenlerin kalblerine ve bu ara-
da bizlere de geliyor.]

263
‹K‹YÜZALTMIfiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, meyân fleyh Tâc için yaz›lm›fld›r. Kâ’be-i rabbânî hakk›nda-
d›r ve nemâz›n ba’z› üstünlükleri bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ve senâlar olsun. Onun seçdi¤i, be¤endi¤i iyi insan-
lara selâm olsun! Herkesi sevindiren teflrîfiniz haberi, bu âfl›klar›n›z›, se-
venlerinizi çok sevindirdi. Bunun için de, Allahü teâlâya hamdler ve flükr-
ler olsun! Fârisî iki beyt tercemesi:

Ey mâvi semâ! ‹nsâf et de öyle söyle!
Bu ikisinden hangisi, dahâ hofldur flöyle:

Ifl›k saçan güneflinin, ç›k›fl›m› flarkdan,
Cihân dolaflan ay›m›n, do¤uflu mu fiâmdan?

Buraya kadar zahmet etme¤i arzû buyurdu¤unuza göre, bâri çabuk tefl-
rîf ediniz ki, sevenlerinizin gözleri yoldad›r. Beytullahdan yeni haberler
dinlemek istiyoruz. Bu fakîre göre, insanlar›n ve meleklerin fleklleri, vücûd-
leri, Kâ’benin flekline, sûretine secde etdikleri gibi, bu sûretlerin hakîkatle-
ri, asllar› da, onun hakîkatine secde etmekdedir. Onun hakîkati bütün ha-
kîkatlerin üstü ve ona ba¤l› olan kemâlât, di¤er bütün hakîkatlere ba¤l› ke-
mâlât›n üstüdür. Bu hakîkat, sanki mahlûklar›n hakîkatleri ile, ilâhî hakîkat-
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ler aras›nda bir geçiddir. ‹lâhî hakîkatler demek, onun azametinin, büyük-
lü¤ünün dereceleri olup, orada s›fat ve keyfiyyet yokdur. Ya’nî, nas›l diye so-
rulamaz ve hiç z›l ve sûret yokdur. Dünyâda olan terakkîler, yükselmeler ve
zuhûrlar, görünüfller, mahlûklar›n hakîkatlerinin sonuna kadard›r. ‹lâhî ha-
kîkatlerden “celle sultânühü” nasîb almak, ancak âh›retde olacakd›r. Dün-
yâda bunlardan nasîb, ancak nemâzdad›r ki, nemâz, mü’minin mi’râc›d›r.
Ya’nî dünyâdan âh›rete yükselten bir merdiven gibidir. Nemâzda sanki
dünyâdan ç›k›p, âh›rete gidilir ve âh›retde kavuflulacak olan fleylerden haz,
zevk al›n›r. Öyle zan ediyorum ki, nemâzda bu devletin hâs›l olmas›, Kâ’be-
ye dönüldü¤ü içindir. Çünki oras›, ilâhî hakîkatlerin “teâlâ ve tekaddeset”
zuhûr etdi¤i yerdir. Görülüyor ki, Kâ’be, dünyâda flafl›lacak birfleydir. Gö-
rünüflde dünyâdaki evlerden biridir. Hakîkatde ise, âh›retdendir. Kâ’be
dolay›s› ile nemâzda da, bu hâl hâs›l olmufl, sûreti de, hakîkati de, dünyâ ve
âh›reti kendinde toplam›fld›r. Muhakkak olarak anlad›m ki, nemâz k›larken
hâs›l olan hâller, nemâz d›fl›nda hâs›l olan bütün hâllerin üstündedir. Çün-
ki bu hâllerin hepsi, z›l ve sûretden kurtulamam›fl, ne kadar yüksek ve k›y-
metli olsalar da, asldan nasîb alamam›fllard›r. Nemâzdaki hâller ise, asldan
nasîblidir. Z›l ile asl ve birfley ile gölgesi aras›nda ne kadar fark varsa, bu iki
hâl aras›nda da, o kadar fark vard›r. Allahü teâlân›n lutf ve ihsân› ile
mü’minlere ölüm zemân›nda hâs›l olan hâl, nemâzdaki hâllerin üstüdür. Çün-
ki ölüm, âh›ret hâllerinin bafllang›c›d›r. Âh›rete yak›n olan herfley, dahâ te-
mâm ve dahâ üstündür. Çünki dünyâda sûret görünüyor. Âh›ret ise, hakîka-
tin zuhûr etdi¤i yerdir. Aradaki fark› bundan anlamal›d›r. Bunun gibi, Al-
lahü teâlân›n ihsân› ile, mezârda hâs›l olan hâller, ölüm zemân›nda hâs›l olan
hâllerden üstündür. K›yâmet gününün hâli de, kabr hâline göre böyledir.
Çünki orada görülen, dahâ temâm ve dahâ kâmildir. Cennetde görülenler,
k›yâmet günündekinden dahâ temâm ve dahâ kâmildir. Hâllerin en üstünü
ise Peygamberimizin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” haber verdi-
¤i ya’nî, (Allahü teâlâ, ayr›ca bir Cennet yaratm›fld›r ki, burada Hûrîler ve
köflkler yokdur. Burada Allahü teâlâ, güler gibi tecellî eder, görünür) buyur-
du¤u yerdir. Âh›retdeki hâller, dünyâdaki hâllerin, görünenlerin üstünde-
dir. Bunlar›n da en üstünü, hadîs-i flerîfde bildirilen Cennetdir. Hattâ dün-
yâ asl›n, hakîkatin zuhûr edece¤i, görünece¤i yer de¤ildir. Dünyâya mahsûs
olan, z›llerin, benzerlerin görünmeleri, bu fakîre göre, dünyâ ifllerindendir
ve hakîkatde, mahlûklara, mümkinlere âid fleylerdir. Bunlardan bir k›sm›-
na S›fât-i ilâhiyyenin tecellîsi, ba’z›s›na da, Zât-i ilâhînin tecellîsi gibi ism-
ler vermifllerse de, hepsi dünyâ fleyleri, z›l ve sûretler tecellîsi, görünüflüdür.
Bu fakîre göre bu dünyâda olan herfley, sûret ve hayâldir. Burada matlûbun,
maksûdun kokusunu bile duymuyorum. Dünyâ âh›retin tarlas›d›r ve to-
hum ekecek zemând›r. Matlûbu burada aramak, bofluna u¤raflmakd›r. Ele
birfley geçmez. Yâhud baflka fleyleri matlûb sanarak, insan rü’yâ ile, hayâl
ile oyalan›p kal›r. Nitekim birçok kimse, bu hâle düflmüfldür. Dünyâda asl-
dan haber veren yaln›z nemâzd›r. Matlûbun kokusu, yaln›z nemâzda duyu-
lur. Nemâzdan baflka fleylerde, bu koku yokdur.

_________________

‹yili¤e elveriflli olm›yan kimse,
Fâidelenemez, Peygamberi de görse.

– 347 –



264
‹K‹YÜZALTMIfiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr seyyid Bâk›r-i Sârenpûrîye yaz›lm›fld›r. En sonda hay-
ret ve cehâlete varmak lâz›m oldu¤u, keflf ve kerâmetlere güvenilmemesi
lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâmlar olsun!
Afl›r› sevginizi ve kavuflmak istedi¤inizi bildiren k›ymetli mektûbunuz ge-
lerek bizleri çok sevindirdi. ‹flinize bak›n›z! ‹smleri ve s›fatlar› düflünmek-
sizin, Zât-i teâlân›n ismini çok zikr ediniz! O makâmdan câhil ve anlamak-
dan flaflk›n olunc›ya kadar, bu mubârek ismi zikr ediniz! Çünki zikr eder-
ken, Allahü teâlân›n ismleri ve s›fatlar› düflünülürse, çok olur ki, hâller hâ-
s›l olur. Mevâcidin zuhûr etmesine sebeb olur. Hâllerde ve mevâcidde
yanl›fll›klar oldu¤u çok görülmüfldür. Burada, bât›l›n hak ile kar›fld›¤› çok
vâk›’ olmufldur. Bu günlerde, baflka yerde bulunan fleyhlerden biri, bu fa-
kîre mektûb yazarak hâlini bildirdi. Dedi ki, Fenâ hâli beni öyle kaplad› ki,
her neye baksam, hiçbirfley göremem. Yere, göke baksam, hiç göremem. Ar-
fl›, Kürsîyi de bulamam. Kendimi düflünsem hiç bulamam. Birinin yan›na
gitsem, onu da bulamam. Allahü teâlâ sonsuzdur. Onun sonunu kimse
bulamam›fld›r. Tesavvuf büyükleri “rahmetullahi aleyhim”, bu hâlimi ke-
mâl olarak bildirmifllerdi. Sen de, bunu kemâl biliyorsan, Allahü teâlâya ka-
vuflmak için senin yan›na gelmekli¤ime lüzûm yok. E¤er sen, baflka birfle-
yi kemâl biliyorsan bana yaz!

Fakîr, ona flöyle cevâb yazd›m: Bu hâller, kalbin de¤ifliklikleridir. Kalb,
bu yolun dahâ birinci basama¤›d›r. Bu hâller bulunan kimse, kalbin dahâ
dörtde birini geçmifldir. Kalbin geri kalan üç parças›n› geçmesi lâz›md›r.
Bundan sonra, ikinci basamak olan rûha s›ra gelir. Bu mektûbdan bir ze-
mân sonra, bu fakîrden tarîkat dersi alarak memleketine gitmifl olan, sev-
diklerimizden birisi, birgün yan›m›za gelip, hâs›l olan hâllerini anlatd›.
Hâli, o mektûbu yazan fleyhin hâline benziyordu. Hattâ bu, o makâmda, on-
dan birkaç ad›m dahâ ilerde idi. Bunun hâline teveccüh olundukda, onun
bu Fenâs›, hava maddesinde idi. Hava, her bofllukda bulundu¤u için, onun
gördü¤ü hep hava idi. Bunu, sonsuz olan Allahü teâlâ sanm›fld›. Allahü te-
âlâ, böyle fleylerden münezzehdir. Onu ikinci olarak ça¤›rarak hâlini arafl-
d›rd›¤›mda, havadan baflka hiçbir fleye tutulmufl olmad›¤›n› iyi anlad›m. Böy-
le oldu¤unu kendine de bildirdim. O da, vicdân›na dan›fld›¤›nda, havadan
baflka hiçbir kazanc› olmad›¤›n› kendisi de anlad›. O hâllerinden tevbe ve
istigfâr eyledi. ‹lerleme¤e çal›fld›.

Kalb, Âlem-i halk ile Âlem-i ervâh aras›nda bir vâs›tad›r. Bu her iki âle-
me de benziyen taraflar› vard›r. Sanki kalbin yar›s› Âlem-i halkdan, yar›-
s› da Âlem-i ervâhdan gibidir. Âlem-i halkdan olan yar›s›n›n da yar›s› ha-
va olur. Buna göre kalbin dörtde biri hava olur. Bu son bildirdi¤imiz de, bi-
rinci cevâba uygun olmakdad›r. Bundan fazla yazacak zemân olmad›. Si-
ze ve do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere se-
lâm olsun! [(Âlem-i halk) madde âlemi demekdir. Çünki halk, ölçmek
ma’nâs›na da kullan›l›r].
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265
‹K‹YÜZALTMIfiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Abdülhâdî Bedavânîye yaz›lm›fld›r. Uzlete çekilir-
ken, müslimânlar›n haklar›n› gözetme¤i elden b›rakmamak lâz›m oldu¤u
bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Sevgili Peygamberine ve Âline ve Eshâb›-
na salâtü selâm olsun ve do¤ru yolda olanlara düâlar olsun!

K›ymetli kardeflimin güzel mektûbu geldi. Bizleri çok sevindirdi. Alla-
hü teâlâya hamd ve flükr olsun ki, ayr›l›k günlerinin uzamas›, muhabbeti ve
ihlâs› sarsmam›fl. Bununla berâber, buraya gelseydiniz, dahâ iyi olurdu. (El
hayru fî mâ sana’ Allahü teâlâ!). Ya’nî Allahü teâlân›n yapd›¤›nda hayr var-
d›r. ‹nsanlar aras›ndan ayr›lmak, uzlet etmek istiyorsunuz. Evet uzlet, S›d-
dîklar›n arad›¤› fleydir. Mubârek olsun! Uzleti isteyiniz! Bir köfleye çeki-
liniz! Fekat, müslimânlar›n haklar›n› gözetme¤i elden kaç›rmay›n›z! Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Müslimân›n, müslimân üzerinde befl
hakk› vard›r: Selâm›na cevâb vermek, hastal›¤›nda dolaflmak, cenâzesinde
bulunmak, da’vetine gitmek ve aks›rd›¤› zemân elhamdülillah deyince,
yerhamükallah demek) buyurdu. [Bu hadîs-i flerîfi Ebû Hüreyre “rad›-
yallahü anh” haber vermifldir. (Buhârî)de ve (Müslim)de yaz›l›d›r.] Fekat,
da’vet etdi¤i zemân gitmek için flartlar vard›r. (‹hyâ’ül-ulûm) kitâb›nda bu-
yuruyor ki, (Ça¤›ran›n yeme¤i flübheli ise veyâ islâmiyyetin yasak etdi¤i fley,
meselâ ipek sofra örtüsü, gümüfl kap ve tavanda, d›vârda cânl› resmi var-
sa veyâ çalg› çal›n›yorsa, oyun, kumar gibi fleyler varsa, o ça¤r›lan yere gi-
dilmez). [Bu yasaklar, (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›nda da yaz›l›d›r]. Böyle ya-
saklar bulunan yeme¤e gitmek harâm veyâ mekrûh olur. Ça¤›ran kimse zâ-
lim ise veyâ Ehl-i sünnet de¤il ise, fâs›k ise, kötülük yapan ise veyâ övün-
mek için, gösterifl için ça¤›r›yorsa gitmek câiz olmaz. (fiir’a-tül-islâm) ki-
tâb›nda diyor ki, (Riyâ olarak ça¤›r›lan yeme¤e gitmemelidir!). (Muhît) ki-
tâb›nda diyor ki, (Oyun, flark›, gîbet etmek bulunan ve içki içilen yeme¤e
oturulmaz). (Metâlib-ül-mü’minîn) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r. Bu yasak-
lardan hiçbiri bulunmayan da’vete gitmek lâz›md›r. Bu zemânda, bu yasak-
lar›n bulunmamas› güç oldu. Bundan baflka, Fârisî m›sra’ tercemesi:

Yabanc›dan uzlet et, dostdan de¤il!

Talebe kardeflleri ile sohbet etmek, bu yolun sünnet-i müekkedesidir. Hâ-
ce Behâeddîn Buhârî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretleri buyur-
du ki, (Bizim yolumuzun temeli sohbetdir!). Uzletde flöhret vard›r. fiöhret
de âfetdir. Sohbet buyurulmas›, talebe kardeflleri ile birlikde olmakd›r. Bafl-
kalar› ile sohbet edilmez. Çünki, birbirinden fânî olmak, ya’nî baflkalar›-
n› unutmak, sohbetin flart›d›r. Bu da, uygun arkadaflla olabilir.

Hasta yoklamak sünnetdir. Hastan›n bak›c›s› varsa, ona bak›yorsa, bafl-
kalar›n›n dolaflmas› sünnet olur. Bakacak kimsesi yoksa, dolaflmak vâcib
olur. (Miflkât) kitâb›n›n hâfliyesinde böyle yaz›l›d›r.

Cenâzede hâz›r olmal›d›r. Hiç olmazsa birkaç ad›m birlikde gitmelidir.
Böylece, meyyitin hakk› ödenmifl olur.
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Cum’a nemâz›na ve hergün befl vakt nemâz için cemâ’ate ve bayram ne-
mâzlar›na gitmek islâm›n zarûrî emrleridir. Herhâlde gitmek lâz›md›r.
Bunlardan sonra kalan vaktleri, yaln›z geçirebilirsiniz. Fekat önce do¤ru
bir niyyet lâz›md›r. Dünyâ ç›karlar›ndan birfleyi düflünerek uzleti kirletme-
melidir. Allahü teâlây› zikr için, kalbi toparlamakdan ve dünyân›n bit-
mez tükenmez ifllerinden uzaklaflmakdan baflka birfley düflünmemelidir. Niy-
yetin do¤ru olmas›na çok dikkat etmelidir. Niyyetin içinde, nefsin bir ar-
zûsu gizlenmifl olmamas›na dikkat etmelidir. Niyyetin do¤ru olmas› için, Al-
lahü teâlâya yalvarmal›d›r. Böylece tâm niyyet yap›labilir. Yedi kerre isti-
hâre yapmal›, do¤ru niyyet ile uzlet eylemelidir. Böyle olunca, çok fâide-
si umulur. Bulufldu¤umuz zemân, dahâ çok anlat›r›m. Vesselâm.

_________________

‹slâmiyyet enbiyân›n sünnetidir,
Cümlenin ihtidâs›d›r, islâmiyyet.

Hudân›n, leyle-i mi’râc içinde,
Habîbine atâs›d›r islâmiyyet.

266
‹K‹YÜZALTMIfiALTINCI MEKTÛB

‹kiyüzaltm›flalt›nc› mektûbu, üstâd› Muhammed Bâkî-billah “kuddise
sirruh” hazretlerinin iki o¤lu, hâce Ubeydüllah ve hâce Abdüllaha yazm›fl-
d›r. ‹lhâm ve firâset yolu ile, mubârek kalbine do¤an, (‹lm-i kelâm) akîde
ya’nî i’tikâd›ndan ba’z›s›n› bildirmekdedir. Kitâblardan alarak ve akl ve dü-
flünce ile bularak yazmad›¤› hâlde hepsi, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimle-
rinin sözlerine uygundur. Allahü teâlâ, ömr sarf ederek, istirâhatlerini fe-
dâ ederek, durmadan çal›flan o âlimleri, en üstün iyiliklerle mükâfatland›r-
s›n!

‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî fleyh Ahmed-i Fârûkî Serhendî
“kuddise sirruh”, dahâ ilm deryâs›na yeni dald›¤› s›ralarda hazret-i Peygam-
beri “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda görüp, kendisine buyurmufldu ki:
(Sen kelâm ilminde müctehid olacaks›n). Bu rü’yâs›n› hocas›na anlatm›fl-
d›. O günden beri, ilm-i kelâm›n her mes’elesinde ayr› ictihâd› ve görüflle-
ri vard›r. Fekat, mes’elelerin ço¤unda (Mâtürîdiyye) imâm›m›z ile berâber-
dir. Eski Yunan felesoflar›n›n, islâmiyyete uym›yan sözlerini red edip, ya-
n›ld›klar›n› isbât etmekde ve tesavvuf büyüklerini tan›yam›yarak ve sözle-
rini anl›yam›yarak, yoldan ç›kan, sap›tan ve kendilerini din adam› san›p, her-
kesi de yoldan ç›kartan, câhil ve ahmaklar›n yüz karalar›n› meydâna ç›kar-
makdad›r. Bu mektûbda ayr›ca nemâza âid birkaç f›kh mes’elesini de bil-
dirmekde ve tesavvufun k›ymetini ve yüksekli¤ini ve bu yoldan yükselmifl
olan büyüklerin islâmiyyete s›ms›k› sar›lm›fl olup, bunlar› tan›m›yan zeval-
l›lar›n iftirâlar›n›n çürüklü¤ünü [ve mûsikî dinlememe¤i ve dans ve oyun
yerlerine gitmeme¤i] ve dahâ birkaç fleyi bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Bütün düâlar ve iyilikler, Onun Peygambe-
ri ve sevgilisi ve bütün insanlar›n her bak›mdan en güzeli ve en üstünü olan
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Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Onu sevenlerin ve
izinde gidenlerin hepsine olsun! Allahü teâlâ, siz yüksek hocam›n k›y-
metli yavrular›n› da, se’âdet-i ebediyyeye kavufldursun!

Yüksek üstâd›m›n, beni dünyâ ve âh›ret ni’metlerine kavuflduran k›ymet-
li hocam›n sevgili yavrular›! Biliniz ki, herfleye muhtâc olan bu zevall›
kardefliniz, tepeden t›rna¤a kadar, o yüksek baban›z›n sadakalar› ve ihsân-
lar› içinde yüzüyorum. ‹nsanl›¤›n elifbâs›n› ondan ö¤rendim. Yükseklikle-
ri haber veren kelimeleri ondan okudum. Herkesin, senelerce çal›flarak ka-
zanabildi¤i dereceler, onun huzûrunda, terbiyesi alt›nda, az zemânda eli-
me geçdi. ‹nsanlara meziyyet, üstünlük veren bütün k›ymetler, ona hizme-
timin ikrâmiyesi olarak üzerime serpildi. Hiçbir ifle yaram›yan ve insanl›k-
dan haberi olm›yan bu zevall›, onun nûrlu bak›fllar› alt›nda, ikibuçuk ay için-
de olgunlaflarak, büyüklerin yoluna kat›ld›. Onlar›n Allahü teâlâya olan ya-
k›nl›klar›na kavufldu. Böyle az bir zemânda, tesavvufu tadm›fl olanlar›n, te-
cellîler, zuhûrlar, nûrlar, hâller ve keyfiyyetler diye anlatmak istedikleri giz-
li kazançlar, baban›z›n parlak kalbindeki deryân›n damlalar› olarak, önü-
me saç›ld›. Bunlardan hangi birini anlatay›m. Onun, lutf ederek, ac›yarak
mubârek gönlünü bu fakîre çevirmesi ile, tesavvufcular›n tevhîd [bir bil-
mek], kurb [yak›nl›k], ma’›yyet [berâberlik], ihâta [her taraf› kaplamak],
sereyân [her zerrede bulunmak] gibi sözlerle, anlatmak istedikleri ma’ri-
fetlerden, ince bilgilerden ele geçmiyen, hemen hemen birisi kalmad›.
Bunlar›n içlerinden, özlerinden bildirilmedik b›rak›lmad›. Vahdet-i vü-
cûd dedikleri, herfleyde Allahü teâlân›n kemâlât›n› görmek ve vahdetde kes-
reti bulmak, bu ince bilgilerin bafllang›c›d›r. ‹slâm büyüklerinin erifldi¤i, ta-
n›d›¤› bilgileri, kelime kadrosu ile anlatma¤a kalk›flmak, câhillik ve ahmak-
l›k olur. Bunlar›n kavuflduklar›, yetifldikleri dereceler çok yüksekdir. An-
lad›klar›, edindikleri bilgiler ve zevkler çok incedir. Her bilgi satan›n, bü-
yük ve önder san›lanlar›n yetiflece¤i, yanaflaca¤› yer de¤ildir.

O çok yüksek baban›z›n, bu zevall›ya olan ni’metlerine, ihsânlar›na
karfl›, ölünciye kadar, bafl›m› kap›n›z hizmetçilerinin ayaklar›na sürsem, si-
ze karfl› birfley yapm›fl olamam. Hangi kusûrumu bildireyim? Mahcûbiyye-
timden, yüzümün karas›ndan hangisini meydâna ç›karay›m? Allahü teâlâ,
Hüsâmeddîn Ahmedden râz› olsun ki, sizlere karfl› olan vazîfemizi, borcu-
muzu üzerine alarak, kap›n›za kul olmakla, hizmetinizde çal›flmakla fleref-
lenmekde, böylece râhat nefes almam›za sebeb olmakdad›r. Fârisî beyt ter-
cemesi:

Vücûdümün her zerresi dile gelse de;
fiükrünün binde birini yapamam yine!

[Asrlar›n yetifldiremiyece¤i, insan gücünün ölçemiyece¤i] o k›ymetler ha-
zînesinin, kap›s›n›n efli¤ini öpmekle üç def’a flereflenmifldim. Üçüncüsün-
de buyurdu ki: (Za’îf düfldüm. Yaflamak ümmîdim azald›. Benden sonra, ço-
cuklar›m› gözet!). Sizleri getirdiler. O zemân dahâ küçük idiniz. Kucakda
tafl›n›yordunuz. Size teveccüh etmemi, emr buyurdular. Emrlerine uyarak,
yüksek huzûrlar›nda, üzerinize o kadar teveccüh olundu ki, te’sîri görünü-
verdi. Sonra, (Bunlar›n annelerine de, uzakdan teveccüh et!) buyurdular.
Yan›m›zda olmad›¤› hâlde, onlara da teveccüh olunmufldu. Emrleri ile ve
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huzûrlar›nda oldu¤u için, o teveccühlerin çok fâideler sa¤l›yaca¤›n› ümmîd
ediyorum.

Baban›z›n, herhâlde yap›lmas› lâz›m gelen emrlerini ve herne behâs›na
olursa olsun yerine getirilmesi gereken vas›yyetlerini unutaca¤›m› veyâ dal-
g›nl›¤›ma gelece¤ini sanmay›n›z! Buna imkân olur mu? Ufak bir iflâretini-
zi bekliyorum. fiimdilik, birkaç sat›r nasîhat yaz›yorum. Cân kula¤› ile
dinleyiniz! Cenâb-› Hak, ikinizi de, se’âdet-i ebediyyeye kavufldursun!

Her müslimân›n, önce i’tikâd›n› düzeltmesi, ya’nî Ehl-i sünnet vel-ce-
mâ’at âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdikleri gibi,
inanmas› lâz›md›r. Durmadan, y›lmadan çal›flan o âlimlere, Allahü teâlâ,
bol bol mükâfat versin! Cehennemin ebedî azâb›ndan kurtulan, yaln›z
bunlar ve bunlar›n izinde gidenlerdir. Bunlar›n bildirdi¤i i’tikâdlardan
unutulmakda olanlar› anlataca¤›m:

[Îmân›n flart› alt›d›r: Birincisi, Allahü teâlâya inanmakd›r]. Allahü te-
âlâ, kendi Zât› ile vard›r. Ondan baflka herfley, Onun var etmesi ile, var ol-
mufldur. Kendisi ve s›fatlar› ve iflleri yegânedir, birdir. [Ya’nî, hiçbirfley, hiç-
bir bak›mdan, Allahü teâlâya benzemez.] Varl›kda, flerîki, orta¤› olmad›-
¤› gibi, hiçbir bak›mdan benzeri yokdur. Benzerlik yaln›z ismde ve kelime-
lerdedir. Onun s›fatlar› da, iflleri de, kendi gibi, akl ile anlafl›lmaz ve anla-
t›lamaz ve insanlar›n s›fatlar›na, ifllerine, hiç benzemez ve uymaz. [Onun
sekiz s›fat› vard›r. Bunlara, (S›fât-› sübûtiyye) denir.] Bunlardan biri, ilm
s›fat›d›r, ya’nî Allahü teâlâ bilicidir. Bu s›fat› da, kendi gibi kadîmdir.
Ya’nî sonradan olma de¤ildir. Hep vard› ve basît, [ya’nî bir hâldedir. Hiç
de¤iflmez, bölünmez ve ço¤almaz]. Bildi¤i fleyler de¤iflmekde, her de¤iflme-
yi bilmekdedir. Fekat, ilminde ve ilminin bu fleylere ba¤lanmas›nda, bir de-
¤ifliklik olmaz. [Geçmifldeki sonsuzdan gelecekdeki sonsuza kadar, ya’nî
ezelden ebede kadar herfleyi, her de¤iflme¤i, yaln›z bir bilifl ile bilmekde-
dir. Ya’nî, bu sonsuz zemânlarda olan herfleyi], birbirine benzeyen ve ben-
zemiyen hâlleri ile, hem büyüklerini, hem de ufak zerrelerini, herbirini ken-
di zemân›nda olarak bir anda bilmekdedir. Meselâ, bir kimsenin hem var-
l›¤›n›, hem yoklu¤unu, hem do¤madan evvelki hâllerini, çocuklu¤unu,
gençli¤ini, ihtiyârl›¤›n›, diri olmas›n› ve ölü olmas›n›, ayakda, oturmakda,
dayanmakda, yatmakda, gülmekde, a¤lamakda, nefl’e ve lezzetde, derd ve
kederde, izzet ve k›ymetde, zillet ve afla¤›l›kda, mezârda, k›yâmetde ve mah-
fler yerinde ve meselâ Cennetde ni’metler içinde oldu¤unu, hep bir ânda ve
bir hâlde bilmekdedir. Ne ilminde, ne de ilminin bu fleylere ba¤lanmas›n-
da bir de¤ifliklik olmaz. De¤ifliklik olsa, zemân›n da, de¤iflmesi olur. Hâl-
buki orada, ezelden ebede kadar, parçalanam›yan bir ân vard›r. Dahâ
do¤rusu, Allahü teâlâ, zemânl› de¤ildir. Öncelik ve sonral›k yokdur. ‹lmi
herfleye yetiflir dersek, herfleyi bir bilmekle ve ilmin bunlara bir ba¤lanma-
s› ile biliyor. Bu bir bilgi ve bir ba¤lant› da, akl›n eremiyece¤i bir ba¤lan-
makd›r. Bunu akla anlatabilmek için, flu misâli uygun buluyorum: ‹nsan, bir
kelimenin çeflidli hâllerini, birbirine benzemiyen flekllerini bir ânda düflü-
nebilir. Bir kelimeyi, bir ân içinde, hem ism, hem fi’l, hem harflerin küme-
si, hem mâdî, hem müstakbel, hem emr, hem men’, hem edatl›, hem edat-
s›z, hem müsbet, hem menfî bilebilir. Çeflidli fleklleri bir ânda, kelimede ay-
r› ayr› görüyorum diyebilir. Bir insan›n, ilminde ve hattâ görmesinde, ters
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ve çeflidli hâlleri bir araya toplamas›, mümkin olunca, Allahü teâlân›n il-
minde neden mümkin olmas›n? Hem de Onun ilminde iki z›dd›n, bir ara-
da bulunmas› görünüfldedir. Yoksa, orada z›dl›k yokdur. Meselâ, bir kim-
seyi, bir ânda, hem var, hem yok bilir. Fekat, yine o ânda onun varl›¤›n›, me-
selâ hicretden bin sene sonra ve birinci yoklu¤unu, bu varl›kdan evvel, ikin-
ci yoklu¤unu da meselâ, varl›¤›ndan yüz sene sonra olarak bilmifldir. O hâl-
de, arada z›dl›k yokdur. Zîrâ, varl›¤›n ve yoklu¤un zemânlar› baflkad›r. ‹fl-
te Allahü teâlâ, ayr› ayr›, baflka baflka, zerreleri bir ânda biliyorsa da, ilmin-
de de¤iflmek olmuyor. Felsefecilerin zan etdi¤i gibi, ilm s›fat›nda sonradan
birfley hâs›l olmuyor. Çünki birfleyin bilgisi, evvelki fleyin bilgisinden son-
ra hâs›l olmuyor ki, ilmde de¤ifliklik olsun. Herfleyi bir ânda bildi¤inden,
ilminde de¤ifliklik ve yenilik hâs›l olmaz. O hâlde, ilmde de¤ifliklik olma-
d›¤›n› anlatmak için, ilm, eflyâya, çeflidli ba¤lant›larla ba¤lanm›fld›r de-
mek ve bunlar›n de¤ifldi¤ini söylemek lüzûmsuzdur. Nitekim felsefecileri
susdurmak için, ba’z› büyüklerimiz böyle söylemifldir. Bu ba¤lant›lar›n, efl-
yâya ba¤lanmas›nda de¤ifliklik olur denirse yerinde olur.

Allahü teâlân›n s›fât-› sübûtiyyesinden biri, Kelâm s›fat›d›r. (Kelâm
s›fat›), ya’nî söylemesi de, bir basît kelimedir ki, ezelden ebede kadar,
hep o bir kelâm ile söyleyicidir. Bütün emrler, bütün yasaklar, bütün bil-
dirilen fleyler, bütün süâller, bütün dilekler, hep o bir kelâmd›r. Gönderdi-
¤i bütün kitâblar ve sahîfeler, hep o bir basît kelâmdand›r. Tevrât ondan
meydâna gelmifl, Kur’ân-› kerîm, ondan nâzil olmufl, inmifldir.

Allahü teâlân›n [S›fât-› sübûtiyyesinden biri, (Tekvîn) s›fat›d›r. Ya’nî ya-
rat›c›d›r]. Bütün yaratd›klar›, yapd›klar› da, bir fi’l, bir yap›fld›r ki, ilk ya-
ratd›¤›ndan, sonsuza kadar yaratmalar›, hep o bir fi’l ile var olmakdad›r. (Bir
göz k›rpacak zemânda herfleyi yapd›k) meâlindeki âyet-i kerîme, bunu
gösteriyor. Hayât vermesi ve öldürmesi, hep o bir fi’l iledir. Yaratmas› ve
yok etmesi de o fi’ldendir. Fi’linde de çeflidli ba¤lant›lar yokdur. Bir te’al-
luk ile ilk ve sonradaki herfleyi kendi zemânlar›nda yarat›yor. Akl, onun fi’li-
ni [iflini] anl›yam›yaca¤› gibi, fi’lin ba¤lanmalar›na da erememekdedir.
Akl›n oraya yolu yokdur. Ehl-i sünnet âlimlerinden, Ebül-Hasen-i Efl’arî
bile, Allahü teâlân›n fi’lini anl›yam›yarak, tekvîn s›fat›na, ya’nî yaratma-
s›na sonradan olma hâdisdir, dedi. Ya’nî herfleyi yapmas›, yapd›¤› zemân
meydâna geliyor dedi. Hâlbuki, her zemân yap›lan ifller, ezeldeki fi’lin
eserleri, meydâna ç›kmalar›d›r. Yoksa, fi’linin kendisi de¤ildir. Tesavvuf bü-
yüklerinden, fi’llerini görüyoruz, ya’nî Tecellî-i ef’âle kavuflduk diyenler
de, böyle yan›l›yor. Herfleyde, Allahü teâlân›n fi’lini görüyoruz san›yorlar.
Hâlbuki, o tecellîler, görünenler, fi’lin kendisi de¤il, eserleridir. Zîrâ, Al-
lahü teâlâ, görülemedi¤i gibi, fi’li de görünmez, his olunamaz, düflünülemez
ve akl ile anlafl›lamaz. Onun fi’li de, bütün s›fatlar› da kadîmdir. Sonradan
olma de¤ildirler. Kendisi ile hep vard›rlar. Onun fi’line (Tekvîn) denir, mah-
lûkât aynas›na yerleflmez ve görülmez. Fârisî beyt tercemesi:

Dar olan, flekl ve sûret kab›na ma’nâ nas›l s›¤ar?
Dilenci kulübesinde sultân›n ne ifli var?

Bu fakîre göre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, Allahü teâlân›n ken-
di tecellîsi olmaks›z›n, fi’llerinin ve s›fatlar›n›n tecellîsi olamaz. S›fatlar› ve
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fi’lleri kendinden ayr›lmaz ki, kendi tecellîsi olmaks›z›n, tecellî edebil-
sinler. Onun zât›ndan ayr›lan, fi’llerinin ve s›fatlar›n›n z›lleri, aksleri, gö-
rünüflleridir. Herkes bunlar› anl›yamaz. Cenâb-› Hak, diledi¤i kullar›na bil-
dirir. Onun ihsân› çokdur.

Yine sözümüze gelelim: Allahü teâlâ, hiçbirfleye hulûl etmez. Hiçbir cism
içine ifllemez. Hiçbirfley Ona hulûl etmez. Fekat, Allahü teâlâ, herfleyi
ihâta etmifl, kaplam›fld›r ve herfleye yak›nd›r ve herfleyle berâberdir. Fekat,
bizim al›fld›¤›m›z ve anlad›¤›m›z ihâta, kurb ve ma’›yyet gibi de¤ildir. Bun-
lar, Ona lây›k de¤ildir. Evliyân›n keflf ile, müflâhede ile anlad›¤›, ihâta, kurb
ve ma’›yyet de, Ona lây›k de¤ildir. Zîrâ, zevall› mahlûklar›n hiçbiri, Onu
ve s›fatlar›n› ve fi’llerini anl›yamaz, bilemez. Anlamadan inanmak lâz›m-
d›r. Fârisî beyt tercemesi:

Anka kuflu avlanamaz, tuza¤›n› topla!
Bu avlanmada, giren yaln›z havad›r tuza¤a.

Yüksek rehberimin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Mesnevî)sinden
flu beyti buraya yazmak uygundur. Fârisî beyt:

Gidilecek yol uzundur pek,
Uygun olmaz kavufldum demek.

Allahü teâlân›n, herfleyi ihâta etdi¤ine ve herfleye yak›n oldu¤una ve her-
fley ile berâber oldu¤una inan›r›z. Fekat, bu ihâta, kurb ve ma’›yyetin, ne
demek oldu¤unu bilemeyiz. (‹lmi ihâta etmifldir, ilmi yak›nd›r) demek,
Kur’ân-› kerîmin aç›k olan ma’nâs›n› çevirmek demekdir. Biz, böyle ma’nâ-
lar verme¤i do¤ru bulmuyoruz.

Allahü teâlâ, hiçbirfley ile ittihâd etmez, birleflmez. Hiçbirfley de, Onun-
la birleflmez. Tesavvuf büyüklerinden, ittihâd ma’nâs› anlafl›lan sözler ç›k-
m›fl ise de, onlar, baflka fley demek istemifldir. Meselâ, (Fakîrlik temâm olun-
ca, Allahü teâlâd›r) sözleri ile, (Herfley yokdur, ancak Allahü teâlâ vard›r)
demek istiyorlar. Yoksa, o fakîr, Allahü teâlâ ile birleflir, demek istemiyor-
lar. Bunu demek, kâfirlik, z›nd›kl›k olur. Allahü teâlâ, zâlimlerin, kâfirle-
rin sand›¤› gibi de¤ildir. Üstâd›m buyurmufldu ki: Hallâc-i Mensûrun, (Ben
Hakk›m) sözünün ma’nâs›, (Ben yokum, yaln›z Allahü teâlâ vard›r) demek-
dir. [‹slâmiyyete uyanlar›n böyle sözlerine hüsn-i zan olunur. Te’vîl edilir.]

Allahü teâlân›n zât›nda, s›fatlar›nda ve fi’llerinde de¤ifliklik olmaz.
Hareketlerin, ifllerin olmas› ile, herfleyi yaratmas› ile, Onun zât›nda, s›fat-
lar›nda ve fi’llerinde de¤ifliklik olmuyor. Vahdet-i vücûd var diyenler, (Te-
nezzülât-i hams) ya’nî Allahü teâlân›n, bu mevcûdât› var etmesi, befl dere-
cede olmufldur demeleri, Onda de¤ifliklik yapacak ma’nâda de¤ildir. Bu
ma’nâ ile söyliyen kâfir olur, yoldan ç›kar. Bu büyükler, Allahü teâlân›n s›-
fatlar›n›n zuhûrunda, meydâna ç›kmalar›nda, befl derecenin afla¤›ya indi-
¤ini söylüyor ki, zât›nda ve s›fatlar›nda ve fi’llerinde bir de¤ifliklik olmu-
yor.

Allahü teâlâ, (Ganiyy-i mutlak)d›r. Ya’nî, hiçbirfley için, hiçbirfleye
muhtâc de¤ildir. Ne kendine, ne s›fatlar›na, ne de fi’llerine, hiçbir sûretle
hiçbirfley lâz›m de¤ildir. Varl›kda muhtâc olmad›klar› gibi, zuhûrda, belli
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olmakda da, ihtiyâclar› yokdur. Sôfiyyenin büyüklerinin, (Allahü teâlâ, ism-
lerini ve s›fatlar›n› izhâr için, bize muhtâcd›r) anlafl›lan sözleri, bu fakîre çok
a¤›r geliyor. Yarat›lmakla, biz k›ymetlendik, flereflendik. Allahü teâlâda bir-
fley artmad›. Böyle fleyler söylemek, çok yersiz ve çirkindir. Ez-zâriyât sû-
resinin, (Cinnîleri ve insanlar›, ancak bana ibâdet etmeleri için yaratd›m)
meâlindeki ellialt›nc› âyeti gösteriyor ki, cinnîlerin ve insanlar›n yarat›lma-
s›, Allahü teâlây› tan›malar› içindir ki, bunlar için fleref ve se’âdetdir. Yok-
sa, Onun birfley kazanmas› için de¤ildir. Hadîs-i kudsîde, [ya’nî Peygambe-
rin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›ndan,] Allahü teâlân›n,
(Ma’rûf olmak, tan›nmak için herfleyi yaratd›m) buyurmas›, (Onlar›n be-
ni tan›makla flereflenmesi için) demekdir. Yoksa, (Tan›nay›m ve onlar›n ta-
n›mas› ile kemâl bulay›m) demek de¤ildir. Bu ma’nâ, Allahü teâlâya lây›k
de¤ildir.

Allahü teâlâda, noksanl›k s›fatlar› ve mahlûklar›n hâssa ve alâmetleri
yokdur. Madde de¤ildir. Cism de¤ildir. Mekânl› de¤ildir. [Ya’nî, yer kap-
lay›c› de¤ildir.] Zemânl› de¤ildir. [Bir yerde bulunmad›¤› gibi, zemân› da
yokdur.] Kemâl s›fatlar›, kusûrsuzluklar yaln›z Ondad›r. Sekiz kemâl s›fa-
t› oldu¤unu bildirmifldir ki flunlard›r: (Hayât), diri olmas›d›r. (‹lm), bilme-
sidir. (Kudret), gücü yetmesidir. (‹râde), dilemesidir. (Sem’), iflitmesidir.
(Basar), görmesidir. (Kelâm), söyleyici olmas›d›r. (Tekvîn), yaratmas›d›r.
Bu s›fatlar›, kendinden ayr› olarak vard›r. Varl›klar› ilmde de¤ildir. [Ya’nî,
nazarî ve teorik var denilmifl olmay›p], hâricde ve hakîkatde vard›rlar.
Kendi var oldu¤u gibi, bu s›fatlar› da ayr›ca vard›r. Vahdet-i vücûde inanan
Sôfiyyûnun sand›¤› ve fârisî beyt tercemesi:

Akl ve düflünce ile, s›fatlar baflkad›r.
Hakîkatde ise, hepsi tâm kendisidir.

sözleri, s›fatlar› inkârd›r, inanmamakd›r. Müslimânlardan, s›fatlar› inkâr
eden Mu’tezile f›rkas› ile kâfirlerden eski felsefeciler de, s›fatlar› nazarî ola-
rak kendinden ayr› ise de, hâricde yaln›z kendi vard›r diyorlar. [Ya’nî, s›-
fatlar›n nazarî olarak], kendinden ayr› oldu¤unu inkâr etmiyorlar. Mese-
lâ, ilm s›fat›n›n ma’nâs›, zât›n ma’nâs›n›n ayn›d›r demiyorlar. Yâhud, kud-
ret ve irâdet s›fatlar›n›n ma’nâlar›, birbirinin ayn›d›r demiyorlar. Fekat, hâ-
ricdeki varl›klar›, ayn›d›r diyorlar. O hâlde, s›fatlar› inkârdan kurtulmak için,
hâricde ayr› ayr› var olduklar›na inanmak lâz›md›r. Nazarî olarak ayr› bil-
mek fâide vermez.

Allahü teâlâ, (Kadîm)dir. [Ya’nî, varl›¤›n›n bafllang›c› yokdur. Varl›¤›n-
dan önce, yok de¤il idi, hep var idi.] (Ezelî)dir. [Ya’nî, hiçbir zemân yok de-
¤il idi.] Ondan baflka, hiçbir varl›k kadîm, ezelî de¤ildir. Din sâhibleri, ki-
tâb sâhibleri, hep böyle îmân etmifldir ve Allahü teâlâdan baflkas›n› kadîm,
ezelî bilenlere, kâfir demifllerdir. Bunun içindir ki, hüccet-ül-islâm imâm-›
Muhammed Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, ‹bn-i Sînân›n ve Fârâbînin ve da-
hâ baflkalar›n›n, kâfir olduklar›n› söylemifldir. Çünki bunlar akl›n, rûhun ve
[maddenin ilk hâli dedikleri] heyûlân›n kadîm oldu¤una inanm›fl ve gökle-
rin içindekilerle berâber, kadîm olduklar›n› söylemifllerdir.

[(Ahlâk-› alâ’î) kitâb›nda diyor ki, (‹bni Sînâ, (Mu’âd) kitâb›nda k›yâ-
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metde dirilme¤i inkâr eyledi. Ölece¤ine yak›n, gusl abdesti al›p, vezîr iken
yapd›¤› zulmlere tevbe etdi¤i söyleniyor ise de, i’tikâd› bozuk olan›n gus-
lü, nemâz› ve düâs› kabûl olmaz buyuruldu)].

Üstâd›m “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” buyurdu ki, fleyh-i ekber Muh-
yiddîn-i Arabî hazretlerinin, (Büyük insanlar›n rûhlar› kadîmdir) sözünün
görünüfl ma’nâs›na uymay›p, din sâhiblerinin müflterek îmânlar›na ve söz-
lerine çevirmelidir.

Allahü teâlâ, (Kâdir-i muhtâr)d›r. [Ya’nî diledi¤ini yapabilir. Tabî’at kuv-
vetleri gibi, elbette ifli yapma¤a] mecbûr de¤ildir. Eski Yunan felsefecile-
ri, akllar› ermedi¤inden, kemâl, büyüklük, mecbûr olmakda, herhâlde ya-
pabilmekdedir deyip, Allahü teâlân›n ihtiyâr›n›, ya’nî seçmesini inkâr et-
diler. Yapma¤a mecbûrdur dediler. Bu ahmaklar, Allahü teâlâ, birfleyi ya-
ratma¤a mecbûr olmufl ve sonra baflka birfley yaratmam›fld›r dedi. Bu uy-
durma fleye de, akl-› fe’âl deyip, herfleyi bu yap›yor dediler.

(Akl-› fe’âl) dedikleri fley de, yaln›z onlar›n vehmlerinde, hayâllerinde
olan birfleydir. Bunlar›n bozuk inan›fllar›na göre, Allahü teâlâ hiçbirfley yap-
m›yor. ‹nsan s›k›fl›nca, bunal›nca, Akl-› fe’âle yalvar›r. Allahü teâlâdan bir-
fley istemez. Çünki Allahü teâlân›n dünyâda olup bitenlerle hiç ilgisi yok-
dur. Herfleyi yapan, yaratan Akl-› fe’âldir derler. Hattâ Akl-› fe’âle de
yalvarmazlar. Çünki onu, kendilerinden belâlar› gidermekde irâde ve ih-
tiyâr sâhibi bilmezler. Bu nasîbsizler, ahmakl›kda, sersemlikde, sap›k f›r-
kalar›n hepsinden dahâ afla¤›d›rlar. Kâfirler, her ifllerinde Allahü teâlâya
s›¤›n›yor. Belâlar›n giderilmesini ondan istiyorlar. Bu alçaklar ise, böyle de-
¤ildir. Bu nasîbsizlerde iki fley, sap›k ve ahmak f›rkalar›n hepsinden dahâ
çokdur. Bunlardan biri, Allahü teâlân›n gönderdi¤i haberlere inanm›yor-
lar. Peygamberlerin bildirdiklerine inâd ve düflmanl›k ediyorlar. ‹kincisi,
bozuk ön fikrler ileri sürüyor. Asls›z, çürük delîller, flâhidler göstererek, bofl,
sap›k düflüncelerini isbâta kalk›fl›yorlar. Bozuk düflüncelerini isbât için
öyle yan›l›yorlar ki, hiçbir alçak böyle yanl›fl, çürük fley yapmam›fld›r.
Dünyâda olan her ifli, durmadan giden, dönen göklerin ve y›ld›zlar›n de¤ifl-
meleri ve vaz’›yyetleri yap›yor diyorlar. Gökleri yaratan› ve y›ld›zlar› îcâd
edeni ve hepsini hareket etdireni ve aralar›nda nizâm kuran› görmüyorlar.
Bunu birfleye kar›flmaz san›yorlar. Ne kadar ahmakd›rlar! Ne kadar alçak-
d›rlar! Bunlar› akll› bilen, sözlerine inanan ise, bunlardan dahâ alçakd›r. On-
lar›n akla dayanan, düzgün ilmlerinden biri geometri [Hendese]dir ki, ne
dünyâ se’âdetine, ne de ebedî kurtulufla fâidesi yokdur. Bir üçgenin, üç iç
aç›s›n›n toplam›, iki dik aç›ya müsâvîdir demek ve bunu isbâtlamak, insan-
l›¤a ne kazand›r›r. [Fen bilgileri, modern makinalar ve elektronik âletler
ve yeni bulunan herfley, Allah›n Peygamberine uyarak kalbleri temizlen-
mifl, ahlâk› güzelleflmifl îmânl› kimseler taraf›ndan yap›lmad›kca ve kulla-
n›lmad›kca fâideli olamazlar. ‹nsan haklar›n›, râhat›, huzûru sa¤l›yamaz-
lar. Harbin ve sefâletin ortadan kalkmas›na yaramazlar. Zulme, iflkenceye
vâs›ta olurlar.]

[‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, kendilerini akll›, ilm adam› ve hiç
yan›lmaz sanan dinsizleri üçe ay›rm›fld›r. Birincisi Dehriyyûn ve maddîci-
ler olup, bunlar eski Yunan felesoflar›ndan asrlarca evvel vard›. Bugün de,
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fen adam› geçinen ba’z› ahmaklar, bu k›smdad›r. Bunlar, Allahü teâlân›n
varl›¤›na inanmay›p âlem, böyle kendili¤inden gelmifl ve böyle gidecekdir.
Canl›lar da böyle birbirlerinden üreyip, sonsuz olarak sürecekdir diyor. ‹kin-
ci k›sm, tabî’iyyeciler olup, canl›larda ve cans›zlardaki akllara hayret ve-
ren, intizâm› ve incelikleri görerek, Allahü teâlân›n varl›¤›n› söyleme¤e mec-
bûr kalm›fllarsa da, tekrâr dirilme¤i, âh›reti, Cenneti ve Cehennemi inkâr
etmifllerdir. Üçüncü k›sm, sonra gelen eski Yunan felesoflar› ve bu arada
Sokrat ile talebesi Eflâtun ve onun da talebesi Aristonun felsefeleridir. Bun-
lar, dehrîleri ve tabî’iyyecileri red ederek, aldand›klar›n› ve alçakl›klar›n›
bildirmek için, baflkalar›n›n sözlerine hâcet kalm›yacak kadar fleyler söy-
ledi. Fekat bunlar da, küfrden kurtulamam›fld›r. Bu üç k›sm da ve bunla-
r›n yolunda gidenler de, hep kâfirdir. Ba’z› saf kimselerin bunlar›, din
adam› sanmas› ve hattâ Peygamberlik derecesine yükseltmeleri, bu yolda
hadîs bile uydurduklar› hayretle iflitilmekdedir. Kâfirler, herfley söyleyebi-
lir. Fekat, müslimân görünenlerin, îmân ve küfrü ay›rd edememesi, ac›na-
cak bir hâldir].

Bu dinsizlerin üç k›sm› da [ve bugün kendilerine ilm adam› denilen ve
yeni felsefenin ve sosyolojinin kurucular› diye medh edilen, hâlbuki din bil-
gisi olarak, yehûdîlerin ve papaslar›n ‹ncîli de¤ifldirmeleri ile meydâna
ç›km›fl h›ristiyanl›k ile, islâm düflmanlar›n›n yazd›¤› birkaç uydurma kitâb-
dan baflka sermâyeleri olm›yan Luther Martin, Calvin [Kalven], Voltaire
[Volter], Aguste Conte [Ogus Kont], Karl Marx ve Dürkheim [Dürkheyim]
gibi rönesans, inkilâb önderleri] ahmakl›kda ve zevall›l›kda, herkesden ile-
ri gitmifl, kâfirlerin her s›n›f›n› arkada b›rakm›fllard›r. Bunlar›n hepsi, hem
dinlere inanm›yor ve Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vesselâm” inâd
ve düflmanl›k ediyor, hem de âile, cem’›yyet ve din hakk›nda uydurdukla-
r› sözleri ile, birbirlerini ve herkesi kand›rmak için, çürük delîller ve flâhid-
ler buluyorlar. O kadar yanl›fl, o kadar gülünç fleyler söylüyorlar ki, hiçbir
câhilin, hiçbir ahma¤›n bu kadar afla¤›l›¤› görülmemifldir. Bunlar, ne kadar
akls›z, ne kadar zevall›d›r. Bunlar› akll›, fikrli sananlar da, bunlardan da-
hâ zevall› ve dahâ bedbahtd›r. Birçok k›ymetli bilgileri, Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vesselâm” kitâblar›ndan çalm›fllar ve aralar›na, baflka
fleyler de katm›fllard›r.

Bunlar› imâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, (El münk›zü aniddalâl) ki-
tâb›nda, uzun uzad›ya anlatmakdad›r. Din sâhibleri, Peygamberlerin “aley-
himüssalevâtü vesselâm” izinde gidenler, birfleyin do¤rulu¤unu isbât eder-
ken yan›l›rsa, zarar› ve tehlükesi olmaz. Zîrâ bunlar, bütün ilmlerinde ve
ifllerinde, onlara uyup, sözlerini isbât ediyor. Bunlar›n Peygamberlere
“aleyhimüssalevâtü vesselâm” uymas›, do¤ruluklar›n› bildirme¤e yetiflir. O
zevall›lar ise, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vesselâm” uyma¤a, ge-
ricilik deyip, sözlerini akla uygun getirme¤e çal›fl›yor. Akl›n eremedi¤i
fleylerde, flübhesiz yan›l›yorlar. Allahü teâlân›n Peygamberi olan Îsâ aley-
hisselâm›n sözlerini, bunlar›n en büyü¤ü tan›nan Eflâtun iflitince, (Biz te-
miz, olgun, ilerici insanlar›z, bize, do¤ru yol gösterecek kimseye ihtiyâc›-
m›z yokdur) dedi. Ölüleri diriltiyor, körlerin gözlerini açarak, abrafl deni-
len hastalar› iyi ederek kurtar›yor. Ya’nî, kendi fenlerinin, tecribelerinin ya-
pamad›¤› fleyleri yap›yor, diye iflitdi¤i bir kimseyi, gidip görmesi, hâlini in-
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celemesi lâz›m iken, görmeden, anlamadan, böyle cevâb verdi. Bu sözleri
çok ahmak oldu¤unu göstermekdedir.

[Avrupa kitâblar›nda ve tercemelerinde, Eflâtunun mîlâddan, ya’nî
Îsâ aleyhisselâm›n dünyây› teflrîflerinden, [347] sene önce öldü¤ü yaz›l›-
d›r. Kendisi meflhûr oldu¤undan, ölüm zemân›na inan›l›rsa da, Îsâ aleyhis-
selâma, ancak oniki havârî inan›p, îsevîler az ve asrlarca gizli yaflad›kla-
r›ndan, mîlâd, ya’nî noel gecesi do¤ru anlafl›lamam›fld›r. Mîlâd›n, birinci
kânûn [aral›k] yirmibeflinde veyâ ikinci kânûn [ocak] alt›nc› veyâ baflka gün
oldu¤u san›ld›¤› gibi, bugünkü mîlâdî senenin bir veyâ dört sene az oldu-
¤u, çeflidli dillerdeki kitâblarda yaz›l›d›r. O hâlde, mîlâdî sene, müslimân-
lar›n senesi olan, hicrî sene gibi, do¤ru ve kat’î olmay›p, günü de, senesi
de flübheli ve yanl›fld›r. ‹mâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” buyurdu¤u-
na göre, üçyüz seneden fazla olarak, noksand›r ve Îsâ aleyhisselâm ile Mu-
hammed aleyhisselâm aras›ndaki zemân, bin seneden az de¤ildir. (Mevâ-
hib-i ledünniyye) ikinci cild, üçüncü faslda diyor ki, (‹bni Asâkirin fiâ’bî-
den haber verdi¤ine göre, Îsâ aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm
aras›nda dokuzyüzaltm›flüç [963] sene fark vard›r.) Muhammed aleyhisse-
lâm, hicret ederken, târîhcilere göre, flimdi kullan›lan mîlâdî senenin 622.
ci senesinde Safer ay›n›n son perflembe günü akflama yak›n Sevr da¤›nda
ma¤araya girdi. Pazartesi gecesi ma¤aradan ç›k›p, efrencî Eylül ay›n›n yir-
minci, rûmî Eylülün yedinci pazartesi günü Medîne flehrinin Kubâ d›fl
mahallesine ayak basd›. Bugün, müslimânlar›n (Hicrî flemsî) sene bafl› ol-
du. Acemlerin flemsî senesi, bundan alt› ay önce, ya’nî Mart›n yirminci gü-
nü olan Mecûsî bayram›nda bafllamakdad›r. O gün Rebî’ul-evvel ay›n›n se-
kizinci günü idi. O senenin Muharrem ay›n›n ibtidâs›, (Hicrî kamerî) se-
ne bafl› kabûl edildi. Bu kamerî sene bafl›, Temmuz ay›n›n onalt›nc› cum’a
günü idi. Kubâda dört gece kal›p, cum’a günü ç›kd›. O gün Medîneye
girdi. Herhangi bir mîlâdî sene bafl›n›n rastlad›¤› hicrî flemsî sene, bu mî-
lâdî seneden 622 noksand›r. Herhangi bir hicrî flemsî sene bafl›n›n rastla-
d›¤› mîlâdî sene, bu flemsî seneden 621 fazlad›r.]

O¤lum Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh” bugünlerde (fierh-i mevâ-
k›f) kitâb›n› temâmlad›. Derslerinde bu akll› denilenlerin, hatâlar›n› ve ka-
bâhatlerini iyice anlad› ve çok fley ö¤rendi. Cenâb-› Hakka flükrler olsun
ki, bizleri akl›n dar çerçevesi içinde b›rakmay›p, do¤ru yola ç›kard›. E¤er
Peygamberleri ile “aleyhimüssalevâtü vesselâm” do¤ru yolu gösterme-
seydi, biz de o zevall›lar gibi akl›n ermedi¤i fleylerde, zan etdiklerimize ina-
nacak ve helâk olacakd›k.

[‹mâm-› Muhammed Gazâlî, imâm-› Ahmed Rabbânî ve dahâ birçok is-
lâm büyükleri, eski Yunan felsefesini inceleyip, didik didik etmifl ve o fel-
sefecilerin ne kadar câhil, ahmak ve kâfir olduklar›n› bildirmifllerdir. Müs-
limânlar›n, böyle kâfirleri be¤enmemelerini, onlara aldanmamalar›n›, bir-
çok kitâblar›nda yazm›fllard›r.

O hâlde kâfirlerin, (‹slâm âlimleri, tesavvuf adamlar›, eski Yunan fele-
soflar›n›n, Batlemyus mektebinin te’sîri alt›nda kalm›fl) demeleri temâmen
yanl›fld›r. ‹slâm âlimlerini, onlar›n talebesi ve taklîdcisi flekline sokarak, bun-
lar› küçültmek için yap›lan, iftirâlard›r. Hâlbuki islâm âlimleri, eski Yunan
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ve Roma felsefelerini çürüterek, yere sermifl, onlar›n hukûk, ahlâk ve t›b
üzerindeki sözlerinden do¤ru olanlar›n, eski Peygamberlerin “aleyhimüs-
salevâtü vetteslîmât” kitâblar›ndan çalma olduklar›n› bildirmifllerdir. Sô-
fiyye-i aliyyenin, tesavvufa âid sözleri, câhillerin sand›klar› gibi, kitâbdan
okumakla, baflkalar›ndan ö¤renmekle ve taklîd ile de¤il, keflf ile ya’nî mu-
bârek kalblerine, temiz rûhlar›na ak›p gelmekle anlad›klar› ma’rifetlerdir.

Eski Yunan felsefecileri, herfleyi akl ile anlama¤a, akla uydurma¤a kal-
k›flan ve yaln›z akl›n be¤endi¤ine inanan kimselerdir. Bunlar, akl›n erebi-
lece¤i fleylerde do¤ruyu bulabilirler ise de, akl›n kavr›yamad›¤›, erifleme-
di¤i birçok fleylerde yan›l›yor, aldan›yorlar. Nitekim, sonra gelenleri, ön-
cekilerinin yanl›fllar›n› ç›karmakda, birbirlerini be¤enmemekdedirler. ‹s-
lâm âlimleri ise, zemânlar›na kadar olan fen bilgilerini okuyarak ve islâmiy-
yetin gösterdi¤i yolda, kalblerini ve nefslerini temizliyerek, akl›n erifleme-
di¤i bilgilerde de do¤ruyu bulmufllar, hakîkate varm›fllard›r. ‹slâm âlimle-
rine felesof demek, bunlar› küçültmek olur. Eski Yunan felsefecileri, yan›-
l›c› olan akl›n esîri, mahkûmu kimselerdir. Bunlar tecribe etmeyip, akl ile
söylediklerinde ve deneyleri aç›klarken vehmlerine kap›ld›klar› zemânlar-
da aldan›yor, zararl› oluyorlar. Bunun için ve akl›n üstüne ç›kamad›klar› için,
bunlar islâm âlimi gibi yüksek olamaz.

Akl› olm›yan delidir. Akl›n› kullanm›yan sefîhdir. Akla uygun ifl yapma-
mak sefâhetdir. Akl› az olan da ahmakd›r. Yaln›z akla uyup, yaln›z ona gü-
venip, akl›n ermedi¤i fleylerde yan›lan kimse, eski kafal› felsefecidir. Akl›n
erdi¤i fleylerde, ona güvenen, akl›n ermedi¤i, yan›ld›¤› yerlerde, Kur’ân-› ke-
rîmin ›fl›¤› alt›nda akla do¤ruyu gösteren yüksek insanlar da, islâm âlimle-
ridir. O hâlde islâmiyyetde felsefe yokdur, islâm felsefesi, islâm felesofu yok-
dur. Felsefenin üstünde olan islâm ilmleri ve felsefecilerin üstünde olan is-
lâm âlimleri vard›r].

Muhyiddîn-i Arabînin “kuddise sirruh” kitâblar›ndan da Allahü teâlâ-
n›n, tabî’at kuvvetleri gibi, herfleyi irâdesiz yapd›¤› ma’nâs› anlafl›l›yor.
Allahü teâlân›n kudretini anlat›rken, eski Yunan felsefecilerine uydu¤u se-
ziliyor. (‹sterse yapmaz) demiyor da, (Yapmas› lâz›md›r) diyor. Büyükle-
rimizin be¤endi¤i, büyük bildi¤i Muhyiddîn-i Arabînin birçok sözlerinin,
Ehl-i sünnetin do¤ru sözlerine uymamas›, yanl›fl olmas›, ne kadar flafl›lacak
fleydir. Hatâlar›, keflfinde, kalbe do¤an bilgilerde oldu¤u için, belki kabâ-
hat say›lmaz. ‹ctihâddaki hatâlar gibi birfley söylenemez. Onun büyük ol-
du¤unu ve hatâlar›n›n kusûr say›lam›yaca¤›n›, yaln›z bu fakîr söyliyorum.
Onu büyük bilir ve severim. Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerine uym›yan ya-
z›lar›n› yanl›fl ve zararl› bilirim. Sôfiyyûndan bir k›sm›, onu be¤enmiyor ve
çirkin fleyler söylüyor. Bütün ilmlerini yanl›fl ve bozuk biliyorlar. Bir k›sm›
da ona uyarak, bütün ilmlerini, yaz›lar›n› oldu¤u gibi al›yor. Hepsini do¤-
ru biliyor ve do¤ruluklar›n› isbât etme¤e kalk›fl›yor. Bu iki k›sm da yan›l›-
yor, adâletden ayr›l›yor. Bir k›sm› haddi afl›yor. Birisi de, büsbütün mahrûm
kal›yor. Evliyân›n büyüklerinden olan Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sir-
ruh” keflflerindeki hatâs›ndan dolay›, büsbütün red olunabilir mi? Fekat,
Ehl-i sünnetin do¤ru sözlerine uym›yan, hatâl› bilgilerine uyulur mu ve her-
fleyi de kabûl olunur mu? Burada do¤ru yol, cenâb-› Hakk›n bize ihsân et-
di¤i, iki tarafa sapm›yan orta yoldur. [‹mâm-› Süyûtî hazretleri (Tenbîh-ul-
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gabî) kitâb›nda Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin büyüklü¤ünü vesîkalarla
isbât etmekdedir. Ebüssü’ûd efendi fetvâlar›nda da ona dil uzat›lam›yaca-
¤› yaz›l›d›r “rahmetullahi teâlâ aleyhim.”] Vahdet-i vücûd bilgisinde, sôfiy-
yenin ço¤unun, Muhyiddîn-i Arabî ile berâber oldu¤u meydândad›r. Ken-
disi burada da, husûsî bir yol tutmufl ise de, sözün esâs›nda ortakd›rlar. Bu
bilgileri de görünüflde, Ehl-i sünnet i’tikâd›na uymuyor ise de, uydurulma-
s› kolayd›r ve ikisini birlefldirmek mümkindir. Bu fakîr, cenâb-› Hakk›n yar-
d›m› ile, üstâd›m›n (Rübâiyyât)›n› aç›klarken, bu bilgileri, Ehl-i sünnetin
i’tikâd› ile birlefldirdim. Aradaki fark›n, yaln›z sözde ve kelimelerde oldu-
¤unu göstererek, her iki taraf›n flübhe etdikleri yerleri öyle bir ayd›nlatd›m
ki, okuyanlar›n hiç flübhesi kalmaz. Görünce anlafl›l›r.

Ey müslimân! ‹yi bil ki, gördü¤ün, iflitdi¤in her fley, meydâna gelen
herfley, madde ve cism, bunlar›n hâssalar›, akllar, fikrler, düflünceler, gök-
ler, y›ld›zlar, elementler ve bileflik cismler yok idi. Hepsi, Allahü teâlân›n
istemesi ve yaratmas› ile var oldu. Onun yaratmas› ile yokdan var olduk-
lar› gibi, varl›kda kalabilmeleri, yok olmamalar› için de, her ân, Onun is-
temesine ve kuvvetine muhtâcd›rlar. [‹nsanlar›n maddeleri birlefldirmesi,]
Sebeblerin ve flartlar›n de¤iflmesi ile [yeni yeni cismlerin teflekkül etmesi]
Allahü teâlân›n fi’lini, yapmas›n› perdeliyor, bizden örtüyor. Kuvvetinin,
kudretinin meydâna ç›kmas› için, yapmas› ve yaratmas› için, sebebleri,
vâs›talar› araya koymufldur.Akl› olan, uyan›k olan, kalb gözlerini, Peygam-
berlere “aleyhimüssalevâtü vesselâm” uyarak, sürmelemifl, cilâlam›fl olan
kimse, bu sebeblerin de, vâs›talar›n da, Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›ld›-
¤›n› ve her ân Onun kuvvetine muhtâc olduklar›n›, Onun ile var olup,
Onun ile varl›kda kalabildiklerini, yoksa hepsinin câns›z, te’sîrsiz, hareket-
siz ve kuvvetsiz olduklar›n› ve kendileri gibi olan, baflkalar›na te’sîr edemi-
yeceklerini ve kendileri gibi olan, baflka fleyleri yapam›yacaklar›n› düflünür.
Bu sebebleri ve vâs›talar› yaratan ve bunlara te’sîr ve kuvvet, enerji veren
bir kudret sâhibinin bulundu¤unu anlar. Akl› olan kimse, câns›z bir cismin
hareket etdi¤ini görünce, bunu hareket etdiren bir kuvvetin varl›¤›n› an-
lar. Durmakda olan bir cismin, kendili¤inden hareket edemiyece¤ini ve an-
cak d›flardan bir kuvvetin bunu harekete getirece¤ini bilir. Demek ki, cân-
s›z bir cismin, hareket etmesi, bunu harekete getiren bir fâ’ilin, bir kuvve-
tin varl›¤›n› akl sâhiblerinden gizlemiyor. Hareket eden cismin câns›z ol-
mas›, bir fâ’ilin, bir kuvvet sâhibinin mevcûd oldu¤unu, akl sâhiblerine ha-
ber veriyor. Bütün sebebler, vâs›talar da böylece, Allahü teâlân›n varl›¤›-
n›, kudretini akl sâhiblerine i’lân ediyor, bildiriyor. Fekat eblehler, ahmak-
lar, cismin hareketini görünce, kendili¤inden hareket ediyor sanarak, kuv-
vet sâhibini, fâ’ili göremeyip anl›yam›yor. Akllar› olmad›¤›ndan, hareket
eden câns›z cismi, kuvvet sâhibi zan ediyor. Bunu hareket etdiren kuvve-
ti, fâ’ili inkâr ediyor, kâfir oluyorlar. Allahü teâlân›n herfleyi sebeblerle, vâ-
s›ta ile yapmas›, yaratmas›, ahmaklar›n, akls›zlar›n inkâr›na, küfrüne sebeb
oluyor. Akl ve vicdân sâhiblerine de hidâyet, kurtulufl yolunu gösteriyor.
Sebebleri, vâs›talar› görerek, Allahü teâlân›n varl›¤›n›, birli¤ini, kudreti-
ni anlamak, ancak Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vesselâm” irflâd› ile,
uyand›rmas› ile olmakdad›r. ‹nsan akl› bunu, kendili¤inden anl›yam›yor.
Ba’z› kimseler, arada sebebler bulunmamas›, herfleyin sebebsiz yarat›l-
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mas›, büyüklü¤e dahâ uygun olur san›yor. Sebeblerde te’sîr yokdur, sebeb-
ler kar›flmadan herfley do¤rudan do¤ruya, Allahü teâlân›n yaratmas› ile var
oluyor diyorlar. Bunlar anlam›yor ki, sebebleri aradan kald›rmak, hikme-
ti [ya’nî Allahü teâlân›n uygun gördü¤ünü], âdetini bozmak demekdir.
Bu hikmetde ise, nice fâideler vard›r. Yâ Rabbî! Bu varl›kda, hiçbirfleyi hik-
metsiz, yersiz, uygunsuz yapmad›n! Peygamberlerin hepsi “aleyhimüssale-
vâtü vetteslîmât” her ifllerinde, sebeblere yap›fl›rd› ve bununla berâber, ifl-
lerin yarat›lmas›n› Allahü teâlâdan dilerdi. Meselâ, Ya’kûb “aleyhisse-
lâm” çocuklar›n› Sûriyeden, M›sra gönderdi¤i zemân, nazar de¤mesin di-
ye, (Hepsi bir kap›dan girmeyip, ayr› kap›lardan girmelerini) nasîhat etdi.
Bununla berâber, nazar de¤memesini Allahü teâlâdan dileyip, (Bu nasîha-
ti yapmakla, Allahü teâlân›n sizin için diledi¤ini de¤ifldiremem. Çünki
tedbîr, kaderi de¤ifldiremez. Her zemân Onun dedi¤i olur. Sizi Ona emâ-
net ediyorum. Ona güveniyorum. Herkes de, her iflinde yaln›z Ona güven-
melidir. Herkesin, zevall› bir vâs›tadan baflka birfley olmad›¤›n› düflünerek,
yaln›z Ona güvenenlerin imdâd›na elbette yetiflir) dedi. Allahü teâlâ, bu hâ-
li Yûsüf sûresinde, (O âlim idi. Kazâ ve kaderimi biliyordu. Ona bildirmifl-
dim. Fekat insanlar›n ço¤u, kazâ ve kaderimi anlam›yor) meâlindeki altm›fl-
sekizinci âyetinde bildiriyor ve be¤eniyor. [Beyt:

‹nsan tedbîr al›r, sebeblere yap›fl›r, takdîri bilmez,
Allah›n takdîri, kulun tedbîri ile de¤iflmez!]

Allahü teâlâ, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalâtü vesselâma da se-
beblere yap›flmas›n› emr ediyor. Enfâl sûresi, altm›fldördüncü âyetinde
meâlen, (Ey sevgili Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Sana, Al-
lahü teâlâ ve mü’minlerden, sana tâbi’ olanlar yetiflir!) buyuruldu.

Sebeblerin te’sîrine gelince, Allahü teâlâ, sebeblerde ba’zan te’sîr, ya’nî
ifl yapabilecek kuvvet de yarat›yor. O ifli hâs›l ediyorlar. Ba’zan da, ayn› se-
beblerde, bu te’sîri yaratm›yor. O ifli yapam›yorlar. Bu hâli herkes her ze-
mân görmekdedir. Ayn› sebeblerin, ayn› ifli, ba’zan meydâna getirdi¤ini,
ba’zan da, ifli yapamad›¤›n› hepimiz görmekdeyiz. Sebeblerde, te’sîr yok-
dur demek, tecribeleri, hâdiseleri körü körüne inkâr etmekdir. Te’sîrine
inanmal›. Fekat, sebeblerdeki bu te’sîrlerin de, kendileri gibi, Allahü teâ-
lân›n yaratmas› ile, vücûde geldi¤ini bilmelidir. Bu fakîrin “rahmetullahi
teâlâ aleyh”, bu mes’eledeki sözü, iflte böyledir. Demek ki, sebeblere ya-
p›flmak, tevekküle, [Allahü teâlâya güvenme¤e] mâni’ de¤ildir. Aksini te-
savvuf yolunda yürüyen ve henüz ilerlememifl olan sôfiler söyler. Hâlbu-
ki sebeblere yap›flmak, sebebleri araya koymak, tevekkülün en yüksek
derecesidir. Ya’kûb “aleyhisselâm”, hem sebeblere yap›fld›, hem de Alla-
hü teâlâya tevekkül etdi. [Ci¤erler geniflleyince, temiz havâ içeri giriyor. Da-
ral›nca, kirli havâ d›flar› ç›k›yor. Bu hâl, her dakîka devâm ederek, yaflaya-
biliyoruz. Ci¤erleri hareket etdiren kuvvet sâhibinin ve havâdaki yüzde yet-
miflsekiz azot ve yüzde yirmibir oksijen mikdâr›n›n hiç de¤iflmedi¤ini gö-
ren akl sâhibleri, Allahü teâlân›n varl›¤›n› hemen anlar. Bu yarat›c›, var ol-
du¤unu haber de veriyor. ‹nanm›yan› sonsuz yakaca¤›m diyor.]

[Îmân›n alt› flart›ndan biri de kadere, hayr›n ve flerrin Allahü teâlâdan
oldu¤una inanmakd›r]. Allahü teâlâ, hayr› ve flerri, iyiyi kötüyü irâde eder,
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ister ve yarat›r. ‹yilerin de, kötülerin de hâl›k›, yaratan› Odur. Fekat, iyi-
liklerden râz›d›r. fierlerden râz› de¤ildir. Ya’nî be¤enmez. ‹râde baflkad›r,
r›zâ baflkad›r. Aralar›ndaki fark›, yaln›z Ehl-i sünnet âlimleri görebilmifl-
dir. Di¤er yetmifliki f›rka, bu fark› anl›yam›yarak, hepsi dalâletde kald›, yol-
lar›n› flafl›rd›. Meselâ, Mu’tezile f›rkas›, herkesi, kendi iflinin hâl›k› zan et-
di ve filânca kimse, filân ifli yaratd› dedi ve insanlar, îmânlar›n› ve küfrle-
rini kendileri yarat›yor dedi. [Bunlar, bu yanl›fl inan›fl›, âyet-i kerîme ve ha-
dîs-i flerîflerden ç›kard›klar› için kâfir olmuyor ise de, do¤rusunu kabûl et-
medikleri için, bir müddet Cehennemde yanacaklard›r. Fekat âyetden,
hadîsden, dinden, îmândan haberi olm›yanlar›n, devlet ve saltanat sâhib-
lerine yaltaklanmak, teveccüh kazanmak için, yaratd›n demeleri küfr olur.
Allahü teâlâdan baflkas›na yaratd› demek çok tehlükelidir. Yurdumuzun d›-
fl›ndaki alevî ismini tafl›yan flî’îler de, günâhlar› insanlar yarat›yor. Allah,
yaln›z iyilik yarat›r diyor. ‹stanbulda bas›lan (Eshâb-› Kirâm) ve (Hak
Sözün Vesîkalar›) kitâblar›nda flî’îlerin bu sözleri yaz›lm›fl, çok güzel cevâb
verilmifldir.]

fieyh-i ekber Muhyiddîn-i Arabînin “kuddise sirruh” ve izinde gidenle-
rin kitâblar›ndan anlafl›l›yor ki, (Allahü teâlân›n Hâdî ismi, îmân› ve ibâ-
detleri be¤endi¤i gibi, Mud›l ismi de, küfrü ve günâhlar› be¤enmekde-
dir). Bu sözleri de, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” bildirdikleri do¤ru i’tikâda uymuyor ve îcâba, irâdeyi inkâra yak-
lafl›yor. Günefl, ayd›nlatmakdan râz›d›r deme¤e benziyor.

Allahü teâlâ, kullar›na kuvvet, kudret, irâde vermifldir. ‹stediklerini
ifllerler. ‹nsanlar, ifllerini kendileri yap›yor. Allahü teâlâ da yarat›yor. Al-
lahü teâlân›n hikmeti, âdeti flöyledir ki, insan bir ifli yapmak isteyince, O
da, isterse o ifli yarat›r. Bu ifl, insan›n kasd› ile, ihtiyâr› ile meydâna geldi-
¤i için, iflin mes’ûliyyeti, sevâb› ve cezâs›, o insana oluyor. ‹nsan›n ihtiyâ-
r› za’îfdir, azd›r diyenler, Allahü teâlân›n irâdesinden az oldu¤unu demek
istiyorlarsa, do¤rudur. Yok e¤er, emrleri yapacak kadar de¤ildir diyorlar-
sa, yanl›fld›r. Allahü teâlâ, insanlara, yapam›yacaklar› bir fleyi emr etmemifl-
dir. Hep kolay emr etmifl, güc fley istememifldir. Az zemândaki bir küfre,
sonsuz azâb etme¤i ve az zemândaki îmâna, sonsuz ni’metler verme¤i tak-
dîr etmifldir. Bunun sebebini anl›yamay›z. Allahü teâlân›n yard›m› ile, flu
kadar biliyoruz ki, insanlara, görünür görünmez, bütün ni’metleri, iyilik-
leri veren, yerlerin, göklerin, zerrelerin yaratan› ve noksâns›zl›k, kusûrsuz-
luklar yaln›z Ona mahsûs olan bir Allaha inanmamak elbette çok fliddet-
li, çok ac› azâb ister ki, bu da, Cehennemde sonsuz yanmakd›r. Böyle bir
ni’met sâhibine, görmeden inanmak ve nefsin ve fleytân›n ve din düflman-
lar›n›n aldatmalar›na kanm›yarak, Onun sözlerine güvenmek, büyük mü-
kâfât ister ki bu da, Cennet ni’metlerinde ve lezzetlerinde sonsuz kalmak-
d›r. Meflây›h-i kirâmdan ço¤u dedi ki: (Cennete girmek, yaln›z Allah›n
fazl› ve ihsân› iledir. Îmân›, Cennete girme¤e sebeb göstermek, kazan›lan
ni’metin lezzeti, dahâ çok oldu¤u içindir). Bu fakîre göre “kaddesallahü te-
âlâ sirrehül’azîz” Cennete girmek, îmâna ba¤l›d›r. Fekat îmân, Allahü te-
âlân›n fazl›d›r, ihsân›d›r. Cehenneme girmek de, küfrden dolay›d›r. Küfr ise,
nefs-i emmârenin arzûlar›ndan do¤makdad›r. Nitekim Nisâ sûresi yetmifl-
dokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Her güzel, her iyi fley, sana Alla-
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hü teâlâdan geliyor. Her çirkin, her fenâ fleye de, nefsin sebeb oluyor)
buyuruldu. Cennete girme¤i îmâna ba¤lamak, îmân›n k›ymetini bildir-
mek içindir. Bu da, îmân olunacak fleylerin k›ymeti ve ehemmiyyeti demek-
dir. Bunun gibi, Cehenneme girme¤i de küfre ba¤lamak, küfrü tahkîr için-
dir ki, inan›lm›yan fleylerin k›ymetini bildiriyor ve onlara inan›lmad›¤›
için, böyle sonsuz azâb veriliyor. Ba’z› meflây›h›n, baflka dürlü söylemele-
rinde bu incelik yokdur.

Dünyâdan âh›rete îmânl› giden, Cennetde Allahü teâlây› cihetsiz ve key-
fiyyetsiz ve hiçbirfleye benzetmiyerek ve misâli olm›yarak görecekdir. Bu-
na, müslimânlar›n yetmiflüç f›rkas›ndan, yaln›z Ehl-i sünnet inanm›fld›r. Di-
¤erleri inkâr etmifl ve cihetsiz ve keyfiyyetsiz olarak görmek olamaz demifl-
lerdir. Hattâ, Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh”, âh›retde Allahü teâlâ-
y› görmek, (Tecellî-i sûrî)dir. [Ya’nî, kendini de¤il, sûretini görmekdir di-
yor.] Baflka dürlü görmek olmaz diyor. Birgün üstâd›m, Muhyiddîn-i Ara-
bînin flöyle buyurdu¤unu söyledi: (Mu’tezile f›rkas›, Allahü teâlâ, akl›n er-
medi¤i bir görmekle, cihetsiz, keyfiyyetsiz olarak görülecek demeselerdi,
baflka fleylerin görülmesi gibi, görülecek deselerdi ve Onu görme¤i, sûrî bir
tecellî olarak bilselerdi, Onu görme¤i inkâr etmez, görülemez demezlerdi.
Ya’nî cihetsiz, keyfiyyetsiz olarak görülece¤ine inanm›yorlar. Sûretin tecel-
lîsinde ise, cihet ve keyfiyyet vard›r). Hâlbuki Cennetde Allahü teâlây› gör-
me¤i, sûretin tecellîsi [görünmesidir] demek, Onu görme¤i inkâr etmekdir.
Her ne kadar oradaki sûretin tecellîsi, dünyâda eflyâ sûretlerinin görünme-
si gibi de¤il ise de, yine Onun kendini görmek de¤ildir. Arabî fli’r terceme-
si:

Îmân sâhibleri, Cennetde Allahü teâlây› keyfiyyetsiz görecekdir.
Bu görme¤i anlatmak, mümkin de¤ildir.

[Îmân›n dördüncü flart›, Peygamberlere inanmakd›r]. Allahü teâlâ, kul-
lar›na ac›d›¤› için, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gön-
derdi. E¤er bu büyük insanlar gönderilmeseydi, yolu flafl›rm›fl olan insan-
lara, Onu ve s›fatlar›n› kim bildirirdi? Be¤endiklerini, be¤enmediklerinden
kim ay›rabilirdi? ‹nsan akl›, noksân oldu¤u için, o büyüklerin da’vet nûru
ile ayd›nlanmad›kça bunlar› bilemez ve ay›ramaz. Anlay›fl›m›z tâm olma-
d›¤› için, bu büyüklerin izinde gitmedikçe, bunlar› anlamakda flafl›r›r ve al-
dan›r›z. Evet akl, do¤ruyu i¤riden ay›rma¤a yar›yan bir âletdir. Fekat,
tâm olm›yan bir âletdir. O büyüklerin da’veti ile, haber vermeleri ile temâm
olmakdad›r. Âh›retin azâb›, sevâb›, bu da’vet ve haberden sonra olur.

[Akl göz gibidir. ‹slâmiyyet de ›fl›k gibidir. Ya’nî, insan›n akl›, gözü gi-
bi za’îf yarat›lm›fld›r. Gözümüz karanl›kda göremiyor. Allahü teâlâ, görme
âletimizden istifâde edebilmemiz için günefli yaratd›. Güneflin ve çeflidli ›fl›k
kaynaklar›n›n nûru olmasayd›, gözümüz ifle yaramaz, tehlükeli cismlerden,
yerlerden kaçamaz, fâideli fleyleri bulamazd›k. Evet, gözünü açm›yan ve-
yâ gözü bozuk olan, güneflden fâidelenemez. Fekat, bunlar›n günefle kabâ-
hat bulma¤a haklar› olmaz.

Akl›m›z da, yaln›z bafl›na ma’neviyyât›, fâideli, zararl› fleyleri anl›yam›-
yor. Allahü teâlâ, akl›m›zdan fâidelenmemiz için, Peygamberleri, islâmiy-
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yet ›fl›¤›n› yaratd›. Peygamberler “aleyhimüssalâtü vesselâm”, dünyâda
ve âh›retde râhat etmek yolunu bildirmeseydi, akl›m›z bulamaz, ifle yara-
mazd›. Tehlükelerden, zararlardan kurtulamazd›k. Evet, islâmiyyete uym›-
yan veyâ akl› az olan kimseler ve milletler Peygamberlerden fâidelenemez.
Dünyâda ve âh›retde tehlükelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vâs›ta-
lar›, mevk›’, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun, Peygamberlerin göster-
di¤i yolda gitmedikçe, hiçbir ferd, hiçbir insan mes’ûd olamaz. Ne kadar
nefl’eli, sevinçli görünseler de, içleri kan a¤lamakdad›r. Dünyâda da, âh›-
retde de râhat ve mes’ûd yaflayanlar ancak, Peygamberlere uyanlard›r.
fiunu da bilmelidir ki, râhata, se’âdete kavuflmak için, müslimân›m de-
mek, müslimân görünmek yetiflmez. Müslimânl›¤› iyi ö¤renmek, onu do¤-
ru anlamak ve yapmak, ona uymak lâz›md›r].

Süâl: Âh›retdeki sonsuz azâb, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” da’vetine ba¤l› olunca, onlar›n gönderilmesi, âlemlere rahmet na-
s›l olur?

Cevâb: Onlar›n gönderilmesi, Allahü teâlân›n kendini ve s›fatlar›n› bil-
dirmek içindir. Bu bilgi de, se’âdet-i ebediyyeye, ya’nî dünyâ ve âh›retin son-
suz iyiliklerine sebebdir. Allahü teâlâya karfl›, lây›k olan fleyler, uygun ol-
m›yanlardan, bunlar›n haber vermesi ile ayr›lm›fld›r. Zîrâ, bizim kör ve to-
pal olan akllar›m›z, yok iken var olmufl ve varl›kda kalamay›p yine yok ol-
makdad›r. O hâlde, yokluk bulunm›yan ve ismleri ve s›fatlar› ve fi’lleri son-
suz var olan, ebedî, hakîkî varl›¤a uygun olan› anl›yabilir mi ve Ona lây›k
olan› bulabilir mi? Münâsib olm›yanlar› ay›rd edebilip söylemekden sak›-
nabilir mi? Hattâ, kendi noksân oldu¤u için, çok def’a kemâli, noksâns›z-
l›¤›, noksân san›r ve noksân›, kemâl san›r. Peygamberlerin “aleyhimüssa-
levatü vetteslîmât”, bunlar› ay›rd etmeleri ve bildirmeleri, bu fakîre göre,
bütün ni’metlerin, bütün iyiliklerin üstündedir. Allahü teâlâya uygun olm›-
yan fleyleri [meselâ yok olma¤›], Ona münâsib görenlerden dahâ alçak
kim olabilir? Bât›l› hakdan, i¤riyi do¤rudan ay›ran, ibâdete, itâ’ate hakk›
olm›yanlar›, ibâdet edilmesi lây›k ve lâz›m olan hakîkî vardan ay›ran, o bü-
yüklerin sözleridir. Allahü teâlâ, insanlar› do¤ru yola, onlar›n sözleri ile ça-
¤›r›yor. Kullar›n›, kendisine yaklaflmak se’âdetine, onlar›n arac›l›¤› ile
ulafld›r›yor. Allahü teâlân›n be¤endi¤i fleyleri ö¤renmek, onlar vâs›tas› ile
kolaylafl›yor. Bu görünen, bilinen varl›klar›n yaratan›, mâliki, sâhibi olan
Allahü teâlân›n, mahlûklar›ndan hangilerini, ne kadar ve nas›l kullanma-
¤a izn verdi¤i ve hangilerine izn vermedi¤i, onlar›n bildirmesi ile anlafl›l›-
yor. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bu sayd›¤›m›z ve
dahâ bunlar gibi nice fâideleri vard›r. O hâlde, o büyüklerin gönderilme-
si, elbette rahmetdir, iyilikdir. Fekat, bir kimse, nefs-i emmâresine uyarak
ve mel’ûn fleytâna kap›larak [ve dinsizlerin uydurma yaz›lar›na aldanarak],
Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inanmaz ve onlar›n söz-
lerini bildiren, hakîkî din âlimlerinin, din mütehass›slar›n›n kitâblar›n›
okumaz ve emrlerini yapmaz ise, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” ne günâh› olur ve bundan dolay›, niçin rahmet olmazlar?

Süâl: Akl, yarat›ld›¤› fleklde iken, Allahü teâlâya âid fleyleri anl›yacak
kadar temâm de¤il, kusûrlu ise de, belki zemânla ilerliyerek ve temizlene-
rek Onun ile bizim anl›yam›yaca¤›m›z bir münâsebet yapamaz m›? Melek
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vâs›tas› ile Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” haber gelme-
den, bu münâsebetle ve kavuflmakla insanlar akllar› ile, sonsuz ve hakîkî
varl›¤a mahsûs fleyleri, do¤ruca Ondan alamaz m›?

Cevâb: Akl, böyle bir münâsebet elde edebilir. Fekat, akl, dünyâda
kald›kça, bu bedene de ba¤l› kal›r. Bu ba¤l›l›kdan kurtulamaz. Bu i¤reti var-
l›kdan alâkas› kesilmez. Vehm, her zemân, akl›n etrâf›nda, hayâl dâimâ ya-
n›nda bulunur. (Gadab), ya’nî k›zg›nl›k ve (fiehvet), ya’nî nefsin arzûlar›,
hep onunla berâber kal›r. H›rs ve menfe’at, onu yaln›z b›rakmaz. ‹nsanl›-
¤›n, lüzûmlu alâmeti olan, flafl›rmak ve unutkanl›k, ondan hiç ayr›lmaz. Bu
dünyân›n hâssas› olan, yan›lmak ve iyiyi kötü ile kar›fld›rmak, ondan s›y-
r›lmaz. O hâlde, akla herfleyde, nas›l inan›l›r? Akl›n verece¤i karârlar ve
emrler, vehmin kar›flmas›ndan ve hayâlin te’sîrinden kurtulamaz ve unut-
kanl›k tehlükesi ve flafl›rmak ihtimâlinden korunamaz. Hâlbuki, bu kusûr-
lar›n hiçbiri, meleklerde yokdur. Bu pislikler ve kötülükler onlarda bulun-
maz. Bunun için, melekler elbette yan›lmaz. Meleklere i’timâd olunur.
Mele¤in getirece¤i haberlere vehmin kar›flmas›, unutkanl›k tehlükesi ve fla-
fl›rmak ihtimâli yol bulamaz. Ba’z› vaktler, rûh yolu ile gelen ba’z› bilgile-
ri, his uzvlar› ile bildirmek istedi¤im zemân, vehm ve hayâl yolundan,
do¤ru olm›yan, ba’z› bafllang›clar›n meydâna ç›kd›¤›n› ve elimde olm›ya-
rak, rûhdan gelen bilgilere kar›fld›¤›n› ve bunlar› bildirirken, aralar›n› ay›-
ramad›¤›m› duyuyorum. Ba’z› vakt de, bunlar› ay›rd etme¤i bildiriyorlar.
‹flte bundan dolay›, rûhânî bilgilere yanl›fll›k kar›flarak, hepsinden i’timâd
kalk›yor. fiöyle de cevâb verilir ki, akl›n ilerlemesi ve temizlenmesi, ancak
Allahü teâlân›n be¤endi¤i fleyleri yapmakla, ya’nî ahkâm-› islâmiyyeyi
ö¤renip yapmakla olabilir. Bunun için de, Peygamberlerin “aleyhimüssa-
levâtü vesselâm” sözlerini, haberlerini ö¤renmek lâz›md›r. Onlar haber ver-
medikce, akl ilerliyemez ve temizlenemez. Ba’z› kâfirlerde ve fâs›klarda gö-
rülen, safâ ve parlakl›k alâmetleri, kalbin temizli¤i de¤il, nefsin parlakl›-
¤›d›r. Nefsin parlamas› da, yolu flafl›rtmakdan, zarar ve ziyândan baflka bir-
fley ele geçirmez. Ba’z› kâfirlerin ve fâs›klar›n, nefslerinin parlakl›¤› zemâ-
n›nda, bilinmiyen ba’z› fleyleri, haber vermelerine, (‹stidrâc) denir. Ya’nî,
bunlar› derece derece, yavafl yavafl felâkete, azâba sürüklemek içindir.
Allahü teâlâ, hepimizi böyle belâlardan korusun. Peygamberlerin en bü-
yü¤ü “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât ve alâ âlihi ve âli küllin” hur-
metine, bizi böyle fleylerden korusun!

Demek ki, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bildirdik-
leri ahkâm-› ilâhiyye, hep rahmetdir, iyilikdir. Yoksa, bu emrler ve teklîf-
ler, mülhidlerin, z›nd›klar›n, [mürtedlerin ve masonlar›n] sand›klar› ve
söyledikleri gibi, külfet, eziyyet ve iflkence de¤ildir ve akla ayk›r› de¤ildir.
Bunlar›n s›k s›k söyledikleri (kullar›na zor ve yorucu fleyler emr edip de bun-
lar› yaparsan›z Cennete girersiniz demek insâf m›d›r, merhamet midir? Bir-
fley emr etmemeli idi. Herkesi, kendi bafl›na b›rak›p, istedikleri gibi yiyip
içmeli, gezip e¤lenmeli, yat›p kalkmal› idi. Merhamet ve iyilik böyle olur)
gibi lâflar›, ne kadar alçakca ve ne kadar ahmakcad›r. Bunlar, hiç de düflün-
müyor mu ki, iyilik edenlere, flükr etmek ya’nî, sevindi¤ini bildirmek, ak-
l›n istedi¤i bir fleydir. Ahkâm-› islâmiyye, bütün ni’metleri, iyilikleri yara-
tan, gönderen Allahü teâlâya karfl›, flükrün nas›l yap›laca¤›n› göstermek-
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dedir. O hâlde, ahkâm-› ilâhiyye, teklîfât-› ilâhiyye, akl›n istedi¤i birfleydir.
Bundan baflka, dünyân›n, hayât›n düzeni, bu teklîfleri yapmakla olur. Al-
lahü teâlâ, herkesi kendi bafl›na b›raksayd›, kötülükden, kar›fl›kl›kdan
baflka birfley olmazd›. Allahü teâlân›n harâm etmesi olmasayd›, nefsleri,
keyfleri peflinde koflanlar, baflkalar›n›n mallar›na, cânlar›na, ›rzlar›na sal-
d›r›r, fenâl›klar, kar›fl›kl›klar hâs›l olur, sald›ran da, karfl›s›ndakiler de,
zarar görür, helâk olurlard›. [Memleketlerin ma’mûrlu¤u, insanlar›n râha-
t›, ya’nî medeniyyet olmaz, insanl›k, canavarl›k fleklini al›rd›. Bugün bile,
Allahü teâlây› inkâr eden, islâmiyyeti be¤enmiyen, câhilli¤in verdi¤i cesâ-
ret ve taflk›nl›kla ö¤ünen cem’›yyetlerin kanûnlar›nda, Allahü teâlân›n
emrlerinden ço¤unun yer alm›fl oldu¤u göze çarp›yor. Bütün insanlar›n, din
esâslar›ndan uzaklafld›kca, geçimsizlik, sefâlet, iflkence, s›k›nt› ile k›vran-
d›klar› görülüyor. Fen âletleri, medenî vâs›talar, akllara hayret verecek flekl-
de ilerledi¤i hâlde, dünyâdaki huzûrsuzlu¤un, insanl›kdaki s›k›nt›n›n azal-
mad›¤›, artd›¤› göze çarp›yor. Allahü teâlâ, insanlar›n se’âdetlerine sebeb
olan fleyleri emr etdi. Felâketlerine sebeb olanlar› yasak etdi. Dinli olsun,
dinsiz olsun, bir kimse bilerek veyâ bilmiyerek, bu emr ve yasaklara uydu-
¤u kadar, dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflar. Fâideli ilâc› kullanan her-
kesin derdden kurtulmas› gibidir. Dinsiz kimselerin ve milletlerin birçok
ifllerinde muvaffak olduklar›n› görüyoruz. Kur’ân-› kerîme uygun olarak
çal›fld›klar› için muvaffak oluyorlar. Fekat âh›retde de, se’âdete kavuflabil-
mek için Kur’ân-› kerîme îmân ederek, niyyet ederek uymak lâz›md›r.] Be-
kara sûresinin, (Ey akl sâhibleri, düflününüz! Kâtili öldürünüz diye verdi-
¤im emrde ölüm de¤il, hayât oldu¤unu anlars›n›z!) meâlindeki, yüzyetmifl-
dokuzuncu âyeti, bu sözümüzün vesîkas›d›r. Beyt:

E¤er hâkimin sopas› olmasayd›,
Serhofl kâfir, Kâ’be içine kusard›.

fiunu da söyliyelim ki, Allahü teâlâ, herfleyin sebebsiz, flarts›z mâliki, he-
pimizin sâhibidir. Bütün insanlar, Onun mahlûku, kullar›d›r. Kullar›na
verdi¤i her emri ve herfleyi istedi¤i gibi kullanmas›, hep yerindedir ve fâ-
idelidir. Bunda, zulm, fesâd olamaz. Me’mûrlar, âmirlere, kullar sâhible-
re emrlerin, ifllerin sebebini soramaz.

Bütün insanlar› Cehenneme koyup, sonsuz azâb yapsayd›, kimin birfley
söyleme¤e hakk› olabilirdi? Çünki kendi yaratd›¤›, yetifldirdi¤i mülkünü kul-
lan›yor. Baflkas› yok ki, onun mülküne tecâvüz olsun ve zulm denilebilsin.
Hâlbuki, insanlar›n kulland›¤›, ö¤ündükleri mallar, mülkler, hakîkatde
onlar›n de¤il, hepsi Onundur. Bizim bunlara el uzatmam›z, kar›flmam›z, ha-
kîkatde zulmdür. Allahü teâlâ, bu dünyân›n düzeni için ve ba’z› fâidelere
yol açmas› için, bunlar› bize mülk k›lm›fl ise de, hakîkatde hepsi Onundur.
O hâlde, bizim bunlar›, asl sâhibinin mubâh etdi¤i, izn verdi¤i kadar kul-
lanmam›z yerinde olur.

Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” Allahü teâlâ taraf›n-
dan bizlere haber verdikleri herfley ve her emr do¤rudur.

Kâfirlere ve îmân ile gidenlerden âsîlere, mezârda kabr azâb› oldu¤u-
nu, Muhbir-i sâd›k “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” haber vermifldir.
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Kâfirler ve mü’minler [veyâhud yaln›z mü’minler] kabre konulunca, Mün-
ker ve Nekîr ismindeki iki melek gelip süâl soracaklard›r. Kabr, dünyâ ile
âh›ret aras›nda bir köprü, bir geçid oldu¤undan, kabr azâb› bir bak›mdan
dünyâ azâblar›na benziyor ki, sonsuz de¤ildir. Bir bak›mdan da, âh›ret
azâblar›na benzer ki, âh›ret azâb› cinsindendir. Mü’min sûresinin, (Sa-
bâh, akflam, atefl ile azâb olunurlar) meâlindeki k›rkalt›nc› âyet-i kerîme-
si, kabr azâb›n› bildiriyor. Kabrdeki ni’metler de, hem dünyâ, hem de âh›-
ret râhatl›klar›na benzer.

‹yi bir kimse, tâli’li bir insan, kusûrlar›, günâhlar›, lutf ve ihsân ile afv
olunan ve yüzüne vurulm›yan kimsedir. E¤er günâh› yüzüne vurulursa ve
bunun için de, merhamet olunarak, yaln›z dünyâ s›k›nt›lar› çekdirilip gü-
nâhlar›, böylece temizlenen kimse de, çok tâli’lidir. Bununla da temizlen-
meyip, geri kalan günâhlar› için, kabr s›kmas› ve kabr azâb› çekerek günâh-
lar› biten, k›yâmet gününe, mahfler meydân›na günâhs›z olarak götürülen
de, ne kadar çok tâli’lidir. E¤er böyle yapmay›p, âh›retde de cezâland›r›-
l›rsa, yine insâfd›r ve adâletdir. Fekat o gün, günâhl› olan ve mahcûb ve yüz-
leri kara olan, ne kadar güç durumdad›r. Fekat bunlardan, müslimân olan-
lara yine ac›nacak, bunlar, sonunda yine merhamete kavuflacak, Cehennem
azâb›nda, sonsuz kalmakdan kurtulacaklard›r ki, bu da, ne kadar büyük
ni’metdir. Yâ Rabbî! Bize ihsân etdi¤in îmân ›fl›¤›n› söndürme, kusûrlar›-
m›z› ört! Sen herfleyi yapabilirsin!

[Îmân›n beflinci flart›, âh›ret gününe inanmakd›r]. K›yâmet günü, elbet-
te vard›r. O gün gökler, y›ld›zlar ve [flu üzerinde yaflad›¤›m›z] Erd, da¤lar,
denizler ve hayvanlar, nebâtlar ve ma’denler, hâs›l› herfley, [madde ve
kuvvet] yok olacakd›r. Gökler parçalanacak, y›ld›zlar da¤›lacak, yeryüzü,
da¤lar, toz olup savrulacak. Bu yok olufl, Sûrun ilk iflâreti ile olacakd›r. ‹kin-
ci nefhas›nda, herfley tekrâr yarat›l›p, insanlar, mezârdan kalkacak, mah-
fler yerinde toplanacakd›r. Eski Yunan felesoflar› [ve kendilerine müsbet
ilm adam› diyenler], ya’nî herfleyi akllar› ile çözme¤e kalk›flanlar, gökler ve
y›ld›zlar yok olmaz dedi. [Bunlar›n yok olaca¤›n› fen kabûl etmiyor, böy-
le gelmifl böyle gidecekdir diyerek müflâhede, tedkîk ve tecribeye dayanan,
fen bilgisine iftirâ ediyorlar.] Ba’z›s›n›n akl›, hiç de ifllemedi¤i için, kendi-
lerine müslimân diyor. Ahkâm-› islâmiyyeden ço¤unu da yap›yor. fiuna da-
hâ çok flafl›l›r ki, ba’z› müslimânlar, bunlar›n sözüne, kitâblar›na inan›p, bun-
lar› müslimân, hattâ islâm âlimi, din büyü¤ü san›yor. Bunlar›n küfrlerini,
kâfir olduklar›n› söyliyenlere k›z›yor. Bu kâfirleri medh ve müdâfe’a edi-
yorlar. Hâlbuki bunlar, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere inanm›yor.
Bütün Peygamberlerin sözbirli¤i ile, bildirdiklerini inkâr ediyor. Tekvîr sû-
resinin, (Güneflin z›yâs› kalmad›¤›, karard›¤› ve y›ld›zlar soldu¤u zemân)
meâlindeki ve ‹nflikak sûresinin, (Gökler yar›ld›¤› ve Rablerinin emrleri-
ni iflitdikleri zemân) ve (Gökler, Allahü teâlân›n emrlerini elbette yapar)
meâlindeki ve En-Nebe’ sûresinin, (O gün, gökler, elbette yar›l›r) meâlin-
deki âyetleri ve bunlar gibi âyet-i kerîmeler çok vard›r. Bu kimseler, bilmi-
yor ki, müslimân olmak için, yaln›z kelime-i flehâdeti söylemek yetiflmez.
‹nanmak lâz›m olan fleylerin hepsine inanmak, tasdîk etmek ve küfrden,
ya’nî küfre sebeb olan sözlerden ve ifllerden uzaklaflmak ve kâfirleri sev-
memek, müslimân olmak için flartd›r. ‹nsan, ancak bu sûretle müslimân olur.
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Bu flart bulunmad›kca müslimânl›k olmaz.

Âh›retde, dünyâdaki ifllerden süâl ve hesâb vard›r. Âh›rete mahsûs olan
bir terâzî ve S›rât köprüsü denilen bir geçid vard›r. Bunlar› Muhbir-i sâd›k
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” haber vermifldir. Peygamberlik ne
demek oldu¤unu bilmiyen ba’z› câhillerin, bunlara inanmamas›, bunlar›n
yok olmas›n› göstermez. Var olan fleylere yok demek k›ymetsiz, bofl söz
olur.Peygamberlik makâm›, akl›n üstündedir. Peygamberlerin do¤ru söz-
lerini, akla uydurma¤a çal›flmak, Peygamberli¤e inanmamak, güvenme-
mek olur. Âh›ret ifllerinde, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât”, akla dan›flmadan tâbi’ olmak, uymak lâz›md›r. Peygamberlik makâ-
m›, akl›n hudûdunun, çerçevesinin d›fl›nda, üstündedir. Akl, eremedi¤i
fleyleri, kendine uym›yor san›r. Akl, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” uymad›kca, yüksek derecelere ç›kamaz, eremez. Uygun olmamak,
ya’nî muhâlif olmak baflkad›r, erememek, anl›yamamak baflkad›r. Çünki uy-
mamak, ancak anlad›kdan sonra olabilir.

Cennet ve Cehennem vard›r. K›yâmet günü, hesâbdan sonra, birçok-
lar› Cennete gönderilecek, birço¤u da, Cehenneme sokulacakd›r. Cenne-
tin sevâb›, ni’metleri ve Cehennemin azâb› ebedîdir, sonsuzdur. Bunlar,
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmekdedir. Muhyid-
dîn-i Arabî “kuddise sirruh” (Füsûs) kitâb›nda, (Sonunda herkes rahme-
te kavuflacakd›r) diyor ve (Rahmetim herfleyi kaplad›) âyet-i kerîmesini
bildirip, (Kâfirler, Cehennemde üçbin sene kalarak, sonra Cehennem, bun-
lara serin ve râhat olacakd›r, nas›l ki atefl, dünyâda ‹brâhîm aleyhisselâ-
ma selâmet olmufldu. Allahü teâlâ azâb va’d etdi¤i sözünden dönebilir) di-
yor. (Ehl-i dilden, hiçkimse, kâfirlerin Cehennemde ebedî kalaca¤›n›
söylemedi) diyerek, burada da, do¤ru yoldan ayr›lmakdad›r. A’râf sûre-
sinin, (Rahmetim herfleyi içine ald›) meâlindeki yüzellibeflinci âyet-i ke-
rîmesinin, dünyâda rahmetin, mü’minlere ve kâfirlere berâber oldu¤unu
gösterdi¤ini anl›yamad›. Âh›retde, kâfirlere rahmetin zerresi bile yokdur.
Cenâb-› Hak, Kur’ân-› kerîmde bunu bildiriyor ve (Rahmetim herfleyi kap-
lam›fld›r) buyurdukdan sonra meâlen, (Rahmetim, benden korkup, harâm-
lardan kaçanlar ve zekâtlar›n› verenler ve Kur’ân-› kerîmime inananlar
içindir) buyuruyor. Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh”, âyet-i kerîmenin
bafl›n› okuyup, sonunu b›rak›yor. Yine A’râf sûresinin ellibeflinci âyetin-
de meâlen, (Rahmetim, îmân› ve ihsân› olanlarad›r) buyuruldu. ‹brâhîm sû-
resinin, (Allahü teâlâ, Peygamberlerine verdi¤i sözden döner sanmay›n›z)
meâlindeki k›rkyedinci âyet-i kerîmesi, di¤erlerine verdi¤i sözden döner de-
mek de¤ildir. Burada, yaln›z Peygamberlerine verdi¤i sözden dönmez bu-
yurmas› belki, Peygamberlerinin kâfirlerden dahâ kuvvetli ve onlara gâlib
olmas› için verdi¤i sözden demekdir ki, böylece hem Peygamberlerine, hem
de bunlar›n düflman› olan kâfirlere söz verilmekdedir. O hâlde, bu âyet-i
kerîme, hem Peygamberlerine, hem de düflmanlar›na verdi¤i sözden dön-
miyece¤ini bildiriyor ki, sözünü isbât için yazd›¤› bu âyet-i kerîme, onun ya-
n›ld›¤›n› meydâna ç›kar›yor. fiunu da söyliyelim ki, düflmanlar›na verdi¤i
sözden dönmesi, dostlar›na verdi¤i sözden dönmek gibi, yalanc›l›k olur ki,
Allahü teâlâya bunu söylemek çok yersizdir. Çünki, kâfirlere azâb etmiye-
ce¤ini biliyorken, bir fâide için, bilgisinin aksine olarak, sonsuz azâb ede-
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ce¤im diyor demek, çok çirkin bir sözdür. Ehl-i dilin, kâfirlerin Cehennem-
de kalm›yacaklar›n› söylemeleri de, Muhyiddîn-i Arabînin “kaddesallahü
teâlâ sirrehül’azîz” keflf ile, ya’nî kalbi ile anl›yarak, söyledi¤i sözlerden-
dir. Kalbe do¤an fleylerde, çok hatâ olur. Din büyüklerinin, Peygamberi-
mizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi
aleyhim ecma’în” alarak yazd›klar›na muhâlif olan, böyle keflflerin, k›yme-
ti ve ehemmiyyeti yokdur. [‹bni Teymiyye de, kâfirlerin Cehennemde son-
suz kalacaklar›n› inkâr etmekdedir.]

[Îmân›n ikinci flart›, meleklere inanmakd›r]. Melekler, Allahü teâlân›n
kullar›d›r. Günâh ifllemez ve yan›lmaz ve unutmazlar. Tahrîm sûresi alt›n-
c› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Melekler, emr olunduklar› fleyde Allahü te-
âlâya karfl› gelmezler ve emr olunduklar› fleyi yaparlar) buyuruldu. Yimez-
ler ve içmezler. [Ya’nî, yime¤e ve içme¤e ihtiyâclar› yokdur.] Erkek ve di-
fli de¤ildirler. Kur’ân-› kerîmde, meleklerin, erkeklere mahsûs kelime ve
harfler ile bildirilmesi, erkeklerin kad›nlardan dahâ flerefli ve dahâ üstün
olduklar› içindir. Nitekim, Allahü teâlâ, kendini de, bunun için, böyle ke-
lime ve harflerle bildirmekdedir.

Allahü teâlâ, insanlardan ba’z›s›n› Peygamber olarak seçdi¤i gibi, me-
leklerden de ba’z›lar›n›, Peygamber olarak ay›rm›fld›r. Ehl-i sünnet âlim-
lerinin ço¤u buyurdu ki, (‹nsanlar›n büyükleri, meleklerin büyüklerinden
dahâ üstündür). ‹mâm-› Gazâlî, imâm-› Mâlik ve fleyh Muhyiddîn-i Arabî,
(Meleklerin büyükleri, dahâ üstündür) dedi. Bu fakîrin anlad›¤›na göre, me-
leklerin evliyâl›k taraf› Peygamberlerin evliyâl›¤›ndan üstündür. Fekat, Ne-
bîlerin ve Resûllerin yetifldi¤i bir derece vard›r ki, melek oraya yetiflemez.
Bu flerefli derece, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” top-
rak maddelerinden gelmifldir. Bu da, insana mahsûsdur. Yine bu fakîre gös-
terildi ki, Peygamberli¤in yüksekli¤i yan›nda, evliyâl›¤›n yüksekli¤i, hiç kal-
makda, büyük deniz yan›nda, bir damla kadar da görünmemekdedir. O hâl-
de, Peygamberlik yolundan gelen üstünlük, evliyâl›k yolundan kavuflulan
yükseklikden, katkat dahâ üstündür. O hâlde, her bak›mdan, toplu üs-
tünlük Peygamberlerde, bir bak›mdan üstünlük meleklerdedir. Sözün do¤-
rusu, Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤unun dedi¤idir. Allahü teâlâ, onlar›n ça-
l›flmalar›n›n mükâfat›n› bol bol ihsân eylesin! Demek oluyor ki, Evliyâdan
hiçbiri, hiçbir Peygamberin derecesine ç›kamaz. Velînin bafl›, dâimâ bir Pey-
gamberin aya¤› alt›ndad›r.

fiunu iyi bilmeli ki, herhangi bir sözde, âlimler ile sôfiyye aras›nda uy-
gunsuzluk bulunursa, iyi ve ince düflünülünce, âlimlerin hakl› ve do¤ru ol-
du¤u görülüyor. Bunun sebebi, âlimler Peygamberlere “aleyhimüssale-
vâtü vetteslîmât” tâbi’ olduklar› için, onlar›n Peygamberlik derecelerine ve
o derecelerin ilmlerine bak›yor. Bilgilerini oradan al›yorlar. Sôfiler ise, Pey-
gamberlerin evliyâl›k derecelerine ve buradaki ma’rifetlere bak›yorlar.
Peygamberlik derecesinden al›nan ilmler evliyâl›k derecelerinden al›nan
ilmlerden, elbette dahâ do¤rudur. Bu sözlerimi dahâ genifl, dahâ derin
olarak akl›, ilmi yüksek, hakîkatleri anlam›fl, Allahü teâlân›n rahmetleri-
ne ve feyzlerine kavuflmufl, k›ymetli o¤lum, Muhammed Sâd›ka yazd›¤›m
mektûbda [ikiyüzaltm›fl›nc› mektûb] bildirdim. Arzû eden, oradan okusun!
[Mürflid-i kâmiller, ictihâd derecesinde yüksek âlim olduklar› için, hem ilm,
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hem de ma’rifet sâhibidirler. Ya’nî (Zül-Cenâhayn)d›rlar. Akl ile anlafl›lan
bilgilere (ilm) denir. Kalb ile anlafl›lan bilgilere (ma’rifet) ve (irfân) denir.]

ÎMÂN: Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
kitâblar›nda, dinden oldu¤u, ya’nî inan›lmas› lâz›m oldu¤u bildirilen fley-
leri, kalbin tasdîk etmesi, kabûl etmesi, inanmas› demekdir. Kalbin inan-
d›¤›n›, dil ile söylemek de lâz›md›r demifllerdir. [Fekat söylemek, îmân›n
kendisi olmay›p, kalbdeki îmân›n bildirilmesidir. Îmân›, özrsüz söylemiyen
kâfir olur. ‹krâh, ya’nî tehdîd ile, ya’nî ölüm veyâ bir uzvun kesilmesi ile ve-
yâ fliddetli cân yak›lmakla zorlan›nca, îmân›n› saklamak afv olur ve söyle-
miyen veyâ aksini söyliyen kâfir olmaz dediler. Bu eki (Milel-nihal) kitâ-
b›ndan ald›k.]

Kalbde îmân bulundu¤una alâmet, küfrden teberrî etmek, kaç›nmakd›r
ve kâfirlikden, kâfirlere mahsûs olan fleylerden meselâ beline zünnâr ba¤-
lamak ve bunun gibi, kâfirlik alâmeti olan fleyleri kullanmakdan sak›nmak-
d›r. Küfrden teberrî demek, Allahü teâlân›n düflmanlar›n› sevmemekdir. Kâ-
firler, kuvvetli, hâkim olup da, zararlar›ndan korkuldu¤u zemân, kalbi ile
sevmemek, korku olmad›¤› zemân, hem kalb, hem de her vâs›ta ile karfl›
koymak lâz›md›r. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde sevgili Peygamberine “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” kâfirleri ve münâf›klar› sevmeme¤i, çal›fl›p, on-
lardan üstün olma¤› emr ediyor. Çünki, Allahü teâlân›n ve Peygamberinin
“sallallahü aleyhi ve sellem” düflmanlar›ndan uzak olmad›kça O ve Resû-
lü sevilmifl olmaz ve seviyorum demek do¤ru olmaz. Bir kimse, îmân›m var
dese, fekat küfrden teberrî etmese, hem müslimânl›¤a, hem de dinsizli¤e
inanm›fl, iki dinli olmufl olur ki, bunlara (Mürted) denir. Bunlara münâf›k
gözü ile bakmak lâz›md›r. Kalbde îmân bulunmas› için, küfrden teberrî, el-
bette lâz›md›r. Bu teberrînin en afla¤› derecesi kalb ile teberrîdir. En yük-
sek, en iyi derecesi de, hem kalb ile, hem kal›p ile olmakd›r. Ya’nî, kalbde-
ki ayr›l›¤› söz ile, hareket ile belli etmekdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Düflmânl›k etmedikce, dostluk olamaz!

Ba’z›lar›, sevginin bu flart›n›, Ehl-i beyti “rad›yallahü teâlâ anhüm”, [ya’nî
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›n› ve torunlar›n›]
sevmekde yanl›fl kullan›yor. Bunlar› sevmek için, Peygamberimizin üç ha-
lîfesine “rad›yallahü teâlâ anhüm” ve müslimânlardan bir ço¤una düfl-
manl›k etmek lâz›md›r diyor. Bu sözleri, çok yanl›fld›r. Çünki sevginin
alâmeti, sevgilinin düflmanlar›n› sevmemekdir. Yoksa sevgiliden baflka,
herkese düflmanl›k demek de¤ildir. Akl› olan herkes bilir ki, Peygamberi-
mizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›, Ehl-i beyte düflman de¤il idi. He-
le Eshâb-› kirâm›n en büyükleri olan bu üç halîfe, Peygamberimizin “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” u¤runa mallar›n›, cânlar›n› fedâ etdi. Mevk›’leri-
ni, flöhret ve i’tibârlar›n›, Onun için terk etdi. Müslimânlar›n Ehl-i beyti sev-
mesi, Kur’ân-› kerîmde aç›kca emr olunuyor. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” se’âdet-i ebediyyeye ça¤›rmas› ve kavufldurmas› ni’me-
tinin flükrü, karfl›l›¤› olarak, Ehl-i beytin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” sevgisi isteniyor. O hâlde, nas›l olur da, bu büyüklerin, Ehl-i bey-
te düflmân olmas› düflünülebilir ve söylenebilir.
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‹brâhîm aleyhisselâm›n bu kadar büyük olmas› ve bütün insanlar aras›n-
da, ikincili¤i kazanmas› ve Peygamberler babas› olmakla flereflenmesi,
hep Allahü teâlân›n düflmanlar›ndan teberrî etmesi sebebi ile idi. Allahü
teâlâ, (Mümtehine) sûresinde meâlen, (Ey mü’minler! ‹brâhîm aleyhisse-
lâm›n gösterdi¤i güzel yolda yürüyünüz! Ya’nî siz de, onun gibi ve onunla
berâber bulunan mü’minler gibi olunuz! Onlar, kâfirlere dedi ki: Bizden sev-
gi beklemeyiniz! Çünki siz, Allahü teâlây› dinlemeyip baflkalar›na tap›yor-
sunuz. O tapd›klar›n›z› da sevmiyoruz. Sizin uydurma dîninize inanm›yo-
ruz. Bu ayr›l›k, aram›zda düflmanl›¤a sebeb oldu. Siz, Allahü teâlân›n, bir
oldu¤una inanmad›kca ve emrlerini kabûl etmedikce bu ayr›l›k, kalbimiz-
den silinmeyecek, her fleklde kendini gösterecekdir) buyuruyor.

Bu fakîre göre “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Allahü teâlân›n r›zâs›n› ve sev-
gisini kazanmak için küfrden teberrî gibi, hiçbir amel ve ibâdet yokdur. Kâ-
firlere ve küfre, Allahü teâlân›n zât›, kendisi düflmand›r. ‹nsanlar›n tap›n-
d›klar› bütün ma’bûdlar ve bunlara tapanlar, Allahü teâlân›n zât›n›n düfl-
manlar›d›r. Cehennemde sonsuz yanmak, bu alçak iflin cezâs›d›r. Nefslerin
arzûsu ve her dürlü günâhlar ise böyle de¤ildir. Bunlara, Allahü teâlân›n
düflmanl›¤›, kendinden de¤il, s›fatlar›ndand›r. Allahü teâlân›n günâhkâr-
lara gazab etmesi, k›zmas›, kendi gazab› ile de¤il, gadab s›fat› iledir. Bun-
lara azâb etmesi, horlamas› hep s›fatlar› ve fi’lleri iledir. Günâhkârlar,
bunun için Cehennemde sonsuz kalm›yacak, belki bunlardan ço¤unu ister-
se [Cehenneme sokmadan] afv edecekdir. Allahü teâlân›n küfre ve kâfir-
lere düflmanl›¤›, zât›ndan oldu¤u için rahmet ve re’fet s›fatlar›, âh›retde kâ-
firlere yetiflemiyecek ve rahmet s›fat›, zât›n düflmanl›¤›n›, ortadan kald›ra-
m›yacakd›r. Zât›n düflmanl›¤›, s›fat›n ac›mas›ndan dahâ kuvvetlidir. S›fat
ile yap›lan fley, zât›n yapd›¤›n› de¤ifldiremez. Hadîs-i kudsîde buyuruyor ki:
(Rahmetim gadab›m› aflm›fld›r). Bunun ma’nâs›, rahmet s›fat›m, gadab s›-
fat›m› aflm›fld›r. Ya’nî, mü’minlerin günâhkârlar›na karfl› olan, gadab s›fa-
t›m› aflm›fld›r demekdir. Yoksa, rahmet s›fat›, kâfirlere, müflriklere karfl› olan
zât›n gadab›n› aflar demek de¤ildir.

Süâl: Allahü teâlâ, dünyâda kâfirlere merhamet ediyor. Nitekim yuka-
r›da söylendi. O hâlde, dünyâda rahmet s›fat›, zât›n gadab›n› aflm›yor mu?

Cevâb: Kâfirlere dünyâda merhamet edilmesi görünüfldedir. Ya’nî, mer-
hamet fleklinde görünen, istidrâcd›r, hîledir. Nitekim, (Mü’minûn) sûresin-
de meâlen, (Kâfirlere çok mal ve evlâd vererek onlara yard›m m›, iyilik mi
ediyoruz? Küfrlerine karfl›l›k olarak onlara, bol bol iyilikleri, çabuk çabuk
gönderiyor muyuz zan ediyorlar? Hay›r, öyle de¤ildir. Bu yard›m, onlara iyi-
lik de¤il, belki istidrâcd›r. Azmalar›, kudurmalar› ve Cehenneme gitmele-
ri içindir) buyuruyor. A’râf ve Nûn sûresinde, (Onlar› yavafl yavafl azâba yak-
lafld›r›yorum. Haberleri olmuyor. Onlar azd›kca, dünyâ ni’metlerini artd›-
rarak, f›rsat veriyorum. Aldan›yorlar. Onlara hâz›rlad›¤›m azâb çok fliddet-
lidir) meâlindeki âyet-i kerîmesi de böyle oldu¤unu aç›kca göstermekde-
dir.

FÂ‹DE: Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karfl›l›¤›d›r. Bura-
da denilir ki, bir kimse, îmân› varken, kâfirlerin rüsûm ve âdetlerini yapar,
onlar›n ibâdetlerine, âdetlerine, bayramlar›na k›ymet verirse, âlimleri-
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miz, bu kimsenin îmân›n›n gidece¤ini, mürted olaca¤›n› bildiriyor. [Çünki
bu hâller, küfrden teberrî etmemekdir.] Zemân›m›z müslimânlar›n›n ço¤u,
bu belâya yakalanm›fld›r. Âlimlerimizin bu sözüne göre, zemân›m›zda,
Hindistândaki müslimân denilen insanlar›n ço¤u, Cehennemde ebedî azâb
çekeceklerdir. Hâlbuki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdu ki, (Kalbinde zerre kadar îmân› olan Cehennemde sonsuz olarak kal-
m›yacak, ç›kar›lacakd›r). Sen buna ne dersin?

Cevâb: fiöyle deriz ki, bir kimse, dinde inan›lmas› lâz›m olan fleylerden,
bir dânesine bile inanmam›fl veyâ flübhe etmifl ise veyâ be¤enmemifl ise îmâ-
n› gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacakd›r. Bir kimse, Kelime-i tev-
hîd söyleyip, bunun ma’nâs›n› kabûl eder, Muhammed “aleyhisselâm”,
Allahü teâlân›n Peygamberidir, her sözü do¤rudur, güzeldir deyip, ona uy-
gun olm›yanlar yanl›fld›r, fenâd›r diye inan›rsa ve son nefesinde de öyle ölüp,
âh›rete, bu îmân ile giderse, bu kimse, kâfirlere mahsûs olan âdetlere ve bay-
ramlara kat›l›r, kâfirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde,
onlar›n yapd›klar›n› yaparsa Cehenneme girer. Amma, kalbinde zerre ka-
dar îmân› oldu¤u için, [ya’nî bildirdi¤imiz gibi, k›saca inand›¤› için] Cehen-
nemde sonsuz kalmaz. [K›saca inanm›fl olmak için, dinde inan›lmas› lâz›m
olan fleylerden birini iflitince, flübhe etmeden inanmas› lâz›md›r.] Bu fakîr,
birgün, bir hasta ziyâretine gitmifldim. Ölüm hâlinde idi. Kalbine teveccüh
etdim. Kalbi kararm›fl idi. O zulmetin temizlenmesi için çok u¤rafld›m.
Fâide vermedi. Uzun zemân yoklad›kdan sonra, o siyâhl›klar›n, kâfirlik bu-
lafl›kl›klar› ve s›fatlar› oldu¤u ve kâfirler ile ve küfr ile olan ba¤l›l›¤›ndan,
berâberli¤inden oldu¤u anlafl›ld›. O kadar u¤rafld›¤›m hâlde, o zulmetler te-
mizlenemedi. Bunlar›n ancak, küfrün cezâs› olan, Cehennem atefli ile te-
mizlenece¤i anlafl›ld›. Fekat, kalbinde zerre kadar îmân nûru da görüldü-
¤ünden, bunun sâyesinde Cehennemden ç›kar›lacakd›r. Hastay› bu hâlde
görünce, cenâze nemâz›n› k›lay›m m›, diye düflünceye dald›m. Kalbimi
uzun zemân yoklad›kdan sonra, k›lmak lâz›m oldu¤unu anlad›m. Demek
ki, kalbinde îmân varken, [Zarûret olmad›¤› hâlde bile] kâfirlerle düflüp kal-
kan, onlar›n bayramlar›na, paskalyalar›na uyanlar›n cenâze nemâzlar›n› k›l-
mal›d›r. Bunlar› kâfir bilmemelidir. Nitekim bu gibilere, bugün [Hindistân-
da] böyle yap›lmakdad›r. Bunlar›n, îmânlar› sâyesinde Cehennemden ç›-
kacaklar›na inanmal›d›r. Fekat, hiç îmân› olm›yanlara [Muhammed aley-
hisselâm›n bir sözünü ve âdetini bile be¤enmiyenlere] afv ve ma¤firet
yokdur ve küfrlerinin karfl›l›¤› olarak Cehennem azâb›nda sonsuz kalacak-
lard›r. [(‹bni Âbidîn)in “rahmetullahi teâlâ aleyh” beflinci cildinde, dört-
yüzseksenbirinci (481) sahîfeyi okuyunuz! Din düflmanlar›, müslimânlar›
aldatmak için, kâfirlerin âdetlerini, bayramlar›n›, müslimân âdeti, müsli-
mânlar›n mubârek günü diyerek, bunlar›n gâvurluk ve kâfirlik oldu¤unu
örtme¤e u¤rafl›rlarsa, genç ve sâf müslimânlar bunlara aldanmamal›d›r. Gü-
vendikleri hâlis müslimânlara, nemâz k›lan akrabâlar›na, dînini bilen ba-
ba dostlar›na sorup ö¤renmelidir. Çünki, bugün bütün dünyâda, gerek
îmân› ve küfrü tan›makda, gerekse ibâdetleri do¤ru yapmakda, câhillik özr
de¤ildir. Dînini bilmedi¤i için aldanan, Cehennemden kurtulam›yacak-
d›r. Allahü teâlâ bugün, dînini dünyân›n her taraf›na duyurmufl, îmân›, ha-
lâli, harâm›, farzlar› ö¤renmek pek kolaylaflm›fld›r. Bunlar› lüzûmu kadar
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ö¤renmek farzd›r.]

Hulâsa, kâfirlerin âdet ve merâsimlerine kat›landa, zerre kadar îmân var-
sa, [ya’nî kalbinden kelime-i tevhîdin ma’nâs›na, k›saca inanm›fl ise ve îmâ-
n› gideren bir ifl ve sözde bulunmad› ise] Cehennem azâb›na girecek ise de,
Cehennemde ebedî kalm›yacakd›r. Îmân› olanlardan büyük günâh iflleyen
[ve tevbe etmeden ölen]lere gelince, Allahü teâlâ, bu günâhlar› isterse afv
eder, isterse günâh› temizleninceye kadar, Cehennemde azâb eder. Bu fa-
kîrin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” anlad›¤›na göre, Cehennem azâb›
ister sonsuz olsun, ister bir zemân olsun, küfr için ve küfr s›fatlar› ve bula-
fl›kl›klar› içindir. Küfrden teberrî eden, kaç›nan, îmân sâhiblerinin yapd›k-
lar› büyük günâhlar, yâ îmânlar› hurmetine, cenâb-› Hakk›n merhameti
ile veyâ kalb ile tevbe ve dil ile istigfâr ederek ve beden ile hayrl› bir ifl ya-
parak veyâ flefâ’ate kavuflmalar› ile afv olunur. Günâhda kul hakk› varsa, hak
sâhibi ile halâllaflmak lâz›md›r. Böyle afv olm›yanlar, dünyâ s›k›nt›lar› ve
derdleri ile veyâ son nefesde cân verirken, çekecekleri zahmetler ile temiz-
lenir. Bunlarla da temizlenmezse, ba’z›lar› kabr azâb› çekmekle afva kavu-
flur. Ba’z›lar› ise, kabr azâb› ve s›k›nt›lar› ve k›yâmet gününün fliddetleri ile
afv olunup, günâhlar› biter ve Cehennem azâb› ile temizlenme¤e lüzûm kal-
maz. Nitekim, En’âm sûresi, seksenikinci âyetinde meâlen, (Îmân edip de
îmânlar›n› flirk ile bulafld›rm›yanlar, Cehennemde ebedî kalmakdan emîn-
dirler. Onlar için, bu korku yokdur) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, sözümü-
zün do¤ru oldu¤unu göstermekdedir. Çünki burada (Zulm), flirk demekdir.
Herfleyin do¤rusunu ancak Allahü teâlâ bilir.

Süâl: Allahü teâlâ, küfrden baflka, ba’z› günâhlar› iflliyenlerin de Cehen-
neme gireceklerini bildiriyor. Meselâ, bir mü’mini, bile bile öldürenin ce-
zâs› Cehennemde sonsuz kalmakd›r buyuruyor. Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”: (Bir nemâz› bile bile, vaktinde k›lmay›p, kazâ etmi-
yene, Cehennemde bir Hukbe azâb edeceklerdir) buyuruyor. [Bir Hukbe,
seksen âh›ret senesi demekdir.] O hâlde, Cehennem azâb›, yaln›z kâfirle-
re de¤ildir denilirse, cevâb veririz ki, Cehennem azâb›, müslimân öldürme-
nin harâm olmas›na ald›r›fl etmiyen, halâl diyerek öldüren içindir. Nitekim
Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, tefsîrlerinde
böyle ma’nâ vermifllerdir. Küfrden baflka günâhlara Cehennemde azâb
olunaca¤›n› bildiren haberler, hep bu günâhlarda küfr bulafl›kl›¤› oldu¤u
içindir. Meselâ, günâh› hafîf görerek, ehemmiyyet vermiyerek ifllemek,
islâm dîninin emrlerini afla¤› görerek, nemâz k›lmamak ve günâh yapmak
gibi flekllerdedir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim-
den büyük günâhlar› iflliyenlere flefâ’at edece¤im) buyuruyor. Bir kerre de,
(Allahü teâlân›n rahmeti, benim ümmetim içindir. Bunlara âh›retde azâb
yokdur) buyurdu. Yukar›da, ma’nâs› yaz›lan âyet-i kerîme de, bu sözümü-
zü kuvvetlendirmekdedir. [‹ntihâr etmek, ya’nî kendini öldürmek, baflka-
s›n› öldürmekden dahâ büyük günâhd›r.]

Kâfirlerin, âk›l ve bâlig olmadan ölen çocuklar›n›n ve da¤da, çölde do-
¤up büyüyerek, bir din iflitmeden ölen ve eski zemânlarda bir dînin, zâlim-
ler taraf›ndan bozuldu¤u, de¤ifldirildi¤i ve yeni bir Peygamber gelmeden
önce ölen dinsizlerin âh›retde ne olacaklar›n›, o¤lum Muhammed Sa’îde
“rahmetullahi aleyh” yazd›¤›m mektûbda, uzun olarak bildirmifldim, ora-
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dan okuyup anlay›n›z! [Bu mektûb, ikiyüzellidokuzuncu mektûbdur.]

Îmân›n artmas›nda ve eksilmesinde, âlimlerimiz baflka baflka söyledi.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh”, îmân, artmaz ve azalmaz bu-
yurdu. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”, artar ve azal›r, dedi. Îmân, kal-
bin tasdîk ve yakîni oldu¤undan azalmas›, ço¤almas› olmaz. Azal›p ço¤a-
lan bir inan›fl, îmân olmaz. Buna, (Zan) denir. ‹bâdetleri, Allahü teâlân›n
sevdi¤i fleyleri yapmakla, îmân cilâlan›r, nûrlan›r, parlar. Harâm iflleyince,
bulan›r. O hâlde, ço¤almak ve azalmak, amelden, ifllerden dolay›, îmân›n
cilâs›ndad›r. Kendisinde de¤ildir. Ba’z›lar› cilâl›, parlak îmâna, çok dedi ve
parlak olm›yan îmândan, dahâ çokdur, dedi. Bunlar, sanki, cilâl› olm›yan
îmândan ba’z›s›n›, îmân bilmedi. Cilâl›lardan ba’z›s›n› da, îmân bilip, fekat
az dedi. Îmân, parlakl›klar› baflka baflka olan, karfl›l›kl› iki ayna gibi olu-
yor. Cilâs› fazla olup, karfl›s›ndaki cismi parlak gösteren ayna, az parlak gös-
teren aynadan, dahâ çokdur deme¤e benzer. Baflka birisi de, iki ayna mü-
sâvîdir. Yaln›z, cilâlar› ve karfl›lar›ndakileri göstermeleri, ya’nî hâssalar›, s›-
fatlar› baflka baflkad›r demesi gibidir. Bu iki adamdan ikincisinin görüflü,
dahâ keskin ve do¤rudur. Birincisi görünüfle bakm›fl, öze, içe girmemifldir.
Anlatmas› bu fakîre “rahmetullahi teâlâ aleyh” nasîb olan bu misâl, îmâ-
n›n azal›p ço¤almad›¤›na inanm›yanlar›n, sözlerini ortadan kald›rm›fl oldu
ve her mü’minin îmân›, her bak›mdan, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât”, îmânlar›na benzemedi. Çünki, onlar›n îmân›, çok nûrlu ve
çok parlak oldu¤undan, ümmetlerinin karanl›k ve bulan›k îmânlar›ndan kat-
kat dahâ çok meyveler ve kazançlar hâs›l edecekdir. Bir hadîs-i flerîfde, (Ebû
Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh” îmân›, bu ümmetin hepsinin îmânlar›n›n
toplam›ndan dahâ a¤›rd›r) buyuruldu. Bu da, îmân›n nûru, parlakl›¤› ba-
k›m›ndand›r. Fazlal›k, aslda, özde de¤il, s›fatlardad›r. Nitekim, Peygamber-
ler de, herkes gibi insand›r. ‹nsanl›k bak›m›ndan, arada fark yokdur. Fark,
kâmil, üstün s›fatlardan ileri gelmekdedir. Üstün s›fatlar› olm›yan, sanki
olanlardan ayr›d›r. Bununla berâber, insan olmakda hepsi birdir. Aralar›n-
da azl›k, çokluk yokdur. ‹nsanl›k, azal›r, ço¤al›r denilemez. Ba’z›lar› îmâ-
n› anlat›rken, (Dil ile tasdîk, dil ile söylemekdir) demifllerdir ki, bu vakt,
inanmak da, zan etmek de, îmân oluyor ve îmân, azal›p ço¤alabiliyor. Fe-
kat, îmân›n do¤rusu, kalbin tasdîk, iz’ân etmesi, ya’nî inanmas›d›r. Zan ve
flübheye, îmân denmez.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, (Ben hak olarak, ya’nî
elbette mü’minim demelidir) diyor. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”
ise, (‹nflâallah mü’minim demelidir) diyor. Bu ikisi aras›ndaki fark, yaln›z
sözdedir. Çünki flimdiki îmân söylenirken, elbette mü’minim, demelidir. Son
nefesindeki îmân söylenirken, inflâallah, o zemân da mü’minim demelidir.
Fekat, inflâallah diyerek flarta ba¤lamakdansa, her zemân, elbette demek,
dahâ ihtiyâtl› ve dahâ uygundur.

Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” kerâmetine inanmak lâz›m-
d›r. Allahü teâlâ, bu dünyâda, her ifli, âdet-i ilâhiyyesi, kanûn-i ilâhîsi ile ya-
ratmakdad›r [ya’nî fen derslerinde ö¤renilen kanûn, nizâm ve düzgünlük
ile yaratmakdad›r, yapmakdad›r]. Evliyâs›n›n [ya’nî çok sevdi¤i kullar›n›n]
elinden, âdet-i ilâhiyyesi d›fl›nda, ba’z› fleyler yarat›r, yapar ki, buna (Ke-
râmet) denir. Kerâmete inanm›yan, dünyân›n her taraf›nda, her zemân, s›k
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s›k görülmüfl ve a¤›zdan a¤›za yay›lm›fl olan vak’alara inanmam›fl olur.
Allahü teâlân›n, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” elinde
ve onlar›n sözleri ile, âdet-i ilâhiyyesini bozarak, kimsenin yapam›yaca¤›
fleyler yaratmas›na, (Mu’cize) denir ki, mu’cize gösteren bir kimse, Peygam-
ber oldu¤unu i’lân eder. Kerâmet gösteren kimse ise, Peygamber olmad›-
¤›n› ve bir Peygamberin “aleyhisselâm” yolunda bulundu¤unu söyler.
[Mu’cize, peygamberlere mahsûsdur “aleyhimüsselâm”. Bu kelimeyi, on-
lardan baflkas› için söylemek câiz de¤ildir.]

Hulefâ-i râflidînin, [ya’nî Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem”
sonra gelen dört halîfesinin] “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” birbirinden üs-
tünlükleri, hilâfetleri s›ras› iledir. Ebû Bekr ile Ömerin “rad›yallahü anhü-
mâ”, mü’minlerin hepsinden üstün oldu¤unu, Sahâbîlerin hepsi ve Tâbi’î-
nin hepsi söylemifldir. Bu sözleri, din imâmlar›m›zdan ço¤u, kitâblar›nda yaz-
m›fld›r. Bunlardan biri, imâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”dir. Ehl-i sünnet
i’tikâd›n› toplam›fl ve yazm›fl olan büyük âlim, Ebül-Hasen-i Efl’arî diyor ki,
önce Ebû Bekrin, sonra Ömerin, bütün mü’minlerden üstün oldu¤u mey-
dândad›r, muhakkakd›r. Büyük âlimlerden imâm-› Zehebî diyor ki: (Alî “ra-
d›yallahü anh” halîfe iken, büyük bir galabal›k içerisinde (Ebû Bekr ve
Ömer “rad›yallahü anhümâ”, bu ümmetin en üstünüdür) buyurdu¤unu
iflitenlerden seksenden ziyâde kimse, bize söyledi). Bunlardan ço¤unun is-
mini bildiriyor ve buna inanm›yanlar çok çirkin, çok kötü kimselerdir. Al-
lahü teâlâ, onlar› k›yâmetde, fenâ hâlde karfl›layacakd›r diyor. Dîn-i islâm-
da, Kur’ân-› kerîmden sonra en k›ymetli ve en inan›l›r kitâb olan (Buhârî-
yi flerîf) kitâb›n›n sâhibi, imâm-› Buhârî diyor ki: Alî “rad›yallahü anh” bu-
yurdu ki, (Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra, bu üm-
metin en iyisi, en yükse¤i Ebû Bekr, sonra Ömerdir “rad›yallahü anhümâ”.
Sonra bir baflkas›d›r). Bu s›rada o¤lu, Muhammed ibni Hanefiyye, o da sen-
sin! deyince: (Ben de, her müslimân gibi, bu ümmetden biriyim) buyurmufl-
dur. ‹mâm-› Zehebî ve baflka âlimler dedi ki: ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh”
buyurdu ki, (Dikkat ediniz, iyi dinleyiniz! Ba’z› kimselerin beni, Ebû Bekr
ile Ömerden “rad›yallahü anhümâ” üstün tutduklar›n› iflitdim. Bunlardan
biri elime geçerse, iftirâ edenlerin cezâs›n› ona yapar›m. Çünki o, iftirâc›-
d›r). Dâre-Kutnî diyor ki: ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Be-
ni Ebû Bekrden ve Ömerden “rad›yallahü anhümâ” üstün tutan bir kimse,
elime geçerse, iftirâ edenlere yapd›¤›m gibi ona dayak cezâs› veririm).
Bunlar gibi, dahâ nice haberler, Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü anhüm” ço-
¤undan, o kadar gelmifldir ki, kimsenin inkâr etmesine yol ve imkân kal-
mam›fld›r. Hattâ, flî’îlerin büyük âlimlerinden olan, Abdürrazzak diyor ki,
Alî, Ebû Bekri ve Ömeri “rad›yallahü anhüm”, kendinden üstün tutdu¤u
için, ben de onlar› üstün tutuyorum. Çünki onlar› üstün tutmaz isem,
imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh” çok sevdi¤im hâlde, ona uymam›fl olu-
rum. Bu da, benim için büyük bir günâh olur.

[Murtezâ ad›ndaki bir yehûdî, (Hüsniyye) ismindeki kitâb›nda, uydur-
ma hikâyeler yaz›yor ve üç halîfeye kâfir diyor. (Eshâb-› Kirâm) ve (Hak
Sözün Vesîkalar›) kitâblar›nda, onlara güzel cevâb verilmifldir. Hazret-i Alî-
nin yolunda olan hakîkî alevîlerden böyle çirkin, alçak sözler hiç iflitilme-
mifldir]. Ebû Bekr ile Ömer “rad›yallahü anhümâ” için yazd›klar›m›z› bü-

– 375 –



yük âlim, ‹bni Hacer-i Heytemînin “rahmetullahi aleyh” (Savâ’›k-ul-muh-
rika) kitâb›ndan ald›k. [Bu kitâb, 1404 [m. 1984] ve 1419 [m. 1998] senele-
rinde, ‹stanbulda da basd›r›lm›fld›r.]

‹mâm-› Osmân›n imâm-› Alîden “rad›yallahü anhümâ” yüksek oldu¤u-
na gelince, Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤u dedi ki: (fieyhayndan sonra,
[ya’nî Ebû Bekrden ve Ömerden sonra], müslimânlar›n yükse¤i Osmân-
d›r. Ondan sonra, Alîdir “rad›yallahü anhüm”.) Dört mezheb imâmlar›m›z
da, böyle buyurdu. ‹mâm-› Mâlik, Osmân›n “rad›yallahü anh” üstünlü¤ün-
den flübhe etdi, deniliyorsa da, (fiifâ) kitâb›n›n sâhibi Kâdî Iyâd, (Sonra-
dan Osmân›n “rad›yallahü anh” üstün oldu¤unu söyledi) diyor. ‹mâm-› Kur-
tubî de, (Do¤rusu inflâallah budur) diyor. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin,
(Ehl-i sünnetin alâmeti, fieyhayn›n üstünlü¤üne inanmak ve iki dâmâd› sev-
mekdir) sözünden, iki dâmâddan birini, di¤erinden üstün görmedi¤i anla-
fl›l›yor diyenler varsa da, bu fakîrin anlad›¤›na göre, ‹mâm›n böyle söyle-
mesinin, baflka sebebi vard›r. Ya’nî, iki dâmâd›n “rad›yallahü anhümâ” hi-
lâfetleri zemân›nda, müslimânlar aras›nda kar›fl›kl›k ç›km›fl, fitneler bafl-
lam›fl oldu¤undan, kalblerde so¤ukluk ve k›r›kl›k oldu¤unu gören ‹mâm,
iki dâmâd› sevmek kelimesini uygun bulmufl ve bunlar›n sevgisine, Ehl-i
sünnetin alâmetidir demifldir. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe için Osmân›n
“rad›yallahü anh” dahâ yüksek oldu¤unda flübheliydi, denilebilir mi?
Çünki, Hanefî mezhebindeki âlimlerin kitâblar› hep (Üstünlük, hilâfetle-
ri s›ras› iledir), yaz›s› ile doludur. Hulâsa, fieyhayn›n üstün oldu¤u kat’îdir.
Osmân›n, Alîden “rad›yallahü anhüm” dahâ üstün olmas›, bu kadar kat’î
de¤ildir. Fekat, Osmân›n, hatta fieyhayn›n üstünlü¤ünü inkâr edenlere
kâfir demekden kaç›nmal›d›r. Bunlar› bid’at sâhibi ve do¤ru yoldan ayr›l-
m›fl müslimân bilmelidir. Çünki, âlimlerimizin bir k›sm› bunlara kâfir de-
memifldir. Bunlar›n hâli, alçak Yezîdin hâline benziyor ki, âlimlerimiz,
ne olur ne olmaz diye ona la’nete izn vermemifldir.

Hulefâ-i râflidîni sevmemek yolu ile, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”i incitmek, imâm-› Haseni ve Hüseyni “rad›yallahü anhümâ” sevme-
mek yolu ile incitmek gibidir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (Eshâb›m› incitmekde, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden son-
ra, onlar› kötü bilmeyiniz. Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara düfl-
manl›k eden, bana düflmanl›k etmifl olur. Onlar› inciten, beni incitir. Beni
inciten de, Allahü teâlâya eziyyet etmifl olur ki, buna azâb eder). Ahzâb sû-
resi, elliyedinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya ve Onun Peygamberine
“sallallahü aleyhi ve sellem” eziyyet edenlere dünyâda ve âh›retde la’net
olsun!) buyuruldu. Büyük islâm âlimi, Sa’deddîn-i Teftâzânî (Akâid-i Ne-
sefiyye) flerhinde, (Bu üstünlük s›ras›nda insâf etmelidir) diyorsa da, onun
bu sözü, insâfs›zd›r ve flübhe etmesi yersizdir. Çünki büyüklerimiz diyor ki,
burada üstünlük demek, sevâblar› dahâ çok demekdir. ‹yilikleri, do¤ruluk-
lar› ile, herkese fâideli olmas›n›n çoklu¤u demek de¤ildir. Akl› olan, bun-
lara k›ymet vermez. Sahâbe-i kirâm ve Tâbi’în-i ›zâm, bize imâm-› Alînin
“rad›yallahü anh” iyiliklerini gösteren, o kadar hâller ve hâdiseler bildiri-
yor ki, baflka hiçbir Sahâbîden bu kadar bildirmediler. Bununla berâber, yi-
ne onlar, üç halîfenin dahâ yüksek oldu¤unu bildirmifldir. Görülüyor ki, üs-
tün olma¤a sebeb, fazîletlerin, menk›belerin çok olmas› de¤ildir. Üstünlük
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baflka sebebden ileri gelmekdedir. Bu sebebi anl›yanlar ancak, vahyi, me-
le¤in gelmesini görmekle flereflenen, seçilmifl bahtiyârlard›r. Bunlar, üstün-
lük sebeblerini aç›kca veyâ iflâretle görüp anlam›fld›r. Onlar da, Peygam-
berimizin Eshâb-› kirâm›d›r “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”.
O hâlde, (Akâid-i Nesefî) flârihinin, (Üstünlükden maksad, sevâblar›n
çoklu¤u ise, bu üstünlük s›ras›nda flübhenin yeridir) demesi yersizdir. Çün-
ki bu üstünlük s›ras›, islâmiyyetin sâhibi taraf›ndan aç›kca bildirilmesey-
di, o zemân flübhenin yeri olurdu. Bildirildikden sonra, niçin flübhe ediyor?
Eshâb-› kirâm, bu üstünlü¤ü aç›kca veyâ iflâretle anlamasalard›, hiç bildi-
rirler miydi? Dördünü de berâber bilen ve aralar›nda üstünlük aramak lü-
zûmsuzdur diyenlerin, bu sözü lüzûmsuzdur. Din büyüklerinin söz birli¤i-
ne, lüzûmsuz lâf demekden dahâ lüzûmsuz, dahâ bofl lâf olur mu? Yoksa,
üstün kelimesi mi, onlar›n böyle boflu bofluna söylemesine yol aç›yor.
Muhyiddîn-i Arabînin, (Hilâfetlerin s›ras›, ömrlerinin s›ras›na göre idi) de-
mesi de, müsâvî olmalar›n› göstermez. Çünki halîfelik baflkad›r, üstünlük
baflkad›r. Bu sözü, üstünlük bak›m›ndan söyledi dersek, yine güvenile-
cek, flâhid tutulacak bir söz olmay›p, onun hatâl› sözlerinden biri olmufl olur.
Onun, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerine uym›yan birkaç keflfi, bulufllar›,
do¤ru de¤ildir. Böyle sözlere ancak, rûhlar› hasta, kalbleri bozuk olan ve-
yâ herfleyi körü körüne taklîd eden uyar.

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›ndaki muhârebelerin, ayr›l›kla-
r›n, iyi sebeblerden ileri geldi¤ine, dünyâ ni’metleri için, nefsin arzûlar› için
olmad›¤›na inanmak lâz›md›r. Sa’deddîn-i Teftâzânî, hazret-i Alîyi “rad›-
yallahü anh” afl›r› sevenlerden oldu¤u hâlde, diyor ki: (Onlar›n ayr›l›kla-
r› ve muhârebeleri hilâfet için de¤ildi. ‹ctihâdda yan›lmakdan ileri gelmifl-
di). [Fâtih sultân Muhammed hân devri âlimlerinden Ahmed-i Hayâlî
hazretleri, Ömer Nesefînin (Akâid-i Nesefî) kitâb›na, Sa’deddîn-i Teftâ-
zânînin yapd›¤› büyük flerhe, ayr›ca çok k›ymetli bir hâfliye yazm›fld›r.] Ha-
yâlî, bu hâfliyesinde diyor ki: (Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” ve onun-
la berâber olanlar, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” uymad›. Bununla be-
râber onun, o zemânda bulunanlar›n en üstünü oldu¤unu ve halîfelik
onun hakk› oldu¤unu biliyor ve söyliyorlard›. Hazret-i Osmân› “rad›yal-
lahü anh” flehîd edenleri yakal›yarak cezâlar›n› vermedi¤i için, ›syân et-
mifllerdi). Karamânî hâfliyesinde, [ya’nî (fierh-› akâid) kitâb› kenârlar›na
yapd›¤› aç›klamalarda] diyor ki, imâm-› Alî “kerremallahü vecheh” buyur-
du ki: (Kardefllerimiz bizi dinlemedi. Onlar kâfir de¤ildir. Günâha da gir-
mediler. Çünki dinden, islâmiyyetden anlad›klar›n› yap›yorlar.) ‹ctihâd-
da yan›lmak kabâhat olmad›¤› ve birfley söylenmiyece¤i flübhesizdir. Sa-
hâbe-i kirâm›n, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetin-
de, dersinde yetifldiklerini düflünerek, hepsini iyi bilmemiz ve hepsine
hurmet göstermemiz lâz›md›r. Peygamberimizi “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” sevdi¤imiz için, hepsini sevmeliyiz! Zîrâ, (Onlar› seven, beni sevdi-
¤i için sever ve onlara düflmanl›k eden, bana düflman oldu¤u için eder) bu-
yurulmufldur. Ya’nî Eshâb›ma “rad›yallahü anhüm” olan sevgi, bana olan
sevgidir ve onlara olan düflmanl›k, bana düflmanl›kd›r. Alî “rad›yallahü
anh” ile muhârebe eden Eshâb-› kirâm›n bize hiçbir yak›nl›¤› ve hiçbir ta-
n›fl›kl›¤›m›z yok. Hattâ bu muhârebeleri bizi üzüyor, incitiyor. Fekat, Pey-
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gamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› olduklar› için, onlar› sev-
mekle emr olunduk. Herbirini incitmekden, onlara düflmanl›k etmekden
men’ olunduk. O hâlde, hepsini sevme¤e mecbûruz. Onlar›, Peygamberi-
mizi “sallallahü aleyhi ve sellem” sevdi¤imiz için severiz. Onlara düfl-
manl›kdan ve eziyyet etmekden kaç›n›r›z. Çünki onlar›n incitilmesi ve düfl-
manl›¤›, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize gider. Yaln›z
hakl› olan› ve yan›lan› söyleriz. Ya’nî, hazret-i Emîr “rad›yallahü anh”, hak-
l› idi. Ona karfl› gelenler, hatâ etmifl idi. Bundan fazla birfley söylemek, do¤-
ru de¤ildir. Muhammed Eflrefe yazd›¤›m mektûbda, bunlar› uzun bildir-
mifldim. Anlamad›¤›n›z birfley kald› ise, o mektûbu okuyunuz! [Ad› geçen
mektûb, ikiyüzellibirinci [251] mektûb olup, (Eshâb-› Kirâm) kitâb›na
tercemesini eklemifldik. Bu kitâbda çok lüzûmlu ve k›ymetli bilgiler ve
imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” hâl tercemesi de vard›r.]

‹BÂDETLER: Îmân›, i’tikâd› düzeltdikden sonra, f›kh ahkâm›n›, [ya’nî
dînimizin emr etdi¤i ve yasak etdi¤i iflleri] ö¤renmek, elbette lâz›md›r.
Farzlar›, vâcibleri, halâl ve harâmlar›, sünnet ve mekrûhlar› ve flübhelile-
ri lüzûmu kadar ö¤renmeli ve bu bilgi ile hareket etmelidir. F›kh kitâbla-
r›n› ö¤renmek, her müslimâna lâz›md›r. [Bunlar› bilmeden müslimânl›k ol-
maz.] Allahü teâlân›n emrlerini yapma¤a, Onun be¤endi¤i gibi yaflama¤a
çal›flmal›d›r. Onun en çok be¤endi¤i ve emr etdi¤i fley, hergün befl vakt ne-
mâz k›lmakd›r. Nemâz, dînin dire¤idir. Nemâz›n, ehemmiyyetinden ve
nas›l k›l›naca¤›ndan birkaç fley bildirece¤im. Cân kula¤› ile dinleyiniz!
Önce, sünnete [ya’nî f›kh kitâblar›nda yaz›lana] tâm uygun olarak, ab-
dest almal›d›r. Abdest al›rken y›kanmas› lâz›m olan yerleri üç def’a ve her
def’as›nda, her taraflar›n› temâm y›kama¤a çok dikkat etmelidir. Böylece,
sünnete uygun abdest al›nm›fl olur. Bafla mesh ederken, bafl›n her taraf›n›
kapl›yarak s›¤amal›d›r. Kulaklar› ve enseyi iyi mesh etmelidir. Ayak par-
maklar›n› hilâllerken, [ya’nî parmak aralar›n› temizlerken] sol elin küçük
parma¤›n›, ayak parmaklar›n›n alt taraf›ndan, aralar›na sokulmas› bildiril-
mifldir. Buna ehemmiyyet vermeli, müstehab diyip geçmemelidir. Müste-
hablar› hafîf görmemelidir. Bunlar, Allahü teâlân›n sevdi¤i fleylerdir ve be-
¤endikleridir. E¤er, bütün dünyây› vermekle, be¤endi¤i bir iflin yap›labi-
lece¤i bilinmifl olsa ve dünyây› verip o ifl yap›labilse, çok kâr edilmifl olur
ve birkaç saks› parças› verip k›ymetli bir elmas› ele geçirmek gibi olur. Yâ-
hud, birkaç çak›l parças›n› verip, ölmüfl bir sevgilinin rûhunu geriye geti-
rerek, hayât kazand›rmak gibidir.

Nemâz, mü’minlerin mi’râc›d›r. Ya’nî, mi’râc gecesinde Peygamberimi-
ze “sallallahü aleyhi ve sellem” ihsân olunan ni’metler, bu dünyâda, Onun
ümmetine yaln›z nemâzda tatd›r›lmakdad›r. Erkekler, farz nemâzlar› ce-
mâ’at ile k›lma¤a çok dikkat etmeli, hattâ birinci tekbîri imâm ile berâber
alma¤› kaç›rmamal›d›r. [Kad›nlar›n gerek cemâ’at ile nemâz k›lmak için,
gerekse hâf›z dinlemek veyâ mevlid dinlemek için, câmi’lerde erkekler ara-
s›na kar›flmalar› ve hele sevâb kazanmak için Cum’a nemâzlar›na gelme-
leri günâhd›r.]

Nemâzlar› vaktinde k›lmak [ve vaktinde k›ld›¤›n› bilmek] flartd›r. [Yal-
n›z iken, her nemâz› evvel vaktinde k›lmal›, ikindiyi ve yats›y› ‹mâm-›
a’zam›n kavline göre k›lmal›d›r. Nemâz ne kadar geç k›l›n›rsa sevâb› o ka-
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dar azal›r. Müstehab olan vaktler, cemâ’at ile k›lmak için, mescide gitmek
içindir. Nemâz› k›lmadan vakti ç›karsa, adam öldürmüfl gibi büyük günâh
olur. Kazâ etmekle, bu günâh afv olmaz. Yaln›z borc ödenir. Bu günâh› afv
etdirmek için, tevbe-i nasûh yapmak veyâ hacc-i mebrûr yapmak lâz›md›r.
(‹bn-i Âbidîn).]

Nemâzda Kur’ân-› kerîmi sünnet olan mikdârda okumal›d›r. Rükû’de
ve secdelerde hareketsiz durmak, herhâlde lâz›md›r. Çünki, farz veyâ vâ-
cibdir. Rükû’den kalk›nca, öyle dik durmal›d›r ki, kemikler yerlerine yer-
leflsin. Bundan sonra, bir mikdâr, bu fleklde durmak farzd›r veyâ vâcib
veyâ sünnet demifllerdir. ‹ki secde aras›nda oturmak da böyledir. Bunlara
herhâlde çok dikkat etmelidir. Rükû’de ve secdelerde tesbîh en az üç ker-
redir. Ço¤u yedi veyâ onbirdir. ‹mâm için ise, cemâ’atin hâline göredir. Kuv-
vetli bir insan›n, s›k›nt›s› olmad›¤› zemânlarda, yaln›z k›larken, tesbîhleri,
en az mikdârda söylemesi, ne kadar utanacak bir hâldir. Hiç olmazsa, befl
kerre söylemelidir. Secdeye yatarken, yere dahâ yak›n a’zây›, yere dahâ ev-
vel koymal›d›r. O hâlde, önce dizler, sonra eller, dahâ sonra burun, en
sonra da al›n konur. Dizlerden ve ellerden, evvelâ sa¤lar yere konur. Sec-
deden kalkarken, yukar›da olan a’zâ evvel kald›r›l›r. O hâlde, evvelâ al›n
kald›r›lmal›d›r. Ayakda iken, secde yerine, rükû’de iken ayaklara, secde-
de burun ucuna ve otururken iki ellere veyâ kuca¤›na bak›l›r. Bu söyledi-
¤imiz yerlere bak›p da, gözler etrâfa kaymaz ise, nemâz, cem’›yyetle k›l›-
nabilir. Ya’nî kalb de, dünyâ düflüncelerinden kurtulabilir. Huflû’ hâs›l
olur. Nitekim, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle buyur-
mufldur. El parmaklar›n› rükû’de açmak ve secdede birbirlerine yap›fld›r-
mak sünnetdir. Bunlara da dikkat etmelidir. Parmaklar› aç›k yâhud bitiflik
bulundurmak sebebsiz, bofl fleyler de¤ildir. ‹slâmiyyetin sâhibi [ya’nî Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”] fâidelerini düflünerek böyle
yapm›fld›r. Bizler için, islâmiyyetin sâhibine uymak kadar büyük bir fâide
yokdur “aleyhissalevâtü vesselâm”. Bu söylediklerimiz, f›kh kitâblar›nda
bildirilen fleyleri yapma¤a teflvîkdir, heveslendirmekdir. Allahü teâlâ, bi-
ze ve size islâmiyyetin gösterdi¤i sâlih iflleri yapmak nasîb etsin! Peygam-
berlerin seyyidi, efendisi, en iyisi, en üstünü hurmeti için “aleyhi ve aley-
him ve alâ âli küllin minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”,
bu düâm›z› kabûl buyursun! Âmîn. Îmân› tashîh etdikden sonra, e¤er ne-
mâz›n fâidesini ve ona mahsûs üstünlükleri anlamak isterseniz, üç mektû-
bu okuyunuz! Bunlardan birini o¤lum Muhammed Sâd›ka, ikincisini mîr
Muhammed Nu’mâna, üçüncüsünü Tâceddîn hazretlerine yazm›fld›m.
[Bunlar, (Mektûbât)›n birinci cildinde [Mektûbât Tercemesinde] 260, 261
ve 263. cü mektûblard›r.

‹nsan›n yükselmesini, se’âdet-i ebediyyeye kavuflmas›n›, bir tayyârenin
uçmas›na benzetirsek, i’tikâd ile amel, ya’nî îmân ile ibâdet, bunun gövde-
si ve motorlar› gibidir. Tesavvuf yolunda ilerlemek de, bunun enerji mad-
desi, ya’nî benzini demekdir. Maksada ulaflmak için, tayyâre elde edilir.
Ya’nî, îmân ve ibâdet kazan›l›r. Harekete geçmek için, kuvvet maddesi ya’nî
tesavvuf yolunda ilerlemek lâz›md›r.]

Tesavvuf, ehl-i sünnet i’tikâd›ndan ve islâmiyyetin emrlerinden baflka
fleylere kavuflmak için de¤ildir. Ehl-i sünnet i’tikâd›n›n yakînî ve vicdânî ol-
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mas›, ya’nî sa¤lamlaflmas›, flübhe getiren te’sîrlerle sars›lmamas› içindir. Akl
ile, delîl ile kuvvetlendirilen îmân, böyle sa¤lam olamaz. Ra’d sûresi otu-
zuncu âyetinde meâlen, (Kalblere îmân›n sinmesi, yerleflmesi ancak ve
yaln›z zikr ile olur) buyuruldu. Tesavvufun ikinci gâyesi, ibâdetlerde kolay-
l›k, lezzet hâs›l olmas›, nefs-i emmâreden do¤an tenbelliklerin, s›k›nt›lar›n
giderilmesidir. fiunu da iyi anlamal› ki, tesavvufa sar›lmak, herkesin bilme-
diklerini görmek, gaybden haber vermek, nûrlar›, rûhlar› ve k›ymetli rü’yâ-
lar görmek için de¤ildir. Bunlar›n hepsi, bofl ve fâidesiz fleylerdir. Her ze-
mân görülen z›yân›n, çeflidli renklerin ve tabî’atdeki güzelliklerin ne kusûr-
lar› vard›r ki, insan bunlar› b›rak›p da, baflka fleyler görmek için, birçok s›-
k›nt›lara katlans›n. Çünki bu z›yâ da, o nûrlar da, bu güzel flekller de, o fley-
ler de hepsi, Allahü teâlân›n yaratd›¤› fleylerdir ve hepsi Onun varl›¤›n› ve
kudretinin sonsuzlu¤unu gösteren flâhidlerdir.

Tesavvuf yolu çokdur. Bunlar›n içinde en lüzûmlusu ve en uygunu sün-
nete yap›flan ve bid’atlerden kaçan büyüklerimizin yoludur. Bu büyükler,
her sözlerinde ve her hareketlerinde, sünnete uyup da, kendilerinde hiç-
bir keflf, kerâmet, hâl, görüfl ve bilifller hâs›l olmaz ise, hiç üzülmezler. Fe-
kat bunlar›n hepsi hâs›l olup da, sünnete uymakda gevflek davran›rlarsa,
bunlar› hiç be¤enmezler. ‹flte bunun içindir ki, bunlar›n yolunda simâ’ ve
raks, [ya’nî mûsikî ve dans gibi fleyler] yasakd›r. Böyle fleylerden hâs›l
olacak lezzet ve hâllere k›ymet vermemifllerdir. Hattâ, yüksek sesle zikr et-
me¤e bid’at demifller. Bundan hâs›l olan fleylere dönüp bakmam›fllard›r. Bir-
gün büyük üstâd›m›n huzûrunda, sofrada hizmet ediyordum. Kendilerini
sevenlerden, fleyh Kemâl yeme¤e bafllarken, huzûrlar›nda yüksek sesle
Besmele çekdi. Bu hâl, kendilerine çok tads›z gelip fliddetle men’ etdiler
ve (Bir dahâ, bizimle berâber yemekde bulunmamas›n› ona söyleyiniz!) de-
diler. Üstâd›m hazretlerinden duymufldum ki, hâce Muhammed Behâed-
dîn-i Buhârî “kuddise sirruh”, Buhârâ âlimlerini toplay›p, üstâd›, seyyid
Emîr Gilâl hazretlerinin evine götürdü. Yüksek sesle zikr etmek bid’atdir,
bundan vaz geçiniz dediler. Seyyid hazretleri de, do¤ru sözü, her nerede
olursa olsun, anlay›p seve seve ald›klar› için kabûl buyurup, art›k yapma-
y›z dediler. [Celâleddîn-i Rûmî “kuddise sirruh” da, zikrin kalb ile, sessiz
olaca¤›n› (Mesnevî)de yazmakdad›r.] Bu yolun büyükleri, zikrin bile yük-
sek sesle yap›lmas›n› bu derece men’ edince, simâ’ ve raks, coflmak, z›pla-
mak, na’ra atmak gibi fleylere, ba¤›rma¤a ne demezler?

Bu fakîre göre islâmiyyetin izn vermedi¤i fleylerin, hâs›l edece¤i bütün
hâller, zevkler, hep istidrâcd›r. Zîrâ, kâfirlerde ve fâs›klarda da böyle hâl-
ler hâs›l olmakda ve bu kâinât aynas›nda, onlar da, tevhîd, keflf gibi fley-
ler ö¤renmekde, içlerine do¤makdad›r. Eski Yunân felesoflar›ndan ve
Hindistândaki cûkiyye [Berehmen dînindeki dervîfl] ve Berehmen papas-
lar›nda da, bu hâller görülmekdedir. Hâllerin do¤ru olmas›na alâmet, is-
lâmiyyete uygun olmalar› ve harâm fleylerden hâs›l olmamalar›d›r. Simâ
[mûsikî] ve raks [dans], lehv ve la’bd›r, ya’nî oyundur. Lokmân sûresi al-
t›nc› âyetinde, (Lehv-el-hadîs) tegannî ile okuma¤› yasak etmek için indi.
Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” talebesinden olan, imâm-›
Mücâhid, Tâbi’înin büyüklerindendir. Bu âyet-i kerîmenin, tegannîyi ya-
sak etdi¤ini bildirdi. (Medârik tefsîri)nde, [ve büyük âlim Senâullah-i Pâ-
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nî Pûtî hazretlerinin on cild olan (Tefsîr-i Mazherî)sinde], (Lehv-el-hadîs)
musikî demekdir diyor. Abdüllah ibni Abbâs ve Abdüllah ibni Mes’ûd “ra-
d›yallahü anhüm”, bu âyet-i kerîmenin, tegannîyi yasak etdi¤ine yemîn et-
mifldir. ‹mâm-› Mücâhid, Furkan sûresi, yetmiflikinci âyetinin meâl-i flerî-
finin, (Günâhlar› afv ve magfiret edilecek olanlardan biri, tegannî, flark›
okunan yerlerde bulunm›yanlard›r) oldu¤unu bildirdi. ‹’tikâdda mezhebi-
mizin imâm› olan, Ebû Mensûr-i Mâ-Türîdînin, (Zemân›m›zdaki, tegannî
ile okuyan hâf›zlar›n, na¤melerini ifliterek, Kur’ân-› kerîmi ne güzel oku-
dun diyen kimse, kâfir olur. Kar›s› bofl olur. O zemâna kadar, yapd›¤› ibâ-
detlerinin sevâb› gider) dedi¤ini, kitâblar yazmakdad›r. Ebû Nasr-› Deb-
bûsî buyuruyor ki, kâdî Zahîreddîn-i Hârezmî buyurdu ki, (Bir flark›c›dan
veyâ baflka bir yerden tegannî dinliyen veyâ baflka, herhangi bir harâm ifli
gören kimse, harâm oldu¤una inanarak veyâ inanm›yarak, bunlara, ne
güzel dese, o anda îmân› gider. Çünki Allahü teâlân›n emrine ehemmiyyet
vermemifl olur. ‹slâmiyyete k›ymet vermiyen kimsenin, kâfir olaca¤›n›, bü-
tün müctehidler, sözbirli¤i ile bildirmifldir. Böyle kimselerin ibâdetleri
kabûl olunmaz. Önce kazanm›fl oldu¤u sevâblar yok edilir. Böyle felâket-
den Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!).

Mûsikînin harâm oldu¤unu bildiren, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ve
f›kh âlimlerinin yaz›lar› o kadar çokdur ki, saymak güçdür. Tegannînin câ-
iz oldu¤unu gösteren, mensûh bir hadîs veyâ bir fetvâ görülürse, ehemmiy-
yet vermemelidir. Çünki hiçbir âlim, hiçbir zemânda, tegannînin mubâh ol-
du¤una fetvâ vermemifl, raks [dans] etme¤e izn verilmemifldir. ‹mâm-› Z›-
yâeddîn-i fiâmî “rahmetullahi aleyh”, (Mültek›t) ad›ndaki kitâb›nda böy-
le bildirmekdedir.

Tesavvufcular›n birfleyi yap›p yapmamas›, halâl veyâ harâm olmas›n› gös-
termez. Onlara bak›lmaz. Yapd›klar›na da birfley demeyiz. Ma’zûr görürüz.
Onlar›n hâlini, Allahü teâlâ bilir ve bildi¤i gibi karfl›lar. Birfleyin halâl ve-
yâ harâm oldu¤unu anlamak için, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin, imâm-› Ebû
Yûsüf Ensârînin ve imâm-› Muhammed fieybânînin sözlerine bak›l›r. Ebû
Bekr-i fiiblî ve Ebül-Hüseyn-i Nûrî ve Cüneyd-i Ba¤dâdî “rahmetullahi aley-
him” gibi, tesavvuf büyüklerinin yap›p yapmad›klar›na bak›lmaz. [Fekat,
bunlar›n islâmiyyetden verdikleri haberler çok do¤rudur. Bildirdikleri-
nin hepsine inanmak ve uymak lâz›md›r.] ‹slâmiyyetden ve tarîkatden ha-
beri olm›yan, ham sofular, pîrimiz böyle yapd› diye, behâne ederek, hay-
huy etme¤i, tegannî ve dans etme¤i, din ve ibâdet hâline sokmufllar. Bun-
larla sevâb kazan›yoruz sanm›fllar. En’âm sûresinin yetmiflinci ve A’râf
sûresinin ellinci âyetinde meâlen, (Ey sevgili Peygamberim “sallallahü
aleyhi ve sellem”! Dinlerini, ibâdetlerini, [flark› ile, mûsikî ile] oyun ve e¤-
lence hâline sokanlardan uzak ol! Onlar Cehenneme gideceklerdir) buyu-
rulmufldur.

Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, harâm oldu¤u kat’î olan iflleri,
be¤enen kâfir olur. Müslimân de¤ildir, mürted olmufldur. [Hâlbuki ha-
râmlar›, tatl› gelse dahî, çirkin bilerek, üzülerek yapanlar kâfir olmaz.] O
hâlde, düflünmeli ki, harâmlara k›ymet verenlerin ve bunlar› ibâdet bilen-
lerin hâli ne oluyor? Cenâb-› Hakka sonsuz hamd ve flükr olsun ki, bizi ye-
tifldiren büyüklerimiz, bu pisli¤e bulaflmad›. Kendilerine uyarak, bu flenî’
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fleyleri yapmakdan bizleri kurtard›lar. ‹flitdi¤ime göre, büyük üstâd›m›n k›y-
metli o¤ullar›, tegannîye tutulmufl. Cum’a geceleri toplan›p, ilâhîler, kasî-
deler okuma¤› âdet edinmifl. Orada bulunan tan›d›klar›m›z›n ço¤u da,
bunlara uyup, geliyormufl. Bunu duyunca çok, hem de pekçok hayret etdim.
Baflkalar›n›n talebesi, kendi üstâdlar›n›n yapd›¤›n› behâne ederek, onlar da
yap›yor. ‹slâmiyyetin yasak etdi¤ini, pîrlerinin yapmas› ile örtbas ediyor-
lar. Haklar› olmamakla berâber, kendilerine pîrlerini siper ediyorlar. Hâl-
buki, bizim arkadafllar›m›z, bu kabâhatlerine acabâ neyi behâne edebile-
cekler? Hem islâmiyyet harâm etmifl, hem de büyüklerimiz kaç›nm›fld›r. Bu
ifli, islâmiyyet de, tesavvuf da be¤enmiyor. ‹slâmiyyet men’ etmeseydi bi-
le, yaln›z büyüklerimizin yolunda bulunm›yan fleyleri yapmak, ne kadar çok
flenî’ olurdu? Ayr›ca, islâmiyyet de harâm etdi¤inden, flenâ’atin büyüklü-
¤ünü düflünmelidir. Hepinize selâm ederim.

[‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” hazretleri, üçüncü cildin yetmifli-
kinci mektûbunda, hâce Hüsâmeddîn Ahmede buyuruyor ki:

(Kur’ân-› kerîmi, kasîdeleri ve mevlidi güzel sesle okumak câizdir. Ha-
râm olan, na¤me yapmak, ya’nî sesi mûsikî perdelerine uydurmakd›r ki,
harfler de¤iflmekde, ma’nâ bozulmakdad›r. Bunlar›, na¤me yapmadan ve
Allah r›zâs› için okumak flart› ile, güzel sesle okumak câizdir. Fekat, din-
lerini kay›rm›yanlar, bu flartlar› gözetmiyeceklerinden, buna da müsâ’ade
etmemek, bu fakîre dahâ uygun geliyor). Kad›n, erkek, bir arada olmamak
da lâz›md›r].

267
‹K‹YÜZALTMIfiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fl-
d›r. Esrâr ve dekâ›k bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine ve Âline salât
ve selâm olsun! Size ve bütün müslimânlara düâlar olsun! Lutf ederek, bu
fakîre gönderdi¤iniz mektûbu okumakla flereflendik. Allahü teâlâ, buna kar-
fl›l›k olarak size iyilikler versin! Allahü teâlân›n, ihsân eyledi¤i ni’metler-
den hangisini yazay›m? Onlara karfl› flükrü nas›l bildireyim? Allahü teâlâ-
n›n tevfîk› ile ya¤d›r›lan ilmlerin ve ma’rifetlerin ço¤u yaz›l›yor. Anl›yan,
anlam›yan herkes okuyor. Fekat, ayr›ca verilen ince ve gizli fleylerden hiç-
biri aç›¤a vurulam›yor. Hattâ harfle, iflâretle de, birfley söylenemiyor. Bu
fakîrin ma’rifetlerini toplam›fl olan k›ymetli o¤lum, sülûk ve cezbe makâm-
lar›na yükselmifl iken, ona da, bu ince bilgilerden söz edilemiyor. Bunlar›n
örtülmesine titizlikle çal›fl›l›yor. Evet o¤lum, bu gizli bilgilere kavuflmufl-
dur ve yan›lmakdan, flafl›rmakdan korunmakda oldu¤unu biliyorum. Fekat,
çok ince olduklar›ndan dil tutuluyor. Gizlilikleri, a¤z›n aç›lmas›n› önlüyor.
Hâlim, Efl-fiuarâ sûresi, onüçüncü âyetinin, (Gö¤süm daral›yor, dilim tu-
tuluyor) meâl-i flerîfine uygundur. Bu s›rlar, beyâna gelmiyen cinsden de-
¤il, belki beyâna s›¤m›yan s›rlard›r.

Hâf›z›n feryâd› bofluna de¤il,
flaflacak fley çokdur onda, iyi bil!
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Saklamak için u¤rafld›¤›m›z bu ni’metlerin hepsi, Peygamberlerin “aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” Peygamberlik kaynaklar›ndan gelmekdedir.
Meleklerin yüksekleri de, bu ni’mete ortakd›rlar. Peygamberlerin “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” izinde gidenlerden dilediklerini de bu ni’metle fle-
reflendirirler. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” hazretleri buyurdu ki, (Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizden iki ilm ö¤rendim. Bu
iki ilmden birini size aç›klad›m. ‹kinci ilmi e¤er bildirir isem, beni öldürür-
sünüz). Bu ikinci ilm, gizli olan ilmdir. Bunu herkes anl›yamaz. Bu, Alla-
hü teâlân›n büyük ni’metidir. Bu ni’meti diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, bü-
yük ni’metler vericidir. Çok k›ymetli hocam›n çocuklar›na yaz›lan mektû-
bu, lutfen gözden geçiriniz!

K›ymetli efendim! Bu fakîre göre, tesavvufda bid’at meydâna ç›karma-
n›n çirkinli¤i, dinde bid’at yapman›n çirkinli¤inden az de¤ildir. Tesavvufun
bereketleri, bid’at ç›kmad›¤› müddetçe akar gelir. Tesavvufda bir de¤iflik-
lik yap›l›nca, feyzler ve bereketlerin gelmesi de durur. Bunun için tarîkat-
de bir de¤ifliklik olmamas›na çok dikkat etmelidir. Tarîkatden olm›yanlar-
la görüflmemelidir. Her nerede ve her kim olursa olsun, tarîkati de¤ifldiren
birfley görülürse, zorla ve elbette önlemelidir. Tarîkatin do¤rusunu kuvvet-
lendirmeli ve yaymal›d›r. Vesselâm, vel-ikrâm.

268
‹K‹YÜZALTMIfiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Hân-› Hânâna yaz›lm›fld›r. Peygamberlere vâris olan âlim-
lerin kimler oldu¤u ve gizli bilgilerin neler oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Bura-
daki fakîrlerin hâli hamd etme¤e lây›kd›r. Sizin de selâmetde, âfiyetde ve
do¤ru yolda olman›za düâ ederim. Konumuz, ilmde vâris olmak oldu¤un-
dan, vaktin izn verdi¤i kadar, birkaç kelime dahâ yaz›yorum. Hadîs-i flerîf-
de, (Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) buyuruldu. Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” b›rakd›¤› ilm iki dürlüdür:

1. Ahkâm bilgileri, 2. Esrâr bilgileri.

Bir âlimin vâris olmas› için, bu ilmlerin ikisinden de pay almas› lâz›m-
d›r. Yaln›z birisinden pay alan kimse vâris olamaz. Çünki vâris, b›rak›lan
mal›n herbirinden pay al›r. Bir k›sm›ndan al›p, baflka parçalardan almama-
s› olamaz. Belli bir k›smdan pay› olana vâris denilmez. Buna alacakl› de-
nir. Alacakl› olan, yaln›z hakk› olan maldan al›r. Peygamberimiz “aleyhi ve
alâ âlihissalâtü vesselâm” baflka bir hadîsde, (Ümmetimin âlimleri, ‹srâîl
o¤ullar›n›n Peygamberleri gibidir) buyurdu. Burada bildirilen âlimler de,
vâris olan âlimlerdir. Alacakl› gibi olanlar de¤ildir. Alacakl› olanlar, kalan
mal›n yaln›z bir k›sm›ndan al›rlar. Çünki vâris çok yak›n oldu¤u için ve flâ-
hidi oldu¤u için mal› b›rakan kimse gibidir. Alacakl› olan ise, böyle de¤il-
dir. ‹flte vâris olm›yan, âlim olamaz. Buna belki belli birfleyin âlimidir de-
nilebilir. Meselâ, f›kh âlimidir denir. (Âlim), vâris olana denir ki, her iki ilm-
den de nasîbi vard›r. ‹lm-i esrâr deyince, çok kimse, tevhîd-i vücûdî, [her-
fleyde, bir olan varl›¤› görmek, bir olanda herfleyi görmek gibi] bilgileri sa-
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n›r. (‹hâta, sereyân, kurb, ma’›yyet gibi, hâl sâhibi sâliklerin anlad›klar› fley-
leri bilmekdir) der. Hâflâ! Böyle de¤ildir. Bu bilgiler, esrâr bilgileri de¤il-
dir. Bunlar, Peygamberlik makâm›na yak›flacak bilgiler de¤ildir. Çünki
bu bilgiler, tarîkat serhofllu¤u, hâllerin kaplad›¤› zemân hâs›l olur. Bunlar,
ay›k, flü’ûrlu olanlar›n bilgileri de¤ildirler. Peygamberlerin bilgileri ise,
hem ahkâm bilgileri, hem esrâr bilgileri, hepsi ay›k, flü’ûrlu bilgilerdir.
Hiçbirine, dalg›nl›k bilgileri hiç kar›fl›k de¤ildir. Dalg›nl›k bilgileri, vilâyet
derecelerine uygundurlar. Çünki Velîler, sekr, dalg›n hâlde olurlar. Bu
bilgiler, olsa olsa, vilâyetin esrâr› olurlar. Nübüvvetin esrâr› de¤ildirler. Her
ne kadar Peygamberlerin de vilâyetleri varsa da, vilâyete ba¤l› olan fleyler,
bu büyüklerde küçük kalmakda, Peygamberli¤e ba¤l› fleyler yan›nda yok
gibi olmakdad›r. Fârisî beyt tercemesi:

Günefl do¤ar, ayd›nlan›r memleket,
sabâh y›ld›z› görünemez elbet.

Kitâblar›mda, mektûblar›mda aç›klad›m. Yine bildiriyorum ki, Pey-
gamberlik derecelerinin üstünlü¤ü büyük bir deniz gibidir. Evliyâl›k dere-
celeri, bu denizin yan›nda bir damla gibi kal›r. Fekat, ne yapay›m ki, Pey-
gamberli¤in derecelerine yetiflemiyen çok kimse, (Vilâyet nübüvvetden da-
hâ yüksekdir) dedi. Birço¤u da, bu sözü çevirerek, (Peygamberlerin vilâ-
yeti, kendi nübüvvetinden dahâ üstündür) dedi. Bunlar›n hepsi de, Peygam-
berli¤in ne oldu¤unu anl›yamam›fllard›r. Anlamadan konuflmufllard›r. Sekr,
[ya’nî flü’ûrsuz, dalg›nl›k hâlini] sahv, ya’nî uyan›kl›kdan üstün görenleri de
böyledir. Sahv›n ne oldu¤unu bilmifl olsalard›, sahv›n yan›nda sekri dille-
rine bile almazlard›. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Toprak nerede, temiz âlem nerede?

Bunlar yüksek insanlar›n sahv›n›, câhillerin sahvlar› gibi sanm›fl olacak-
lar ki, sekri sahvdan üstün tutmufllar. Keflki, câhillerin sekrini de, yüksek-
lerin sekri gibi bilselerdi de, öyle söylemeselerdi. Çünki akl› olan herkes bi-
lir ki, sahv, sekrden, ya’nî ay›kl›k serhofllukdan elbette iyidir. Câhillerin sahv-
lar› da böyledir. Büyüklerin sahvlar› da böyledir. Evliyâl›¤› Peygamberlik-
den ve sekri sahvdan üstün tutmak, kâfirli¤i, müslimânl›kdan üstün tutma-
¤a ve bilgisizli¤i ilmden dahâ üstün tutma¤a benzer. Çünki küfr ve cehl, ev-
liyâl›¤a benzer. ‹slâm ve ma’rifet ise, Peygamberlikde olur. Hallâc-› Men-
sûr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” diyor ki, Arabî beyt tercemesi:

Allah›n dînine inanm›yorum, küfr lâz›md›r,
müslimânlar be¤enmeseler de, bence böyledir!

Muhammed “aleyhisselâm” küfrden sak›nm›fl, Allahü teâlâya s›¤›n-
m›fld›r. ‹srâ sûresinin seksendördüncü âyetinde meâlen, (Onlara de ki,
herkes, yarad›l›fl›nda bulunan› yapar!) buyuruldu. ‹slâmiyyetde, islâm
küfrden iyi oldu¤u gibi, hakîkatde de, islâm›n küfrden iyi oldu¤unu bilmek
lâz›md›r. Çünki islâmiyyet, hakîkatin sûretidir.

Süâl: Evliyâl›¤›n (Cem’) denilen derecelerinde, küfr, cehl ve sekr bulun-
du¤u gibi, dahâ üstündeki (Fark) denilen derecelerinde, islâm, sahv ve
ma’rifet vard›r. Böyle olunca, küfr, sekr ve cehl, vilâyet derecelerinde bu-
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lunur demek nas›l olur?

Cevâb: Fark derecelerinde bulunan sahv ve benzerleri, cem’ derecelerin-
deki koyu sekre göre olan sahvd›r. Oradaki sahv, sekr ile kar›fl›kd›r. Orada-
ki islâm da, küfr ile kar›fl›kd›r. Ma’rifet de, cehl ile bulanm›fld›r. E¤er yaz›-
labilseydi, fark derecelerindeki hâlleri, ma’rifetleri uzun uzad›ya bildirir, o
mertebede sekr ve benzerlerinin kar›flm›fl olduklar›n› aç›klard›m. Zekî
olanlar, böyle oldu¤unu, düflünerek de anl›yabilirler. fiafl›l›r, do¤rusu çok fla-
fl›l›r! fiu kadar bilmek lâz›md›r ki, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” bütün o büyüklüklerini ve üstünlüklerini, Peygamberlik yolunda
buldular. Vilâyet yolunda de¤il! Evliyâl›k, Peygamberli¤in hizmetcisinden
baflka birfley de¤ildir. Evliyâl›k, Peygamberlikden üstün olsayd›, melekle-
rin yüksek olanlar›nda Evliyâl›k, baflka vilâyetlerden üstün oldu¤u için, Pey-
gamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” dahâ yüksek olurlard›.

Evliyâl›¤› Peygamberlikden dahâ üstün bilenlerden birço¤u, meleklerin
yükseklerindeki vilâyetin, Peygamberlerdeki vilâyetden dahâ üstün ol-
du¤unu görerek, (Meleklerin yüksekleri, Peygamberlerden dahâ üstündür)
dediler. Böylece Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în”
ço¤unlukla bildirdikleri yoldan ayr›ld›lar. Bu yanl›fll›klar›, hep Peygamber-
li¤i anl›yamamakdand›r.

Peygamberlik zemân› uzaklafld›¤› için, flimdi herkes Peygamberlik de-
recelerini, Evliyâl›k derecelerinden afla¤› san›yorlar. Bunun için, bunun üze-
rinde sözü uzatd›m. ‹flin içyüzünü biraz ayd›nlatm›fl oldum. Yâ Rabbî!
Günâhlar›m›z› afv eyle. Ayaklar›m›z› do¤ru yolda bulundur! Kâfirlere
karfl› savafl›rken bize yard›mc› ol! Âmîn. K›ymetli kardeflim meyân fleyh Dâ-
vüd, yan›n›za geliyordu. Bu yaz›lara sebeb oldu. Vesselâm.

269
‹K‹YÜZALTMIfiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Mürtezâ hâna yaz›lm›fld›r. Din düflmanlar›n› afla¤›lamak, uy-
durma putlar›n› y›kmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Her-
kesin bir iste¤i vard›r. Bu fakîrin arzûsu, Allahü teâlân›n düflmanlar›na ve
Onun sevgili Peygamberinin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” düfl-
manlar›na sertlik göstermek ve o alçaklar›n alçakl›klar›n› aç›klamakd›r. On-
lar› ve tap›nd›klar› fleyleri afla¤›lamakd›r. Allahü teâlân›n en çok be¤endi-
¤i iflin bu oldu¤unu iyi biliyorum. ‹flte bunun için, sizi de, tekrâr tekrâr, bu
çok be¤enilen ifli yapma¤a ça¤›r›yorum. Bu iflin, müslimânl›¤›n en mühim
vazîfelerinin birincisi oldu¤unu anlatmak istiyorum. Siz oraya gelince,
oradaki islâm düflmanlar› rezîl oldu. [Dilleri tutuldu. Kalemleri yazmaz ol-
du.] Önce, bunun flükrünü yapmak lâz›md›r. Tap›nmak için, müslimânla-
ra karfl› gösterifl yapmak için oraya y›¤›n y›¤›n gidiyorlard›. Allahü teâlâ-
ya flükrler olsun ki, bizleri bu belâya düflmekden korudu. Bu büyük ni’me-
te flükr etdikden sonra, bu alçaklar›n afla¤›, kötü yolda olduklar›n› yayma-
¤a çal›flmal›d›r. Bunlar› ortadan kald›rmak için, aç›kdan ve el alt›ndan, gü-
cünüz yetdi¤i kadar çal›fl›n›z! Puta tap›nan bu ahmaklar› elden geldi¤i ka-
dar afla¤›lay›n›z! fiimdiye kadar olan gevflekliklerin zarar›, böylece belki
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azalt›labilir ve o kusûrlar›n keffâreti olur. Za’îf oldum ve havalar çok so-
¤uk gidiyor. Yoksa, hemen huzûrunuza gelir, sizi bu ifle teflvîk ederdim. O
alçaklar›n putuna tükürürdüm. Bu iflimi, se’âdete kavuflmakl›¤›m için ser-
mâye yapard›m. Dahâ ne yazay›m? Vesselâm.

270
‹K‹YÜZYETM‹fi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Nûr Muhammede yaz›lm›fld›r. Ba’z› sohbetlerde bulun-
mak, bir yana çekilip yaln›z yaflamakdan dahâ iyi oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Karde-
flimiz fleyh Nûr Muhammed, bu fakîrleri öyle unutdu ki, bir selâmla, bir ha-
berle bile hât›rlamamakdad›r. Bir köfleye çekilip, uzlet etmek istiyordunuz.
Ona kavufldunuz. Fekat, öyle sohbetler vard›r ki, uzletden dahâ k›ymetli-
dir. Üveys-i Karnîyi “rahmetullahi aleyh” düflününüz! Uzlet etmek istedi.
Bunun için, insanlar›n en iyisinin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”
sohbetine kavuflamad›. Sohbetin yükseltdi¤i derecelere eriflemedi. Tâ-
bi’înden oldu. Birinci derecede olmakdan ikinci dereceye düfldü.

Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, hergün bir baflka sohbet olmakdad›r.
Hadîs-i flerîfde, (‹ki günü bir olan kimse, aldanm›fld›r) buyuruldu. Size ve
do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” izinde bulunanlara selâm olsun!

_________________

Gelin nemâz k›lal›m, kalbden pas› silelim,
Allaha yaklafl›lmaz, nemâz k›l›nmad›kça!

Nerde nemâz k›l›n›r, günâhlar hep dökülür,
‹nsan kâmil olamaz, nemâz› k›lmad›kça!

271
‹K‹YÜZYETM‹fiB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Hasen-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Bir rü’yân›n ta’bîri bildi-
rilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! K›ymet-
li kardeflim fleyh Hasenin mektûbu geldi. Allahü teâlâ ona iyi hâller versin.
Yüksek derecelere ulafld›rs›n! Gördü¤ünüz rü’yây› yazm›fls›n›z. ‹yi anlafl›l-
d›. Ümmîdli olunuz. Emr edilmifl olan vazîfenizi yapma¤a cân ve gönülden
çal›fl›n›z. ‹slâmiyyetin emrlerine uymakda k›l kadar gevfleklik göstermeyi-
niz. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” bildirdiklerine uygun, do¤ru i’tikâd ile kalbinizi süsleyiniz. Fârisî m›s-
ra’ tercemesi:

‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir!

Anan›z baban›z izn verirse ve kardeflleriniz râz› olurlarsa, Hindistâna gel-
me¤i büyük ni’met biliniz! Vesselâm.
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272
‹K‹YÜZYETM‹fi‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr seyyîd Muhibbullah-i Mankpûrîye yaz›lm›fld›r. Îmân-›
gayb›n îmân-› flühûdîden üstün oldu¤u ve tevhîd-i flühûdî ile tevhîd-i vücû-
dî bildirilmekdedir:

Önce, Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât ederim! K›ymetli karde-
flim seyyid mîr Muhibbullah! Biliniz ki, Allahü teâlân›n var oldu¤una ve s›-
fatlar›na, gaybden, görmeden inananlar, Peygamberlerdir ve onlar›n Eshâ-
b›d›r “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Geriye tâm dönmüfl olan Evliyâ
da, çok az, hem de pek çok az say›da olup, Eshâb-› kirâm gibidirler. Âlim-
ler ve bütün mü’minlerin îmânlar› da, gaybdan îmând›r. (Uzlet), ya’nî yal-
n›z yafl›yan Velîlerin ve (Iflret) ya’nî insanlar aras›na kar›flm›fl Velîlerin
îmânlar› ise, îmân-› flühûdîdir. Iflretde olan tesavvufcular da geriye dönmüfl-
dürler. Fekat, tâm dönmüfl de¤ildirler. Bât›nlar›, yukar›ya bakmakdad›r. Zâ-
hirleri, ya’nî bedenleri halk aras›nda, bât›nlar› ise Hak teâlâ iledir. Bunla-
r›n îmân›, bunun için, hep îmân-› flühûdîdir. Peygamberler “aleyhimüssa-
levâtü vetteslîmât” geriye tâm dönmüfllerdir. Zâhirleri ile de, bât›nlar› ile
de, insanlar› Allahü teâlâya ça¤›rmakdad›rlar. Bunlar›n îmânlar›, bunun için,
gaybden ya’nî görmeden inanmakd›r. Ba’z› kitâblar›mda yaz›l› oldu¤u gi-
bi, geri dönmüfl olmakla birlikde, yukar›ya ba¤l› kalmak bir kusûrdur. So-
na varm›fl olmamakd›r. Tâm olarak geri gelmek, en sona varm›fl olma¤› gös-
terir. Tesavvufcular, iki tarafa da ba¤l› kalma¤› üstünlük san›yorlar. Teflbîh
ile tenzîhi kendinde topl›yanlar› yüksek biliyorlar. Fârisî m›sra’ terceme-
si:

Onlar, onlard›r, ben de böyleyim yâ Rab!

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” da’vet makâm›ndan ay-
r›l›p da, bâkî olan âh›ret âlemine girince ve geri dönmekle yapd›klar› va-
zîfeleri temâm olunca, (Refîk-ul-a’lâ) diyerek, tâm olarak Allahü teâlâya
dönerler. Yak›nl›k mertebelerinde ilerlerler. Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun,
Zevall› âfl›k, birkaç damla ile doysun!

Bu fakîre göre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” üstünlük, yükselirken
çoklu¤un [mahlûklar›n] hepsini unutmakd›r. Hattâ, Allahü teâlân›n ismle-
rini ve s›fatlar›n› da unutmakd›r. Bât›n›n, Allahü teâlân›n zât›ndan baflka
birfleyi görmemesidir. Sonra, olan olur. Geri inerken de, yaln›z çoklu¤u gör-
mekdir. Her mü’min gibi, o da mahlûklardan baflka birfley görmemelidir.
‹bâdet etmekden ve insanlar› Allahü teâlâya inanma¤a ve emrlerine uyma-
¤a ça¤›rmakdan baflka birfleyle u¤raflmamakd›r. Bu da’vet iflini bitirip, bu
fânî âlemden ayr›l›nca, bütün bütün Allahü teâlâya dönmekdir. Îmân-›
gaybden kurtulup, îmân-› flühûdîye kavuflmakd›r. ‹flitdiklerini önünde bul-
makd›r. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir ni’metidir ki, ancak diledi¤ine verir.
Onun ihsânlar› pekçokdur. Yar›da kalm›fl olanlar, tâm dönme¤i noksânl›k
san›r. Bât›n›n Allahü teâlâya dönmesini, insanlar› da’vet etmek ve yükselt-
mek için onlara dönmesinden dahâ üstün bilirler. Hâlbuki, insanlara dönen,
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kendi iste¤i ile dönmemifl, Allahü teâlân›n dilemesi ile, yukar›dan afla¤› in-
mifldir. Kavuflmufl iken, ayr›l›k hicrân›na düflmüfldür. Bunun için geri dö-
nen, her ân, Allahü teâlân›n irâdesi iledir. Kendi irâdesi yok olmufldur. Al-
lahü teâlâya teveccüh eden ise, kavuflmak ve bât›n› ile görmek zevkleri için-
dedir. Yak›nl›kla, berâber olmakla sevinmekdedir. Fârisî beyt tercemesi:

Sevgilinin istedi¤i ayr›l›k, bana,
Binlerce dahâ tatl›d›r, kavuflmakdansa!

Arabî fli’r tercemesi:

Kavuflmak, nefsinin dile¤idir,
ayr›l›k, efendinin emridir.

Her ân dost ile berâber olmak,
nefse uymakdan dahâ sevgilidir!

Geriye dönmenin üstünlükleri, yükseklikleri çokdur. Yukar›ya do¤ru
olan Velî, geri dönmüfl Velînin yan›nda, deniz yan›ndaki bir damla su gibi-
dir. Geri dönmek, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” üs-
tünlüklerindendir. Yukar›ya teveccüh ise, evliyâl›kdad›r. Aradaki uzakl›-
¤› buradan anlamal›d›r. Bu inceli¤i herkes anl›yamaz. Bu, Allahü teâlân›n
öyle bir ni’metidir ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ni’metler sâhi-
bidir.

Tenzîh ile teflbîhi kendinde topl›yanlardan birço¤u da diyor ki, bütün
mü’minler tenzîh ile, görmeden îmân ediyorlar. Bu îmân ile birlikde teflbîh
îmân›na da kavuflan ârif olur. Bu ârif, mahlûklar›, Allahü teâlân›n zuhûru
olarak görür. Mahlûklar›, vahdetin muhtelif flekller alm›fl hâli olarak bilir.
Yaratan› yaratd›klar›n›n içinde görür. Bunlara göre, yaln›z tenzîh ile olan,
ya’nî yaratana, hiçbirfleye benzemeyen, anlafl›lamayan bir varl›k olarak inan-
mak noksânl›kd›r. Bir olan varl›¤› bu çoklukdan ayr› olarak düflünme¤i ayb
bilirler. Hiçbirfleyle ba¤l›l›¤› olm›yan, hiçbirfleye benzemiyen bir varl›¤a ina-
nanlar› afla¤› derecede san›rlar. Çoklu¤u düflünmeden, yaln›z bir varl›¤› dü-
flünme¤i s›n›rl› dar bir çerçeve içinde kalmak san›rlar.

Sübhânallah! Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin hepsi, (Âfâ-
kî), ya’nî insan›n d›fl›nda olan ve (Enfüsî), ya’nî insan›n içinde olan putla-
r› yok etme¤e u¤rafld›lar. Bu putlar›n yok edilmesini herkesden istediler. Hiç-
birfleye benzemiyen, nas›l oldu¤u anlafl›lam›yan ve varl›¤› lâz›m olan yara-
tan›n bir oldu¤unu bildirdiler. Hiçbir Peygamberin, mahlûklara benziyen bir
yaratana îmân edilmesini emr etdi¤i ve mahlûklar yaratan›n görünüflleridir
dedi¤i hiç iflitilmemifldir. Bütün Peygamberler, varl›¤› lâz›m olan yaratan›n
bir oldu¤unu, söz birli¤i ile bildirmifllerdir. Ondan baflka hiçbirfleye tap›la-
m›yaca¤›n› söylemifllerdir. Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin altm›fldördün-
cü [64] âyet-i kerîmesinde meâlen, (Kitâbl› kâfirlere söyle! Aram›zda ortak
olan kelimeyi söyleyiniz! Ya’nî Allahü teâlâdan baflka hiçbirfleye tap›n-
may›n›z! Ona hiçbirfleyi ortak etmeyiniz. ‹çimizden hiçbir kimseyi yarat›-
c› Rab tan›may›z deyiniz!) buyuruyor. Bu tesavvufcular›n sözleri, sonsuz Rab
tan›d›klar›n› göstermekdedir. Herfley, bir olan Rabbimizin görünüflüdür, di-
yorlar. Bu sözlerine flâhid olarak Hadîd sûresinin üçüncü [3] âyet-i kerîme-
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sindeki, (Herfleyin bafllang›c› ve sonu ve her görünen ve görünmeyen hep
Odur) ve Enfâl sûresinin onyedinci [17] âyet-i kerîmesindeki, (O atd›¤›n oku
sen atmad›n. Allahü teâlâ atd›) ve Feth sûresinin onuncu [10] âyet-i kerîme-
sindeki, (Sana ellerini uzat›p söz verenler, elbette, Allahü teâlâ ile sözlefl-
mifldirler) okuyorlar ve (Yâ Rabbî! Herfleyin bafllang›c› sensin. Senden
önce birfley yokdu. Sen en sonsun. Senden sonra birfley yokdur. Sen mey-
dândas›n. Senden dahâ aç›kda birfley yokdur. Sen gizlisin. Senden dahâ
gizli birfley yokdur) hadîs-i flerîfini okuyorlar. Bu âyet-i kerîmeler ve bu ha-
dîs-i flerîf, onlar›n do¤ru söylediklerini göstermiyor. Âyet-i kerîmede, Al-
lahü teâlân›n yaln›z kendini bildirmesi, mahlûklar›n varl›klar›n›n tâm bir var-
l›k olmad›¤›n› gâyet güzel göstermekdedir. Yoksa var olmad›klar›n› bil-
dirmek de¤ildir. Meselâ, hadîs-i flerîfde, (Nemâz, ancak Fâtihay› okumak-
la k›l›n›r) ve (Emânete h›yânet edenin îmân› yokdur) buyuruldu. Bunun gi-
bi, dahâ nice âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler vard›r. Âyet-i kerîmeye ve ha-
dîs-i flerîflere bu ma’nây› vermemize, te’vîl diyorsunuz demeleri de yersiz-
dir. Bu ma’nây› vermemiz, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerin çok beli¤ ol-
duklar›n› göstermekdedir. Dünyâ ifllerinde de böyle sözler çokdur. Mese-
lâ, bir kimse gönderdi¤i me’mûra olan güvenini bildirmek için, (Onun eli be-
nim elimdir) veyâ (Onun sözü benim sözümdür) der. Bu söze kelimelerin
ma’nâs› verilemiyece¤i meydândad›r. ‹’timâd›n çok oldu¤unu gâyet güzel an-
latmakdad›r. Bir hizmetçinin yapd›¤› ifl, onun gücünün, kuvvetinin üstün-
de olursa ve efendisi bu ifle çok ehemmiyyet ve k›ymet verdi¤ini bildirmek
isterse, bu ifli ben yapd›m, sen yapmad›n diyebilir. Bu söz efendi ile hizmet-
çinin tek bir adam olduklar›n› göstermez. Kölenin, hizmetcinin ifli, kuvvet
sâhibinin ifli olmad›¤› meydândad›r. Kendisi de, elbette o de¤ildir. Bu tesav-
vufcular, Peygamberlik derecesini anlayamam›fl olacaklar. O büyükler, iki
varl›k bildirmekdedir. Bu iki varl›k birbirinden baflkad›r demifllerdir. Pey-
gamberlerin sözlerinden tevhîd ve ittihâd ma’nâlar›n› ç›karmak, bofl yere u¤-
raflmakd›r. Onlar›n dedi¤i gibi, var olan, bir olsayd› ve herfley onun görünü-
flü olsayd›, mahlûklara ibâdet etmek, Ona ibâdet etmek olurdu. Böyle yan-
l›fl söyliyenler de yok de¤ildir. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât”, böyle fleyi çok s›k› yasak etmifller. Allahü teâlâdan baflkas›na tap›nan-
lara sonsuz azâb yap›laca¤›n› bildirmifllerdir. Mahlûklara tap›nanlar›n Al-
lah›n düflman› olduklar›n› bildirmifllerdir.

Bu tesavvufculara yanl›fl anlad›klar› bildirilmedi¤i için ve câhillikle,
yaratan› yaratd›klar›na benzetmek felâketinden kurtarmad›klar› için ve
mahlûklara ibâdeti Allahü teâlâya ibâdet sanmakdan vaz geçmedikleri
için, birço¤u diyor ki: (Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”,
kal›n kafal›lar›n yanl›fl anlamamalar› için, ince olan tevhîd-i vücûd bilgile-
rini saklad›lar. Çok varl›k bulundu¤unu söylediler). Bu sözler, ba’z›lar›n›n,
hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” iki yüzlü yapmalar›na benziyor ki, elbet-
te kulak verilmez. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” herfle-
yin do¤rusunu bildirmesi lâz›md›r. Varl›¤›n bir olmas› do¤ru olsayd› ve on-
dan baflka hiçbirfley var olmasayd›, bunu elbette saklamazlard›. Do¤ruyu
b›rak›p yanl›fl› bildirmezlerdi. Hem de, Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› ve
iflleri için olan bilgide do¤ruyu söyleme¤e titizlikle çal›flacaklar› meydân-
dad›r. Kal›n kafal›lar anl›yamasa da, do¤ruyu söylemekden çekinmezler-
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di. Görmüyorlar m› ki, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde, (Müteflâbi-
hât) denilen ince bilgiler vard›r. Müteflâbihâti, de¤il kal›n kafal›lar, keskin
görüfllü ve ince düflünüfllü olan büyükler bile anl›yamamakdad›r. Bunun-
la berâber, bunlar› bildirmekden çekinmediler. Câhiller anl›yamaz diyerek
bildirmekden vaz geçmediler. Bu tesavvufcular, varl›¤›n iki oldu¤unu söy-
liyenlere ve Allahü teâlâdan baflkas›na ibâdetden kaç›nanlara, müflrik di-
yorlar. Varl›k birdir diyen bir kimseye, binlerle puta tap›nsa bile muvahhid
diyorlar. Bunlara göre o putlar, Allahü teâlân›n görüntüleridir. Onlara
tap›nmak, Allahü teâlâya ibâdet olur diyorlar. ‹nsâf olunsun ki, bu ikisin-
den hangisi müflrikdir ve hangisi muvahhiddir?

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” vahdet-i vücûd bildirme-
diler. Varl›k ikidir diyenlere müflrik demediler. Ma’bûdün, tap›nacak var-
l›¤›n bir oldu¤unu söylediler. Ondan baflkas›na tap›nma¤a flirk dediler.
Bu tesavvufcular, mahlûklar› Allahü teâlâdan baflka bilselerdi, baflka fley-
lere tapanlara, müflrik olmaz demezlerdi. Onlar bilse de, bilmese de, mah-
lûklar mahlûkdur. O de¤ildirler.

Bunlar›n sonra gelenlerinden birkaç›, (Bu âlem, Allahü teâlân›n görü-
nüflü de¤ildir) dediler. Herfleye O demekden kaç›nd›lar. Herfley Odur di-
yenleri be¤enmediler. Bunun için, fleyh Muhyiddîni ve onun yolunda olan-
lar› inkâr etdiler ve ayblad›lar. Fekat bunlar, bu âlem Allahü teâlâdan
baflkad›r da demiyor. O de¤ildir, Ondan baflka da de¤ildir diyorlar. Bunla-
r›n sözü de, do¤ru de¤ildir. ‹ki fley elbet birbirinden baflka olur. ‹kili¤e inan-
mamak, akla uymamak olur. Evet, Ehl-i sünnetden kelâm âlimleri, Alla-
hü teâlân›n s›fatlar› O de¤ildir. Ondan baflka da de¤ildir dediler ise de, bu-
radaki baflka sözü, lügat ma’nâs›nda de¤ildir. Baflka olan iki fleyin birbirin-
den ayr›lmas› câiz olur demekdir. Çünki Allahü teâlân›n s›fatlar›, zât›ndan
ayr›lm›fl de¤ildir ve ayr›lmalar› câiz de¤ildir. Bunun için, Allahü teâlân›n
s›fatlar› O de¤ildir. Ondan baflka da de¤ildir sözü do¤rudur. Âlem ise,
böyle de¤ildir. Allahü teâlâ var idi. Hiçbirfley yok idi. Bunun için âlem, On-
dan baflka de¤ildir demek, hem lügat bak›m›ndan, hem de ikinci bak›-
m›ndan do¤ru olmaz. Bunlar, ilerliyememifl olduklar›ndan, âlemi ya’nî
mahlûklar›, Allahü teâlân›n s›fatlar› gibi sand›lar. S›fatlar için söylemesi câ-
iz olan›, âlem için de söylediler. Âlem Odur demediklerine göre, Ondan bafl-
kad›r demeli idiler. Böylece, tevhîd-i vücûdî yolundan kurtulmal› idiler. Var-
l›¤›n çok oldu¤unu anlamal› idiler. Tevhîd-i vücûdî sâhibleri meselâ fleyh
Muhyiddîn-i Arabî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ve onun yolunda
gidenler, herfley Odur diyor. Bu sözleri, âlem Allahü teâlâ ile birleflmifl de-
mek de¤ildir. Hâflâ ve kellâ! Bu sözleri, âlem yokdur. Ancak Allah vard›r
demekdir. Mektûblar›mda bunu uzun aç›klam›fld›m.

Süâl: Tevhîd-i vücûde inanan tesavvufcular›n iki varl›¤a inananlara
müflrik demeleri, onlar iki varl›k gördükleri içindir. ‹ki varl›k görmek ise,
tarîkatde flirkdir.

Cevâb: Tarîkatde flirk olan, iki varl›k görme¤i önlemek için, tevhîd-i flü-
hûdî yetiflir. Burada tevhîd-i vücûdî hiç lâz›m de¤ildir. Fenâ hâs›l olmas› için,
sâlikin bir mukaddes zâtdan baflka hiçbirfley görmemesi ve düflünmemesi
lâz›md›r. Böylece, tarîkatdeki flirkden kurtulmufl olur. ‹nsan gündüz güne-
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fli görüp y›ld›zlar› görmeyince, hergün binlerce y›ld›z var oldu¤u hâlde, iki
varl›k görmekden kurtulmufl olur. Y›ld›zlar var olsa da, yok olsa da, iste-
nilen fley, yaln›z günefli görmekdir. ‹flin do¤rusu da fludur ki, sâlik arad›¤›
hakîkî varl›¤a o kadar çok ba¤lanmal›d›r ki, herfley var oldu¤u hâlde, o hiç-
birine bakmamal›, belki hiçbirfleyi görmemeli, onun kalb gözüne hiç birfley
gelmemelidir. Fenân›n en olgun hâli de budur. E¤er hiçbirfley var olmaz-
sa, sâlik kimden fenâ bulacakd›r? Kimden fânî olacak, kimi unutacakd›r?
Tevhîd-i vücûdîyi ilk olarak aç›kl›yan fleyh Muhyiddîn-i Arabîdir “rahme-
tullahi aleyh”. Ondan önce gelen büyüklerin sözleri de, her ne kadar, tev-
hîdi ve birleflik olmay› gösteriyorsa da, bu sözlerden tevhîd-i flühûdî de an-
lafl›labilir. Çünki, Allahü teâlâdan baflka hiçbirfley görmeyince, kimisi
(Cübbemin alt›nda Allahü teâlâdan baflka birfley yokdur) demifl, kimisi
(Sübhânî) diyerek, hiçbirfleye benzemiyen varl›k oldu¤unu bildirmifl, kimi-
si de (Evde Ondan baflkas› yokdur) diye ba¤›rm›fld›r. Bunlar›n hepsi, bir var-
l›k görme dal›nda açan çiçeklerdir. Hiçbiri vahdet-i vücûdü göstermemek-
dedir. Vahdet-i vücûdü ilk olarak aç›kl›yan, k›smlara ay›ran, bir gramer ki-
tâb› gibi parça parça anlatan, fleyh Muhyiddîn-i Arabîdir. Bu bilginin bir-
çok derin ve ince yerlerini yaln›z ben buldum demifl, hattâ, (Peygamberle-
rin sonuncusu, ince bilgilerin bir k›sm›n› Velîlerin sonuncusundan almak-
dad›r) demifldir. Vilâyet-i Muhammedînin sonuncusu olarak da, kendini bil-
mekdedir. Onun kitâblar›n› flerh edenler, bu sözünü flöyle aç›kl›yor: Bir zen-
gin, kendi hazînesinin bekçisinden birfley al›rsa, kendisi için bir küçüklük
olmaz.

Sözün k›sas› fludur ki, Fenâ ve Bekâya kavuflmak ve (Vilâyet-i sugrâ) ve
(Vilâyet-i kübrâ)n›n derecelerine yükselmek için, tevhîd-i vücûdî hiç lâz›m
de¤ildir. Tevhîd-i flühûdî lâz›md›r. Ya’nî, var olan› bir bilmek de¤il, bir gör-
mek, Ondan baflkas›n› görmemek lâz›md›r. Böyle görmekle, (Fenâ) hâs›l
olur. Allahü teâlâdan baflka herfley, ya’nî (Mâ-sivâ) unutulur. Bir sâlik, bafl-
dan sona kadar ilerler de, tevhîd-i vücûdî bilgileri kendine hiç gösterilmi-
yebilir. Hattâ, bu bilgilere inanm›yacak gibi olur. Bu fakîre göre, sâliki, bu
bilgiler gösterilmeden ulafld›ran yol, bu bilgilerin gösterildi¤i yoldan dahâ
çabuk ilerletir. Bu yolun sâliklerinin ço¤u, istenilene kavuflurlar. O yolda
olanlar›n ço¤u ise, yar› yolda kal›rlar. Deryây› ararken, bir damla ile avu-
nup kal›r. Asl› ile birleflmifl sanarak, gölgeye tutulurlar. Böylece asla kavu-
flamazlar. Böyle oldu¤unu tecribe ile anlam›fl bulunuyorum. Herfleyin do¤-
rusunu Allahü teâlâ bildirir. Bu fakîr, her ne kadar ikinci yoldan ilerledim
ve tevhîd ma’rifetleri ve ilmleri çok gösterildi ise de, Allahü teâlân›n lutf-
lar› çok oldu¤u için ve sevilenlerin götürülmesi ile ilerledi¤im için, bu yo-
lun vâdilerinden ve çöllerinden lutf ve ihsân ile geçirildim. Büyük lutf ile
gölgelerden atlat›larak asla kavuflduruldum. S›ra, talebe yetifldirme¤e ge-
lince, öteki yolun dahâ çabuk kavufldurdu¤u anlafl›ld›. Bizlere, do¤ru yo-
lu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ bize do¤ru yolu gös-
termeseydi, kendili¤imizden bulamazd›k. Rabbimizin Peygamberleri “aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” do¤ru sözlü olarak gelmifldir.

TENBÎH: Yukar›da yaz›lanlardan anlafl›ld›¤› üzere, birden fazla varl›k
oldu¤u hâlde, ya’nî Allahü teâlâdan baflka varl›k bulundu¤u hâlde, (Fenâ)
ve (Bekâ) elde edilmekdedir ve (Vilâyet-i sugrâ) ve (Vilâyet-i kübrâ) hâ-
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s›l olmakdad›r. Çünki (Fenâ) demek, mâ-sivây› unutmak demekdir. Mâ-si-
vâ yok olmayacakd›r. Bu sözümüz meydânda olan birfleyi bildirmekde ise
de, büyüklerden ço¤u bunu anl›yamam›fld›r. Art›k câhillerin nas›l olaca¤›-
n› düflünmeli. Tevhîd-i flühûdînin tevhîd-i vücûdî oldu¤unu san›yorlar.
Vahdet-i vücûd bilgileri, bu yolda elbette lâz›md›r diyorlar. ‹ki vücûde
inananlara sap›k ve baflkalar›n› da flafl›rt›c› diyorlar. Hattâ bunlardan ço-
¤u, Allahü teâlây› tan›mak, tevhîd-i vücûd bilgileri ile olur san›yorlar.
Mahlûklar›n aynas›nda bir varl›¤› görmek, bu yolun sonuna varmak demek-
dir diyorlar. Hattâ bunlara göre Peygamberimiz “aleyhi ve alâ cemî’i ihvâ-
nihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”, Peygamberlik de-
recelerini temâmlad›kdan sonra, çoklukda ya’nî mahlûklarda vahdeti ya’nî
bir olan varl›¤›, ya’nî Allahü teâlây› görmek derecesine kavufldu. (‹nnâ a’tay-
nâ-kel-Kevser) âyeti, bu makâma erifldi¤ini göstermekdedir dediler. Bu
âyet-i kerîmede meâlen, (Elbette sana çoklukda vahdeti görmek makâm›-
n› verdik) buyuruyor dediler. Öyle san›yorum ki, Kevser kelimesinde, (v)
harfinin, kesret ya’nî çokluk bildiren üç harfin aras›nda bulunmas›ndan, böy-
le anlam›fllard›r. Hâflâ ve kellâ! Peygamberlik makâm›nda böyle bilgiler yok-
dur. Çünki, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” hiçbirfleye
benzemiyen bir varl›¤a inanma¤› emr buyurmufllard›r. Mahlûklar aynas›n-
da görülebilen hiçbir fleyin, O bir varl›kla ilifli¤i olamaz. Bunlar›n hepsi, an-
lafl›labilen ve ölçülebilen fleylerdir. Allahü teâlâ, bu tesavvufculara insâf ver-
sin! Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kendi derecelerinde-
ki terâzî ile ölçme¤e kalk›fl›yorlar. O büyüklerin derecelerini kendi dere-
celeri gibi san›yorlar. A¤›zlar›ndan çok büyük söz ç›kar›yorlar. Fârisî beyt
tercemesi:

Tafl içindeki böcek san›r,
Yer ve gök hep oras›d›r.

diyorlar.

Bu fakîre bafllang›cda böyle bilgiler hâs›l olmufldu. Sonra piflmânl›k,
tevbe ve istigfâr nasîb oldu. O görünenleri, h›ristiyanlar›n putlar› gibi, Al-
lahü teâlâdan uzak buldum. Behâüddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” hazret-
leri buyuruyor ki, (Her görülen ve her iflitilen ve her anlafl›lan, Ondan bafl-
kad›r, kelime-i tevhîd söylerken, LÂ ile birlikde, bunlar›n hepsini yok et-
melidir!). Bunun için, kesretde vahdeti görmek de, nefy edilecekdir. Nefy
edilmesi lâz›m gelen fley, O mukaddes varl›kda bulunamaz. Hâce hazretle-
rinin o sözü, beni bu flühûdden kurtard›. fiühûdün, görmenin zevklerine ba¤-
l› kalma¤a son verdi. ‹lmden cehle ç›kard›. Ma’rifetden hayrete ulafld›rd›.
Allahü teâlâ, o büyük Velîye bizim taraf›m›zdan çok iyilikler versin! Bu sö-
zümle, o büyük rehberin mürîdi oldu¤umu, onun kölesi olmakla fleref-
lendi¤imi bildiriyorum. Do¤rusu, Evliyâdan çok az›, onun gibi söylemifldir.
Müflâhedeleri onun gibi yok eden pek az olmufldur. fiâh-› Nakflibend haz-
retleri, (Behâüddînin bafllang›c›, Bâyezîd-i Bistâmînin sonu de¤il ise, Al-
lahü teâlân›n ma’rifeti ona harâm olsun!) buyurmufldur. Bu sözle ne demek
istedi¤i flimdi anlafl›lmakdad›r. Çünki Bâyezîd, çok yüksek derecelere yük-
seldi ise de, flühûdden ve müflâhededen kurtulamad›. (Sübhânî) çerçevesi-
nin darl›¤›ndan d›flar› ç›kmad›. Behâüddîn-i Buhârî hazretleri ise, bir (LÂ)
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kelimesi ile, bütün müflâhedelerini, gördüklerinin, bulduklar›n›n hepsini yok
etdi. Hepsini Allahü teâlâdan baflka bildi. Bâyezîdin tenzîh sanm›fl oldu-
¤unu, teflbîh bildi. Onun (Bi-çûn) dedi¤ine (Çûn) dedi. Onun kemâl gör-
dü¤ünü, noksanl›k gördü. Bunun için, onun teflbîhden ileri gidemiyen so-
nu, bu büyük hocam›z›n bafllang›c› oldu. Çünki teflbîhden bafllay›p, tenzî-
he vard›. Belki Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerine son günlerinde bu kusûru bil-
dirmifl olacaklard›r ki, (Zikrlerim hep gafletle imifl ve hizmetlerim, ibâdet-
lerim, câhillikle imifl) buyurmufldur. Huzûr, flühûd dediklerinin, gaflet ol-
du¤unu bildirmifldir. Onun huzûr ve flühûd dedikleri, Allahü teâlân›n hu-
zûru de¤ildi. Gölgelerden bir görüntünün huzûru idi. Sonsuz zuhûrlar-
dan biri idi. Bunlara ba¤lanarak, Allahü teâlâdan gâfil kalm›fld›. Çünki Al-
lahü teâlâ, verâlar›n verâs›, ötelerin ötesidir. Z›ller, görüntüler, zuhûrlar,
bu yolun bafllang›c›nda olur ve ilerletme¤e yararlar. Behâüddîn-i Buhârî
hazretleri, (Bu yolun sonunu, bafllang›c›na yerlefldirdik) buyurdu. Bu sö-
zü, tâm yerindedir. Çünki ta bafllang›cda yaln›z bir varl›¤› aramakdad›r. ‹sm-
lere, s›fatlara bakmay›p, ancak zât› özlemekdedir. Bu yüksek yola giren uya-
n›k bir tâlibde bu ni’met, bu kemâle kavuflmufl olan rehberinden saç›larak,
yay›larak hâs›l olur. Tâlib bu kazanc›n› bilse de, bilmese de, hiç de¤iflmez.
Bunun için, nihâyetde kavuflulan dereceler, bu büyüklerin bafllang›c›nda yer-
leflmifl bulunmakdad›r. Bu yolun bafl›nda hâs›l olan, bir varl›¤› özlemek
ni’meti, sâlikde kuvvetlenirse, bât›ndaki bu arzû, zâhirine de ifllerse, mah-
lûklar›n aynas›nda görünen afla¤› müflâhedelerden kurtulur ve teflbîh bil-
gilerinden s›yr›l›r. E¤er o teveccüh kuvvetlenmeyip, yaln›z bât›n›nda kal›r-
sa, çok olur ki, kesretde vahdeti görmek lezzetine tak›l›r. Tevhîd ve ittihâd
zevklerine dalar. Fekat bu yolda, tevhîd müflâhedesi, yaln›z zâhirde kal›r.
Bât›na bulaflmaz. Bât›nlar› ya’nî kalbleri ve rûhlar›, yine bir varl›¤› özlemek-
dedir. Zâhirleri, kesretde vahdeti görmekdedir. Çok olur ki, zâhirlerinde-
ki müflâhede kuvvet bularak, bât›ndaki teveccüh belli olmaz. Yaln›z zâhi-
rin flühûdü bilinir. Bu sat›rlar› yazan fakîr de, bafllang›cda böyle idi. Zâhir-
deki kuvvetli oldu¤undan bât›ndaki yaln›z bir varl›¤a teveccüh belli olma-
m›fld›. Kendimi temâmen (Kesretde vahdet) flühûdüne müteveccih buluyor-
dum. Bir müddet sonra, Allahü teâlâ, bât›ndaki teveccühü de bildirdi.
Bât›na da yard›m eyledi. fiimdiki derecelere kavufldurdu. Bunun için, Al-
lahü teâlâya sonsuz hamd olsun. Bu yolun büyüklerinden birkaç›nda görü-
len tevhîd ma’rifetleri ve afla¤› müflâhedeler de böyledir. Bu büyüklerin hem
zâhirleri, hem de bât›nlar›, bu müflâhedelere ba¤lanmam›fld›r. Bu ma’rifet-
lere tutulmam›fld›r. Baflka yollarda olanlar böyle olmay›p, zâhirleri de,
bât›nlar› da, bu müflâhedelere tutulmufldur. Bu flühûdü, tenzîh ile teflbîhi
birlefldiriyor sanm›fllar, kemâl bilmifllerdir. Fekat, bunlar›n bât›nlar› da, ten-
zîhe inanmakda ise de, baflka fleye tutulmufllar, baflka fley bilmifllerdir.
Tenzîhe inanm›yanlar ve afla¤› müflâhedelerden baflka bir varl›¤a îmân et-
miyenler, mülhiddir, sap›kd›r, sözümüzün d›fl›ndad›rlar. Mahlûklar›n ayna-
s›nda Hak teâlây› müflâhede etme¤i, tesavvufcular kemâl say›yor ve teflbîh
ile tenzîhin birleflmesi diyorlar. Bu fakîre göre, bu müflâhede, Allahü teâ-
lây› müflâhede etmek de¤ildir. Bunlar›n gördükleri, vehm ve hayâl etdik-
leri fleylerdir. Mümkinde gördükleri, Vâcib de¤ildir. Mahlûkda buldukla-
r›, Kadîm de¤ildir. Teflbîhde görünenler, tenzîh de¤ildir. Sak›n tesavvufcu-
lar›n, bofl sözlerine aldanmay›n›z! Hak olm›yan›, hak sanmay›n›z! Bu tesav-
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vufcular, flü’ûrsuz bir hâlde olduklar›ndan özrlü say›l›rlar. Yan›lan mücte-
hid gibi hesâba çekilmezler ise de, bunlara uyanlara acabâ ne yaparlar bi-
lemem. Keflki bunlar› da, yan›lan müctehidlere uyanlar gibi afv etseler! Fe-
kat afv etmezlerse, iflleri çok güç olur.

K›yâs ve ictihâd, islâmiyyetin dört temelinden birisidir. Buna uyma¤a
emr olunduk, evliyân›n keflf ve ilhâmlar›, böyle de¤ildir. Bunlara uyma¤a
emr olunmad›k. ‹lhâm, yaln›z sâhibi için delîldir, huccetdir, seneddir. Bafl-
kalar› için sened de¤ildir. ‹ctihâd ise, her müslimân için huccetdir, sened-
dir. Bunun için müctehid olan âlimlere uymak lâz›md›r. Dînin temelleri-
ni, bu âlimlerin bildirdiklerine uygun olarak ö¤renmelidir. Tesavvufcula-
r›n, bu âlimlerin bildirdiklerine uygun olm›yan sözlerine ve ifllerine uyma-
mak lâz›md›r. Bununla berâber onlara iyi gözle bakarak dil uzatmamal›,
flü’ûrsuz olan sözlerinden saymal›d›r. Aç›k olan yanl›fl ma’nâlar› b›rak›p
do¤ru ma’nâlar ç›karmal›d›r. fiuna çok flafl›l›r ki, tesavvufculardan ço¤u, vah-
det-i vücûd gibi keflf ve ilhâm ile anlafl›lan bilgilere inand›rmak için insan-
lar› zorluyorlar. Onlar›n da, böyle söylemesini istiyorlar. ‹nanm›yanlara
azâb olaca¤›n› bildiriyorlar. Keflki bu bilgileri inkâr etmemeleri için zor-
lasalard›. ‹nkâr edenlere azâb var deselerdi. Çünki îmân baflkad›r, inkâr et-
memek baflkad›r. Bu bilgilere inanmak lâz›m de¤ildir. Fekat inkâr etmek-
den de sak›nmal›d›r. Çünki bu bilgileri inkâr etmek, bu bilgilerin sâhible-
rini inkâr etme¤e gidebilir. Hak yoldaki evliyâya düflmanl›¤a sebeb olabi-
lir. Sözün k›sas›, hak yolda olan Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine gö-
re inanmal› ve hareket etmeli ve tesavvufcular›n keflflerine iyi gözle bak-
mal›d›r. Bu sözlere evet veyâ hay›r demekden sak›nmal›d›r. Afl›r› gitmek-
le geri kalmak aras›ndaki iyi, orta yol da budur. Herfleyin do¤rusunu bil-
diren Allahü teâlâd›r. Ne kadar flafl›l›r ki, tesavvufcu oldu¤unu söyliyen-
ler aras›nda, bu müflâhedelerle doym›yarak, hattâ bu görüflleri afla¤› sana-
rak, dünyâda Allahü teâlây› görüyoruz diyenler ç›km›fld›r. Hiçbirfleye
benzemiyen Vâcib-ül-vücûdü gördüklerini söylüyorlar. Peygamberimizin
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” mi’râc gecesinde bir kerre kavufldu-
¤u ni’mete biz her gün kavufluyoruz diyorlar. Gördükleri nûru, sabâhlar›
tan yerinin a¤armas›na benzetiyorlar. Bu nûrun anlafl›lamayan bir merte-
be oldu¤unu san›yorlar. Tesavvuf yolunun sonu, bu nûrun görünmesine ka-
dard›r diyorlar. Allahü teâlâ, zâlimlerin dedikleri fleylerden çok uzakd›r.
O, çok büyükdür. Bu da yetiflmiyormufl gibi, Allahü teâlâ ile konufldukla-
r›n› bildiriyorlar. Allahü teâlâ böyle buyurdu diye birçok fleyler söylüyor-
lar. Düflmanlar›na, Allahü teâlâ size flöyle böyle yapaca¤›n› bildirdi diyor-
lar. Sevdikleri kimselere de müjdeler veriyorlar. Kimisi de, gecenin üçde
ikisi veyâ dörtde üçü geçdikden sonra, Rabbim ile konufldum, çok fleyler
sordum, cevâblar›n› ald›m diyor. Bunlar›n sözlerinden anlafl›l›yor ki, o
gördükleri nûru Hak teâlâ sanmakdad›rlar. O nûru, Allahü teâlân›n görü-
nüfllerinden bir görünüfl olarak ve z›llerden bir z›l olarak de¤il de, Allahü
teâlân›n zât›, kendisi san›yorlar. Hâlbuki, o nûra Allahü teâlân›n zât› de-
mek, büyük iftirâd›r. Tâm bir sap›kl›k ve z›nd›kl›kd›r. Cenâb-› Hak, ne ka-
dar çok sabrl›d›r ki, böyle iftirâc›lara çeflid çeflid azâblar yapmak için ace-
le etmiyor ve bunlar› yok etmiyor. Allahü teâlân›n ilmi çokdur, hilmi de çok-
dur. Kudreti büyükdür. Afv› da büyükdür. Mûsâ aleyhisselâm›n kavmi, Al-
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lahü teâlây› görmek istedikleri için yok edildiler. Hazret-i Mûsâ “alâ ne-
biyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” Allahü teâlây› görmek isteyince, A’râf
sûresinin yüzk›rkikinci âyetinde meâlen, (Sen beni elbette göremezsin) ce-
vâb›n› ald›. Akl› bafl›ndan gitdi. Bu iste¤inden tevbe etdi.

Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Rabbül’âlemînin mahbûbudur.
Gelmifl ve gelecek bütün varl›klar›n, her bak›mdan en üstünüdür. Mubâ-
rek bedeni ile mi’râca ç›kd›¤› hâlde ve Arfl›, Kürsîyi geçdi¤i ve zemândan,
mekândan d›flar› ç›kd›¤› hâlde ve Allahü teâlây› gördü¤üne Kur’ân-› kerîm-
de iflâretler bulundu¤u hâlde, âlimlerimiz aras›nda görmedi diyenler de var-
d›r. Âlimlerin ço¤u, görmedi demifldir. ‹mâm-› Gazâlî de, görmemifl olma-
s› dahâ do¤rudur buyurmufldur. Bu câhiller ise, bozuk hayâlleri ile hergün
gördüklerini san›yorlar. Hâlbuki islâm âlimleri, Muhammed Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” bir kerre görmesinde sözbir-
li¤ine varamam›fllard›r. Bunlar›n sözlerine dikkat edilirse, iki kimsenin
karfl› karfl›ya konuflduklar› gibi, Allahü teâlâ ile konuflduklar›n› san›yorlar.
Bu da, tâm sap›kl›kd›r. Hâflâ ve kellâ! Kelimeleri yanyana dizerek, birbi-
rinden önce ve sonra s›ral›yarak konuflmak, mahlûk olma¤› gösterir. Alla-
hü teâlâ, böyle konuflmaz. Tesavvuf büyüklerinin sözleri, bunlar› yan›ltm›fl
olacak. Tesavvuf büyükleri de, Allahü teâlâ ile konuflulaca¤›n› bildirmifl-
lerdir. Fekat bu büyükler, Allahü teâlân›n bu sözleri arka arkaya söyledi-
¤ini bildirmiyorlar. Allahü teâlâ, bu kelâm› yaratd› diyorlar. Bu sözleri hiç
yanl›fl de¤ildir. Mûsâ aleyhisselâm›n mubârek a¤açdan iflitdi¤i söz de, Al-
lahü teâlân›n kelâm› idi. Söz mahlûk, Allahü teâlâ hâl›k idi. Yoksa, iki kim-
senin konuflmas› gibi de¤ildi. Cebrâîl aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan iflit-
di¤i kelâm da, böyle idi. Bu kelâmlar da, Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Buna
inanm›yan kâfir ve z›nd›k olur. Allahü teâlân›n kelâm›, (Kelâm-› nefsî) ile
(Kelâm-› lafzî) aras›nda sanki ortakd›r. Araya hiçbirfley kar›flmadan Alla-
hü teâlâ onu yaratmakdad›r. Bundan anlafl›l›yor ki, kelâm-› lafzî de Allah
kelâm›d›r. Buna inanm›yan da kâfir olur. Buras›n› dikkatle okumal›d›r. Bu
aç›klama çok yerde ifle yarayacakd›r. ‹nsan› herfleye kavuflduran Allahü te-
âlâd›r.

Mümkinlerin ya’nî mahlûklar›n vücûdleri ya’nî varl›klar› da, bütün s›-
fatlar› ve kuvvetleri gibi pek za’îfdir. Mümkinin ilmi, Vâcib-i teâlân›n ilmi
yan›nda nedir ki? Mahlûkun kudretinin, ezelî olan kudret yan›nda ne de-
¤eri olabilir? Bunun gibi, mümkinin varl›¤›, Vâcib-i teâlân›n varl›¤› yan›n-
da hiçdir. Bu iki varl›¤a bakan bir kimse, ikisi aras›ndaki ayr›l›¤›n çoklu¤u-
nu görünce flafl›racak ve bu ikisine de varl›k demek acabâ do¤ru mudur?
Yoksa, birisine var demek do¤rudur da, ikincisine, varl›¤a benzedi¤i için mi
var denmifldir diye soracaklard›r. Görmüyor musun? Tesavvufcular›n ço-
¤u ikinci soruya inanarak, mahlûklar›n varl›¤›na, mecâz yolu ile vücûd
demifllerdir.

Mahlûklar›n varl›¤›n› söyliyen, yâ câhil müslimânlard›r. Yâhud, insan-
lar›n en yüksekleridir. ‹nsanlar›n en yüksekleri, Peygamberlerdir “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” ve ümmetleri aras›nda, Peygamberin vilâyetine
kavuflmakla flereflenen, z›l dâirelerinin hepsini geçenlerdir. Herfleyin içi-
ni anl›yamay›p yaln›z d›fllar›n› gören câhiller, Vâcib-i teâlân›n varl›¤› ile,
mümkinlerin varl›¤›n› tâm varl›k san›rlar. Her ikisini mevcûd bilirler. ‹n-
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sanlar›n en yüksekleri keskin görüfllüdür. Bu iki varl›¤›, tâm varl›k bulur-
lar. Vücûdün parçalar›n›n dereceleri aras›ndaki ayr›l›klar›n, vücûdün s›fat-
lar›nda ve i’tibârlar›nda oldu¤unu, özlerinde ve zâtlar›nda olmad›¤›n› söy-
lerler. Böylece, birisi, tâm varl›k, öteki mecâz olarak varl›k olmakdan kur-
tulur. ‹nsanlar›n orta derecede olanlar›, câhillerden üstün ve en yüksek olan-
lardan afla¤› derecelerde olduklar›ndan, mahlûklar›n var olduklar›na inan-
malar› ve bunlar›n vücûdlerine tâm varl›k demeleri çok güçdür. Bunun için-
dir ki, mümkinin varl›¤›, tâm varl›¤a benzedi¤i için, ona mevcûd denilmifl-
dir derler. Güneflde durmufl suya, günefllenmifl su deme¤e benzemekdedir.
Vücûd, onunla bulunmuyor ki varl›¤› do¤ru olsun. Bu tesavvufculardan bir-
kaç› da, mahlûklar›n vücûdü üzerinde birfley söylememifldir. Vücûdleri
vard›r veyâ yokdur diye aç›kça konuflmam›fllard›r. Birkaç› ise, mahlûkla-
r›n vücûdü yokdur dedi. Vâcib-i teâlâdan baflka mevcûd yokdur dediler. Bir-
kaç› da, mahlûklar›n vücûdünü Vâcib-i teâlâdan baflka bilmezler. ‹ki vücûd
birdir de demezler. Birkaç› ise, mahlûklar› Allahü teâlân›n var oldu¤u vü-
cûd ile mevcûddürler dedi ki, bu söz mahlûklar›n ayr›ca vücûdleri yokdur
demekdir.

Mahlûklar›n vücûdü vard›r demek için keskin görüfllü olmak lâz›md›r.
Allahü teâlân›n vücûdü ya’nî varl›¤› yan›nda, mahlûklar›n vücûdünü, bun-
lar görebilir. Keskin görüfllü olanlar, gündüzün, güneflin vücûdü yan›nda y›l-
d›zlar› görürler. Görmesi kuvvetli olm›yanlar ise göremez. Mahlûklar›n vü-
cûdü, gündüz y›ld›zlar›n vücûdü gibidir. Görüflü kuvvetli olanlar görebilir.
Görmesi az olanlar görmekden mahrûm kal›r.

Süâl: Câhillerin görmesi za’îf ve basîretleri, ya’nî kalb gözleri kör oldu-
¤u hâlde, mahlûklar›n vücûdünü nas›l görebiliyorlar. Vâcib-i teâlân›n vü-
cûdünün ›fl›klar›, onlar›n görmesine niçin mâni’ olm›yor?

Cevâb: Câhiller, birfleyi ö¤renmekle anlar. Görmekle anlamaz. Biz bu-
rada ö¤renerek de¤il, görerek anl›yanlar› söylüyoruz. Ö¤renmekle anl›yan-
lar için birfley demiyoruz. Vâcib-i teâlân›n vücûdünün ›fl›klar›, câhillere gö-
re sanki yok gibidir. Bunun için, mahlûklar›n, vücûdünü görme¤e mâni’ ol-
maz. fiöyle de cevâb veririz ki, ›fl›klar›n görünmesi, mahlûklar›n vücûdünü
görme¤e mâni’dir. Mahlûklar›n vücûdünü bilme¤e mâni’ de¤ildir. Çünki bir
fleyi bilmek, çok olur ki, iflitmekle ve baflkalar›na uymakla da hâs›l olur. Dü-
flünmekle ve benzetmekle de bilinebilir. Görüflleri za’îf olanlar da, gündüz-
leri y›ld›zlar›n vücûdünü bilir. Güneflin ›fl›klar›, bu bilgiye mâni’ olmaz. Câ-
hiller, mümkinlerin vücûdünü bilmekdedir. Görmekde de¤ildirler. Çünki
flühûd, ya’nî görmek, kalb gözü ile olur. Bunlar›n basîretleri ya’nî kalb göz-
leri ise, kördür. Görülecek fley, melek de olsa veyâ melekût veyâ ceberût
yâhud lâhut da olsa göremezler.

Mahlûklar›n vücûdü var demekde, câhiller en yüksek âlimler gibidir de-
dik. Baflka birçok yerlerde de onlar gibidirler. Bunun içindir ki, Peygam-
berler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” birçok iflleri câhiller gibi yapmak-
dad›rlar. Herkes ile ve çoluk çocuklar› ile, onlar gibi yaflarlar. ‹nsanlar›n
en iyisinin “aleyhissalâtü vesselâm” çoluk çocu¤una karfl› güzel ifllerini her-
kes bilir. Meselâ birgün, insanlar›n en iyisi “aleyhi ve alâ âlihissalâtü ves-
selâm” hazret-i Hasen ile hazret-i Hüseyni öpdüler. Onlarla sevinçli ve gü-
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ler yüzlü vakt geçirdiler. Orada bulunanlardan birisi, (Yâ Resûlallah! On-
bir o¤lum var. fiimdiye kadar hiçbirisini öpmedim) dedi. Peygamberimiz
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” buyurdu ki, (Bu merhametdir. Kul-
lar›ndan diledi¤ine ihsân eder). En yüksek olanlar, birçok ifllerinde câhil-
lere benzemekdedir. Bu benzeyifl, her ne kadar görünüflde ise de, câhiller,
iflin iç yüzünü anl›yamad›klar›ndan, o büyüklerden fâidelenemiyorlar. O
büyükleri kendileri gibi san›yorlar. Kendilerine benzemiyenlere bak›yor-
lar. Onlar› büyük biliyorlar. Evliyân›n ahlâk› ve iflleri kendilerine benze-
medi¤i için onlar›, huylar›, iflleri ve sözleri kendilerine benziyenlerden
dahâ üstün san›yorlar. Kendilerine benziyen ahlâk ve ifller, Peygamberler-
de bulunsa bile, onlar› dahâ üstün biliyorlar. ‹flitdi¤imize göre, fleyh Ferî-
deddîn-i fiekergenç “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin çocuklar›ndan bi-
ri ölünce, bunu haber ald›¤› zemân, hiç üzülmedi. (Bir köpek yavrusu öl-
müfldür, d›flar› at›n›z!) dedi. ‹nsanlar›n en üstünü olan Muhammed aleyhis-
selâm›n o¤lu ‹brâhîm vefât edince, yan›na gelip a¤lad› ve çok üzüldü ve (Yâ
‹brâhîm! Senin ayr›l›¤›nla çok üzüntüdeyiz) buyurdu. Üzüldüklerini çok
çok bildirdiler. fiimdi düflünelim! fieyh Ferîdeddîn mi dahâ üstündür, yok-
sa Seyyid-ül-befler mi? Câhiller, hayvan gibi oldu¤undan, fleyhin iflini da-
hâ üstün görürler. Onun dünyâya ba¤l› olmad›¤›n› anlarlar. Resûlullah›n
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” iflini ve sözlerini dünyâya ba¤l›l›k sa-
n›rlar. Bu kötü inan›fllar›ndan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z! Bu dünyâ imti-
hân, deneme yeridir. Câhilleri en yükseklere benzetmenin çok fâideleri ve
sebebleri vard›r. (Allahümme erinelhakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu
ve erinel bât›la bât›lan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-befler
“aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ek-
melühâ”). Ya’nî, (Yâ Rabbî! Do¤ruyu bize do¤ru olarak göster ve ona uy-
ma¤› bize nasîb et ve yanl›fl, bozuk olan fleylerin yanl›fl olduklar›n› bize gös-
ter ve onlardan sak›nmam›z› nasîb et! ‹nsanlar›n en üstünü hurmetine bu
düâm›z› kabûl buyur!).

Yine sözümüze dönelim. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” ve onlar›n Eshâb›n›n ve Eshâb›n izinde giden Evliyân›n “r›dvânulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” îmânlar›, önce flühûdî iken, insanlar› Allahü te-
âlâya ça¤›rmak için geriye döndükden sonra, gaybî olmufldur. fiuna benzer
ki, bir kimse gündüz, günefli görür. Güneflin vücûdüne îmân-› flühûdî ile ina-
n›r. Gece olunca, bu îmân-› flühûdîsi, îmân-› gaybî olur. Âlimlerin îmân›, gay-
bî ise de, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” izinde gitdikle-
ri için bu îmân-› gaybîleri, vicdânî ve anlay›fll› olmufldur. Nazârî, teorik ol-
makdan kurtulmufldur. Âlim deyince, âh›ret bilgilerine âlim olan kimse an-
lafl›lmal›d›r. Dünyâ âlimleri anlafl›lmamal›d›r. Çünki dünyâ âlimleri, bütün
mü’minler gibidir. Bütün mü’minlerde bulunan gaybden îmân›n çok dere-
celeri vard›r. Bu îmân›n en yüksek derecesi, Peygamberlere “aleyhimüssa-
levâtü vetteslîmât” uymakla hâs›l olan îmând›r. Ya’nî, Allahü teâlâ flöyle
buyurdu ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” böyle bu-
yurdu diyerek ö¤renilen îmând›r.

Süâl: Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki, istidlâl ile ya’nî akl ile bularak
hâs›l olan îmân, taklîd ile ya’nî baflkas›na uyarak hâs›l olan îmândan dahâ
üstündür. Hattâ, âlimlerin ço¤u, istidlâl îmân›n flart›d›r. Taklîd ile hâs›l olan
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îmân, îmân olmaz buyurmufllard›r. Siz ise, îmân-› taklîdî dahâ üstündür di-
yorsunuz?

Cevâb: Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” taklîd ederek hâ-
s›l olan îmân, îmân-› istidlâlîdir. Çünki o büyükleri taklîd eden kimse,
Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bildirdi¤i her fleyin do¤-
ru oldu¤unu, akl› ile, düflüncesi ile anlam›fld›r. Çünki Allahü teâlân›n, bir
kimsenin sözlerinin do¤ru oldu¤unu bildirmesi için, ona, mu’cizeler verme-
sinden, o kimsenin elbette do¤ru sözlü oldu¤u anlafl›l›r. Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hepsinde mu’cizeler bulundu¤u için, hep-
si do¤ru sözlüdür. Baflkas›na uyarak hâs›l olan îmân›n k›ymetsiz olmas›, ba-
balar›ndan görerek îmân etdikleri içindir. Peygamberlerin “aleyhimüssa-
levâtü vetteh›yyât” do¤ru söylediklerini, bildirdikleri herfleyin do¤ru oldu-
¤unu düflünmeden, yaln›z anadan babadan ve etrâfdan görerek hâs›l olan
îmând›r. Böyle olan îmân-› taklîdî, âlimlerin ço¤una göre k›ymetsizdir.

[H›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin îmânlar› ve komünistlerin, masonlar›n ve
flimdiki türedi ilericilerin îmâns›zl›klar› ve din düflmanl›klar› da, böyle
îmân-› taklîdî gibidir. Hiç k›ymeti ve ehemmiyyeti ve do¤rulu¤u yokdur.
Anadan, babadan ve yald›zl› propagandalardan hâs›l olan yanl›fl ve temel-
siz birer inan›fld›r].

Mant›¤a dayanarak, akl ile, düflünce ile hâs›l olan îmâna gelince, bu yol-
dan îmân elde edilebilir. Fekat elde edenler pekazd›r. Allahü teâlân›n
varl›¤›n› bu yoldan isbât etmekde, mevlânâ Celâleddîn-i Devânî “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” gibi biri dahâ bulundu¤unu bilmiyoruz. Çünki bu, hem
muhakk›kd›r ve hem de sonra gelenlerdendir ve bu yüksek varl›¤› isbât et-
mek için çok u¤raflm›fld›r. Böyle olmakla berâber, ondan sonra gelenlerden
onun yaz›lar›n› aç›klayanlar, onun ileri sürdü¤ü düflüncelerden, olaylardan
yanl›fl veyâ kusûrsuz olan›n› görememifllerdir. Aç›klarken çok fikrleri de-
¤ifldirmek zorunda kalm›fllard›r. Bundan anlafl›l›yor ki, Peygamberleri
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” taklîd etme¤e dayanmadan, yaln›z istid-
lâl ile îmân hâs›l edenlere yaz›klar olsun! Allahü teâlâ, îmân›n nas›l elde edi-
lece¤ini bize gösteriyor. Âl-i ‹mrân sûresinin elliüçüncü âyetinde meâlen,
(Yâ Rabbî! Senin indirdi¤ine inand›k. Resûlüne uyduk. Bizi flâhid olanlar-
la birlikde bulundur!) buyuruldu.

273
‹K‹YÜZYETM‹fiÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi teâlâ aleyh” ya-
z›lm›fld›r. Sâlik kendine yol gösterene ba¤l› olup, baflkalar›na bakmamas›
lâz›m oldu¤u ve rü’yâlara k›ymet verilmemesi bildirilmekdedir:

Bizlere do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ biz-
lere do¤ru yolu göstermeseydi, kendimiz bulamazd›k. Rabbimizin Peygam-
berlerinin her sözü do¤rudur. Lutf ederek bu fakîre gönderdi¤iniz k›ymet-
li mektûb geldi. Bizleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, bunun için size iyi kar-
fl›l›klar versin! Buyuruyorsunuz ki:

Süâl: Tegannî ile okumay› ve dinlemeyi s›k› yasak etdi¤imiz gibi, Mev-
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lidi de yasak edecek miyiz? Hâlbuki mevlid Resûlullah› “sallallahü aley-
hi ve sellem” anlatan ve öven kasîdelerle çeflidli din ve ahlâk bilgisi veren
fli’rlerdir. K›ymetli kardeflimiz Muhammed Nu’mân “rahmetullahi teâlâ
aleyh” ve buradaki sevdiklerimizden birkaç›, Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” efendimizin bu mevlid cem’iyyetlerini çok be¤endiklerini
rü’yâda görmüfllerdir. Mevlid dinlemekden vaz geçmek, bunlara çok güç gel-
mekdedir.

Cevâb: K›ymetli efendim! Rü’yâlar›n k›ymeti olsayd›, rü’yâda görü-
lenlere güvenilseydi, mürîdlerin rehberlere hiç ihtiyâçlar› olmazd›. Allahü
teâlân›n ma’rifetlerine kavuflmak için, tarîkatlerden birine ba¤lanmak lâ-
z›m olmazd›. Çünki her mürîd, rü’yâda gördü¤üne göre, iflini yoluna kor-
du. Yaflay›fl›n›, rü’yâlar›na göre düzenlerdi. Rü’yâlar›, rehberin yoluna
uygun olsun, olmas›n, rehberi be¤ensin be¤enmesin, onlara uyard›. Böy-
le olunca, rehberlik mürîdlik zinciri kopar, her câhil, her ahmak, kendi gö-
rüflüne göre hareket ederdi. Sâd›k olan bir mürîd, rehberi varken, binler-
ce rü’yâya on paral›k de¤er vermez. Akll›, uyan›k olan bir tâlib, pîr ni’me-
tine kavuflmufl iken, rü’yâlar› hayâl sayar, hiçbirini hât›r›na bile getirmez.
Mel’ûn fleytân, güçlü bir düflmand›r. Sona varanlar bile, onun aldatmas›n-
dan korkusuz de¤ildirler. Onun yalanlar›ndan korkmakda, titremekde-
dirler. Sondakiler böyle olunca, yolun bafllang›c›nda ve ortas›nda olanla-
r› art›k anlamal›. Hâlbuki, Allahü teâlâ, sondakileri korumakdad›r. fieytân
bunlar› aldatamaz. Bafllang›cdakiler ve yoldakiler ise böyle de¤ildir. ‹flte bu-
nun için, onlar›n rü’yâlar›na güvenilmez. Düflman›n aldatmas›ndan ko-
runmufl de¤ildirler.

Süâl: Rü’yâda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” görülürse, o
rü’yâ do¤rudur. fieytân›n aldatmas›ndan korunmufldur. Çünki fleytân, onun
flekline giremez. Böyle bildirildi. Onun için, kardefllerimizin rü’yâlar›n›n
do¤ru olmas› lâz›md›r. fieytân›n aldatmas› olmaz de¤il mi?

Cevâb: (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi, [ya’nî Muhyiddîn-i Ara-
bî hazretleri], fleytân, Medîne-i münevverede medfûn bulunan Muhammed
aleyhisselâm›n kendi flekline giremez diyor. Baflka sûretlerde de, Resûlul-
lah olarak görünemez diyenleri kabûl etmiyor. Resûlullah›n “aleyhi ve
alâ âlihissalevâtü vesselâm” kendi fleklini ve hele rü’yâda tan›yabilmek çok
güç olaca¤› meydândad›r. Bunun için, rü’yâlara nas›l güvenilebilir? Âlim-
lerin ço¤unun dedi¤ine uyarak ve Resûlullah›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâ-
tü vesselâm” yüksek flân›na yak›flacak üzere, fleytân›n hiçbir fleklde o Ser-
verin ismi ile görünemiyece¤ini söylersek, o fleklden emrler almak ve onun
be¤enip be¤enmedi¤ini anlamak kolay de¤ildir. Mel’ûn fleytân düflmânl›-
¤›n› burada da gösterebilir. Araya kar›flarak, olm›yan fleyi olmufl gibi gös-
terebilir. Rü’yâ göreni flafl›rt›r. Kendi sözlerini ve iflâretlerini, o fleklin “alâ
sâhibihessalâtü vesselâm” sözleri ve iflâretleri imifl gibi gösterir. Ço¤umu-
zun bildi¤i gibi, birgün Seyyid-ül-befler “aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbissalâ-
tü vesselâm” Eshâb› ile oturuyordu. Kureyflin ileri gelenleri ve kâfirlerin
flefleri orada idiler. Seyyid-ül-befler “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” on-
lara (Vennecmi) sûresini okudu. Onlar›n putlar›n› anlatan âyet-i kerîme-
ye gelince, mel’ûn fleytân putlar› öven birkaç sözü, o Serverin “aleyhi ve alâ
âlihissalâtü vesselâm” sözüne ekledi. Dinleyenler, bunlar› da o Serverin sö-
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zü sand›lar. fieytân›n sözlerini âyet-i kerîmeden ay›ramad›lar. Orada bulu-
nan kâfirler ba¤›rmaya bafll›yarak, Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm”
bizimle sulh yapd›, putlar›m›z› övdü dediler. Orada bulunan müslimânlar
da, okunan sözlere flaflakald›lar. O Server “aleyhissalâtü vesselâm” fleytâ-
n›n sözlerini anlamad›. (Ne oluyorsunuz?) diye sordu. Eshâb-› kirâm, siz
okurken bu sözler de araya kar›fld› dediler. O Server “aleyhi ve alâ âlihis-
salâtü vesselâm” düflünceye dald› ve çok üzüldü. Hemen Cebrâîl-i emîn “alâ
nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” vahy getirdi. O sözleri fleytân›n ka-
r›fld›rd›¤›, bütün Peygamberlerin sözlerine de kar›fld›rm›fl oldu¤unu bildir-
di. Allahü teâlâ, o sözleri âyet-i kerîme aras›ndan ç›kard›. Kendi kelâm›-
n› sapsa¤lam yapd›. Görülüyor ki, o Server “aleyhi ve alâ âlihissalâtü ves-
selâm” hayâtda iken ve uyan›k iken ve Eshâb-› kirâm aras›nda, fleytân-› la’în
o Serverin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” sözüne kendi bozuk fleyle-
rini kar›fld›r›yor ve hiç kimse bunu ay›ram›yor. O Server “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâm” vefât etdikden sonra bir kimse uykuda hisleri çal›flmaz
iken ve yaln›z iken, nas›l olur da, rü’yân›n fleytân›n kar›flmas›ndan korun-
du¤unu ve onun de¤ifldirmedi¤ini anl›yabilir? fiunu da söyliyelim ki, mev-
lid okuyanlar›n ve dinleyenlerin zihnlerinde Resûlullah›n bu iflden râz› ol-
du¤u yerleflmifl bulunmakdad›r. Çünki övülen kimseler, övenleri be¤enir.
Bu düflünce, hayâllerinde yerleflerek, hayâllerindeki flekli, sûreti rü’yâda
görebilirler. Bu rü’yâ do¤ru olmad›¤› gibi, fleytân da kar›flm›fl de¤ildir. fiu-
nu da bildirelim ki, rü’yâlar do¤ru olsa bile, aras›ra göründü¤ü gibi ç›kar.
Meselâ, rü’yâda birisi görülürse, o kimsenin kendisi anlafl›l›r. Do¤ru olan
rü’yâlar, çok olur ki, görüldü¤ü gibi ç›kmaz. Bundan baflka birfley anlamak,
ya’nî ta’bîr etmek lâz›m gelir. Meselâ, rü’yâda Ahmed görülür. Ahmed ile
Mehmed aras›nda s›k› ba¤lant› oldu¤undan, bu rü’yâdan Mehmed anlafl›-
l›r. Bu bildirdiklerimiz gösteriyor ki, oradaki sevdiklerimizin gördükleri
rü’yâlara fleytân kar›flmam›fl olsa bile, bu rü’yâlar›n, görüldü¤ü gibi oldu-
¤u nereden anlafl›l›r? Bunlar› ta’bîr etmek lâz›m olmad›¤› ve baflka fleyle-
ri göstermedikleri nas›l söylenebilir? Demek ki, rü’yâlara k›ymet verme-
melidir. Herfley, insan uyan›k iken vard›r. Bunlar› uyan›k iken görme¤e ça-
l›flmal›d›r. Uyan›k iken görülen, bulunan fleylere güvenilir. Bunlar, ta’bîr et-
mek istemez. Rü’yâda ve hayâlde görülen fleyler de, rü’yâ ve hayâldir.
Oradaki sevdiklerimiz, çok zemândan beri kendi kendilerine yafl›yorlar. Di-
lediklerini yap›yorlar. Fekat, mîr Muhammed Nu’mân›n, büyüklerin yolu-
na uymas› elbette lâz›md›r. Yasak edildikden sonra, bir an bile duraklamak-
dan Allahü teâlâ korusun. E¤er duraklarsa, kime zarar› olur? Yolumuza uy-
gun olmad›¤› için, yasak etmekde s›k› davran›yorum. Yolumuza uym›yan
fley flark›, raks, dans olsun veyâ mevlid, kasîde, gazel okumak olsun birdir.
Her yolun maksûda kavuflduran özel flartlar› vard›r. Bu tarîkde maksada ka-
vuflabilmek, bu iflleri yapmama¤a ba¤l›d›r. Bu yolda ilerlemek istiyenlerin
bu yola uygun olm›yan fleylerden sak›nmas› lâz›md›r. Baflka yollarda yap›l-
d›¤›na bakmamas› lâz›md›r. Behâüddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” buyur-
du ki, (Biz bu ifli yapmay›z ve kötü de bilmeyiz). Ya’nî bu ifl, bizim yolumu-
za uygun olmad›¤› için yapmay›z. Fekat baflka tarîkatlerin büyükleri yap-
d›klar› için, inkâr da etmeyiz. Firûz-âbâd ya’nî Delhi flehri, biz fakîrlerin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” s›¤›na¤›d›r. Bize ba¤l› olanlar›n en
k›ymetlileri oradad›r. Bu yüksek yola uygun olmayan birfleyin orada görül-
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mesi, biz fakîrleri ne kadar üzse yeridir. Bâkî-billah “kuddise sirruh” haz-
retlerinin k›ymetli o¤ullar› oradad›r. Onlara, yüce babalar›n›n yolunu ko-
rumak dahâ çok yak›fl›r. Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” haz-
retleri vefât edince, onun mubârek yolu her tarafda bozulma¤a bafllarken,
o¤ullar› s›ms›k› sar›l›p, bu yolu korudular. De¤ifliklik yapanlara karfl› dur-
dular. Böyle oldu¤unu siz de biliyorsunuz.

Hocam›z Bâkî-billah “kuddise sirruh” hazretlerinin selîm, yumuflak
huylu oldu¤unu yaz›yorsunuz. Evet, bafllang›cda, ba’z› ifllerde melâmîlik yo-
lunu tutarak, kolayl›k gösterirlerdi. Melâmet yolunu benimsiyerek ba’z› fley-
lerde azîmeti b›rak›rd›. [Azîmet, her fleyin en iyisini yapma¤a çal›flmak, izn
verilen fleylerden sak›nmak demekdir.] Son zemânlar›nda bu ifllerin hiçbi-
rini yapmad›lar. Melâmet kelimesini a¤›zlar›na almad›lar. ‹nsâf ederek
söyleyiniz! E¤er kendileri flimdi hayâtda olsa idi, o cem’iyyetinize, toplan-
t›n›za râz› olurlar m› idi? Be¤enirler mi, yoksa be¤enmezler mi idi? Bu fa-
kîr iyi biliyorum ki, hiç izn vermezlerdi. Elbette inkâr ederlerdi. Bunlar› yaz-
makdan maksad›m, iflin do¤rusunu bildirmekdir. Dinleseniz de, dinleme-
seniz de, hiç s›k›lmam ve birfley söylemem. E¤er, k›ymetli o¤ullar› ve ora-
daki sevdiklerimiz, o ifllerden vazgeçmezlerse, onlarla görüflmemiz sona ere-
cekdir. Bafl›n›z› çok a¤r›tm›yay›m. Sonunuz selâmet olsun.

274
‹K‹YÜZYETM‹fiDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Yûsüf-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Çok yükselmek için çal›fl-
mak, yolda görülen fleylere ba¤lan›p kalmamak lâz›m oldu¤u bildirilmek-
dedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm
olsun! ‹yi düâlar›m› bildiririm. Gönderdi¤iniz üç mektûb geldi. Bildirdi¤i-
niz rü’yâlar, hâller ve kerâmetler anlafl›ld›. Son hâlinizin kesretde vahde-
ti görmek oldu¤unu yazarken diyorsunuz ki, (Sona kavuflmak demek, ilk
hâle dönmek demekdir ve yok olmakdan kurtulmak demekdir. Ya’nî bir ku-
lum, yokdan var edilmiflim ve Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aley-
hi ve alâ âlihi ve sellem” hazretlerinin ümmetiyim) diyorsunuz. Bu hâl do¤-
rudur. Önce bildirdi¤iniz hâllerin üstündedir. Fekat yolun sonu baflkad›r.
Bu hâlinizden çok hem de pekçok uzakd›r. Fârisî beyt tercemesi:

Gidilecek yol uzundur pek;
Uygun olmaz kavuflduk demek.

Bundan evvelki mektûbumda yaz›ld›¤› gibi, (Lâ ilâhe illallah) güzel
kelimesini çok söylemek, kesreti görme¤i yok etmek içindir. Allahü teâlâ-
ya hamd ve flükr olsun ki, bu güzel kelimenin bereketi ile, o flühûd sizde kal-
mam›fld›r. Dahâ çok ilerlemek isteyiniz ve bunun için çal›fl›n›z. Yoldaki ço-
cuk e¤lencelerine tak›l›p kalmay›n›z! Allahü teâlâ, yüksek arzûlar› olanla-
r› sever. Dar tevhîd yolundan ç›karak ana caddeye kavuflmuflsunuz. Bu, çok
büyük bir ni’metdir. Eski hâllerinizi düflünmeyiniz! Kesretle kar›fl›k olan
flühûdün lezzetlerini hât›r›n›za getirmeyiniz! Bir zemân›n›z› bu yolda iler-
lemekle geçiriniz. Çok afyon çekenleri gördüm. Afyondan vaz geçmifller-
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di. Onun kötülü¤ünü anlam›fllard›. Çok zemân sonra, afyon içdikleri gün-
leri ve o hâllerdeki zevkleri hât›rl›yarak ve konuflarak, sonunda eski hâl-
lerine döndüler.

Yavrum! Kesret aynalar›nda olan flühûd, insana tatl› gelir. Hiçbir mah-
lûkla ilifli¤i olm›yan flühûd ise, herfleyi unutdurur. ‹nsana hiç tatl› gelmez.
Rehberin yard›m› olmadan bu yolda ilerlemek çok güçdür. K›ymetli kar-
deflim, mevlânâ Ahmed-i Berkîyi oradaki insanlar, zâhir ilmlerinde âlim sa-
n›yorlar. Kendisi de, kendi hâllerini ve arkadafllar›n›n hâllerini bilmiyor.
Çünki bât›n›, hiçbirfleyle ilifli¤i olm›yan flühûd iledir. Bu flühûd ise, herfle-
yi unutdurur. Onun îmân›, gaybden inanan âlimlerin îmân› gibidir. Onun
bât›n›, yüksek yarad›l›fll› oldu¤u için, kesretle kar›fl›k flühûdü istemiyor. Zâ-
hiri de tesavvufcular›n anlamadan söylediklerine ald›rmamakda ve aldan-
mamakdad›r. Onun k›ymetli vücûdü, oradaki kardefllerimiz için büyük
bir ni’metdir. Sizde hâs›l oldu¤unu bildirdi¤iniz hâl, onda çok önce hâs›l ol-
mufldur. O, hâllerini bilse de bilmese de, bu fakîre göre, oralar›n feyz ve be-
reketi mevlânâ Ahmedin vücûdüne ba¤l›d›r “kaddesallahü teâlâ sirre-
hül’azîz”. Oradaki keflf sâhiblerinin bunu anlamam›fl olmalar›na çok flafl›-
l›r. Bu fakîrin bildi¤ine göre, Mevlânân›n büyüklü¤ü günefl gibi meydân-
dad›r ve aç›kdad›r. Dahâ yazarak bafl›n›z› a¤r›tm›yay›m. Son nefesimiz
için düâ buyurman›z› dilerim. Vesselâm.

275
‹K‹YÜZYETM‹fiBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye yaz›lm›fld›r. Kabûl edilip edilmedi-
¤i süâline cevâb vermekde ve islâmiyyet bilgilerini yaymak lâz›m oldu¤u-
nu bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ve Resûlullaha salât ve selâm ederim. Size de iyi
düâlar eylerim. fieyh Hasen ve arkadafllar› iki mektûbunuzu getirdi. Biz-
leri çok sevindirdi. Bir sahîfesinde Hâce Üveysin hâlleri yaz›l› idi. ‹kinci sa-
hîfesinde, kabûl edilip edilmedi¤inizi soruyorsunuz. Bunu okuyunca, sizin
hâlinizi arafld›rd›m. Oradaki insanlar›n size do¤ru koflduklar› ve size s›¤›n-
d›klar› göründü. Sizi, oradaki insanlar›n se’âdete kavuflmalar› için vâs›ta yap-
d›klar› ve o yerleri size ba¤lad›klar› anlafl›ld›. Bunun için, Allahü teâlâya
hamd ve flükr olsun! Bu görüflümüzü, rü’yâ, hülyâ sanmay›n›z! Rü’yâ ve hül-
yâ flübheli olur. ‹kisine de güvenilmez. Bizim yazd›klar›m›z›, gözle görülür,
elle tutulur gibi sa¤lam biliniz!

Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle ve f›kh
hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler ya-
y›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yay-
ma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›-
n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin ba-
fl›, yükselmenin vâs›tas› ve kurtuluflun sebebidir. Çok u¤rafl›n›z! Din ada-
m› olarak ortaya ç›k›n›z! Oradakilere emr-i ma’rûf ve nehy-i münker ya-
parak, do¤ru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetin-
de meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir nasî-
hatdir) buyuruldu. Kalb ile zikr yapmak için size izn verilmifldi. Buna ça-
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l›flman›z da, ahkâm-› islâmiyyeye yap›flman›z ve nefs-i emmârenin azg›n-
l›¤›n› gidermeniz için yard›mc› olur. Bu vazîfenizi de, elden b›rakmay›n›z.
Kendi hâllerinizi ve sevdiklerinizin hâllerini bilmedi¤iniz için üzülmeyiniz.
Hâlleri bilmemek, hiçbirfley ele geçirmemek olaca¤›n› sanmay›n›z! Sevdik-
lerinizin hâlleri, sizin yüksekli¤inizin aynalar›d›r. Sizin hâlleriniz onlara ›fl›k
salmakda ve görünmekdedir. [Gece karanl›kda tafllar›n ayd›nlanmas›, ›fl›k
kayna¤› sâyesinde olur. Ifl›k kayna¤› olmazsa, tafllarda hiçbir fley görünmez.]
fieyh Hasen, sizi durduran direklerden biridir. Sizin k›ymetli yard›mc›-
n›zd›r. E¤er Mâverâ-ün-nehr veyâ Hindistâna gitmek isterseniz, orada ye-
rinizi tutacak fleyh Hasendir. Ona elinizden gelen yard›m› yap›n›z! Onu gö-
zetiniz! Onun, zarûrî olan din bilgilerini, bir ân önce ö¤renip bitirmesi için,
çok u¤rafl›n›z! Onun da Hindistâna gelmesi, hem onun için, hem de sizin için
çok fâideli olur. Allahü teâlâ bizi ve sizi millet-i islâm do¤ru yolunda bu-
lundursun “alâ sâhibihessalâtü vesselâm”! O kardeflimizin alt› aydan be-
ri ilerlemekde oldu¤unu yaz›yorsunuz. Gaybet ve flü’ûrsuz hâllerinde gör-
dü¤ü temiz rûhlar›, flimdi uyan›k iken görüyor diyorsunuz. Yavrum, rûhla-
r› görmek yüksekli¤i göstermez. ‹ster flü’ûrlu görsün, ister flü’ûrsuz görsün,
k›ymetsizdir. Bu yolun birinci ad›m›, Allahü teâlâdan baflka hiçbirfley gör-
memekdir. Dahâ bafllang›cda, (Mâsivâ)dan hiçbirfley düflünmemekdir. Bu
sözümüzle, mahlûklar› Allahü teâlâdan baflka görmemeli ve mâsivâ olarak
bilmemeli demek istemiyorum. Böyle görmek ve bilmek mahlûklar› gör-
mek demekdir. Allahü teâlâdan baflka hiçbirfleyi görmemeli ve bilmeme-
lidir. Bu hâle (Fenâ) denir. Fenâ makâm›, bu yolun konaklar›ndan, dahâ bi-
rinci konakd›r. Fenâ hâs›l olmad›kca hiçbir fleye kavuflulamaz. Fârisî beyt
tercemesi:

Varmad›kca bir kimse Fenâya,
Yol bulamaz hiç o, Kibriyâya.

Bu günlerde yaz›lm›fl olan mektûblar pek k›ymetlidir. Çok fâideli fley-
leri bildirmekdedirler. Mektûblar›n bir kopyesini fleyh Hasen götürdü.
Dikkatle okuyunuz, iyi düflününüz. Vâlidenizin magfireti için düâ istiyor-
sunuz. Gere¤i yap›ld›. Buradakilerin hâllerini fleyh Hasen size genifl bildi-
recekdir. Do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ
âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteh›yyâti vetteslîmâti ekmelühâ”
izinde gidenlere selâm olsun! Bu fakîr ve çocuklar› “kaddesallahü teâlâ sir-
rehül’azîz”, son nefesde selâmetimiz için düâ buyurman›z› dileriz. Vesse-
lâm.

276
‹K‹YÜZYETM‹fiALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, meyân fleyh Bedî’uddîne yaz›lm›fld›r. Kur’ân-› kerîmdeki
muhkem ve müteflâbih olan âyet-i kerîmeleri bildirmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üs-
tünü olan Muhammed aleyhisselâma “aleyhi ve aleyhim ve alâ âlihi ve es-
hâbihittayyibînettâhirîn ecma’în” salât ve selâm olsun! Allahü teâlâ, bizi
ve sizi ilmde râsih olanlardan eylesin!
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Kardeflim! Allahü teâlâ, kendi kitâb›n› ikiye ay›rd›. (Muhkemât) ve
(Müteflâbihât). Bunlardan birincisi, islâmiyyet bilgilerinin ve ahkâm›n›n kay-
na¤›d›r. ‹kincisi, hakîkatlerin ve s›rlar›n hazînesidir. El, yüz, ayak, bald›r,
parmaklar ve parmak uçlar›, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde yaz›l›-
d›r. Bunlar›n hepsi, müteflâbihâtdand›r. Bunlar gibi, Kur’ân-› kerîmdeki sû-
relerin bafl›nda bulunan harfler de müteflâbihâtdand›r. Bunlar›n ne de-
mek oldu¤u, yaln›z (ulemâ-i râsihîn) denilen büyüklere bildirilmifldir.
Âyet-i kerîmedeki (El) kelimesinin, kudret demek oldu¤unu ve (Yüz) ke-
limesinin zât demek oldu¤unu sanmay›n›z! Bunlar çok gizli, derin bilgiler-
dir. En yüksek olanlara bildirilmifldir. Sûrelerin bafl›ndaki (Hurûf-i mukat-
ta’ât) denilen harfler ile ne bildirildi¤i nas›l anlat›labilir? Çünki bunlar›n
her harfi, âfl›k ile ma’flûk aras›ndaki gizli esrâr›n denizleridir. Sevenle sev-
gilinin ince iflâretlerinden örtülü birer iflâretdir. Muhkemât, her ne kadar
Kur’ân-› kerîmin temelleridir. Fekat, bunlar›n meyveleri ve netîceleri olan
müteflâbihât, Kur’ân-› kerîmin maksadlar›, gâyeleridir. Temel, binây› tut-
makdan baflka birfleye yaramaz. Netîceleri, meyveleri elde etmek için vâ-
s›tadan baflka birfley de¤ildir. Bundan dolay›, Kur’ân-› kerîmin özü müte-
flâbihâtd›r. Kur’ân-› kerîmdeki muhkemât ise, bu özün, bu çekirde¤in ka-
bu¤udur. Müteflâbihât, flifre ile, iflâret ile, asl›, özü bildiriyor. Ulûhiyyet mer-
tebesinin inceliklerini haber veriyor. Muhkemât böyle de¤ildir. Müteflâbi-
hât, hakîkatlerdir. Muhkemât ise, müteflâbihât›n yan›nda, o hakîkatlerin sû-
retleri, görünüflleridir. Kur’ân-› kerîmdeki bilgilerin özü ile kabu¤unu ve
hakîkati ile sûretini birlikde elde edebilen âlime (Âlim-i râsih) denir. Zâ-
hir âlimleri, bu ilmlerin yaln›z kabu¤unu ö¤renirler. Yaln›z muhkemât›
bilirler. (Ulemâ-i râsihîn) ise, muhkemât bilgilerini elde etdikden sonra, mü-
teflâbihât ile ne denilmek istenildi¤ini anlarlar. Sûret ile hakîkati, ya’nî muh-
kem ile müteflâbihi birlefldirirler. Fekat, muhkemât› ö¤renmeden ve muh-
kemât›n emrlerini ve yasaklar›n› yapmadan, müteflâbihâte ma’nâ verme-
¤e kalk›flan ve sûreti b›rakarak hakîkati ar›yan kimse, câhildir, hem de ken-
di cehâletini anlam›yan kara câhildir. Do¤ru yoldan ç›km›fld›r da, kendi sa-
p›kl›¤›ndan haberi yokdur. Bu dünyâda sûret ile hakîkatin bir arada bulun-
du¤unu bilmiyor. Bu dünyâ durdukça, hiçbir hakîkat, sûretden ve fleklden
ayr›lmaz. Hicr sûresinin doksandokuzuncu âyetinde meâlen, (Sana yakîn
gelinceye kadar, Rabbine ibâdet et) buyuruldu. Burada yakîn demek,
mevt, ya’nî ölüm oldu¤unu, tefsîr âlimleri bildirmekdedir. Allahü teâlâ, bu
âyet-i kerîmede, ölüm gelinceye kadar ibâdet yap›lmas›n› emr etmekdedir.
Ölüm de, bu dünyân›n sonu demekdir. Çünki hadîs-i flerîfde, (Bir kimse,
ölünce, onun k›yâmeti kopmufl olur) buyuruldu. Âh›ret hayât›nda hakîkat-
ler meydâna ç›kacakd›r. Orada sûretler hakîkatlerden ayr›lacakd›r. Dün-
yâ hayât› baflkad›r. Âh›ret hayât› baflkad›r. Bu iki hayât› birbiri ile kar›fld›-
ran, yâ câhildir veyâ z›nd›kd›r. Z›nd›k, din perdesi alt›nda islâmiyyeti y›k-
ma¤a çal›fl›r. Çünki, islâmiyyetin câhillere olan her emri, âlimlere de ve te-
savvuf yolunun sonuna varanlara da emr edilmifldir. ‹slâmiyyetin emrleri-
ni yapmakda, bütün mü’minler ve âriflerin en yüksek derecede olanlar› ara-
s›nda hiç ayr›l›k yokdur. Tesavvufcular›n câhil olanlar› ve mülhidler ya’nî
z›nd›klar, islâmiyyetin emr ve yasaklar›ndan kendilerini s›y›rmak istiyor-
lar. Bu emrler ve yasaklar, yaln›z câhil kimseler içindir diyorlar. Tesavvuf-
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culara ve tarîkatcilere yaln›z ma’rifet ve hakây›k-› Kur’âniyyeyi ö¤renmek
emr olundu diyorlar. O kadar câhildirler ki, âmirlere, kumandanlara ve dev-
let adamlar›na da yaln›z adâlet ve insâf etmeleri emr olundu. Bunlara
baflka bir ibâdet emr olunmad› diyorlar. ‹slâmiyyet, ma’rifet elde etmek için
lâz›md›r. Ma’rifet elde edenlerin islâmiyyete uymalar›na lüzûm yokdur di-
yorlar. Yukar›daki âyet-i kerîmede yakîn demek, ma’rifetullah demekdir.
Sehl bin Abdüllah-i Tüsterî de böyle demifldir diyorlar. Bu âyet-i kerîme,
(Allahü teâlân›n ma’rifetine kavufluncaya kadar ibâdet ediniz!) demekdir
diyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinden bu âyet-i kerîmedeki yakîne ma’rifetul-
lah diyen olmufl ise de, (Ma’rifetullah elde edinciye kadar, ibâdet zahme-
ti, güçlü¤ü bulunur. Sonra bu güçlük kalmaz) demifllerdir. Yoksa, sonra ibâ-
det etmek kalmaz dememifllerdir. Böyle söylemek, ilhâd, z›nd›kl›k olur.
Bunlara göre, ârifler, ibâdet yapmakla emr olunmad›. Bunlar, gösterifl
için ibâdet ederler. Talebelere, kendilerine uyanlara ö¤retmek için yapar-
lar. Yoksa, ibâdet yapma¤a, ihtiyâclar› yokdur derler. Bu sözlerine herke-
si inand›rmak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin, (Üstâd, münâf›k ve mürâî ol-
mad›kca, talebe ondan birfley ö¤renemez) sözünü ileri sürerler. Bu z›nd›k-
lar›, Allahü teâlâ yok eylesin! Bilmiyorlar ki, âriflerin ibâdete ihtiyâclar›
o kadar çokdur ki, câhillerin ihtiyâc› bunun onda biri kadar bile de¤ildir.
Çünki ârifler, ibâdet etmekle yükselebilirler. Onlar›n ilerlemeleri, islâ-
miyyete uyma¤a ba¤l›d›r. ‹bâdetlerin câhillere k›yâmetde verilecek olan kar-
fl›l›¤›na, ârifler bu dünyâda kavuflmakdad›r. Bundan dolay›, âriflerin ibâ-
det yapmas› dahâ çok lâz›md›r. Bunlar›n islâmiyyete uyma¤a ihtiyâclar› da-
hâ çokdur.

‹slâmiyyetin sûreti ve hakîkati vard›r. Bu ikisine birlikde din denir. Sû-
ret dedi¤imiz dînin bilinen emrleri ve yasaklar›d›r. Hakîkat de, islâmiyye-
tin iç yüzüdür. Kabukla özün her biri, islâmiyyetin parças›d›r. Muhkem ve
müteflâbihden herbiri, islâmiyyetin k›smlar›d›r. Ulemâ-i zâhir, islâmiyye-
tin yaln›z kabu¤unu ö¤renmifllerdir. Ulemâ-i râsihîn “kaddesallahü esrâ-
rehümül’azîz”, islâmiyyetin kabu¤unu ve özünü birlikde elde etmifllerdir.
Sûret ile hakîkati bir araya getirmifllerdir. ‹slâmiyyeti bir insana benzete-
biliriz. Onun da insan gibi, sûret ve hakîkati vard›r. Çok kimseler, onun sû-
retine tutulmufllar, hakîkatine, özüne inanmam›fllard›r. Rehberlerini yal-
n›z do¤ru yolu gösterici ve kalbi temizleyici olarak bilmifllerdir. Bunlar zâ-
hir âlimleridir.

Birçok kimse de, islâmiyyetin yaln›z hakîkatine tutuldular. Fekat, bunu
islâmiyyetin hakîkati bilmediler. ‹slâmiyyet, yaln›z sûretdir ve kabukdur de-
diler. ‹slâmiyyetden baflka bir öz, bir hakîkat vard›r dediler. Bununla be-
râber islâmiyyete tâm uydular. ‹slâmiyyeti elden b›rakmad›lar. Sûreti elden
kaç›rmad›lar. ‹slâmiyyetin bir hükmünü yerine getirmiyene y›k›c› ve sap›k
dediler. Bunlar, Allahü teâlân›n Evliyâs›d›r. Allahü teâlân›n sevgisine dal-
m›fllar. Onun mâ-sivâs›n› unutmufllard›r.

Birçoklar› da, islâmiyyet sûretle hakîkatin ikisine birlikde denir dedi. Öz
ile kabu¤un ikisinin de islâmiyyet oldu¤una inand›. ‹slâmiyyetin hakîkati-
ni b›rakarak yaln›z sûretine sar›lma¤a k›ymet vermediler. Sûret olmadan, yal-
n›z hakîkati elde etmek de tâm olmaz, noksân olur dediler. Hakîkati elde et-
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meden, yaln›z sûrete sar›lan› da müslimân bildiler ve k›yâmetde kurtulaca-
¤›n› söylediler. Ulemâ-i zâhir ve bütün mü’minler böyledir dediler. Sûrete
sar›lmaks›z›n hakîkat elde edilemez dediler. Elde edilir diyenlere z›nd›k ve
sap›k dediler. Bu keskin görüfllü büyüklere göre, görünür görünmez bütün
üstünlükler, hep islâmiyyetin içindedir. ‹lâhî ilm ve ma’rifetler, Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdikleridir. Binlerce flühûd ve müflâhedenin k›ymeti, bir
i’tikâd bilgisi olan, (Allahü teâlâ hiçbirfleye benzemez, hiç kimse taraf›ndan
anlafl›lamaz) sözünün k›ymeti ile bir olamaz. ‹slâmiyyetin hükmlerinden bir
hükmüne uym›yan bir kimsede hâs›l olan hâllere, vecdlere, tecellîlere ve zu-
hûrlara hiç de¤er vermezler. Bunlar›n istidrâc olmas›ndan korkarlar. Böy-
le söyliyenler Allahü teâlân›n hidâyetine kavuflan Ulemâ-i râsihîndir. Ha-
kâ›k-› Kur’âniyye, iflin iç yüzü bunlara bildirilmifldir. ‹slâmiyyetin edeble-
rini gözetdikleri için, islâmiyyetin hakîkatine kavuflmufllard›r. Yukar›da
bildirilen ikinci k›sm, böyle de¤ildir. Bunlar da, hakîkati ar›yor, hakîkate tu-
tulmufl ve islâmiyyetin ahkâm›na, elden geldi¤i kadar sar›lm›fl iseler de, bu
hakîkati islâmiyyetin d›fl›nda biliyorlar. ‹slâmiyyeti, bu hakîkatin kabu¤u sa-
n›yorlar. Bunun için, bu hakîkatin görüntülerinden, z›llerinden bir z›lle
ba¤lan›p kalm›fllard›r. Bu hakîkatin özüne, içyüzüne kavuflamam›fllard›r. Bu-
nun için, bunlar›n evliyâl›¤› bir z›lde kalm›fl, Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n gö-
rüntülerine varabilmifllerdir.

Ulemâ-i râsihînin evliyâl›¤› ise, asldad›r. Asla kavuflduran yolu bul-
mufllard›r. Z›llerin perdelerinin hepsini aflm›fllard›r. Bunlar›n evliyâl›¤›,
Peygamberlerin vilâyetidir “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Öteki Evliyâ-
n›n vilâyeti ise, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” vilâyeti-
nin gölgesidir.

Çok zemândan beri bu fakîr, müteflâbihâtin neyi gösterdi¤ini yaln›z Al-
lahü teâlâ bilir san›yordum. Ulemâ-i râsihîn, yaln›z bunlara îmân eder diyor-
dum. Âlimlerin ve tesavvufcular›n, müteflâbihât için verdikleri ma’nâlar›
uygun bulmuyordum. Örtülebilecek olan ma’nâlar›n bunlar oldu¤unu san-
m›yordum. Meselâ, Ayn-ül-Kuddât-i Hemedânî “rahmetullahi aleyh” hazret-
leri, (Elif lâm mîm)den elem, derd ma’nâs›n› anlam›fld›r. Çünki, aflk ve mu-
habbete elem lâz›md›r. Çok zemân sonra, Allahü teâlâ lutf ederek, ihsân ede-
rek, müteflâbihâtin te’vîlinden ya’nî iflâret etdikleri ma’nâlardan bu fakîre
“rahmetullahi aleyh” az birfley bildirdi. Bu büyük denizden bu miskînin uy-
gun yarat›lm›fl topra¤›na birkaç damla serpildi. Ulemâ-i râsihîne de, müte-
flâbihâtin te’vîlinden, iflâret etdikleri ince bilgilerden çok fleyler ihsân edil-
di¤ini anlad›m. Bize do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! Alla-
hü teâlâ, bize do¤ru yolu göstermeseydi, kendimiz bulamazd›k. Rabbimizin
Peygamberleri hep do¤ru söylemifllerdir. Bildirdi¤iniz rü’yâlar›n ta’bîrini, bu-
lufldu¤umuzda söylerim. Onun yerine ince ma’rifetleri yazd›m. Kusûruma
bakmay›n›z! Size ve do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aley-
hi ve alâ ihvânihissalevâtü vetteslîmâtül ulâ” izinde gidenlere selâm olsun!

_________________

Zikr et zikr, bedende iken cân›n!
Kalbin temizli¤i zikr iledir Rahmân›n!
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277
‹K‹YÜZYETM‹fiYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdül-Hay için yaz›lm›fld›r. (‹lm-ül-yakîn) ve (Ayn-
ül-yakîn) ve (Hakk-ul-yakîn) bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, size herfleyin hakîkatini, do¤rusunu bildirsin! Allahü te-
âlân›n zât›n›, kendisini tan›makda (‹lm-ül-yakîn) demek, Onun kudretini
gösteren âyetleri, alâmetleri görmekdir. Bu âyetleri (Basîret) ile ya’nî
kalb gözü ile görme¤e (Seyr-i âfâkî) derler. Zât-i ilâhînin flühûdü ve huzû-
ru ise, yaln›z (Seyr-i enfüsî) ile ilerlemekde olur. Bu seyr, sâlikin kendin-
de olan ilerlemekdir. Fârisî beyt tercemesi:

Ömür boyu yol alsa,
hep seyr eder kendinde.

Sâlikin kendi d›fl›nda olan müflâhedeleri, Allahü teâlân›n zât›n› bildiren,
iflâretleri, alâmetleri görmekdir. Allahü teâlân›n kendisini müflâhede etmek
demek de¤ildir. Hakâ›k-› Kur’âniyyeyi bilenlerin bafl› ve Âriflerin büyü-
¤ü, islâm dînine yard›m edenlerin önderi olan hâce Ubeydüllah “kuddise
sirruhül akdes” buyurdu ki, (Seyr, ya’nî ilerlemek, iki dürlüdür: Do¤ru üze-
rinde seyr ve dâire üzerinde seyr. Do¤ru üzerinde seyr, uzaklarda dolaflmak-
d›r. Dâire üzerinde seyr ise, yaklaflmakd›r. Bir do¤ru üzerinde seyr, dile¤i
kendi dâiresinin d›fl›nda aramakd›r. Dâire üzerinde seyr ise, kendi kalbi-
nin etrâf›nda dönmekdir ve dile¤i kendinde aramakd›r). Görülüyor ki,
his edilen veyâ Âlem-i misâlde görülen, flekllerden herhangi biri olan ve nûr-
lar, ›fl›klar gerisinde bulunan tecellîler, görünmeler hep (‹lm-ül-yakîn) hâ-
s›l eder. Her ne flekl olursa olsun ve nas›l nûr olursa olsun, renkli nûr olsun,
renksiz nûr olsun, s›n›rl› olsun veyâ sonsuz olsun, bütün dünyây› doldur-
sun veyâ doldurmas›n, nûrlar›n ve flekllerin hepsi, ilm-ül-yakîn içindedir.
Mevlânâ Abdürrahmân-i Câmî “kuddise sirruhüssâmî” hazretlerinin (Le-
me’ât) kitâb›ndaki beytlerden fârisî bir beytin tercemesi:

Ey dost! Seni her yerde arar›m,
Her an senden haberler sorar›m.

beytini aç›klarken buyuruyor ki: (Bu beyt, dostu, âfâkda ya’nî insan›n d›-
fl›nda görme¤i haber veriyor. ‹lm-ül-yakîni bildiriyor). Bu flühûd, mak-
saddan, dilekden haber vermedi¤i için, Onun huzûrunu, ancak iflâretlerle
ve düflüncelerle hâs›l etdi¤i için, atefli bildiren duman›n ve harâretin flühû-
dü gibidir. Bunun için, bu flühûd, ilm-ül yakînden ileri gidemez. (Ayn-ül-
yakîn) bilgisi hâs›l edemez. Sâlikin varl›¤›n› yok edemez.

Ayn-ül-yakîn ise, ilm-ül-yakîn ile bilindikden sonra, Allahü teâlây› mü-
flâhede etmekdir. Bu flühûd, sâlikin varl›¤›n› yok eder. Bu flühûd ço¤al›n-
ca, sâlikin te’ayyünü büsbütün yok olur. Kendi te’ayyününden hiçbirfleyi
müflâhede etmez. Ya’nî kendini müflâhedede fânî olur. Bu (Tâife-i aliyye)
“kaddesallahü teâlâ esrârehüm” aras›nda bu flühûde (‹drâk-i basît) denir.
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(Ma’rifet) de derler. Bu idrâk, câhillerde de, yüksek olanlarda da vard›r. Fe-
kat, birbirlerine benzemez. Yüksek olanlarda mahlûklar›n flühûdü, Alla-
hü teâlân›n flühûdüne mâni’ olmaz. Belki onlar, Allahü teâlâdan baflka hiç-
birfleyi müflâhede etmezler. Câhillerde böyle de¤ildir. Mahlûklar›n flühû-
dü, Hak teâlân›n flühûdüne mâni’ olur. Bu flühûdden haberleri olmaz. Bu-
nu idrâk etmezler. Bu ayn-ül-yakîn, ilm-ül-yakîni örter. Önceden ilm-ül-ya-
kîn de, ayn-ül-yakîni örtüyordu. Bu flühûd hâs›l olunca flaflk›nl›k ve bilgi-
sizlik olur. ‹lm kalmaz. Büyüklerden birkaç› “kaddesallahü teâlâ sirreh” bu-
yurdu ki, (‹lm-ül-yakîn, ayn-ül-yakîni örter. Ayn-ül-yakîn de ilm-ül-yakî-
ni örter). Yine buyurdular ki, (Tâm ma’rifet hâs›l oldu¤unu anlamak için,
kendi s›rr›na bakmak ve orada hiçbir bilgi bulmamak lâz›md›r. Böyle olan
kimsenin ma’rifeti tâmd›r. Ma’rifetin bundan ötesi yokdur). Büyüklerden
birkaç› da “kaddesallahü teâlâ esrârehümül aliyye” buyurdu ki, (Allahü te-
âlây› en çok tan›yan ârifin, Allahü teâlây› bilmesi çok az olur, hayrete dü-
fler. fiafl›r›r kal›r).

(Hakk-ul-yakîn) demek, yakîn ya’nî anlamak kalmad›kdan ve ârif yok
oldukdan sonra, Allahü teâlây› müflâhede etmekdir. Ammâ ârifin Hak te-
âlây› flühûdü, Hak teâlâ iledir “celle ve alâ”. Kendi müflâhedesi de¤ildir. Sul-
tân›n eflyâs›n› ancak kendi vâs›talar› tafl›r. Hakk-ul-yakîn bilgisi, (Bekâ-bil-
lah) makâm›nda hâs›l olur. Hadîs-i kudsîde, (Benimle iflitir ve benimle gö-
rür) buyuruldu ki, bu makâm› göstermekdedir. Sâlikde tâm Fenâ hâs›l ol-
dukdan, Zât-i ilâhîde ve s›fatlar›nda fânî oldukdan ya’nî zâtdan ve s›fatla-
r›ndan baflka herfleyi unutdukdan sonra, Allahü teâlâ sâlike yeni bir vücûd,
varl›k ihsân eder. Onu flaflk›nl›kdan, flü’ûrsuzlukdan kurtar›r. fiü’ûr ve
uyan›kl›k verir. ‹hsân olunan bu varl›¤a (Vücûd-i mevhûb-i Hakkânî) de-
nir. Bu makâmda, ilm-ül-yakîn ile ayn-ül-yakîn birbirini perdelemez, ört-
mez. fiühûd ile birlikde ilm vard›r. ‹lm var iken de, müflâhede etmekdedir.
Ârif bu makâmda kendi te’ayyününü Hak teâlâ sanm›fld›r. Kendisinin
mahlûk olan te’ayyünü oldu¤unu anlamam›fld›r. Çünki, hiçbir mahlûku mü-
flâhede etmemekdedir. Tecelliyât-i sûriyyede kendi te’ayyünlerini ve sûret-
lerini, Hak teâlâ olarak tan›makdad›r. Onlar kendisinin mahlûk olan te’ay-
yünleridir. Bu te’ayyünlerinde fânî olmad›¤› için bunlar›n müflâhedesini, fiü-
hûd-i Hak sanmakdad›r. Bu nerde, o nerde? Toprak için olan nedir, herfle-
yin sâhibi için olanlar nedir?

Câhiller bu sözleri iflitince, (Tecellî-i sûrî) ile (Hakk-ul-yakîn)in birbir-
lerinden baflka olmad›¤›n› san›rlar. Her ikisi de kendini Hak teâlâ sanmak-
d›r. Fekat ârif, Tecellî-i sûrîde kendi sûretine, flekline (Ben) der. Hakk-ul-
yakînde ise, kendi hakîkatine, özüne (Ben) der. Tecellî-i sûrîde Hak teâ-
lây› kendi görür. Bu makâmda ise, Hak teâlây› Hak teâlâ ile görür. Ken-
disi göremez. Görülüyor ki, Tecellî-i sûrîde flühûd sözü bir bak›mdan
söylenebilir. Çünki, Hak teâlâ ancak Hak teâlâ ile görülebilir. Bu da,
hakk-ul-yakîn mertebesindedir. Burada flühûd demek, tâm yerinde olur.
Zemân›m›zdaki birkaç fleyh, bu inceli¤i ve ayr›l›¤› anlamad›klar› için ve ya-
kînlik deyince, maddelerin birbirine yak›n olmas›n› düflündükleri için,
din büyüklerine dil uzat›yorlar. Hakk-ul-yakîni yukarda aç›klad›¤›m›z gi-

– 408 –



bi bildirenleri kötülüyorlar. Allahü teâlây› tan›mak, Tecellî-i sûrîde hâs›l
olur diyorlar. Hâlbuki Tecellî-i sûrî sülûkün ya’nî bu yolculu¤un bafllan-
g›c›nda hâs›l olmakdad›r. Onlar buna hakk-ul-yakîn diyorlar. Hâlbuki
hakk-ul-yakîn, yolun sonunda ele geçebilir. Onlar›n yolun sonunda kavufl-
duklar› ve hakk-ul-yakîn dedikleri, bize yolun bafl›nda Tecellî-i sûrî ola-
rak hâs›l olmakdad›r. Allahü teâlâ, diledi¤ini do¤ru yola kavufldurur. Ves-
selâm.

278
‹K‹YÜZYETM‹fiSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülkerîm-i Sennâmîye yaz›lm›fld›r. Herkese, i’tikâ-
d› düzeltdikden ve ifllerini islâmiyyete uydurdukdan sonra, kalbin selâmet-
de olmas›na çal›flmak lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Karde-
flimin k›ymetli mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi. Dostlar›m›za olan nasîha-
t›m›z fludur: ‹’tikâd›, îmân›, Ehl-i sünnet velcemâ’at âlimlerinin kitâblar›n-
da bildirdi¤ine uygun olarak düzeltmelidir. Allahü teâlâ onlar›n çal›flma-
s›na bol bol iyilikler ihsân eylesin! Bundan sonra farz, vâcib, sünnet, men-
dûb, halâl, harâm, mekrûh, müfltebeh olan f›kh hükmlerini ö¤renmeli, her
ifli bunlara uygun yapmal›d›r. Îmân› ve iflleri düzeltdikden sonra, kalbi
Allahü teâlâdan baflka fleylere tutulmakdan kurtarmak lâz›md›r. Kalbin se-
lâmeti için de, kalbe Allahü teâlâdan baflka hiçbirfleyin düflüncesini getir-
memek lâz›md›r. E¤er bir kimse, bin sene yaflam›fl olsa, kalbine Allahü te-
âlâdan baflka hiçbir düflünce hiçbir zemân gelmemelidir. Bu sözümüz yan-
l›fl anlafl›lmas›n. Kalbde düflünülen fleyler, Allahü teâlâdan baflka bilinme-
meli demek istemiyoruz. Çünki, tevhîdi murâkabe edenlerde de bafllang›c-
da bu hâl hâs›l olur. Bizim dedi¤imiz, kalbe hiçbir zemân, hiçbir düflünce
gelmemelidir. Kalbe hiçbir düflüncenin gelmemesi için, Allahü teâlâdan bafl-
ka herfleyi unutmak lâz›md›r. Öyle unutmal›d›r ki, birfleyi düflünmek için
kendisini zorlasa, düflünemez olmal›d›r. Bu çok k›ymetli ni’mete (Fenâ-i
kalb) denir. Bu, yolun bafllang›c›nda ele geçer. Vilâyetin bütün derecele-
rine bundan sonra kavuflulur. Fârisî beyt tercemesi:

Bir kimsede hâs›l olmazsa Fenâ,
Hak teâlâya yol bulamaz aslâ!

Bu büyük ni’mete kavuflduran yollar›n en k›sas›, Ebû Bekr-i S›ddîkdan
gelen yoldur “rad›yallahü teâlâ anh”. Çünki, bu büyüklerin yolu, Âlem-i
emrden bafllamakdad›r. Kalbden, kalbin sâhibine yol aram›fllard›r. Baflka
tarîkatlerdeki riyâzetler ve mücâhedeler yerine, sünnete yap›flm›fllar,
bid’atden sak›nm›fllard›r. [(Riyâzet) nefsin istediklerini yapmamakd›r.
(Mücâhede), nefsin istemediklerini yapmakd›r.] Behâüddîn-i Buhârî “kud-
dise sirruh” hazretleri buyurdu ki, (Bizim yolumuz, yollar›n en k›sas›d›r).
Lâkin sünnete yap›flmak çok güç birfleydir. Bu büyüklere uyanlara, onla-
r›n yoluna kat›lanlara müjdeler olsun! Mevlânâ Nûreddîn-i Câmî hazret-
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leri buyurdu ki, fârisî beytler tercemesi:

Behâiyye, ne güzel götürücüdür!
Yolcular› gizlice yerine götürür.

Sözlerinin tad› sâliklerin kalbinden,
Halvetde çile çekmek fikrini süpürür.

Bir câhil bu büyüklere dil uzat›rsa,
Cevâb verme¤e de¤mez dersem iyi olur.

Hep arslanlar, bu zincire ba¤lanm›fllard›r,
Kurnaz tilki bu zinciri nas›l kopar›r?

Kâdî Muhammed fierîfin mektûbu geldi. Fakîrlere olan afl›r› sevgisi
anlafl›ld›. Hoflumuza gitdi. Fakîrin düâs›n› kendisine ulafld›r›n›z. Kardefli-
miz fleyh Habîbullah›n k›ymetli mektûbu da geldi. Babas›n›n vefât etdi¤i
yaz›l› idi. Hepimiz Allahü teâlâ için yarat›ld›k. Sonunda Onun huzûruna va-
raca¤›z. Fakîrin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” düâs›n› ulafld›r›p baflsa¤-
l›¤› dileyiniz! Kendisine söyleyiniz ki, düâ ile, Fâtiha ile, istigfâr ile merhûm
babas›na imdâd ve yard›m eylesin! Çünki mezârdaki ölü, denizde bo¤ulmak
üzere olan kimse gibi imdâd bekler. O¤lundan veyâ anas›ndan, babas›ndan,
kardeflinden, arkadafl›ndan gelecek olan bir düây› bekler.

fieyh Ahmedînin bu büyüklerin yoluna kat›ld›¤›n› ve fâidelendi¤ini bil-
diriyorsunuz. Allahü teâlâ, bu do¤ru yolda ilerlemesini nasîb eylesin! Ken-
disi yeni müslimân oldu¤u için, ona fârisî kitâblarda yaz›l› olan Îmân bil-
gilerini ve f›kh hükmlerini ö¤retiniz! Farz, vâcib, sünnet, mendûb, halâl, ha-
râm, mekrûh ve müfltebeh olan fleyleri ö¤rensin ve bunlara göre ifllerini dü-
zeltsin! (Gülistân), (Bostân) kitâblar›n› ö¤renmek ve ö¤retmek, îmân ve f›kh
bilgileri yan›nda, bofluna vakt geçirmek olur. Vesselâm.

279
‹K‹YÜZYETM‹fiDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, molla Hasen-i Kiflmîrîye “rahmetullahi aleyh” yaz›lm›fld›r.
Kendisinin tesavvuf yoluna girmek ve Muhammed Bâkîbillah hazretleri-
nin “kuddise sirruh” sohbet ve hizmetinde bulunmak ni’metine sebeb ol-
du¤u için, ona flükr etmekde, bu arada Allahü teâlân›n, kendilerine verdi-
¤i ni’metleri bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! ‹hsân
ederek, okfl›yarak gönderdi¤iniz k›ymetli mektûbunuzu mevlânâ Mehdî Alî
getirdi. Bizleri çok sevindirdi. Selâmetde olunuz! fieyh Muhyiddîn-i Ara-
bînin “kuddise sirruh” [(Fütûhât) kitâb›n›n beflyüzellisekizinci bâb›nda ve
Abdülvehhâb-i fia’rânînin (El-ye-vâkit vel-cevâhir) kitâb›nda yaz›l› olan]
hilâfetlerinin s›ras›, ömrlerinin s›ras›na göredir sözünün, onun hangi kitâ-
b›nda yaz›l› oldu¤unu soruyorsunuz. K›ymetli kardeflim! Bu yaz›y›, bundan
çok önce (Fütûhât-i mekkiyye) kitâb›nda görmüfldüm. fiimdi çok düflündüm.
Kitâbdaki yerini hât›rl›yamad›m. Yine görürsem inflâallah bildiririm.
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Ni’mete kavuflmakl›¤›ma sebeb oldu¤unuz için, size ne kadar flükr etsem
azd›r. O ihsân›n›z›n karfl›l›¤›n› ödiyemedi¤imi biliyorum. Bugünkü se’âde-
timiz ve kazanc›m›z, hep o ni’metden hâs›l oldu. Bugünkü al›fl veriflimiz, hep
o ihsân›n›zdan meydâna geldi. Sizin o güzel arac›l›¤›n›zla öyle fleylere ka-
vufluldu ki, onlar› çok az kimseler görebilmifldir. Sizin bereketli vâs›tan›z-
la öyle fleyler verildi ki, pekaz kimse onlar›n tad›n› duyabilmifldir. ‹hsânla-
r›n en k›ymetlilerinden o kadar gönderdiler ki, çoklar›na ihsânlar›n en
afla¤›lar›ndan o kadar gelmemifldir. Ahvâlin, makâmlar›n, zevklerin, vecd-
lerin, ulûm ve ma’rifetlerin, tecellîlerin ve zuhûrlar›n hepsini yükselmek için
merdiven gibi önüme serdiler. Yak›nl›k derecelerine ve kavuflmak konak-
lar›na ulafld›rd›lar. Anlatacak söz bulamad›¤›m için, kurb ve vüsûl kelime-
lerini kulland›m. Yoksa, kurb ve vüsûl kelimeleri o makâma yaklaflamaz.
Söz ile, iflâret ile, flühûd ile, hulûl ile, ittihâd ile, keyfiyyet ile, makâm, mer-
tebe demekle, zemân, mekân, ihâta, sereyân, ilm, ma’rifet, cehl, hayret ke-
limeleri ile anlat›lamaz. Fârisî iki beyt tercemesi:

Kuflumdan nas›l haber vereyim sana?
Ankâ ile birlikde yaflar dâimâ!

Ankân›n ad›n› herkes bilir ammâ
Kuflumun ad›n› kimse bilmez aslâ.

Allahü teâlân›n bu ihsânlar›, bu sebebler dünyâs›nda sizin sebebinizle
nasîb oldu. Sizin sebeb olmak ni’metinizle ele geçen bu ihsânlar› saymak,
sizin ni’metinize de flükr etmek olaca¤› için, k›saca yaz›ld›. Böylece, sizin
ni’metinizin flükründen az birfley yap›lm›fl oldu. Size ve do¤ru yolda olan-
lara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”
izinde gidenlere selâm olsun!

280
‹K‹YÜZSEKSEN‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâf›z Mahmûda yaz›lm›fld›r. Bu büyükleri sevmenin bütün
se’âdetlerin sermâyesi oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm
olsun! Önce iyi düâlar›m› bildiririm. Mevlânâ Mehdî Alî ile gönderdi¤iniz
k›ymetli mektûb geldi. Bizleri sevindirdi. Allahü teâlâya hamd olsun ki, fa-
kîrlere olan sevginiz çokdur. Bu sevgi dünyâ ve âh›ret se’âdetlerine kavufl-
duran sebebdir. Ayr›l›k günlerinin uzamas›, bu sevginizi sarsmam›fld›r. ‹ki
fleyi elden kaç›rmamak lâz›md›r: Birincisi, islâmiyyetin sâhibine uymak
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”. ‹kincisi, ba¤l› oldu¤u rehberini “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yaln›z Allah için sevmekdir. Bu iki fley var-
ken, hiç bir fley verilmese, hiç üzülmemelidir. Birgün gelir, elbet verirler.
Fekat, Allah göstermesin, e¤er bu ikisinden birisi sars›l›rsa, hâs›l olan hâl-
leri ve zevkleri istidrâc bilmelidir. Bunlar› harâbl›k ve y›k›m saymal›d›r. Do¤-
ru yol iflte budur. ‹nsan› herfleye kavuflduran ancak Allahü teâlâd›r. Vesse-
lâm.
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281
‹K‹YÜZSEKSENB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sir-
rehül’azîz” yaz›lm›fld›r. Silsile-i aliyye-i S›ddîkiyyeye ba¤lanma¤a flükr et-
mekde, bu yolu övmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Bu bü-
yük ni’metin flükrü hangi dil ile yap›l›r? Allahü teâlâ, biz fakîrleri, îmân›-
m›z›, i’tikâd›m›z› Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin “flekkerallahü teâ-
lâ sa’yehüm” bildirdiklerine göre düzeltdikden sonra, S›ddîkdan gelen
yola sülûk etmekle flereflendirdi. Bizleri, o büyüklerin mensûblar› yapd›.
Bu fakîre göre, bu yolda bir ad›m ilerlemek, baflka yollarda yedi ad›m
ilerlemekden dahâ fâidelidir. Peygamberlere uyarak ve vâris olarak, onla-
r›n kemâlât›na kavuflduran yol ancak bu yüksek tarîkdir. Baflka yollar, vi-
lâyetin kemâlât›n›n sonuna ulafld›r›r. Oradan Peygamberlik kemâlât›na ka-
vuflduran yol aç›lmam›fld›r. Bunun içindir ki, bu fakîr kitâblar›mda ve
mektûblar›mda, bu büyüklerin yolunun, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân”
yolu oldu¤unu yazd›m. Eshâb-› kirâm verâset yolu ile, Peygamberlik kemâ-
lât›ndan çok fleylere kavuflduklar› gibi, bu yolun sonuna varanlar da, onla-
ra uyduklar› için, o kemâlâtdan çok fleylere kavuflurlar. Bu yolun bafl›nda
ve ortas›nda olanlar, sonunda bulunanlar› çok sevdikleri için, (Kifli, sevdi-
¤i ile berâber olur) hadîs-i flerîfindeki müjdeye kavuflurlar. [Bu hadîs-i fle-
rîfi, Abdüllah ibni Mes’ûddan “rad›yallahü teâlâ anh” (Buhârî) ve (Müs-
lim) bildirmekdedir. (Künûz-üd-dekâ›k)da da yaz›l›d›r.] Bu yola girip de,
birfleye kavuflam›yan ve zarar eden kimse, bu yolun edeblerini gözetmiyen
ve yenilikler, reform yapan ve edeblere uymay›p, rü’yâlar›na, hulyâlar›na
uyan kimsedir. Bu kimsenin yoldan ç›kmas›nda, felâkete sürüklenmesin-
de, yolun günâh› nedir? O, rü’yâlar›n›n, hulyâlar›n›n yolunda gitmekdedir.
Türkistân yoluna dönmüfldür. Kâ’be yolundan sapm›fld›r. Elbette hâc› ola-
maz. Fârisî beyt tercemesi:

Korkar›m ki, ey câhil, Kâ’beye varamazs›n!
Kâ’beyi say›klama, Türkistân yolundas›n!

Oradaki sevdiklerimizin ve bu tarîka girenlerin topland›klar› ve çal›fld›k-
lar› bir s›rada sizin oradan ayr›lman›z› iyi görmüyorum. Bundan önce bize
gelmenizi iflâret etmifl idi isem de, bu yolculu¤unuz flartlara ba¤l› idi. fiim-
di de bu flartlar› gözetmelisiniz! Birkaç istihâre yaparak kalbinizde râhat-
l›k, genifllik oldu¤unu iyi anlad›kdan sonra ve yerinize birini oturtarak ora-
daki çal›flmalar›n sars›lmayaca¤› te’mîn edildikden sonra, buraya gelmeniz
do¤ru olabilir. Bu flartlar yap›lmazsa, oradaki çal›flmalar› bozmay›n›z! Tâ-
liblerin toplulu¤unu gevfletmeyiniz! Dahâ çok yazm›yorum. Vesselâm.

_________________

Yüzbin ok ve k›l›nc yapamaz aslâ,
Göz yafl›n›n seher vakti yapd›¤›n›.
Düflman› kaç›ran, süngüleri, çok def’a,
Toz hâline getirir, bir mü’minin düâs›.
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282
‹K‹YÜZSEKSEN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Bedî-uz-zemâna gönderilmifldir. H›z›r “aleyhisselâm” ve ‹l-
yâs “aleyhisselâm” ile buluflma¤› bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Çok ze-
mândan beri, sevdiklerimiz H›z›r “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”
için soruyorlar. Onun için bu fakîre lâz›m olan bilgi verilmedi¤inden cevâb
yazm›yordum. Bugün sabâh vakti toplanm›fld›k. ‹lyâs “aleyhisselâm” ile H›-
z›r “alâ nebiyyinâ ve aleyhimessalevâtü vetteslîmât” rûhânî flekllerde gel-
diler. H›z›r “aleyhisselâm” rûhânî olarak dedi ki, (Biz rûhlar âlemindeniz.
Allahü teâlâ, bizim rûhlar›m›za öyle kuvvet vermifldir ki, insan fleklini al›-
r›z. ‹nsanlar›n yapd›¤› iflleri, bizim rûhlar›m›z da yapar. ‹nsanlar›n yapd›¤›
gibi yürürüz, dururuz, ibâdet ederiz). (Nemâzlar› flâfi’î mezhebine göre mi
k›lars›n›z?) dedim. (Biz islâmiyyete uymakla emr olunmad›k. Kutb-i me-
dâr›n ifllerine yard›m ederiz. Kutb-i medâr flâfi’î mezhebinde oldu¤u için,
biz de onun arkas›nda flâfi’î mezhebine göre k›l›yoruz) dedi. Bu sözünden
anlafl›ld› ki, bunlar›n ibâdetine sevâb yokdur. Yan›nda bulunduklar› kim-
seler gibi ibâdet ederler. ‹bâdetin yaln›z fleklini yaparlar. Bu konuflmadan
da anlad›m ki, vilâyetin kemâlât› flâfi’î mezhebine uygundur. Peygamber-
lik kemâlât›n›n hanefî mezhebine ba¤l›l›¤› vard›r. K›yâmete kadar hiç Pey-
gamber gelmiyecekdir. Bu ümmete bir Peygamber gönderilse idi, hanefî
mezhebine göre ibâdet ederdi. Hâce Muhammed Pârisâ “kuddise sirruh”
hazretlerinin, (Füsûl-i sitte) kitâb›ndaki, (Hazret-i Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aley-
hissalâtü vesselâm” gökden indikden sonra, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe
“rad›yallahü teâlâ anh” mezhebine göre ifl yapar) sözünün ne demek oldu-
¤u flimdi anlafl›ld›. Bu iki büyükden yard›m ve düâ isteme¤i düflündüm. (Al-
lahü teâlân›n lutfüne, ihsan›na, ni’metlerine kavuflan bir kimseye biz ne ya-
pabiliriz?) dedi. Sanki kendilerini aradan çekdiler. Hazret-i ‹lyâs “alâ ne-
biyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” bu konuflmaya hiç kat›lmad›. Birfley
söylemedi. Vesselâm.

283
‹K‹YÜZSEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, sofî Kurbâna yaz›lm›fld›r. Resûlullah›n mi’râc gecesinde Al-
lahü teâlây› görmesi dünyâda olmay›p âh›retde oldu¤u bildirilmekdedir:

Süâl: Ehl-i sünnet âlimleri, sözbirli¤i ile diyor ki, Allahü teâlây› dünyâ-
da kimse görmez. Hattâ, Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤u, (Resûlullah “aley-
hi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” mi’râc gecesinde Allahü teâlây› görme-
di) dediler. Huccet-ül-islâm imâm-› Gazâlî, (Resûlullah›n “aleyhissalâtü ves-
selâm” mi’râc gecesinde Rabbini görmedi¤i dahâ do¤rudur) demifldir. Sen
ise, o Serverin mi’râc gecesinde gördü¤ünü bildiriyorsun. Bunu nas›l aç›k-
lars›n?

Cevâb: O Server “aleyhissalâtü vesselâm” mi’râc gecesinde, Rabbini dün-
yâda görmedi. Âh›retde gördü. Çünki, O Server “aleyhissalâtü vesselâm”
o gece, zemân ve mekân çevresinden d›flar› ç›kd›. Ezeli ve ebedi bir ân bul-
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du. Bafllang›c› ve sonu, bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin, bin-
lerce sene sonra, Cennete gidifllerini ve Cennetde olufllar›n› o gece gördü.
Eshâb-› kirâm aras›nda mal› en çok olanlardan Abdürrahmân bin Avf, Es-
hâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” fakîrlerinden beflyüz se-
ne sonra Cennete girecekdir. Onun beflyüz sene geçdikden sonra Cenne-
te girdi¤ini gördü. Ona, niçin geç kald›¤›n› sordu. ‹flte o makâmdaki gör-
mek, dünyâda görmek de¤ildir. Âh›ret görmesi ile görmekdir. Ehl-i sünnet
âlimleri, dünyâda görülemez buyurdular. Biz ise, âh›retdeki görmekle gör-
dü¤ünü söylüyoruz. Bu görme¤i dünyâda gördü demek de, mecâz olarak
denilmifldir. Dünyâdan gidip gördü¤ü ve yine dünyâya geldi¤i için denilmifl-
dir. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.

284
‹K‹YÜZSEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülkâdir-i Enbâlîye yaz›lm›fld›r. Hâller, vecdler,
Âlem-i emre ba¤l› fleylerdir. Bunlar› bilmek Âlem-i halk ile olur. Bu mek-
tûbda bildirilenler, eski ma’rifetlerdir. Bunlar›n yenisi büyük o¤luna yaz-
d›¤› mektûbda bildirilmifldir:

‹nsan›n bir görünen zâhiri vard›r. Bir de görünmiyen bât›n› vard›r. ‹n-
san›n zâhiri Âlem-i halkdan yap›lm›fld›r. Bât›n› Âlem-i emrdendir. Tesav-
vuf yolunun bafl›nda ve ortas›nda hâller, vecdler, müflâhedeler ve tecellî-
ler hâs›l olur. Bunlar insan›n bât›n› olan Âlem-i emre ba¤l› fleylerdir. Bu yo-
lun sonunda hâs›l olan flaflk›nl›k, cehâlet, acz ve ümmîdsizlik gibi fleyler de,
Âlem-i emre ba¤l›d›r. ‹nsan›n zâhiri kuvvet bulunca, bu da bu fleylerden pay
al›r. Her ne kadar devâml› olmaz ise de, birfleyler hâs›l olur. (Kerîmlerin sof-
ras›ndan topra¤a da bir pay düfler) sözünde oldu¤u gibi, Âlem-i emrde olan-
lardan Âlem-i halka da biraz serpilir. Zâhirin asl ifli, bütün bunlar› bilmek-
dir. Çünki, bât›nda bunlar hâs›l olur. Fekat bunlar› bilmez. Zâhir olmasay-
d›, birfley bilinmez, hâs›l olan fleyler birbirinden ay›rd edilemezdi. Tesav-
vuf yolunda ilerlemenin ve makâmlar›n Âlem-i misâlde iflâretlerle göste-
rilmesi, zâhirin anlamas› içindir. Görülüyor ki, hâller bât›n içindir. Bu hâl-
leri bilmek zâhir içindir. Bundan anlafl›l›yor ki, hâllerini bilen Evliyâ ile hâl-
lerini bilmiyen Evliyâda hâllerin bulunmas› bak›m›ndan ayr›l›k yokdur. Bu
hâlleri bilmek bak›m›ndan fark olabilir. Bunun gibi, bir adam çok ac›k›r,
açl›k dayanam›yacak kadar artar. Adam k›vran›r durur. Bu s›k›nt›lara aç-
l›k dendi¤ini de bilir. Baflka birisi de, böyle açl›kdan k›vran›r. Fekat, bu s›-
k›nt›lara açl›k denildi¤ini bilmez. Bunlar›n ikisinde de açl›k hâli vard›r. Ara-
lar›nda ayr›l›k yokdur. Ayr›l›klar›, yaln›z açl›k denildi¤ini bilmekde ve
bilmemekdedir.

Hâllerini bilmeyenler de ikiye ayr›l›r: Birincileri, hâllerin hâs›l oldu¤u-
nu bilmez. De¤iflik de¤iflik hâller oldu¤unu anlamaz. ‹kincileri, bu de¤iflik-
likleri bilir. Fekat, her bir hâlin ne oldu¤unu bilmez. Bu ikincilere de ilm
sâhibi denir ve irflâd etme¤e elveriflli olurlar. Hâlleri birbirinden ay›rmak,
her rehberin yapaca¤› ifl de¤ildir. Belki, yüzlerce sene geçdikden sonra, bu
ni’mete kavuflan biri bulunabilir. Baflkalar› kendi hâllerini, bu ni’met sâhi-
binden ö¤renirler. Ülül’azm olan Peygamberler “salevâtüllahi teâlâ ve
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teslîmâtühü aleyhim” birbirinden yüzlerce sene sonra gönderilirdi. Ayr›
hükmler, baflka baflka dinler, bunlar ile gönderilirdi. Baflka Peygamberler
“aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” onlar›n dinlerine uyarlard›. Yaln›z onla-
r›n hükmlerini bildirirlerdi. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Herkesin ifli için, yarat›r bir kulunu.

Vesselâm.

285
‹K‹YÜZSEKSENBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullah-i Mankpûrîye yaz›lm›fld›r. Simâ’,
raks ve vecd üzerinde bilgi vermekde, rûhdan aç›klama yapmakdad›r:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kul-
lar›na selâm olsun! Allahü teâlâ, sana herfleyin do¤rusunu düflünen ve
do¤rusunu bulan akl versin ve herfleyin do¤rusunu bildirsin! Vecd ve simâ’
[ya’nî kasîde, ilâhî dinliyerek kendinden geçmek, kimlere fâidelidir? Bun-
lar], hâlleri de¤iflen, her zemânda baflka dürlü olan, bir zemân flü’ûrlu, bir
zemân flü’ûrsuz olan kimseler için fâidelidir. Bunlara (Erbâb-› kulûb) de-
nir. Bunlara Allahü teâlân›n s›fatlar› tecellî eder. Her s›fat›n tecellîsinde bafl-
ka bir hâl al›rlar. Sonsuz olan s›fatlar›n ve ismlerin tecellîleri, te’sîrleri al-
t›nda hâlden hâle dönerler. Hâlleri de¤iflir, dilekleri hep de¤iflir. Bunlar de-
vâml› bir hâlde kalamaz. Zemânlar› de¤iflmeden olamaz. Bir zemân (Kabz)
ya’nî s›k›nt›, baflka zemân (Bast) sevinç içindedirler. Bunlara (‹bn-ül-
vakt) de denir. Hâllerin te’sîri alt›nda ma¤lûbdurlar. Bir zemân yükselir-
ler. Baflka zemân, afla¤› derecelere düflerler.

Tecelliyât-i zâtiyyeye kavuflanlar kalb makâm›ndan yukar› ç›km›fllar, kal-
bin sâhibine varm›fllard›r. Hâllere köle olmakdan kurtulmufllar, hâlleri
verene ulaflm›fllard›r. Bunlar›n vecd ve simâ’a ihtiyâclar› yokdur. Çünki, ze-
mânlar› de¤iflmez. Hâlleri devâml›d›r. Dahâ do¤rusu vaktleri ve hâlleri yok-
dur. Bunlara (Ebül-vakt) ve (Erbâb-üt-temkîn) denir. Bunlar kavuflmufl-
lard›r. Hiç geri dönmezler. Birfley gayb etmezler. Birfley gayb etmiyen,
birfley bulmaz. Evet, sona kavuflanlar aras›nda, vaktleri devâml› oldu¤u hâl-
de, simâ’dan fâidelenenler de vard›r. Bunlar› biraz afla¤›da aç›klayaca¤›z.
‹nflâallahü teâlâ.

Süâl: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlâ ile öyle vak-
tim olur ki, o ânda hiçbir melek ve hiçbir Peygamber bana yaklaflamaz) bu-
yurdu. Bu hadîs-i flerîf vaktin devâml› olmad›¤›n› göstermiyor mu?

Cevâb: Bu hadîs do¤ru ise, âlimlerin ço¤u, burada bildirilen vaktin de-
vâml› oldu¤unu anlam›fllard›r. fiöyle de deriz ki, devâml› olan vaktde ara-
s›ra husûsî hâller de olur. Bu hadîs-i flerîf, bu hâlleri bildirmekdedir.

Süâl: Tegannî dinlemek, bu hâllerin bulundu¤u zemân belki fâideli
olur. Böyle olunca, nihâyete kavuflanlar da, bu hâlleri elde etmek için si-
mâ’a muhtâc olur.

Cevâb: Bu hâller, nemâz k›larken hâs›l olmakdad›r. Nemâz›n d›fl›nda da
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hâs›l olursa, nemâz›n te’sîri iledir. Hadîs-i flerîfde, (Gözümün nûru ne-
mâzdad›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, belki çok seyrek olan bu hâlleri gös-
termekdedir. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Kulun Rabbine en yak›n oldu¤u ze-
mân, nemâzdaki zemân›d›r) buyuruldu. Alak sûresi ondokuzuncu son
âyetinde meâlen, (Secde et, Rabbine yaklafl!) buyuruldu. Allahü teâlâya ya-
k›nl›k çok oldu¤u zemân, baflkalar›n›n bulunmas›, araya kar›flmalar› da o
kadar azal›r. Bu hadîs-i flerîf ve bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, o vakt, ne-
mâzda olan vaktdir. Vaktin devâml› ve kavuflman›n aral›ks›z oldu¤u, tesav-
vuf büyüklerinin söz birli¤inden de anlafl›lmakdad›r. Zünnûn-› M›srî buyu-
ruyor ki, (Geri dönen, yaln›z yoldan dönmüfldür. Kavuflan, geri dönmez).

(Yâd-i dâflt), devâml› huzûr demekdir. Her ân Allahü teâlân›n huzûrun-
da olmakd›r. Bu ni’met, bu yolun büyükleri olan, Hâcegân “kaddesallahü
teâlâ ervâhahüm ve esrârehüm” hazretlerinin yolunda çal›flanlar›n eline geç-
mekdedir. Vaktin devâml› oldu¤unu inkâr etmek, sona varamamay› göste-
rir. Büyüklerden birkaç›, meselâ ibni Atâ ve benzerleri “rahmetullahi te-
âlâ aleyhim ecma’în”, (Allahü teâlâya kavufldukdan sonra, befleriyyet hâl-
lerine dönülebilir) demifldir. Bu sözden, vaktin devâms›zl›¤› anlafl›l›r. Fe-
kat, sözlerine dikkat edilirse, (Dönülebilir) diyorlar. (Dönenler vard›r) de-
miyorlar. Çünki, insanl›k s›fatlar›na dönen hiç olmam›fld›r. Böyle oldu¤u-
nu erbâb› iyi bilir. Buradan anlafl›ld› ki, tesavvuf büyükleri, vâs›l olan›n ge-
riye dönmiyece¤ini sözbirli¤i ile bildirmifldir. Bu sözbirli¤inden ayr›lan
birkaç kifli, dönmek câizdir demifldir.

Sona varanlardan birçoklar› yüksek derecelerden bir dereceye kavufl-
dukdan ve (Cemâl-i ilâhî)yi müflâhede hâs›l oldukdan sonra, kendilerine
so¤ukluk ve gevfleklik hâs›l oluyor. Böylece kavufldurucu mertebelere
yükselmeleri duruyor. Bunlar›n dahâ kavuflduracak konaklar› aflmas› lâz›m-
d›. Yaklafld›ran derecelerin hepsini geçmemifllerdi. Bu so¤uklukla berâber,
yükselmek, yaklaflmak arzûsundad›rlar. ‹flte bu vakt simâ’ bunlara fâide ve-
rir. Harâretlerini, enerjilerini artd›r›r. Simâ’ yard›m› ile yaklafld›r›c› mer-
tebelere yükselir. Sükûnet buldukdan sonra, bu mertebelerden geri döner-
ler. Fekat inerken, o makâmlardaki hâllerini gayb etmezler. Bu vecd, bu bu-
lufl, gayb etdikden sonra olan bulufl de¤ildir. Çünki vuslat›, huzûru hiç
gayb etmezler. Her ân kavuflmufl olduklar› hâlde, kavufldurucu konaklara
yükselmeleri içindir. Sona gelenlerden vâs›l olanlar›n simâ’lar›, vecdleri de
böyledir. Fenâ ve Bekâya kavuflanlara cezbe verirler. Lâkin so¤ukluklar›,
gevfleklikleri oldu¤u için, yüksek konaklara ç›kabilmek için, yaln›z cezbe
ifl göremez. Simâ’ da lâz›m olur.

Tesavvuf büyüklerinden birçoklar› da “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”,
vilâyet derecesine kavufldukdan sonra, nefsleri kulluk makâm›na iner.
Rûhlar›, kendi makâmlar›nda cenâb-› Hakka karfl›d›r. Kulluk makâm›nda
bulunan nefs-i mutmeinneden her zemân rûha yard›m gelir. Rûh bu yard›-
m› ile matlûba âflina olur. Bu büyükler, ibâdetle râhat ederler. Kulluk va-
zîfelerini görmekle sükûnet bulurlar. Yükselmek arzûlar› azd›r. ‹slâmiyye-
te uymak nûru ile parlam›fllard›r. Kalb gözleri, sünnete uymak sürmesi ile
kuvvet bulmufldur. Bunun için, keskin görüfllüdürler. Uzakdan öyle fleyler
görürler ki, yak›nda olanlar onlar› göremez. Yükselmeleri az ise de, nûr-
lar› çokdur. Asl›n nûrlar› ile ayd›nlanm›fllard›r. Bu makâmlar›nda iken
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flânlar›, k›ymetleri büyükdür. Simâ’a, vecde ihtiyâclar› yokdur. Simâ’ yeri-
ne ibâdetlerden istifâde ederler. Asldan ald›klar› nûrlar, yüksek makâm-
lara ç›km›fl gibi fâide verir. Simâ’ ve vecde düflkün olan taklîdciler, bunla-
r›n yüksek flânlar›n› bilmedikleri için kendilerini âfl›k, bunlar› zâhid san›r-
lar. Aflk ve muhabbet yaln›z raksda, vecdde bulunur derler.

Sona kavuflanlardan birçoklar› da vard›r ki, (Seyr-i ilallah) yolculu-
¤undan ve (Bekâ-billah) makâm›na kavufldukdan sonra, bunlara kuvvet-
li cezbe ihsân ederler. Kanca tak›p çeker gibi sürüklerler. Orada so¤ukluk
bulaflmaz. Gevfleklik gelmez. Yükselmek için, flafl›lacak fleylere ihtiyâcla-
r› yokdur. Bunlar›n dar olan halvetlerine simâ’ ve na¤me yanaflamaz. Vecd
ve tevâcüd ile iliflikleri yokdur. Yetiflebilecek en son mertebeye çekilir, ulafl-
d›r›l›rlar. O Servere “aleyhissalevâtü vetteslîmât vetteh›yyât” uymak sâye-
sinde, O Servere “sallallahü aleyhi ve sellem” mahsûs olan makâmdan pay
al›rlar. Böyle kavuflmak ancak (Efrâd) denilen seçilmifllere nasîb olur.
(Kutb)lar da, bu makâmdan pay al›r. Ancak Allahü teâlân›n ihsân› ile, so-
nun sonuna kavuflan bir seçilmifli, bu âleme geri çevirirlerse ve yarad›l›fl-
da uygun olanlar› yetifldirmek vazîfesi buna verilirse, nefsini kulluk makâ-
m›na indirirler. Rûhu, nefsden ayr› olarak, Allahü teâlâya do¤ru olur. ‹fl-
te bu, ferdiyyet kemâllerine sâhibdir. Kutblar›n yetifldirme yetkisine mâ-
likdir. Burada, Kutb dedi¤imiz, (Kutb-i irflâd)d›r. (Kutb-i evtâd) de¤ildir.
Z›l makâmlar›n›n bilgileri ve asl makâmlar›n›n ma’rifetleri kendisine ve-
rilmifldir. Dahâ do¤rusu, onun makâm›nda, ne z›l vard›r, ne de asl vard›r.
Z›lden, asldan ileri geçmifldir. Böyle bir kâmil ve mükemmil çok ender ye-
tiflir. Asrlardan, uzun y›llardan sonra, bir dâne bulunursa, yine büyük
ni’metdir. Herfley onunla nûrlan›r. Onun bir bak›fl›, kalb hastal›klar›n› gi-
derir. Bir teveccühü, be¤enilmiyen kötü huylar› silip süpürür. Urûc makâm-
lar›n›n hepsinden dahâ yukar›ya ç›km›fl kulluk makâm›na inmifldir. ‹bâdet
etmekde râhat bulmufldur. Vilâyet makâmlar›n›n en üstünü olan (Abdiy-
yet) makâm›nda yerleflen seçilmiflleri de vard›r. (Mahbûbiyyet mansa-
b›)na kâbiliyyet de buna verilir. Bu ise, Vilâyet mertebesinin bütün kemâl-
lerini tafl›makda ve da’vet derecesi makâmlar›n›n hepsini içine almakda-
d›r. (Vilâyet-i hâssa)dan ve (Nübüvvet makâm›)ndan pay almakdad›r.
Onun flân›n› flu m›sra’ k›saca bildirmekdedir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bütün güzellerde bulunan, yaln›z sende vard›r!

Bafllang›cda olanlara, vecd ve simâ’ zararl›d›r. Yükselmesine engel olur.
fiartlar›na uygun olsalar da zararl›d›rlar. Simâ’›n flartlar›, bu mektûbun so-
nunda, inflâallah bildirilecekdir. Bunun vecdi bozukdur. Hâl kaplamas› suç-
dur. Hareketleri tabî’îdir. ‹steklerine, nefsinin flehvetleri kar›flm›fld›r. Bafllan-
g›cda olan, mübtedî denilenler, (Erbâb-i kulûb) olm›yanlard›r. Erbâb-i ku-
lûb olanlar yoldakilerdir. Mübtedî ile müntehî aras›nda bulunanlard›r. Mün-
tehî demek, sona varm›fl, (Fânî-fillah) ve (Bâkî-billah) olmufl demekdir.
Bunun da dereceleri vard›r. Kavuflman›n da mertebeleri vard›r. Her derece,
her mertebe, birbirinin üstündedir. Bu mertebeler sonsuzdur. Kavuflmakla
bitmez, tükenmez. Simâ’, yoldakilere ve müntehîlerin birkaç›na fâidelidir.
Bunu, yukar›da bildirmifldik. fiunu da bildirelim ki, Erbâb-i kulûb, simâ’s›z
olamaz demek istemiyoruz. Cezb olunm›yanlar, [çekilmekle flereflenmi-
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yenler], s›k› riyâzetler, a¤›r mücâhedeler yard›m› ile ilerliyebilirler. Simâ’ ve
vecd, yaln›z bunlara yard›mc› olur. Erbâb-i kulûb, meczûblardan ise, cezbe
yard›m› ile ilerlerler. Simâ’ bunlara lâz›m de¤ildir. fiunu da söyliyelim ki, cezb
edilmiyen Erbâb-› kulûb için, simâ’ her zemân fâideli olmaz. Bundan yard›m
görebilmek için flartlar vard›r. Bu flartlar gözetilmezse zararl› olur.

Simâ’›n flartlar›ndan biri, kendini yüksek bilmemekdir. Temâm oldu¤u-
nu san›rsa ilerliyemez. Evet, simâ’ bunu da biraz ilerletirse de sükûn bul-
dukdan sonra, o makâmdan geri iner. Simâ’›n bundan baflka flartlar›, tesav-
vuf büyüklerinin kitâblar›nda, (Avârif-ül-me’ârif) ve benzerlerinde yaz›-
l›d›r. Zemân›m›z tarîkatcilerinin ço¤unda, bu flartlar yokdur. fiimdi yap›l-
makda olan simâ’ ve rakslar›n ve toplant›lar›n zararl› oldu¤u aç›kd›r. Bun-
lar›n ilerletmeleri nerede? Hiç ilerletmezler. Yard›m etmekden çok uzak-
d›rlar. Fâide yerine zarar verirler.

TENBÎH 1: [(Simâ’), ilâhî, mevlid ve kasîde ve Kur’ân-› kerîmi tegan-
nî ile okuyanlar› dinlemek demekdir. (Raks), eli, ayaklar› tempo ile oynat-
mak ve dans demekdir.] Simâ’ ve raks, müntehîlerden birkaç›na da lâ-
z›md›r dedik. Çünki yükselecek çok mertebeleri bulundu¤u için, yolda
say›l›rlar. Eriflilebilecek mertebelere yükselmedikce müntehî olmaz, sona
varm›fl say›lmazlar. Seyr-i ilallah sonuna vard›klar› için, bunlara müntehî
denilmifldir. Bu seyrin sonu, sâlikin mazhar oldu¤u isme kadard›r. Fekat,
bu seyrden sonra, bu ismde ve isme ba¤l› fleylerde de seyr vard›r. Bu ism-
deki ve kavuflanlar›n bildikleri fleylerdeki seyrden sonra, ismin sâhibine va-
r›p, burada Fenâ ve Bekâ hâs›l edince, tâm müntehî olur. Seyr-i ilallah›n
do¤rusu da budur. ‹sme kadar olan seyre de, (Seyr-i ilallah) denilmifl, o mer-
tebede olan Fenâya ve Bekâya da, (Vilâyet) ad› verilmifldir. (Seyr-i fillah)
sonsuzdur denilmesi, Bekâdaki seyr içindir. Bütün konaklar› geçdikden son-
rad›r. Bu seyrin sonsuz olmas› demek, o ismde seyr olunursa ve bu ismde-
ki flü’ûnlar›n herbiri ile ayr› ayr› ahlâklan›rsa, sonuna var›lmaz demekdir.
Çünki, her ismde sonsuz flü’ûnlar bulunmakdad›r. E¤er yükselirken, onu
bu ismden geçirirlerse, bir ad›mda geçebilir ve sonun sonuna varabilir. E¤er
orada yok olursa, çok flerefli olur. Yok e¤er insanlar› yetifldirmek için, ge-
ri indirirlerse, çok büyük üstünlük olur. Bu isme kavuflman›n kolay bir fley
olaca¤›n› sanmamal›d›r. Bu ni’mete kavuflabilmek için, cân fedâ etmek
lâz›md›r. Acabâ kimi bu büyük ni’mete kavufldurmakla flereflendirirler?

Tenzîh ve takdîs san›lan mertebe çok olur ki, teflbîh ve tenkîsdir. Hattâ
çok mertebeler vard›r ki, tenzîh san›l›rlar. Hâlbuki, rûh makâm›ndan da afla-
¤›d›rlar. Arfl›n üstündeki tenzîh gibi görünen de, teflbîh dâiresinin içinde ola-
bilir. Münezzeh olarak [ya’nî mahlûklarla ilgisi olm›yarak] görünen fley, rûh
âleminden olabilir. Çünki Arfl, maddeli, cihetli, ölçülü fleylerin sonudur. Rûh
âlemi, cihetli, ölçülü âlemin d›fl›ndad›r. Çünki rûh, [madde de¤ildir] mekân-
s›zd›r. Bir yere s›¤maz. Rûhun, Arfl›n d›fl›nda oldu¤unu söylemek, seni fla-
fl›rtmas›n. Rûhu kendinden uzak sanma! Aran›z çok aç›k zan etme! Öyle de-
¤ildir. Rûh mekâns›z olmakla berâber, onun için her yer birdir. Arfl›n d›fl›n-
da demekle, baflka fley anlat›lmakdad›r. Oraya varam›yana anlat›lamaz.

[Rûh, radyo dalgalar›na benzetilebilir. Bu dalgalar madde de¤ildir. Yer
kaplamazlar. Böyle olmakla birlikde, her yerde vard›rlar denir. Çünki,
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her yerde bulunan radyoda ses hâs›l ediyorlar].

Tesavvuf büyüklerinden birço¤u, rûh makâm›na var›nca, onu Arfl›n üs-
tünde buluyorlar. Rûhun tenzîhini [ya’nî, maddelere benzememesini], Al-
lahü teâlân›n tenzîhi san›yorlar. Rûh makâm›n›n bilgilerini, ma’rifetlerini,
ince, gizli fleyler zan ediyorlar. Allahü teâlân›n Arfl üstünde istivâs›n› an-
lad›k diyorlar. Hâlbuki onlar›n gördükleri nûr, rûhun nûrudur. Bu fakîr
“kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”de, bu makâm hâs›l olunca, flafl›r›p kal-
m›fld›m. Bereket versin, Allahü teâlân›n yard›m› imdâd›ma yetiflerek, bu
tehlükeden kurtar›lm›fld›m. O nûrun, rûhun nûru oldu¤unu, Allahü teâlâ-
n›n nûru olmad›¤›n› anlam›fld›m. Bize bu do¤ru yolu gösteren Allahü teâ-
lâya hamd olsun! Allahü teâlâ, bize do¤ru yolu göstermeseydi biz onu bu-
lamazd›k. Rûh, mekâns›z oldu¤u için, anlafl›lam›yacak bir mahlûk oldu¤u
için, insan› flafl›rtmakdad›r. Do¤ruyu aç›¤a ç›karan Allahü teâlâd›r. Do¤ru
yolu gösteren ancak Odur.

Bunlardan birkaç›, Arfl›n üstündeki rûhun nûru ile nûrlanarak geri dö-
nerler ve onunla Bekâ hâs›l ederler. Kendilerini, teflbîh ile tenzîhi birlik-
de tafl›yor san›rlar. Bu nûru kendilerinden ayr› bulurlarsa, cem’den sonra
fark, ya’nî birlefldikden sonra ayr›lmak makâm›na kavuflduklar›n› san›rlar.
Tesavvufcular›n böyle yan›lmalar› çok olmufldur. ‹nsan› böyle yan›lmakdan
ve korkulu yerlerden koruyan ancak Allahü teâlâd›r.

Rûh, bu madde âlemine göre, her ne kadar maddesiz ve anlafl›lam›yacak
ise de, hiç anlafl›lam›yana göre anlafl›l›r olmakdad›r. Sanki bu madde âle-
mi ile, hiç maddesiz olan mukaddes varl›k aras›nda bir geçid gibidir. Bunun
için, her ikisine de yak›nl›¤› vard›r. Her iki bak›mdan da incelenebilir. Hiç-
birfleye hiç benzemiyen varl›k ise böyle de¤ildir. Maddeli varl›klar›n, akl›n,
anlay›fl›n, Ona hiçbir ba¤l›l›¤› yokdur. Bundan dolay› sâlik, rûhun bütün ma-
kâmlar›n› geçmedikce, o isme varamaz. Görülüyor ki, önce göklerin her ta-
bakas›n› ve Arfl› geçmek lâz›md›r. Madde âleminden büsbütün ç›kmal›d›r.
Bundan sonra mekâns›z, maddesiz olan (Âlem-i ervâh) mertebeleri de
afl›lmal›d›r. Bundan sonra bu isme var›labilir. Fârisî beyt tercemesi:

Efendi, yükseldim, kavufldum san›yor,
Kendini be¤enmifl, yerinde say›yor.

Allahü teâlâ, mahlûklara benzemekden çok uzakd›r. O ötelerin ötesi, da-
hâ ötesidir. Bu (Âlem-i halk) denilen madde, ölçü âleminin ötesi (Âlem-i
emr)dir. Âlem-i emrin ötesi, ismlerin ve flü’ûnlar›n z›llerinin ve asllar›n›n top-
luca ve ayr› ayr› mertebeleridir. Bu z›l ve asl ve mahlûklar ve ilâhî ve toplu
ve ayr› ayr› bütün mertebelerin ötesinde hakîkî matlûbu aramal›d›r. Böyle ara-
mak ni’metini acabâ kime ihsân ederler? Hangi tâli’liyi bu se’âdetle flereflen-
dirirler? Bu Allahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü te-
âlâ, büyük ihsân sâhibidir. Çok yüksekleri istemelidir. Yolda ele geçenlerle
oyalanmamal›d›r. Bunlar›n ötesini aramal›d›r. Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak, ele geçer mi acabâ?
Yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada!

TENBÎH 2: Sonsuz kavuflmak ve devâml› vakt, ancak mutlak Fenâdan

– 419 –



sonra, Bekâ-billah ile flereflenen kimseye nasîb olur. Bunun (‹lm-i husûlî)si,
(‹lm-i huzûrî)ye dönmüfldür. Bu sözümüzü dahâ aç›kl›yal›m: Bir kimsenin,
kendi d›fl›nda bulunan birfleyi bilmesi için, o fleyin görüntüsünün zihnde hâ-
s›l olmas› lâz›md›r. Görüntü hâs›l olmaks›z›n bilme¤e, (‹lm-i huzûrî) denir.
‹nsan kendisini, ilm-i huzûrî ile bilir. Çünki kendisi, kendi zihninde vard›r.
(‹lm-i husûlî)de, bilinen fleyin görüntüsü zihnde bulundukca, o fley bilinir.
Zihndeki sûret yok olunca, o fley unutulur. Bundan dolay›, ilm-i husûlî de-
vâml› olamaz. ‹lm-i huzûrî böyle de¤ildir. Bilinen fley, hiç unutulmaz. ‹n-
san kendisini, ilm-i huzûrî ile bilmekdedir. Kendisi zihnde hep var oldu¤un-
dan, insan kendini hiç unutmaz. Bekâ-billah, ilm-i huzûrî ile olur. Hiç
unutulmaz. Bunu yanl›fl anlamamal›d›r. Bekâ-billah, kendini Hak bul-
makd›r sanmamal›d›r. Tesavvufculardan birkaç› burada yan›ld›. (Hakk-ul-
yakîn)in böyle oldu¤unu sand›. Öyle de¤ildir. Tâm Fenâdan sonra hâs›l olan
Bekâ-billah›n böyle bilgileri yokdur. Onlar›n söyledikleri hakk-ul-yakîn,
cezbede hâs›l olan Bekâ-billah ile uygundur. Bizim bildirdi¤imiz Bekâ ise
baflkad›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bu flerâb› tatmad›kca, tad›n› anl›yamazs›n!

Görülüyor ki, Bekâ-billah devâml›d›r. Burada unutmak hiç olmaz. Be-
kâ-billah hâs›l olmad›kca devâm olamaz. Çoklar›na ve hele Ebû Bekr-i S›d-
dîkdan gelen yolda olanlara, bu makâma yetiflmeden önce, devâml› görü-
nür ise de do¤rusu, bizim bildi¤imizdir. ‹flin içyüzü, bize bildirilen gibidir.
Herfleyin do¤rusunu ancak Allahü teâlâ bilir. Herkesin dönüflü Onad›r. Geç-
miflde ve gelecekde her hamd, âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâ içindir.
Onun Resûlüne devâml› ve sonsuz düâlar ve selâmlar olsun!

286
‹K‹YÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Emânullaha yaz›lm›fld›r. Kur’ân-› kerîmden ve
hadîs-i flerîflerden ç›kar›lan do¤ru i’tikâd›n, Ehl-i sünnet i’tikâd› oldu¤u bil-
dirilmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâ, sana do¤ru yolu göstersin! ‹yi
bil ki, Allah yolunda bulunmak isteyene, önce lâz›m olan fley, i’tikâd›n› dü-
zeltmekdir. Do¤ru i’tikâd, Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur’ân-› kerîmden ve
hadîs-i flerîflerden ve Eshâb-› kirâmdan ö¤rendikleri, anlad›klar› i’tikâdd›r.
Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin ma’nâs›n› do¤ru anl›yan, do¤ru yolun
âlimleridir. Bunlar da, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimleridir. Bunlar›n anla-
d›¤›, bildirdi¤i ma’nâlara uym›yan herfleye, akla, fikre, hayâle iyi gelse de
ve tesavvuf yolunda keflf ve ilhâm ile anlafl›lsa da, hiç k›ymet vermemeli-
dir. Bu büyüklerin anlad›¤›na uym›yan bilgilerden, bulufllardan Allahü te-
âlâya s›¤›nmal›d›r. Meselâ, ba’z› âyetlerden ve hadîs-i flerîflerden (Tev-
hîd-i vücûdî) anlafl›lmakdad›r. Ba’z›lar›ndan da, ihâta, sereyân, kurb ve
ma’›yyet ma’nâlar› ç›kmakdad›r. Fekat, (Ehl-i sünnet âlimleri), bu âyet-i ke-
rîmelerden ve hadîs-i flerîflerden, böyle ma’nâlar anlamad›. Ya’nî Allahü
teâlân›n bu âlem içinde olmas›n›, mahlûklar› kaplad›¤›n›, bunlarla birleflik
oldu¤unu, kendisinin yak›n oldu¤unu, berâber oldu¤unu anlamad›lar. Böy-
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le olmad›¤›n› söylediler. O hâlde, tesavvuf yolunda ilerliyen bir kimseye böy-
le bilgiler hâs›l olursa, her varl›¤›, bir varl›k olarak görürse, yâhud herfle-
yi bir varl›¤›n kaplad›¤›n›, Allahü teâlân›n zât›n›n, mahlûklara yak›n oldu-
¤unu anlarsa, bu bilginin, görüflün yanl›fl ve tehlükeli oldu¤unu anlamal›-
d›r. Böyle bir yolcu, bu zemân›nda, serhofl gibi bir hâlde oldu¤undan, özr-
lü, suçsuz say›l›rsa da, böyle tehlükeli bilgilerden kurtulmas› için, Allahü
teâlâya yalvarmal›, a¤lamal›, s›zlamal›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi-
¤i do¤ru hâllere, görüfllere kavuflmak için düâ etmelidir. Bu büyüklerin bil-
dirdi¤i do¤ru i’tikâddan k›l kadar ayr› fleylerin gösterilmemesi için Allahü
teâlâya s›¤›nmal›d›r. Demek ki, tesavvuf yolcular›n›n keflflerinin, buluflla-
r›n›n do¤ru olup olmad›klar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” bildirdikleri do¤ru ma’nâlara uygun olup olmamalar›
ile anlafl›l›r. Bu yolculara ilhâm olunan bilgilerin do¤rulu¤u, ancak o do¤-
ru ma’nâlara uymalar› ile belli olur. Çünki, onlar›n bildirdi¤i ma’nâlara uy-
m›yan, her ma’nâ, her bulufl k›ymetsizdir, yanl›fld›r. Çünki her sap›k, her bo-
zuk kimse, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uydu¤unu san›r ve iddi’â e-
der. Yar›m akl›, k›sa görüflü ile, bu kaynaklardan yanl›fl ma’nâlar ç›kar›r.
Do¤ru yoldan kayar. Felâkete gider. Bekara sûresinin yirmialt›nc› âyetin-
de meâlen, (Kur’ân-› kerîmde bildirilen misâller, örnekler, çoklar›n› küfre
sürükler. Çoklar›n› da hidâyete ulafld›r›r) buyuruldu.

Ehl-i sünnet âlimlerinin anlad›klar› ma’nâlar do¤rudur, k›ymetlidir
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Bunlara uym›yanlar k›ymetsizdir.
Çünki bu ma’nâlar›, Eshâb-› kirâm›n ve Selef-i sâlihînin eserlerini inceli-
yerek elde etmifllerdir. O hidâyet y›ld›zlar›n›n ›fl›klar› ile parlam›fllard›r. Bu-
nun için, ebedî kurtulufl bunlara mahsûs oldu. Sonsuz se’âdete bunlar ka-
vufldu. Allah yolunda giden kâfile bunlar oldu. Kurtulufl, ancak Allah yo-
lunda bulunanlar içindir.

‹’tikâd› bunlara uygun olan din âlimlerinden biri, fer’›yyâtda, ya’nî is-
lâmiyyete yap›flmakda gevflek davran›rsa, kusûrlu olursa, buna bakarak,
bütün âlimleri kötülemek yersiz olur. ‹nâdc›l›k olur. Onlar›n do¤ru bilgi-
lerini inkâr etmek, kötülemek olur. Çünki, do¤ru bilgileri bizlere ulafld›-
ran onlard›r. Kurtulufl yolunu, bozuklar›ndan, sap›klar›ndan ay›ran onlar-
d›r. Onlar›n hidâyet ›fl›klar› olmasayd›, bizler do¤ru yolu bulamazd›k.
Do¤ruyu, bozuk olanlardan ay›rmasalard›, bizler taflk›nl›k, azg›nl›k uçu-
rumlar›na düflerdik. ‹slâmiyyeti bozulmakdan koruyan, her yere yayan on-
lar›n çal›flmas›d›r. ‹nsanlar› kurtulufl yoluna kavuflduran onlard›r. Onlara
uyan kurtulur, se’âdete kavuflur. Onlar›n yolundan ayr›lan sap›t›r, herke-
si de sapd›r›r.

‹yi biliniz ki, tesavvuf yolunun sonuna, ya’nî bu yolun konaklar›n›n hep-
sini geçerek, vilâyet derecelerinin sonuna varanlara hâs›l olan i’tikâd,
Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi¤ine tâm uygun olur. Bu do¤ru i’tikâda,
Ehl-i sünnet âlimleri, Kur’ân-› kerîmden, hadîs-i flerîflerden ve Eshâb-› ki-
râmdan alarak, tesavvuf büyükleri ise, keflf veyâ kalblerine ilhâm oluna-
rak kavuflmufllard›r. Evet, ba’z› tesavvuf yolcusuna, yolda iken, tesavvuf
serhofllu¤u ve hâl kaplamas› ile, bu i’tikâdlara uym›yan ba’z› fleyler hâs›l
olmufldur. Fekat, bu hâllerin kaplad›¤› makâmlar› geçip, ilerleyince, nihâ-
yete var›nca, bu uygunsuz fleyler yok olur. E¤er ilerlemeyip, yar› yolda ka-
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l›rlarsa yok olmaz. Bozuk görüfllere saplan›p kal›rlar. Fekat, böyle kalan-
lara k›yâmetde cezâ yap›lmaz. Bunlar, yan›lan müctehidlere benzer. Müc-
tehid, ictihâd yaparken yan›lm›fld›r. Bu ise, keflfinde yan›lmakdad›r.

Tesavvuf yolcular›n›n yan›ld›klar› fleylerden biri, vahdet-i vücûd görme-
leridir. Yukar›da bildirildi¤i gibi, Allahü teâlân›n, mahlûklar› ihâta etdi¤i-
ni, bunlarla berâber oldu¤unu, kendisinin yak›n oldu¤unu san›rlar. Allahü
teâlân›n sekiz s›fat›n›n ayr›ca var olduklar›na inanm›yanlar› olur. Hâlbu-
ki, Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu sekiz s›-
fat›n hâricde, ayr›ca var olduklar›n› bildirmekdedir. Bunlar›n, s›fatlar› in-
kâr etmesi, bu s›fatlar ayna gibi olup, bu aynada, Zât-i ilâhîyi müflâhede et-
dikleri içindir. Aynada birfleye bakan kimse, o fleyi görür. Aynay› görmez.
Bunun gibi, s›fatlar› göremedikleri için bunlar›n hâricde varl›klar›n› kabûl
etmezler. S›fatlar var olsayd› bunlar› görürdük derler. Görülmiyen fleyi, yok-
dur san›rlar. S›fatlar›n hâricde var oldu¤unu söyliyen âlimlere dil uzat›rlar.
Hattâ, bunlara kâfir, müflrik de diyenleri olur. Din âlimlerine, böyle yersiz
dil uzatma¤a kalk›flmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z! Bunlar›, bulundukla-
r› makâmlardan ileri geçirirlerse, böylece flühûdlerini flafl›rtan perdeler
aradan kalkarsa, s›fatlar› ayna sanmakdan kurtularak, onlar› hâricde, ay-
r›ca var olarak görürler. Varl›klar›n› inkârdan vaz geçerler. Âlimlere dil uza-
tamaz olurlar.

Bunlar›n Ehl-i sünnet i’tikâd›na uym›yan bir iflleri de, Allahü teâlân›n
ba’z› fleyleri yaratma¤a mecbûr olaca¤›n› gösteren sözleridir. Her ne kadar,
mecbûrdur demiyorlar, irâde ederse, isterse yarat›r diyorlarsa da, sözlerin-
den, irâde s›fat›na inanmad›klar› anlafl›lmakdad›r. Bu sözleri hiçbir dîne de
uymamakdad›r.

Uym›yan sözlerinden bir baflkas› da, Allahü teâlâ kudret sâhibidir diyor-
lar ve istedi¤ini yapar, istemedi¤ini yaratmaz diyorlarsa da, hep ister, iste-
memesi olmaz diyorlar. Böyle söylemek, Allahü teâlây› yaratmas›nda
mecbûr bilmek demekdir. Hattâ, kudretini inkâr etmek olur. Çünki bütün
din sâhiblerine göre, Allahü teâlân›n kudreti, dilerse yarat›r, dilemezse ya-
ratmaz ma’nâs›na olan kudretdir. Bunlar›n sözünden ise, yapma¤a mecbûr
olan, yaratmamas›na imkân olm›yan bir kudret anlafl›lmakdad›r. Bu sözle-
ri, hükemân›n, felesoflar›n sözüne benziyor. Bunlar›n, elbette ister, isteme-
mesi olamaz diyerek, irâde s›fat›na ma’nâ vermeleri, böylece kendilerini fel-
sefecilerden ay›rmalar› bir ifle yaramaz. Çünki irâde etmek, dilemek, eflid
olan iki iflden birini seçmek demekdir. ‹ki ifl eflid olmazsa, irâde de yok de-
mekdir. Bunlar›n sözünde, lâz›m olmak ve yok olmak taraflar› müsâvî de-
¤ildir.

Bunlar›n uygunsuz ifllerinden biri de, kazâ ve kaderi anlatmalar›d›r.
Burada da, cebre kaymakdad›rlar. Hâkim, mahkûm da olur. Mahkûm, hâ-
kim de olur diyorlar. Allahü teâlây› mecbûr bilmek flöyle dursun, Onu bi-
risine mahkûm bilmek, üzerinde bir hâkim bulunaca¤›n› söylemek, çok çir-
kin bir sözdür.

Ehl-i sünnete uym›yan sözlerinden biri de Cennetde, Allahü teâlâ, an-
cak Tecellî-i sûrî ile görülebilir demeleridir. Bu sözleri, Allahü teâlân›n Cen-
netde görülece¤ine inanmamak demekdir. Sûreti görülebilir demeleri,
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kendi görülemez demekdir. Benzeri görülür demek olur. Allahü teâlâ gö-
rülecek, nas›l oldu¤u anlafl›lam›yacakd›r. Birfleye benzetilemiyecekdir.

Olgun, yüksek insanlar›n rûhlar›na kadîm demeleri, bunlar› ebedî bil-
meleri de, Ehl-i sünnet âlimlerine uymamakdad›r “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”. Çünki âlemlerin hepsi, bütün zerreleri ile birlikde yok
idi. Hepsi sonradan yarat›ld›. Rûhlar da, âlemden bir parçad›r. Allahü te-
âlâdan baflka, herfleye (Âlem) denir.

Görülüyor ki, tesavvuf yolcusunun, iflin iç yüzüne varmadan önce, ken-
di keflf ve ilhâm›na uymasa da, Ehl-i sünnet âlimlerine tâbi’ olmas› lâz›m-
d›r “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Âlimleri hakl›, do¤ru, kendini
yanl›fl bilmelidir. Çünki, Ehl-i sünnet âlimleri, bilgilerini, Peygamberlerden
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alm›fld›r. Bu bilgiler, vahy ile gelmifl olup
sa¤lamd›r. Yanl›fll›kdan, flafl›rmakdan korunmufldur. Bu bilgilere uym›yan
kendi keflfi ve ilhâm› ise yanl›fld›r, bozukdur. Bunun için kendi keflfini, âlim-
lerin sözünün üstünde tutmak, vahy ile inmifl olan sa¤lam bilgilerin üstün-
de tutmak olur. Bu ise, sap›kl›¤›n tâ kendisidir ve zarâr, ziyândan baflka bir-
fley de¤ildir.

Kitâba ve sünnete, ya’nî Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uygun i’ti-
kâd lâz›m oldu¤u gibi, müctehidlerin Kitâb ve sünnetden ç›kard›klar› ah-
kâma, ya’nî islâmiyyete uygun ifllere, ahkâm-› islâmiyyeye uymak lâz›md›r.
Bu ahkâm, halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, müstehab, mekrûh ve flübhe-
li olan ifller demekdir. Bu ahkâm› ö¤renmek de lâz›md›r. [Müslimânlar iki
k›smd›r: Yâ (Müctehid)dir veyâ (Mukallid)dir. Müctehid olm›yan her
müslimâna mukallid denir.] Mukallidlerin, Kitâbdan ve sünnetden, müc-
tehidlerin ç›karm›fl oldu¤u hükmlere uym›yan hükm ç›karmalar› câiz de-
¤ildir. Kendi ç›kard›¤› hükmlere göre yapaca¤› iflleri kabûl olmaz. Her
mukallidin bir müctehide uymas›, ya’nî bir mezhebe girmesi lâz›md›r. Bu-
lundu¤u mezhebin muhtâr olan, ya’nî âlimlerin ço¤unun uydu¤u hükmle-
rine uymal›d›r. Ruhsatdan, izn verilen iflleri yapmakdan sak›nmal›, azîmet
ile amel etmelidir. Kendi mezhebine uymakla berâber, baflka mezheblere
de uyma¤a çal›flmal›d›r. Böylece müctehidlerin sözbirli¤ine uyulmufl olur.
Meselâ, imâm-› fiâfi’î “rahimehullah” abdest al›rken, niyyet etmek farz de-
mifldir. Hanefîler de, abdest al›rken niyyet etmelidir. Bunun gibi, uzvlar› y›-
karken s›ra gözetmek ve birbiri ard›na çabuk y›kamak lâz›md›r. ‹mâm-› Mâ-
lik, abdest uzvlar›n› u¤mak farz demifldir. Elbette u¤mal›d›r. fiâfi’î mezhe-
binde, elin yabanc› kad›na ve kendi zekerine dokunmas› abdesti bozar. Ha-
nefî olan›n eli, kendi zekerine veyâ onsekiz yak›n kad›n›ndan baflka bir ka-
d›na dokununca, abdestini tâzelemelidir. [Hanbelî mezhebinde erkeklerin
avret mahalli, yaln›z zeker ve flercdir. [Bu ikisine sev’eteyn denir.] Di¤er üç
mezhebde olanlar›n, harac (güclük) oldu¤u zemân hanbelî mezhebini tak-
lîd etmeleri lâz›md›r.] Her ifli, dört mezhebe de uygun yapma¤a çal›flmal›-
d›r. [(Mîzân-ül-kübrâ) k›rk›nc› sahîfesi bafl›nda diyor ki, (Her müslimân›n
hilâfdan kurtulmas›n›n, ya’nî dört mezhebe de uygun ibâdet etmesinin en
iyi yol oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir).]

‹’tikâd› ve ameli do¤rultdukdan, bu iki kanad› ele geçirdikden sonra, Al-
lahü teâlâya yaklafld›ran [ya’nî sevgisine kavuflduran] yolda ilerlemek s›-
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ras› gelir. Zulmânî ve nûrânî konaklar› aflma¤a bafllanabilir. Fekat flunu iyi
bilmelidir ki, böyle konaklar› aflarak yükselebilmek ancak, yolu bilen,
yolu gören, yol gösteren, kâmil (yetiflmifl) ve mükemmil (yetifldirebilen) bir
rehberin teveccühü ve tesarrufu ya’nî idâre etmesi ile olabilir. Bunun ba-
k›fllar›, kalb hastal›klar›na flifâ verir. Onun teveccühü, ya’nî kalbini bir kim-
seye çevirmesi, kötü, çirkin huylar› insandan siler, süpürür. Bunun için ön-
ce, bir rehber aran›r. Allahü teâlâ, lutf ve ihsân ederek, bunu tan›t›rsa, bu-
nu tan›ma¤› en büyük ni’met bilmelidir. Ondan ayr›lmamal›d›r. Ona ve bü-
tün emrlerine uyulur. Abdüllah-i Ensârî buyuruyor ki, (Yâ Rabbî! Dost-
lar›n› nas›l yapd›n ki, onlar› tan›yan, sana kavufluyor. Sana kavuflam›yacak-
lar, onlar› tan›yam›yor). Kendi arzû ve isteklerinden geçer. Onun istekle-
rine uyar. Hiçbir iste¤i kalmaz. Ona tâbi’ olma¤a cânla, baflla u¤rafl›r.
Se’âdetini, onun emrlerini yapmakda bilir. Uydu¤u rehber de, isti’dâd›na
elveriflli olan vazîfeyi, buna emr eder. Zikri veyâ teveccühü, yâhud murâ-
kabeyi iflâret eder. Yaln›z sohbetin kâfi olaca¤›n› anlarsa, yaln›z bunu
emr eder. Bir kâmil ve mükemmilin sohbeti ele geçerse, tesavvuf yolunda
ilerleten flartlar›ndan hiçbir flarta, art›k lüzûm kalmaz. Tâlibin hâline uy-
gun gördü¤ünü, ona emr eder. fiartlardan ba’z›s›nda kusûru olursa, onun
sohbeti, bu eksiklikleri temâmlar. Teveccühü, kusûrlar›n› giderir. Böyle bir
sohbet ile flereflenemiyen bir kimse, e¤er murâdlardan, seçilmifllerden
ise, onu çekerler. Sonu olm›yan lutflarla, onun iflini bitiriverirler. Kendi-
sine lâz›m olan her flart›, her edebi ona bildirirler. Tesavvuf yolunda iler-
lemesi için, eski büyüklerden ba’z›s›n›n rûhlar›n› ona rehber, vâs›ta yapar-
lar. Çünki, Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi flöyledir ki, bu yolun konak-
lar›n› aflabilmek için, büyüklerin rûhlar›n› vâs›ta, sebeb k›lm›fld›r. Bu kim-
se, e¤er mürîdlerden ise, bunun ifli, rehbersiz tehlükeli olur. Rehber bulun-
c›ya kadar, rehbere kavufldurmas› için, Allahü teâlâya yalvarmal›d›r. Te-
savvuf yolunda gözetilmesi lâz›m olan flartlar› da ö¤renmesi ve bunlara ri’â-
yet etmesi lâz›md›r. Bu flartlar›n en baflda geleni, nefse uymamakd›r. Bu da,
vera’ ve takvâ ile olur. Vera’ ve takvâ, harâmlardan sak›nmak demekdir.
Harâmlardan sak›nabilmek için, mubâhlar›n lüzûmundan fazlas›n› terk et-
melidir. Çünki mubâhlar›, [ya’nî yasak olm›yan fleyleri], alabildi¤ine yapan
kimse, flübheli olanlar› iflleme¤e bafllar. Bunlar ise, harâma yak›nd›r, ya’nî
harâm ifllemek ihtimâli çok olur. Uçurum kenâr›nda yürüyen, içine düfle-
bilir. Demek ki, harâmdan sak›nabilmek için, mubâhlar›n fazlas›ndan kaç-
mak lâz›md›r. Bu yolda ilerlemek için vera’ sâhibi olmak flartd›r dedik. Çün-
ki insan›n iflleri, iki fleyden biridir: Yâ emr edilen fleydir, yâhud yasak
edilmifl fleylerdendir. Melekler de, emr edilen fleyleri yapmakdad›r. Bunu
yapmak, insan› ilerletseydi, melekler de, terakkî ederdi. Meleklerde, ya-
sak edilen fleyden sak›nmak yokdur. Çünki onlar, yasaklar› yapm›yacak
fleklde yarat›lm›fld›r. Yasaklar› iflleyemezler. Onun için, meleklere birfley
yasak edilmemifldir. Demek ki, terakkî etmek, yasaklardan sak›nmakla ola-
bilmekdedir.

Bu sak›nmak ise, nefse uymamak demekdir. Allahü teâlâ, dinleri, nef-
si isteklerinden kurtarmak için, karanl›k, kötü âdetleri yok etmek için gön-
derdi. Çünki nefs, hep harâm ifllemek veyâ mubâhlar› lüzûmundan fazla ya-
parak, böylece harâma kavuflmak ister. Demek ki, harâmlardan ve mubâh-
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lar›n fazlas›ndan sak›nmak, nefse uymamak demekdir.

Süâl: Nefs, ibâdet yapmak istemiyor. ‹bâdet yapmak da, nefse uymamak
oluyor. O hâlde, emrleri yapmak da, terakkîye sebeb olmaz m›? Melekle-
rin emrleri yapmas›, nefse uymamak olmad›¤› için onlar terakkî etmiyor.

Cevâb: Emrleri, ya’nî ibâdetleri yapma¤› nefsin istememesi, emr alt›na
girmek istemedi¤i içindir. Nefs, bir emr alt›na girmek, birfleye ba¤lanmak
istemez. Nefsin bu hâli, [ya’nî bafl› bofl kalmak, birfleye ba¤lanmamak ar-
zûsu da] harâmd›r veyâ mubâhlar›n fazlas› demekdir. Demek ki, emrleri
yapmakla, bu harâmdan veyâ mubâh›n fazlas›ndan sak›n›lm›fl oluyor. Bu-
nun için de, nefse uyulmam›fl oluyor. Yoksa nefse uymamak, yaln›z emrle-
ri yapmak demek de¤ildir.

‹nsan› kemâle kavuflduran, olgunlafld›ran yollar çokdur. Bunlar›n en
fâidelisi, çabuk ulafld›ran›, nefsle mücâdelesi çok olan›d›r. Ruhsatdan sa-
k›nan, azîmet ile amel edenlerin yoludur. (Azîmet), harâmlardan ve mu-
bâhlar›n fazlas›ndan sak›nmak demekdir. (Ruhsat) ise, yaln›z harâm-
lardan kaç›nmakd›r. Tesavvufcular›n ço¤u (Simâ’) ve (Raks) yap›yor. Ya’nî
na¤me ile okuyorlar ve dönüyorlar, oynuyorlar. Birçok flartlarla ve evi-
rip çevirip, simâ’ ve raksa ruhsat denilebilir. Bunlar›n azîmetle hiç ilgisi
yokdur. Hattâ yüksek sesle zikr etmek bile, olsa olsa, ruhsat olabilir.
Birçok rehberler, iyi düflünceler ile, bulunduklar› yolda yenilik, de¤iflik-
lik yapm›fld›r. Bunlara da, pek iyimseyerek, nihâyet ruhsat denilebilir. Hâl-
buki, azîmet ile hareket eden büyükler, (Sünnet-i seniyye)den, ya’nî is-
lâmiyyetden k›l kadar ayr›lmam›fld›r “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”. Yollar›na hiçbir yenilik, bid’at kar›fld›rmam›fld›r. Bunlar›n yolun-
da, nefse uymamak, nefs mücâdelesi tâmd›r. O hâlde, yollar› en iyi, en fâ-
ideli yoldur. Çabuk ulafld›r›c›d›r ve çok yükseklere ulafld›rmakdad›r. Fe-
kat son zemânlarda, bu yolu da bozanlar oldu. O büyüklerin izinden
ayr›lanlar ço¤ald›. De¤ifliklikler, bid’atler yap›ld›. Simâ’ ve raksa ve yük-
sek sesle zikre bafllad›lar. Bunlar›, o büyüklerin niyyetlerini kavr›yama-
d›klar› için yapd›lar. Bid’atler kar›fld›rmakla, zemâna uymakla, bu yolu
dahâ k›ymetlendirdiklerini, olgunlafld›rd›klar›n› sand›lar. Bunlar ile, bu
yolu y›kd›klar›n›, ellerinden kaç›rd›klar›n› anl›yamad›lar. Hakk›, do¤ru-
yu meydâna ç›karan ve insan› hidâyet yoluna kavuflduran ancak Allahü
teâlâd›r. [Yukar›daki yaz›lardan anlafl›l›yor ki, dünyâ ve âh›ret se’âdeti-
ne kavuflmak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumak lâz›md›r.
Bu kitâblar› bizlere bildiren ve tan›tan da imâm-› Rabbânîdir. ‹mâm-› Rab-
bânîyi bizlere tan›tan da Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleridir. Sey-
yid Abdülhakim-i Arvâsî hazretlerini tan›tan da, Hakîkat Kitâbevinin ki-
tâblar›d›r.]

_________________

Vücûd, lutf-i ilâhî, hayât, rahmet-i Kerîm,
A¤›z, at›yye-i Rahmân, kelâm fadl-› Kadîm!
Beden, binâ-y› Hudâ, rûh, nefha-i tekrîm,
Kuvvet, ihsân-› kudret, duygular, Va’z› Hakîm,
Bu dünyâda bilseydim, ben neyim, hem neyim var?
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287
‹K‹YÜZSEKSENYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hakîkatleri bilen, kardefli meyân gulâm Muhammed hazret-
lerine yaz›lm›fld›r “rahmetullahi aleyhimâ”. Cezbe ve sülûk ve bunlar›n
ma’rifetleri bildirilmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bize do¤ru yolu gösteren Allahü teâlâya
hamd olsun! Allahü teâlâ, bize do¤ru yolu göstermeseydi, biz do¤ru yolu
bulamazd›k. Peygamberlerin hepsi “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
do¤ru olarak gelmifldir. Onlar›n sonuncusu ve en üstünü olan Muham-
med “aleyhisselâm” hep do¤ru söylemifldir “salevâtullahi sübhânehu ve be-
rekâtühu ve teh›yyâtühu aleyhi ve aleyhim ve alâ men’ tâbe’ahüm ec-
ma’în ilâ yevmiddîn”.

Tâliblerin, gevflek ve yarad›l›fllar› afla¤› olduklar›ndan ve kâmil ve mü-
kemmil olan bir Rehber bulamad›klar›ndan, uzun yolu k›saltd›klar› ve
yüksekleri b›rak›p, afla¤› fleyler arkas›nda koflduklar› görülmekdedir. Yol-
da ellerine geçen en de¤ersiz fleyleri bile birfley san›p, onlara ba¤lan›p kal-
makda ve onlar› aran›lan fley sanarak, yolun sonuna vard›k, kâmil ve mün-
tehî olduk demekdedirler. Yolun sonuna varanlar›n ve aran›lana kavuflan-
lar›n, yolun sonundan ve vard›klar› yüksek makâmlardan bildirdiklerini, bu
afla¤› yarad›l›fll› olanlar, hayâlleri genifl oldu¤u ve nefslerine uyduklar›
için, kendi bozuk hâllerine benzetmekdedirler. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Fâre, rü’yâda deve olmufl!

Büyük denizden bir damlaya, hattâ damlan›n görüntüsüne ve okyâ-
nusdan bir s›z›nt›ya, hattâ bunun görüntüsüne kavuflunca, suya kavuflduk
sanm›fllard›r. Maddeden yap›lm›fl olan fleylerin ba’z›s›n›, maddesiz, anlafl›-
lam›yan fley bilmifller. Bunlar› görünce, Allahü teâlâya kavuflduklar›n›
sanm›fllard›r. Benzeri olan›, benzeri olm›yana benzetmifller, onu b›rak›p, bu-
na sar›lm›fllar. Anlafl›lam›yan bilgileri, baflkalar›ndan ö¤renerek inananlar
ve anlafl›lam›yan› arayanlar, sülûk yolunu temâmlam›yan bu tâliblerden ve
serâb ile avunan bu susuzlardan katkat dahâ iyidirler. Hakl› ile haks›z
aras›nda ve do¤ru yolda gidenle yoldan sapan aras›ndaki ayr›l›k pekçok-
dur. Arad›klar›na kavuflam›yarak, mahlûku sonsuz bilen tâliblere yaz›klar
olsun! Anlafl›labilen fleyleri anlafl›lam›yan san›yorlar. Suçlar›, keflflerinin
yanl›fl olmas›na ba¤›fllanmay›p da, hesâba çekilirlerse, vay hâllerine! Yâ
Rabbî! Unutduklar›m›zdan, yan›ld›klar›m›zdan bizleri sorumlu tutma!
Bir kimse, hacca gitmek istiyor. Sevinerek yola ç›k›yor. Yolda, Kâ’beye ben-
zer bir ev görüyor. Yaln›z flekli benziyor ise de, onu Kâ’be san›yor. Orada
kal›yor. Bir baflkas›, hacca gitmifl olanlardan duyarak Kâ’beyi ö¤reniyor.
Onu seviyor. Hacca gitmek istiyor. Fekat yola ç›kmam›fl, bir ad›m atmam›fl-
d›r. Bununla berâber, baflka birfleye Kâ’be dememifl, yaln›z Kâ’beye, do¤-
ru olarak inanm›fld›r. Bu kimse, yan›lm›fl olan birincisinden dahâ iyidir. ‹kin-
ci, Kâ’beye varmam›fl, fekat baflka bir binây› da Kâ’be sanmam›fl olan
üçüncü bir hac yolcusu, do¤ru inanan, fekat yola ç›kmam›fl olandan elbet-
te dahâ iyidir. Çünki bu, hem inanmakda, hem de, kavuflmak için yolculuk
yapmakdad›r. Bunun dahâ üstün oldu¤u meydândad›r.
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Do¤ru yolu bulam›yanlardan bir k›sm› da, kendilerini maksada ermifl sa-
narak ve kavuflduklar›n› hayâl ederek, fleyhlik yapmakda, herkese yol
gösterme¤e kalk›flmakdad›rlar. Kendileri bozuk olduklar› için, bu yola
uygun olan çoklar›n› da bozmakdad›rlar. Sohbetleri, kalbleri karartd›¤› için,
tâliblerin isteklerini, çal›flmalar›n› yok etmekdedirler. Kendileri sap›td›k-
lar› gibi, baflkalar›n› da, do¤ru yoldan sapd›rm›fllard›r. Kendileri y›k›ld›k-
lar› gibi, baflkalar›n› da y›km›fllard›r.

Kemâle geldi¤ini, kavufldu¤unu sanmak, sülûk yapmam›fl meczûblarda,
cezb edilmiyen sâliklerden dahâ çok olmakdad›r. Çünki, mübtedîdeki ve mün-
tehîdeki cezbeler, görünüflde ortakd›r. Aflk ve muhabbetleri, görünüflde
efliddir. ‹flin içyüzü böyle de¤ildir. Hâlleri baflkad›r: Fârisî m›sra’ tercemesi:

Toprak baflkad›r, temiz âlem baflkad›r.

Nefsin istekleri kar›flm›fl olan herfley bozukdur. Do¤ru yolda olan›n
her ifli, Hak içindir. Bunu biraz sonra, inflâallahü teâlâ aç›kl›yaca¤›z. Gö-
rünüfldeki bu benzerlik ve ba¤l›l›k, yanl›fl hayâllere yol açm›fld›r. Ebû
Bekr-i S›ddîkdan gelen yolda cezbe sülûkden önce oldu¤u için, bu yolda,
sülûk ni’metine kavuflmam›fl olan meczûblarda, böyle hayâller ve bu gibi
vehmler çok olur. Bunlardan birço¤una, cezbe makâm›nda, çeflidli hâller
hâs›l olur. Bir hâlden, baflka bir hâle dönerler. Bunlar›, sülûk konaklar›n-
da ilerlemek ve (Seyr-i ilallah) yolculu¤u san›rlar. Bu de¤iflmeleri görün-
ce, kendilerini (Meczûb-i sâlik) bilirler.

Bunun için, k›sa akl›mla düflündüm ki, cezbe ve sülûkün ne olduklar›-
n›, bu iki makâm aras›ndaki ayr›l›klar›, herbirinin, kendisini di¤erinden ay›r-
ma¤a yarayan hâssalar›n› ve mübtedî ile müntehînin cezbleri aras›ndaki
farklar› ve tekmîl ve irflâd makâmlar›n›n ne oldu¤unu ve bu makâma ba¤-
l› olan bilgileri yazay›m. Böylece, do¤ruyu aç›¤a ç›karay›m. Yanl›fl olanla-
r›n bozuklu¤unu göstereyim. Suçlular, be¤enmeseler de, bu hizmeti yapma-
¤a, Allahü teâlân›n yard›m› ile bafllad›m. Do¤ru yolu gösteren ancak Odur.
O, çok iyi bir sâhib ve çok iyi vekîldir.

Bu mektûbda, iki maksadla bir hâtime vard›r:

Birinci maksadda, cezbe makâm›ndaki ma’rifetler bildirilmekdedir.

‹kinci maksadda, sülûk bilgileri vard›r.

Hâtimede, tâliblere çok lüzûmlu ve fâideli olan çeflidli bilgiler vard›r.

B‹R‹NC‹ MAKSAD: Sülûkü bitirmemifl olan meczûblar, çok çekilseler
de ve hangi yoldan çekilseler de, (Erbâb-i kulûb)dand›rlar. Sülûk yapma-
dan ve (Tezkiye-i nefs) olmadan, kalb makâm›ndan ileri geçilemez. Kalbin
sâhibine var›lamaz. Onlar›n çekilmeleri, kalbe olan çekilmedir. Onlar›n
sevgileri kendilerinden de¤ildir, d›flardand›r. Kendileri içindir. Sevilen için
de¤ildir. Çünki bu makâmda, nefs rûh ile birleflmifldir. Zulmet, nûr ile bir
aradad›r. Kalb makâm›ndan kurtulmak ve kalbin sâhibine kavuflmak ve rû-
hun aran›lana çekilmesi, rûh nefsden kurtulup aran›lana dönmedikce ve nefs
rûhdan ayr›larak kulluk makâm›na inmedikce, olamaz. Bu ikisi, bir arada
kald›kca, (Hakîkat-i câmi’a-i kalbiyye) sa¤lamd›r ve ayakdad›r. Yaln›z rû-
hun çekilmesi düflünülemez. Rûhun nefsden kurtulmas› ancak, sülûk konak-
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lar›n› geçdikden ve Seyr-i ilallah yolculu¤unu bitirdikden ve Seyr-i fillah bafl-
lad›kdan ve belki de, (Seyr-i anillah-i billah) yolculu¤undaki (Fark-› ba’del-
cem’) makâm›na kavufldukdan sonra hâs›l olabilir. Fârisî beyt tercemesi:

Her dilenci, olur mu bir kahraman?
nerede sivri sinek, nerede Süleymân?

Müntehî ile mübtedînin cezbleri aras›ndaki fark anlafl›lm›fl oldu. Er-
bâb-i kulûb meczûblar›n›n flühûdlar›, kesret ya’nî mahlûklar perdesi arka-
s›nda olur. Anlasalar da, anlamasalar da böyledir. Bu kesretde gördükleri
de, yaln›z Âlem-i ervâhd›r. Rûhlar›n âlemi, letâfet, ihâta ve sereyân bak›m-
lar›ndan, görünüflde, kendini yaratana benzer. (Allahü teâlâ, Âdemi ken-
di sûretinde yaratd›) hadîs-i flerîfi, böyle oldu¤unu bildirmekdedir. Bunun
için, rûhun flühûdünü, Hakk›n flühûdü san›rlar. ‹hâta, sereyân, kurb ve
ma’›yyet de böyledir. Çünki sâlik, bulundu¤u makâm›n bir üstünü görebi-
lir. Dahâ üst makâmlar› göremez. Bunlar›n bulundu¤u makâm›n üstü, (Rûh
makâm›)d›r. Bunun için, rûh makâm›ndan yukar›s›n› göremezler. Rûhun flü-
hûdünden baflka, flühûdleri olmaz. Rûhun üstünü görebilmek için, rûh ma-
kâm›na kavuflmak lâz›md›r. Muhabbet ve çekilmek de, flühûd gibidir. Hak
teâlân›n flühûdü için, belki Ona muhabbet ve çekilmek için, Seyr-i ilallah›n
sonundaki Fenân›n hâs›l olmas› lâz›md›r. Fârisî beyt tercemesi:

Bir kimsede hâs›l olmazsa Fenâ,
Hak teâlâya yol bulamaz aslâ!

Baflka söz bulunamad›¤› için flühûd diyoruz. Yoksa, bu büyüklerin ifli,
baflkalar›n›n dedikleri flühûdün çok ilerisindedir. Bunlar›n arad›klar›, an-
lafl›lam›yan bir varl›k oldu¤u gibi, Ona kavuflmalar› da, anlafl›lam›yan bir
kavuflmakd›r. Maddeli, ölçülü olan, Ona yol bulamaz. Sultân›n hediyyele-
rini, ancak onun hayvanlar› tafl›yabilir. Fârisî beyt tercemesi:

Anlafl›lmaz, ölçülmez ba¤lant›lar,
Hak ile rûhumuz aras›nda var!

Sülûk sâhiblerinden hakîkate varm›fl olanlara göre, Hak teâlân›n ihâta,
sereyân, kurb ve ma’›yyeti ilm yolu ile anlafl›lmakdad›r. Do¤ru yolun âlim-
leri de böyle söylemifllerdir. Allahü teâlâ, bu âlimlerin çal›flmalar›na bolbol
mükâfât versin! O büyüklere göre, Allahü teâlân›n kendisi bu âleme yak›n-
d›r, sereyân etmifldir sanmak, birfleye kavuflmam›fl olma¤›, uzakda kalm›fl
olma¤› gösterir. Yaklaflm›fl olanlar, Allahü teâlâ yak›nd›r demezler. Büyük-
lerden biri buyurdu ki, (Yak›n oldu¤unu söyliyen, uzakdad›r. Uzakday›m
diyen yak›nd›r. Tesavvuf da budur). (Tevhîd-i vücûd) bilgileri, kalbin çekil-
mesinden ve muhabbetden hâs›l olmakdad›r. Cezb edilmiyen, sülûk yolun-
da ilerliyen (Erbâb-i kulûb) bu bilgilere yakalanmaz. Sülûk ile kalbden büs-
bütün ayr›l›p, kalbin sâhibine dönmüfl olan meczûblar da, bu bilgilerden
uzaklafl›rlar. Tevbe ederler. Meczûblardan birço¤u, sülûk yoluna girdikle-
ri ve bu yolun konaklar›nda ilerledikleri hâlde, eski makâmlar›n› unutmaz-
lar. Yukar› makâmlara bakmazlar. Tevhîd bilgileri, bunlar› b›rakmaz. Bu teh-
lükeden kurtulamazlar. Bunun için, yak›nl›k konaklar›na ve mukaddes
makâmlara yükselmezler. Yâ Rabbî! Bu zâlimlerin flehrinden bizi ç›kar. Sen-
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den bize bir sâhib gönder. Senden bize bir yard›mc› ihsân eyle!

Aran›lana kavuflmak, bu bilgilerden kurtulmakla belli olur. Çünki, hiç-
birfleye benzemiyene yaklafld›kça âlem, yaratandan o kadar uzak bulunur.
Bu zemân âlemi yaratandan baflka bilmemek ve yaratan›, âlemi çevirmifl
sanmak gibi fleyler olmaz. Arabî m›sra’ tercemesi:

Topra¤a düflen nerede?
Herfleyin sâhibine olan nerede?

MA’R‹FET 1: Hâce Nakflibend “kaddesallahü teâlâ sirrehül akdes”
hazretleri, (Nihâyeti, bafllang›cda yerlefldirdik) buyurdu. Bu söz, müntehî-
lerde olan cezb ve muhabbet, bu yolda, bafllang›cda olanlara olan cezb ve
muhabbetde yerlefldirilmifldir demekdir. Çünki müntehînin çekilmesi, rû-
hun çekilmesidir. Mübtedînin cezbi ise, kalbin çekilmesidir. Kalb, rûh ile
nefs aras›nda geçid gibi oldu¤undan, kalb çekilirken, rûh da cezb olunmak-
dad›r. Bafllang›cda bu yerleflmenin, yaln›z bu tarîkde olmas›, büyüklerin bu
yolu, bunun hâs›l olmas› için, koymufl olduklar›ndand›r. Bu yolu, buna
kavuflmak için, kurduklar› içindir. Yoksa, bütün cezblerde de, bu yerleflmek
vard›r. Fekat, baflka tarîkatlerde, rastgele hâs›l olabilmekdedir. Buna ka-
vuflmalar› için, belli bir yollar› yokdur. Bundan baflka, bu büyüklerin yolun-
daki cezbe makâm› çok flânl›d›r. Baflkalar› böyle de¤ildir. Olsa da, çok
azd›r. Bunun için, bunlar›n bir ço¤una, bu makâmda, sülûk konaklar›n› afl-
mam›fl olsalar bile, sülûk edenlerin kar›fld›klar› Fenâ ve Bekâya benzeyen
Fenâ ve Bekâ hâs›l olur. (Tekmîl), ya’nî baflkalar›n› yetifldirebilmek makâ-
m›ndan birfleylere kavuflurlar ki, (Seyr-i anillah-i billah) yolculu¤u makâ-
m›na benzemekdedir. Böylece uygun yarad›l›fll› olanlar› yetifldirebilirler.
Afla¤›da, bunu dahâ aç›kl›yaca¤›z. ‹nflâallahü teâlâ.

Burada bir incelik vard›r: fiöyle ki, rûh bu bedene gelmeden önce, mukad-
des âlemi biraz biliyordu. Bedene gelince, bu bilgisi kalmad›. Bu yolun bü-
yükleri, rûha eski bilgisini hât›rlatacak bir yol buldular. Fekat rûh, bedene
ba¤l› kald›kca, o mukaddes makâma dönen kalb oluyor. Kalbin dönmesi, nef-
sin ve rûhun da dönmeleri demekdir. Rûhun maksada dönmesi, kalbin dön-
mesinde yerlefldirilmifldir. Müntehîlerde, rûh Fenâ buldukdan ve hakkânî vü-
cûdle Bekâ buldukdan sonra, rûh maksada dönmekdedir. Rûhun o Bekâs›-
na (Bekâ-billah) denir. Kalbin teveccühü içinde bulunan, rûhun teveccühü
ve belki rûhun bedene gelmeden önceki teveccühü, rûhun varl›¤› ile birlik-
de olan teveccühüdür. Rûh dahâ fânî olmam›fld›r. Rûhun varl›¤› ile olan te-
veccühü ile, rûhun Fenâs› ile olan teveccühü baflka baflkad›r. Kalbin tevec-
cühü içinde olan rûhun teveccühüne nihâyet denilmesi, nihâyetde yaln›z
rûhun teveccühü kald›¤› içindir. Nihâyetin, bidâyetde yerlefldirilmesi de-
mek, nihâyetin görüntüsünün bidâyetde yerlefldirilmesidir. Kendisinin yer-
lefldirilmesi demek de¤ildir. O bidâyetde yerlefldirilemez. Görüntünün yer-
lefldirildi¤ini aç›kça söylememeleri, belki, bu (Tarîka-i aliyye) talebesini ça-
l›fld›rmak için olabilir. ‹flin do¤rusu, Allahü teâlân›n yard›m› ile, bizim bildir-
di¤imizdir. Sâb›klar›n çekilmeleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, çal›fl-
makla, u¤raflmakla de¤ildir. Rehberin teveccühü ve huzûru iledir. Onlar›n-
ki de, kalbin çekilmesidir. Rûhun bedene gelmeden önce olan teveccühün-
den de, biraz kalm›fld›r. Rûhun bedene gelmeden önceki teveccühünün
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meydâna ç›kmas› için u¤raflmak, bedene gelince, teveccühü unutanlar için lâ-
z›md›r. Çal›flmalar›, sanki önceki teveccühü hât›rlatmak içindir. O kaç›r›lm›fl
olan ni’meti bulmak içindir. Eski teveccühü unutanlar, ad› geçen sâb›klardan
dahâ latîf yarad›l›fll›d›rlar. Çünki eski teveccühün hepsini unutmak, teveccü-
hün tâm oldu¤unu ve onda yok olmufl oldu¤unu gösterir. Teveccühü unutma-
mak, böyle de¤ildir. Böyle olmakla berâber, sâb›klar›n teveccühleri, bütün
varl›klar›na yay›lm›fl, ifllemifldir. Bedenleri de, rûhlar› gibi olmufldur. Sevil-
mifl ve seçilmifl olanlar da böyledir. Fekat, sevilmifllerdeki yay›l›fl ile sâb›k-
lardaki yay›l›fl, baflkad›r. Birfleyin kendisi ile görüntüsünün baflka olmalar›
gibidir. Buna kavuflanlar, böyle oldu¤unu iyi bilirler. Evet, kavuflan muhib-
lerde ve olgunlaflan mürîdlerde de bu yay›l›fl vard›r. Fekat, flimflek gibi gelip
geçicidir, sürekli de¤ildir. Devâml› yay›lma, ancak sevilmifl olanlar içindir.

MA’R‹FET 2: Erbâb-› kulûb meczûblar›, kalb makâm›nda yerleflince
ve o makâm›n ma’rifetine ve flü’ûruna kavuflunca, tâliblere fâideli olabilir-
ler. Bunlar›n yan›nda bulunanlarda, kalbin çekilmesi ve muhabbeti hâs›l ola-
bilir. Fekat kendileri, kemâle yetiflmifl olmad›klar› için, yan›nda bulunanlar
da olgunlaflamazlar. (Nâk›sdan kâmil gelmez) demifllerdir. Bunlar, yan›nda-
kileri kavuflduramaz iseler de, sülûk erbâb›ndan dahâ fâideli olurlar. Çün-
ki, sülûkün sonuna varsalar ve müntehîlerin cezbine kavuflsalar da, (Seyr-i
anillah-i billah) ile, kalb makâm›na indirilmemifllerdir. Bu âleme döndürül-
memifl olan müntehî, baflkalar›n› yetifldirmek, onlara fâide vermek makâm›-
na mâlik olmaz. Onun âleme teveccühü, ba¤l›l›¤› kalmam›fld›r ki, fâide ve-
rebilsin. Kendisine uyulan kimse, bir geçiddir. Çünki, geçid makâm› olan,
kalb makâm›na inmifldir. Rûhdan ve nefsden fâidelenmekdedir. Rûh yolu ile,
yukar›dan istifâde etmekde, nefs yolu ile afla¤›ya fâide vermekdedir. Onun
Allahü teâlâya teveccühü ile insanlara teveccühü bir aradad›r. ‹kisinden bi-
ri, ikincisine perde olmaz. ‹fâdeyi ve istifâdeyi birlikde yapmakdad›r. Tesav-
vuf büyüklerinden birkaç› fleyhin bir geçid olmas›na, Hak ile halk aras›nda
arac› olmas›d›r diyorlar. Teflbîhi ve tenzîhi kendinde toplam›fld›r diyorlar. ‹yi
bilmelidir ki, geçid olma¤› böyle anlamak sekrden ileri gelmekdedir. Reh-
berlik ise, sahv hâlidir. fiü’ûrlu olmakd›r. Öyle sözler, bu makâm›na yak›fl-
maz. Çünki bu makâmda, onlar›n nefsleri, rûhun her taraf› kaplayan nûrla-
r› içindedir. Nûrlar›n içinde bulunmas›, sekre sebeb olmufldur. Kalbin geçid
olmas› makâm›nda ise, nefs ve rûh birbirinden ayr›lm›fld›r. Bundan dolay›,
burada sekr olamaz. Burada, da’vet makâm›na uygun olan sahv vard›r.

Olgun olan zât› kalb makâm›na indirdikleri zemân, geçid gibi oldu¤u için,
âlemle ba¤l›l›k hâs›l eder. Yarad›l›fl› uygun olanlar› yetifldirir. Hâlleri de¤ifl-
miyen meczûbun da, kalb makâm›nda bulundu¤u zemân, âlemle ba¤l›l›¤›
vard›r. Tâliblere teveccüh eder. Kalbin çekilmesi ve muhabbeti olsa bile, çe-
kilme¤e ve muhabbete kavuflmufldur. Bundan dolay›, tâliblere fâideli olur.
fiunu da bildirelim ki, hâli de¤iflmeyen meczûbun verdi¤i fâide mikdâr›, ge-
ri dönmüfl müntehînin yapd›¤› fâideden dahâ çokdur. Müntehînin fâidesi ise,
meczûbun fâidesinden dahâ k›ymetlidir. Çünki geri dönmüfl müntehînin
âlem ile ba¤l›l›¤› var ise de, bu ba¤l›l›k, görünüfldedir. Do¤rusuna bak›l›r-
sa, âlemden ayr›d›r. Asla do¤rudur. Onunla bâkîdir. Meczûb ise, âleme s›-
k› ba¤l›d›r. Âlemin bir parças›d›r. Âlemin bâkî oldu¤u bekâ ile bâkîdir. ‹fl-
te bunun için, tâlibler, meczûba tâm yak›nd›rlar. Bunun için, ondan dahâ çok
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fâide hâs›l ederler. Geri dönen müntehîden ise, dahâ az istifâde ederler. Fe-
kat vilâyet kemâllerinin mertebelerine yükselmek, ancak müntehînin yar-
d›m› ile olur. Bundan dolay›, müntehîden istifâde etmek dahâ k›ymetlidir.
Bundan baflka, müntehînin hakîkatde himmeti ve teveccühü yokdur. Mec-
zûbun ise, himmet ve teveccühü vard›r. Himmet ve teveccüh ile tâlibi iler-
letir ise de, kemâle ulafld›ramaz. fiunu da bildirelim ki, tâliblerin meczûb-
lardan edinecekleri teveccühün sonu, rûhun unutmufl oldu¤u eski teveccü-
hüdür. Bunlar›n sohbetinde, rûh eski teveccühünü hât›rlar. Kalbin tevec-
cühünde, eski teveccüh de birlikde hâs›l olur. Müntehîlerin sohbetinde
hâs›l olan teveccüh böyle de¤ildir. Eskiden bulunm›yan yeni bir teveccüh-
dür. Rûhun fenâs›ndan belki de (Hakkânî vücûd) ile Bekâs›ndan sonra hâ-
s›l olan bir teveccühdür. Bundan dolay›, birinci teveccüh kolay hâs›l olur.
‹kinci teveccüh güc hâs›l olur. Kolay olan, çok olur. Güç olan, dahâ az
olur. Bunun için, demifllerdir ki, cezbe hâs›l etmek için fleyhin fâidesi olmaz.
Çünki, o ba¤l›l›k önceden var idi. Rûh bedene gelince unutuldu. Hât›rlat-
mak, uyand›rmak lâz›m oldu. Bunu hât›rlatan zâta, (Ö¤retici) denir. (Ye-
tifldirici) denmez. Sülûk konaklar›nda ilerletmek için yetifldirici fleyh lâz›m-
d›r. Onun yetifldirmesi lâz›md›r. Yetifldiricilerin, hâli de¤iflmiyen böyle
meczûblara, tâlibleri yetifldirmek için izn vermesi uygun de¤ildir. Bunlar›
kemâle erdirmek, yetifldirmek için b›rakmas› do¤ru olmaz. Çünki, tâlibler
aras›nda yüksek yarad›l›fll› olanlar vard›r. Olgunlaflacak ve baflkalar›n› da
yetifldirebilecek yükseklikde yarad›lm›fllard›r. Bunlar, böyle bir meczû-
bun eline düflerse, yarad›l›fllar›ndaki olgunlaflma kuvvetleri yok olabilir. Yük-
selmez olurlar. Bu¤day yetifldirme¤e elveriflli bir topra¤a, iyi bu¤day›n
sa¤lam tohumu ekilirse, topra¤›n kuvvetine göre iyi bu¤day elde edilir. Kö-
tü bu¤day tohumu veyâ nohud ekilirse, iyi bu¤day vermek flöyle dursun, top-
ra¤›n yetifldirme kuvveti bozulur. E¤er bir meczûba izn vermekde fâide gö-
rür ve onun tâliblere fâideli olaca¤›n› anlarsa, onun tâlibleri yetifldirmesi-
ni birkaç flarta ba¤lar. Bunlardan biri, tâlib onun yetifldirme yoluna uygun
olmal›d›r. Onun yan›nda tâlibin yarad›l›fl›ndaki kuvvet bozulmamal›d›r.
Kendi nefsi de, bu baflkanl›kdan dolay› taflk›nl›k yapmamal›d›r. Çünki nef-
si tezkiye bulmam›fl, kötü isteklerden vaz geçmemifldir. Bundan baflka, tâ-
libin kendisinden herfleyi ald›¤›n› ve dahâ da alacak kuvvetde oldu¤unu an-
larsa, bunu ona bildirmeli, baflka Rehbere “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” giderek onun yan›nda iflini bitirmesini söylemelidir. Kendini
müntehî olarak tan›tmamal›, baflkalar›n› aldatarak, herkesin yolunu kesme-
melidir. ‹flte, meczûbun hâline ve zemâna göre, bu flartlardan uygun olan›
bildirmeli, bunlar› gözetmesini s›k›ca söyliyerek izn vermelidir. Geri dön-
müfl olan müntehînin tâlibleri yetifldirmesi için, böyle flartlar lâz›m de¤ildir.
Çünki o, Hakka teveccüh ile halka teveccühü kendisinde toplam›fl oldu¤un-
dan, her tarîka ve her yarad›l›fldaki tâlibe uygundur. Herkes, yarad›l›fl›nda-
ki kuvvet kadar ve ona ba¤l›l›¤› kadar, ondan istifâde edebilir. Her ne ka-
dar, fleyhlerin sohbetinde, onlara ba¤l›l›¤›n az veyâ çok olmas›ndan dola-
y›, çabuk ve yavafl ilerlemek ayr›l›klar› olabilir. Fekat hepsinin yetifldirme
kuvvetleri birdir. Tâlibleri yetifldirirken, hâs›l olacak flöhretin Allahü teâ-
lân›n bir hîlesi, aldatmas› olmas›ndan korkmas›, bunun için Hak teâlâya s›-
¤›nmas› ve Onun merhametine sar›lmas› lâz›md›r. Çünki, bu iflte ve bütün
ifllerinde ve bütün zemânlar›nda Hak teâlâya s›¤›nmas›, ona ihsân edilmifl-
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dir. Hiçbir vakt, hiçbir iflinde ondan ayr›lmaz. Bu, Allahü teâlân›n öyle bir
ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ihsân sâhibidir.

‹K‹NC‹ MAKSAD: Burada sülûk anlat›lacakd›r.

Bir tâlib, sülûk yolu ile yükselmek istedi¤i zemân, kendi rabbi, yetifldi-
ricisi olan isme var›r ve bu ismde fânî, yok olursa, (Fenâ makâm›)na kavufl-
mufl olur. Bu ism ile bekâ buldukdan sonra, (Bekâ makâm›)na kavuflmufl
olur. Bu Fenâ ve Bekâ ile, vilâyetin birinci mertebesine yükselmekle fleref-
lenmifl olur. Bu sözümüzü aç›klamak ve incelemek lâz›md›r.

AÇIKLAMA: Allahü teâlâdan gelen feyz iki dürlüdür: Birincisi, var et-
mek, varl›kda durdurmak, yaratmak, r›zk vermek, hayât vermek, öldürmek
gibi ni’metlerdir.

‹kincisi, îmân, ma’rifet ve vilâyet ile Peygamberlik mertebelerinin bafl-
ka baflka kemâlleridir. Birinci feyzler, ihsânlar, Allahü teâlân›n s›fatlar›n-
dan gelir. ‹kinci feyzlerin bir ço¤u, yine s›fatlardan ve baflka bir ço¤u da,
flü’ûnlardan gelir. S›fatlar ile flü’ûnlar aras›nda çok ince ayr›l›k vard›r. Bu
baflkal›klar, ancak Muhammed aleyhisselâm›n vilâyetine kavuflanlardan pe-
kaz kimselere bildirilir. Bunlar› bildiren hiç kimse yokdur. K›saca söyleriz
ki: S›fatlar, Allahü teâlân›n zât›ndan ayr› olarak d›flarda vard›r. fiü’ûnlar ise,
Zât-i ilâhîde var denilen fleylerdir. Meselâ, su öyle yarat›lm›fld›r ki, yukar-
dan afla¤› düfler. Onun bu düflmesi, kendisinde, hayât, ilm, kudret ve irâde
varl›¤›n› düflündürür. Çünki ilm sâhibleri, a¤›r olduklar› için ve bildikleri için
yukardan afla¤› inerler. Yukar›ya bakmazlar. ‹lm ise, diri olanda bulunur. ‹râ-
de, ilme ba¤l› olur. Kudretin de var olmas› lâz›m gelir. Çünki irâde, gücü ye-
ten iki fleyden birini seçmekdir. Suda bunlar› düflünmek, flü’ûnlara benzer.
Bu flü’ûnlar var iken, suyun baflka s›fatlar› da olabilir. Bu s›fatlar, sudan ay-
r› olarak var olur. Yukar›daki düflüncelerle, ya’nî flü’ûnlarla, su diridir,
âlimdir, kâdirdir ve dileyicidir denilemez. Bunlar› söyleyebilmek için, ay-
r›ca s›fatlar›n bulunmas› lâz›md›r. Âlimlerden birkaç›, su için bu ismleri söy-
lemifller ise de, sözleri, flü’ûn ile s›fatlar› birbirlerinden ay›ramad›klar› için
olmufldur. S›fatlar›n yoklu¤unu söyliyenler de, bu ikisini ay›ram›yanlard›r.
S›fatlar ile flü’ûnlar aras›nda ikinci bir ayr›l›k dahâ vard›r: fiü’ûnlar›n bulun-
du¤u makâm, dalgalanan flanl› bir makâmd›r. S›fatlar›n makâm› böyle de-
¤ildir. Muhammed Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem”
ve Onun gölgesinde bulunan Evliyâs›na “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”,
ikinci feyz, flü’ûnlardan gelir. Baflka Peygamberlere “salevâtullahi teâlâ ve
berekâtühü alâ nebiyyinâ ve aleyhim ve alâ cemî’i etbâ’ihim” ve onlar›n göl-
gesinde bulunan Evliyâya bu feyz, hattâ birinci feyz de s›fatlardan gelir.

Resûlullah›n “aleyhissalâtü vesselâm” rabbi olan ve ikinci feyzin gelme-
sine vâs›ta olan ism, ilmin flân›n›n z›llidir. ‹lm flân›, toplu olan ve birbirin-
den ayr›lm›fl olan bütün flü’ûnlar› kendinde toplamakdad›r. ‹lm flân›n›n bu
görüntüsüne (Kâbiliyyet-i zât) denir. ‹lm flân› ve bunun kendinde toplam›fl
oldu¤u bütün flü’ûnlar, Zât-i teâlân›n kâbiliyyetidir. Bu kâbiliyyet, Zât-i te-
âlâ ile ilm flân› aras›nda bir geçid ise de, bunun Zât-i teâlâ taraf› anlafl›la-
maz oldu¤undan, bu geçid yaln›z ilm flân›na karfl› olan taraf› ile anlafl›labil-
mekdedir. Bunun için, bu kâbiliyyete ilm flân›n›n z›lli denilmifldir. Bir fle-
yin z›lli, o fleyin ikinci bir mertebede görüntüsüdür. Onun kendisi de¤ildir,
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benzeridir. Bu kâbiliyyetin hâs›l olmas›, iki taraf›n›n hâs›l olmas› demek-
dir. Bundan dolay›, bu geçid, mükâflefede, ilm flân›n›n alt›nda görünmek-
dedir. Bu flândan sonra ve onun alt›nda göründü¤ü için, onun z›lli demek
uygun olmufldur. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme ve bâre-
ke” gölgesinde bulunan Evliyân›n rableri olan, onlara ikinci feyzin gelme-
sinde geçid olan ismler, bu kâbiliyyetin z›lleridir. Bu toplu olan kâbiliyye-
tin aç›lm›fl, da¤›lm›fl parçalar›d›r. Baflka Peygamberlerin “salevâtullahi te-
âlâ ve teslîmatühü alâ nebiyyina ve aleyhim” rableri ve hem birinci, hem
ikinci feyzlerin gelmesine geçid olan, ayr›ca d›flarda bulunan sekiz s›fat›n
Zât-i teâlâdaki kâbiliyyetidir. O Peygamberlerin görüntüsü alt›nda bulu-
nan Evliyân›n rableri, hem birinci ve hem ikinci feyzin gelmesinde geçid
olan bu sekiz s›fatd›r. Resûlullaha “aleyhissalâtü vesselâm” birinci feyzin
gelmesinde geçid olan, Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n, Zât-i teâlâdaki kâbiliy-
yetidir. Sanki, baflka Peygamberlere “salevâtüllahi ve berekâtühü alâ ne-
biyyinâ ve aleyhim” feyzlerin gelmesinde geçid gibi olan kâbiliyyetler, bu
toplu olan kâbiliyyetin z›lleri, aç›l›p yay›lm›fl fleklidir. Resûlullah›n “aley-
hissalâtü vesselâmü vetteh›yye” görüntüsü üzerinde bulunan Evliyâya bi-
rinci feyzin gelmesinde geçid gibi olanlar da baflkad›r. Çünki bunlar, s›fat-
d›rlar. Görülüyor ki, Muhammedî olan Evliyâya birinci feyzin gelmesinde-
ki geçidler, ikinci feyzin gelmesindeki geçidlerden baflkad›r. Baflka Evliyâ-
da ise, bu geçidler baflka de¤ildir. Tesavvuf büyüklerinden birkaç› “kadde-
sallahü teâlâ esrârehüm”, (Muhammed aleyhisselâm›n rabbi, ya’nî feyz gel-
mesinde geçid olan, s›fatlar›n zâtdaki kâbiliyyetidir) dediler. Bu sözleri,
flü’ûn ile s›fatlar› birbirinden ay›ramad›klar›n› göstermekdedir. Hattâ flü’ûn
makâm›n› bilmediklerini göstermekdedir. Do¤ruyu meydâna ç›karan, an-
cak Allahü teâlâd›r. Do¤ru yolu gösteren Odur. Resûlullah›n “aleyhissa-
lâtü vesselâmü vetteh›yye” rabbi, ya’nî her iki feyzin de gelmesine geçid
olan, hem flü’ûn makâm›ndaki ve hem s›fatlar›n makâm›ndaki rabbi, bütün
rablerin rabbidir. Ya’nî ana geçid, ana yol oldu¤u iyi anlafl›ld›. Bundan bafl-
ka, Resûlullah›n “aleyhissalâtü vesselâm” vilâyetinin kemâlleri mertebe-
lerine feyz, do¤rudan do¤ruya geçid olmaks›z›n, Zât-i ilâhîden gelmekde
oldu¤u da anlafl›lm›fl oldu. Çünki flü’ûnlar, zâtdan baflka de¤ildirler. Zâtdan
baflkal›klar›, yaln›z akl iledir. Bundan dolay›, (Tecellî-i zâtî), yaln›z Resû-
lullah için oldu “sallallahü aleyhi ve sellem”. Onun izinde gidenlerin bü-
yükleri, Onun yolundan feyz ald›klar› için, bunlar da, o makâmdan birfle-
ye kavuflmufllard›r. Baflkalar›n›n feyz almalar›na, s›fatlar geçid olmakdad›r.
S›fatlar, ayr› bir varl›kda d›flarda mevcûd olduklar› için, arada sa¤lam per-
dedirler. Bunlar (Tecellî-i s›fâtî)ye kavuflurlar. S›fatlar›n Zâtdaki kâbiliy-
yeti, akl ile, düflünce ile vard›r. D›flarda varl›¤› yokdur. S›fatlar, d›flarda var-
d›rlar. Bunlar›n kâbiliyyetleri ise, d›flarda yokdur. Fekat kâbiliyyetler, Zât
ile s›fatlar aras›nda geçid gibidirler. Belki de flü’ûnlarla s›fatlar aras›nda-
d›rlar. Geçidin iki ucu, iki taraf›ndakine benzer. Bunun için, kâbiliyyetler
de, s›fatlar gibi olarak, perdelik yapm›fllard›r. Fârisî beyt tercemesi:

Dostun ayr›l›¤›, az olsa da, az de¤ildir.
Gözde yar›m k›l olsa, çok görünür.

Yukardaki bildirilenlerden anlafl›ld› ki, Zât-i teâlân›n perdesiz olarak gö-
rünmesi, (Tecellî-i flühûdî)de olabilir. Fekat (Tecellî-i vücûdî)de olamaz. Bu-
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nun için, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, vilâyet kemâllerinin fey-
zinin gelmesinde hiçbirfley perde olmamakdad›r. Vücûdün feyzinin gelme-
sinde ise, s›fatlar›n Zâtdaki kâbiliyyetleri perde olmakdad›r. Bu, yukarda
bildirildi.

Süâl: fiü’ûn ve bunlar›n kâbiliyyetleri, akl ile düflünülür fleyler olunca,
zihnde var olurlar. ‹lm, bunlara perde olur. Bununla berâber, s›fatlar›n per-
deleri d›flarda, flü’ûnun perdeleri ilmde olmaz m›?

Cevâb: Zihnde var olan fley, d›flarda var olan iki fley aras›nda perde ola-
maz. D›flarda var olan fleye, yine d›flarda var olan fley perde olur. Zihnde
var olan fley, perde olsa bile, ba’z› ma’rifetler hâs›l olunca, bu perde aradan
kalkar. D›flarda var olan perde ise, aradan hiç kalkmaz.

Yukardaki bilgilerden anlafl›l›yor ki, Muhammedî olan kimsenin (Seyr-i ilal-
lah) denilen yolculu¤unun sonu, onun rabbi olan isme kadard›r. Bu ism de,
flân›n z›llidir. Bu ismde fenâ buldukdan sonra (Fenâ-fillah) makâm›na kavufl-
makla flereflenir. E¤er bu ismde bâkî olursa (Bekâ-billah) makâm›na kavu-
flur. Bu Fenâya ve Bekâya kavuflmakla (Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye) “alâ
sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye” vilâyetinin birinci mertebesine ayak
basm›fl olur. Muhammedî olm›yan bir Velî, rabbi olan s›fata ve o s›fat›n kâ-
biliyyetine yetiflir. E¤er kavuflmufl oldu¤u bu ismde, ya’nî s›fatda ve kâbiliy-
yetde fânî oldu ise, ona (Fânî-fillah) denilemez. Bunun gibi, bu ismde bekâ
bulunca da, (Bâkî-billah) de¤ildir. Çünki (Allah) ismi bütün flü’ûnlar› ve s›-
fatlar› bulunan bir mertebenin ismidir. fiü’ûnun Zâtdan baflka olmas›, akl ile
oldu¤undan, flü’ûn Zâtdan ve birbirlerinden baflka de¤ildir. Bundan dolay›
flü’ûnda bir bak›mdan Fenâ bulmak, her bak›mdan Fenâ bulmak olur. Belki
de, Zât-i teâlâda Fenâ bulmak olur. Bunun gibi, flü’ûnda bir bak›mdan Bekâ
bulmak, her bak›mdan Bekâ bulmak olur. Bundan dolay›, böyle olunca (Fâ-
nî-fillah) ve (Bâkî-billah) demek do¤ru olur. Hâlbuki s›fatlarda böyle de¤il-
dir. Çünki s›fatlar, Zâtdan ayr› olarak d›flarda vard›r. Bunlar, Zât-i teâlâdan
ve birbirlerinden baflkad›rlar. Bir s›fatda Fenâ bulmakla, her s›fatda Fenâ bul-
mufl olmaz. S›fatlarda Bekâ bulmak da böyledir. Bunun için, böyle fanî ola-
na, Fânî-fillah denilemez. Belki, yaln›z fânî ve yaln›z bâkî denilebilir. Yâhud,
s›fat›n ismi söylenerek denilir. ‹lm s›fat›nda fânî veyâ bu s›fatla bâkî gibi de-
nilir. Bundan anlafl›l›yor ki, Muhammedî olan Evliyân›n “kaddesallahü teâ-
lâ esrârehümül’azîz” Fenâs› tâmd›r. Bekâs› da kâmildir.

Muhammedî olan Velî, flü’ûna do¤ru yükselir. fiü’ûnun bu âlemle hiç il-
gisi yokdur. Çünki âlem, s›fatlar›n z›llidir. fiü’ûnun görüntüsü de¤ildir.
Bundan dolay› sâlikin flânda Fenâs›, onun tâm Fenâs› olur. Öyle olur ki, sâ-
likin varl›¤› ve eseri, izi hiç kalmaz. Bekâs›nda da, bütün varl›¤›, o flân ile
bâkî olur. S›fatda fânî olan böyle de¤ildir. Kendisi ve eseri büsbütün yok
olmaz. Çünki, sâlikin varl›¤› o s›fatdand›r ve o s›fat›n z›llidir. Asl›n görün-
mesi, kendi z›llini büsbütün yok etmez. Hâs›l olan Bekâ da, Fenâs› kadar-
d›r. Bundan dolay›, Muhammedî olan Velî insanl›k s›fatlar›na geri dönmez.
Ko¤ulmak korkusundan mahfûzdur. Çünki, kendisinden büsbütün geç-
mifldir. Hak teâlâ ile bâkî olmufldur. Bu makâmdan geri dönmek olamaz.
S›fatlarda Fenâ bulmak, böyle de¤ildir. Çünki bu Fenâda, sâlikin varl›¤›-
n›n eseri izi yok olmad›¤› için geri dönebilir. Vâs›l olan Velînin insanl›k s›-
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fatlar›na dönmesi câiz olur diyen ve olmaz diyen âlimler vard›r. Böyle
baflka söylemeleri, yukarda bildirdi¤imiz ayr›l›kdan ileri gelebilir. Bu sö-
zün do¤rusu, Muhammedî olan, geri dönmekden korunmufldur. Baflkala-
r› için bu korku vard›r. Sâlik fenâya kavufldukdan sonra, varl›¤›n›n eseri de
yok olur denildi¤i gibi, yaln›z varl›¤› yok olur, eseri yok olmaz diyenler de
olmufldur. Bu sözün do¤rusunu, biraz aç›klamak ister. fiöyle ki, Muhamme-
dî olan sâlik fânî olunca, hem kendi, hem de eseri yok olur. Baflkalar›n›n
ise, eseri yok olmaz. Çünki, sâlikin asl› olan s›fat yok olmam›fld›r. Bunun
z›lli de yok olmaz. Burada bir incelik vard›r, flöyle ki:

Ayn›n ve eserin yok olmas› demek, görünmemeleri demekdir. Varl›kla-
r› yok olmak de¤ildir. Varl›klar›n yok olmas› ilhâda ve z›nd›kl›¤a yol açar.
Tesavvuf büyüklerinden bir ço¤u, kendisi yok olur dedi. Eser yok olmaz de-
diler. Eseri yok bilmek, eserin yok olaca¤›n› söylemek, ilhâd ve z›nd›kl›k
olur dediler. Burada da, sözün do¤rusu, Allahü teâlân›n bildirmesi ile bi-
zim söyledi¤imizdir. Ne kadar flafl›l›r ki, vücûd yok olur dedikleri hâlde, ken-
disi de yok olur demifllerdir. Çünki, vücûdünün kendisi yok olur demek de,
eser yok olur demek gibi, ilhâd ve z›nd›kl›k olur. Sözün k›sas›, kendisinin
de ve eserinin de vücûdü yok olamaz. Ayn›n ve eserin de flühûdleri yok ola-
bilir. Yok olmufldur da. Fekat, yaln›z Muhammedî olanlarda yok olmufldur.

Muhammedî olan Evliyâ, kalb makâm›ndan büsbütün kurtulmufllar,
kalbin sâhibine kavuflmufllard›r. Hâlleri de¤iflmez. Mâsivâya köle olmak-
dan tâm âzâd olmufllard›r. Baflka Evliyâda eserlerin vücûdü bulundu¤un-
dan, hâlden hâle dönerler. Kalb makâm›ndan d›flar› ç›kamazlar. Çünki, eser-
lerin varl›¤› ve hâllerin de¤iflmesi (Hakîkat-i câmi’a-i kalbiyye)den olur. Bafl-
ka Evliyân›n flühûdleri, perde arkas›nda olur. Çünki, sâlikin varl›¤› ne ka-
dar çoksa, aran›lan›n perdeleri de o kadar çok olur. Eser kald›kca, perde
de bu eserdir.

MA’R‹FET 3: E¤er sâlik, bilinen sülûkden baflka bir sülûk yolu ile, yük-
sek mertebelerden bir mertebede, rabbi olan isme yetiflirse veyâ bu isme ye-
tiflmiyerek, bu mertebede fânî olursa, buna da, (Fenâ-fillah) demek do¤ru
olur. Bu mertebede (Bekâ) da böyledir. Fenâ-fillah› bu ism için söylemek,
bu fenâ, baflka fenâlar›n mertebelerinin birinci mertebesi oldu¤u içindir.

MA’R‹FET 4: Sülûkün çeflidleri vard›r. Birço¤unda önce, cezbe yokdur.
Birço¤unda ise, önce cezbe vard›r. Birço¤unda da, sülûk yolundaki konak-
lar› geçerken, cezbe hâs›l olur. Bir baflkalar›, sülûk konaklar›n› geçer. Fe-
kat cezbe hâs›l olmaz. Sevilmifllerde, cezbe önce olur. Öteki çeflidleri, seven-
ler içindir. Muhiblerin, ya’nî sevenlerin sülûkü, bilinen on makâm› geçmek-
dir. S›ra ile, birer birer geçilir. Mahbûblar›n, ya’nî sevilmifllerin sülûkünde,
on makâm, topdan hâs›l olur. S›ra ile, birer birer geçmelerine lüzûm kalmaz.
(Vahdet-i vücûd) bilgisi ve buna benzer olan, ihâta, sereyân, Zât-i ilâhînin
ma’›yyeti gibi fleyler, önce olan veyâ ortada hâs›l olan cezbelerde olur.
Cezbesiz olan sülûkde ve müntehîlerin cezbelerinde, böyle bilgiler hâs›l ol-
maz. Bunu yukar›da bildirmifldik. Müntehîlerde hâs›l olan (Hakk-ul-yakîn)in
de, tevhîd-i vücûdîye ba¤l› olan bilgilerle bir ilgisi yokdur. Her nerede,
tevhîd-i vücûdî sâliklerinin makâmlar›na uygun olan hakk-ul-yakîn bildiril-
mifl ise, bu, mübtedî olan veyâ ortada olan meczûblar›n hakk-ul-yakînidir.
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MA’R‹FET 5: Tesavvuf büyüklerinden birkaç› buyurdu ki, (Tâlibde
cezbe hâs›l olunca, bundan sonra, onun yol göstericisi, art›k bu cezbedir.
Baflka yol gösterici istemez. Bu cezbe ona yetiflir). Bu cezbe sözü ile, e¤er
Seyr-i fillah›n cezbesini demek istiyorlarsa, evet öyledir, yetiflir. Fekat,
yol gösterici demeleri, bu isteklerine uygun olmaz. Çünki, Seyr-i fillahdan
sonra, yol kalmam›fld›r ki, yol gösterici lâz›m olsun. Sülûkdan önce olan cez-
be de olamaz. Sözlerinden de, bunun olmad›¤› anlafl›lmakdad›r. Geriye or-
tadaki cezbeyi dilemifl olmalar› kal›yor. Bunun yaln›z bafl›na, tâlibi arad›-
¤›na kavufldurabilece¤i bilinememekdedir. Çünki ortada bulunanlardan ço-
¤u, bu cezbe hâs›l oldu¤u zemân, yukar›ya yükselmekden vaz geçmekde-
dirler. Bu cezbeyi, müntehîlerin cezbesi sanmakdad›rlar. Yolda hâs›l olan
cezbe, e¤er yol göstermek için yetiflseydi, bunlar› yolda b›rakmazd›. Evet,
bafllang›cdaki cezbe, sevilenlerde hâs›l oldu¤u için, buna yetiflir denilirse,
yeri vard›r. Mahbûblar› ihsân çengeli ile çekerler. Bunlar› yolda b›rak-
mazlar. Fekat, bafllang›cda hâs›l olan her cezbenin de yetiflece¤i söylene-
mez. Arkas›ndan sülûk gelen cezb, yol göstermek için yetiflir. Sülûke ka-
vuflmazsa, k›s›r bir meczûbdur. Sevilmifllerden de¤ildir.

SON: Tesavvuf büyüklerinden birço¤u “kaddesallahü teâlâ esrâre-
hüm”, (Tecellî-i zâtî) flü’ûrü giderir ve hissi yok eder dediler. Bunlardan bir-
kaç›, kendi hâllerini flöyle anlatd›: Tecellî-i zâtî hâs›l olunca, uzun zemân
hissiz, hareketsiz düflmüflüm. Herkes, beni öldü zan etmifl. Birkaç› da, Te-
cellî-i zâtî üzerinde konuflma¤› ve baflka fleyleri yasak etdiler. Sözün do¤-
rusu ise, bu Tecellî-i zâtî, ismlerden bir ismin perdesi arkas›ndan olmakda-
d›r. Perdenin arada kalmas›, tecellîye kavuflan›n, varl›¤›nda kalan eserin çok-
lu¤u kadar uzun sürer. fiü’ûrun gitmesi de, kalan bu eserden ileri gelmek-
dedir. E¤er tam fânî olup da, (Bekâ billah) ile flereflenirse, bu tecellî onun
flü’ûrunu hiç gidermez. Arabî beyt tercemesi:

Atefl, içine düflen kimseyi yakar,
Atefl olmufl kimse ise, nas›l yanar?

Bir kimse atefle düflerse yanar, kül olur. Bir kimse, yan›p atefl olmufl ise,
atefl art›k onu yakamaz.

Perde arkas›nda olan tecellî, (Tecellî-i zât) de¤ildir. (Tecellî-i s›fât) demek-
dir. Resûlullah için olan Tecellî-i zât, perdesiz olan tecellîdir “aleyhissalâtü
vesselâmü vetteh›yye”. Perde bulunmas›, flü’ûrsuzluk olmas› ile anlafl›l›r.
fiü’ûrsuzluk, uzakl›¤› gösterir. fiü’ûr, perdesizli¤i gösterir. fiü’ûr, tâm olan hu-
zûrda olur. Büyüklerden biri, perdesiz olan tecellînin biricik sâhibi olan
Muhammed aleyhisselâm›n hâlini flöyle anlat›yor. Fârisî nazm tercemesi:

Mûsâ “aleyhisselâm”, s›fatlardan,
Bir ›fl›k görüp, akl› gitdi temâm.

Sen ise Muhammed “aleyhisselâm”!
Zât›na bakar ve gülerdin müdâm.

Perdesiz olan bu tecellî-i zâtî, sevilmifller için aral›ks›zd›r. Sevenler için
ise, flimflek gibi gelip geçicidir. Çünki mahbûblar›n bedenleri, rûhlar› gibi
olmufldur. Bu benzerlik bütün bedenlerine ifllemifldir. Sevenlerde, bedenin
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bu benzeyifli çok az olur. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ ile öyle vaktim var-
d›r ki...) buyuruldu. Burada bildirilen vakt, flimflek gibi gelip geçen tecel-
lîler de¤ildir. Çünki O Server “aleyhimüssalevâtü etemmühâ ve minette-
h›yyâti ekmelühâ”, sevilmifllerin flâh›d›r. O tecellî, O Server için süreklidir.
Belki bu aral›ks›z tecellîde bulunan fleylerden biri bildirilmifldir ki, bu fley
az zemân hâs›l olmakdad›r. Tad›n› tadanlar, bunu iyi anlar.

MA’R‹FET 6: (Allahü teâlâ ile öyle vaktim vard›r ki, o zemân hiçbir me-
lek ve hiçbir Peygamber bana ortak olamaz) hadîs-i flerîfini anlat›rken, te-
savvuf büyükleri ikiye ayr›lm›fld›r: Birço¤u, burada bildirilen vakt, sürek-
li, kesiksiz vaktdir dedi. Baflkalar› ise, aras›ra olan vaktdir dedi. Sözün do¤-
rusu flöyledir ki, sürekli olmakla berâber, bunun aras›ra olan yerleri de var-
d›r. Yukar›da buna iflâret etmifldik. Bu fakîre göre “kaddesallahü teâlâ
sirrehül’azîz”, aras›ra olan vakt, nemâzda olmakdad›r. Belki, bunun için-
dir ki, hadîs-i flerîfde, (Nemâz, gözümün bebe¤idir) buyurularak, buna
iflâret olunmufldur. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Kulun Rabbine en yak›n
oldu¤u zemân, nemâzdad›r) buyuruldu. Alak sûresinin ondokuzuncu [19]
âyetinde, (Secde et ve yaklafl!) buyuruldu. Allahü teâlâya yak›nl›k ne ka-
dar çok olursa, baflka fleylerin araya kar›flmas› o kadar az olur.

Süâl: Tesavvuf büyüklerinden birkaç› “kaddesallahü teâlâ ervâhahüm”
kendi hâllerinin kuvvetini, sürekli oldu¤unu bildirmek için, (Nemâzdaki hâ-
lim, nemâzdan önceki hâlim gibidir) diyor. Yukar›daki hadîs-i flerîf, hattâ
âyet-i kerîme ise, hâlin sürekli olmad›¤›n› bildirmekdedir. Bu nas›l olur?

Cevâb: Zemân›n sürekli oldu¤u meydândad›r. Söz konusu olan, bu sü-
rekli zemân içinde ayr›ca az bulunan zemânlar›n da olup olmamas›d›r. Bu
az zemânlar›n bulundu¤unu anlam›yanlar, buna yok demifllerdir. Bu ma-
kâma kavufldurulanlar ise, varl›¤›n› bildirmifllerdir. Sözün do¤rusu fludur
ki, Resûlullah›n “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye” art›klar›n› topla-
makla flereflendirilen bir kimse, nemâzda gönlünü toparlay›p, nemâzdaki
o ni’metden biraz tadabilir. Fekat nemâzda Resûlullaha mahsûs olan
ni’metin art›klar›n› toplamakla flereflenenler pekazd›r. Allahü teâlâ, son-
suz olan ihsân› ile ve Muhammed aleyhissalâtü vesselâm hurmetine bu ma-
kâma bizleri de “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” kavufldursun!

MA’R‹FET 7: S›fatlar›n sâhiblerinden olan müntehîler, bilgiler ve ma’ri-
fetler bak›m›ndan meczûblara yak›nd›rlar. Her ikisinin flühûdleri birbirine
benzer. Çünki, ikisi de (Erbâb-i kulûb)dendirler. Bununla berâber, s›fatla-
r›n sâhibleri, bilgilerin ve ma’rifetlerin inceliklerini anlarlar. Meczûblar
böyle de¤ildir. Bundan baflka, s›fatlar›n erbâb›, sülûk etmekle ve yukar› yük-
selmekle, yükselmemifl meczûblardan dahâ çok yaklafl›rlar. Lâkin asl›n
sevgisi meczûblar› sarm›fld›r. Arada perdeler varsa da, (Kifli, sevdi¤i ile
berâberdir) hadîs-i flerîfine göre meczûblar da, asla yak›n ve berâber say›-
l›r. Meczûblar, sevgi bak›m›ndan, Muhammedî olan Evliyâya benzerler.
Çünki, arada perdeler bulunsa bile, meczûblarda da asl›n sevgisi vard›r.

MA’R‹FET 8: Tesavvuf büyüklerinden birkaç›, (Kutblar Tecellî-i s›fâ-
ta, Ferdler Tecellî-i zâta kavuflur) demifllerdir. Bu sözleri üzerinde biraz dü-
flünmek lâz›md›r. Çünki, kutb yarad›l›flda Muhammedîdir. Muhammedî
olanlar, Tecellî-i zâta kavuflur. Evet, bu tecellînin de çeflidleri vard›r. (Ef-
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râd)›n kavufldu¤u kurba, (Aktâb) kavuflamaz. Fekat ikisi de, zât›n tecellî-
sine kavuflur. Bunlar belki kutb demekle, (Kutb-i ebdâl) demek istemifller-
di. Çünki bu kutb, ‹srâfîl aleyhisselâm›n z›lli üzerindedir. Muhammed
aleyhisselâm›n z›lli üzerinde de¤ildir.

MA’R‹FET 9: Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, Âdemi kendi sûretinde ya-
ratd›) buyurdu. Allahü teâlâ, madde de¤ildir. Benzeri yokdur. Nas›ld›r de-
nilemez. Âdemin rûhu, kendi hulâsas›, özüdür. Allahü teâlâ, Âdemin rûhu-
nu bilinemez, nas›ld›r denilemez olarak yaratd›. Allahü teâlâ mekâns›z
oldu¤u gibi, rûh da mekâns›zd›r. Rûh da madde de¤ildir. Rûhun bedene ba¤-
l›l›¤›, Allahü teâlân›n âlem ile olmas› gibidir. Ne içindedir, ne d›fl›ndad›r. Ne
bitiflikdir, ne ayr›d›r. Yaln›z onu varl›kda durdurmakdad›r. Bedenin her zer-
resini diri tutan rûhdur. Bunun gibi, âlemi varl›kda durduran, Allahü teâ-
lâd›r. Allahü teâlâ, bedeni rûh vâs›tas› ile diri tutmakdad›r. ‹nsana gelen her
feyz, önce rûha gelir. Rûhdan bedene yay›l›r. Rûh nas›l oldu¤u anlafl›lmaz
olarak yarat›lm›fl oldu¤u için, hiç anlafl›lam›yacak olan Allahü teâlâ onda
yerleflmekdedir. Hadîs-i kudsîde, (Yere ve göke s›¤mam. Fekat mü’min ku-
lumun kalbine s›¤ar›m) buyurdu. Çünki, yer ve gök çok genifl olmakla be-
râber maddedirler. Mekânl›d›rlar. Birfleye benzetilebilirler. Nas›l oldukla-
r› anlafl›l›r. Mekâns›z olan, nas›l oldu¤u bilinmiyen mukaddes varl›k, bun-
larda yerleflemez. Mekâns›z olan, mekânda yerleflmez. Benzeri olm›yan, ben-
zeri olanla bir arada bulunmaz. Mü’min kulun kalbi ise, mekâns›zd›r. Na-
s›l oldu¤u anlafl›lamaz. Bunun için, burada yerleflir. Mü’minin kalbi denil-
di. Çünki kâmil, olgun mü’minlerden baflkas›n›n kalbi mekâns›zl›k derece-
sinden afla¤› düflmüfldür. Mekânl› ve maddeli fleylere kar›flm›fld›r. Onlar gi-
bi olmufldur. Böyle düflmekle ve maddeli varl›klar gibi olmakla, onlardan
say›lm›fld›r. Anlafl›lacak hâle gelmifldir. Anlafl›lam›yan› yerlefldirmek gücü
kalmam›fld›r. A’râf sûresinin yüzyetmiflsekizinci âyetinde meâlen, (Onlar,
hayvan gibidir. Belki hayvandan dahâ sap›kd›r) buyuruldu. Tesavvuf büyük-
leri aras›nda “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kalbinin genifl oldu¤u-
nu söyliyenler, kalbinin mekâns›z oldu¤unu anlatm›fllard›r. Çünki, mekân-
l› ne kadar genifl olsa da, yine dard›r. Arfl, madde âleminin en büyü¤ü, en
geniflidir. Fekat, mekânl› oldu¤undan, mekâns›z olan rûha göre, hardal
dânesi gibi kal›r. Belki dahâ da küçükdür. fiunu da söyleriz ki, mü’minin kal-
bi, sonsuz olan nûrlar›n tecellî yeridir. Belki, sonsuz olanla bâkî olmufldur.
Arfl, içindekilerle birlikde, bu kalbin içinde, yok gibi kal›rlar. Eserleri, iz-
leri bile kalmaz. Seyyid-üt-tâife Cüneyd-i Ba¤dâdî, bunu anlat›rken, (Hâ-
dis, kadîme yaklafl›nca, izi, eseri bile kalmaz) buyurdu. Bu, rûh için dikil-
mifl bir elbisedir. Melekler de, buna kavuflamaz. Melekler de maddedir. Me-
kânl›d›r. Nas›l oldu¤u anlafl›labilir. Bu bilgilerden insan›n nas›l (Halîfe-i Rah-
mân) oldu¤u anlafl›l›r. Birfleyin sûreti, onun halîfesidir, vekîlidir. Birfley onun
sûretinde yarat›lmazsa, onun halîfesi olamaz. Halîfe olma¤a yak›flm›yan,
emânet yükünü tafl›yamaz. Sultân›n hediyyelerini, ancak onun hayvanlar›
tafl›r. Ahzâb sûresinin yetmiflikinci âyetinde meâlen, (Emâneti göklere ve
yere ve da¤lara bildirdik, yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu in-
san yüklendi. ‹nsan zâlim oldu. Câhil oldu) buyuruldu.

‹nsan kendine çok zulm etdi. Varl›¤›ndan ve kendi ile birlikde var olan-
lardan bir iz, bir eser kalmad›. Çok câhil oldu. Çünki, maksad› kavr›yama-

– 438 –



d›. Aran›landan bilgi edinemedi. O mekânda, anlayamamak, anlamakd›r.
Bilmedi¤ini söylemek, bilmekdir. Allahü teâlây› bilmemek, flafl›p kalmak,
Onu tan›makd›r.

TENBÎH: Yaz›lar aras›nda, Allahü teâlân›n yerleflmesi veyâ Onda bir-
fleyin yerleflmesi, Ona yaklaflmak anlafl›lan kelimeler bulunursa, baflka
kelime bulunamad›¤› için oldu¤unu anlamal›. Böyle sözleri, Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerine uygun
olarak anlamal›d›r.

MA’R‹FET 10: ‹nsan, (Âlem-i sagîr)dir. ‹nsandan baflka olan herfley
(Âlem-i kebîr)dir. Âlem-i sagîr ve Âlem-i kebîr, Allahü teâlân›n ismleri-
nin ve s›fatlar›n›n görüntüleridir. Zât›ndaki kemâllerin ve flü’ûnün aynala-
r›d›r. Âlemler kapal› bir hazîne idi. Gizli bir defîne idi. Bunlar› meydâna
ç›karmak diledi. Toplu iken açmak, yaymak istedi. Asl›n› göstermek için,
özünü belli etmek için, âlemi yaratd›. Âlemin, kendi yaratan› ile biricik ba¤-
l›l›¤›, Onun mahlûku olmas›d›r. Baflka hiçbir ilgisi yokdur. Onun büyüklü-
¤ünü, yüksekli¤ini, kemâllerini göstermekdedir. Bundan baflka ba¤l›l›k
söylemek, meselâ birleflmek, benzemek, etrâf›n› kuflatmak, berâber ol-
mak gibi sözler, hep sekrden ve hâllerin kaplamas›ndand›r. Hâlleri do¤ru
olan büyükler “rahmetullahi aleyhim ecma’în”, sekrden kurtulmufl, sahve,
flü’ûra kavuflmufllard›r. Böyle fleyler söylemezler. Söylemifl iseler, tevbe ve
istigfâr ederler. Yolda ilerlerken, bunlardan birço¤una böyle bilgiler hâs›l
olur ise de, nihâyete kavuflunca, bu bilgiler yok olur. ‹slâmiyyete uygun olan
ledünnî bilgiler ihsân olunur. Bunu iyi anlatabilmek için, flöyle benzetebi-
liriz: Fen sâhibi, derin bir âlim, bilgilerini, fenlerini d›flar› ç›karmak, anlat-
mak isterse, harfler ve sesler kullan›r. Bu harflerin ve seslerin içinde bilgi-
lerini ortaya döker. Bu harfler ve sesler, bilgileri göstermekdedir. Âlimle
hiçbir ba¤l›l›klar› yokdur. Yaln›z, âlim bu harflerin sâhibidir. Bunlar da, onun
yüksekli¤ini gösteren iflâretlerdir. Harflere ve seslere, âlimin kendisidir, yâ-
hud bilgilerin kendisidir denemez. Harfler ve sesler, bu bilgileri kaplam›fl-
d›r, berâberdir gibi fleyler de söylenemez. Bilgiler, âlimin kafas›nda oldu-
¤u gibidir. Hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›fllard›r. Evet, harflerle sesler, bun-
lar› göstermekde, bunlar da onlar ile gösterilmekdedir. Bu kadarc›k ba¤-
l›l›k, asl› olm›yan birkaç fley hayâle getirir. Bu fleylerin âlimle ve bilgiler-
le hiçbir ilgisi yokdur. Bu harfler ve sesler d›flarda vard›rlar, âlim ve onun
bilgileri d›flarda vard›r, harfler, sesler ise, vehm ve hayâldir demek yanl›fl-
d›r. Bunun gibi (Mâ-sivâ) ad› da verilen âlem, d›flarda vard›r. Bu varl›k, bir
görüntü ve asla ba¤l› olan bir varl›k ise de, d›flarda vard›r. Âlem vehm ve
hayâldir demek yanl›fld›r. Eski Yunan felsefecilerinden Sofistâî denilen bir-
kaç› böyle söylemifldir. Böyle söyliyenlerin, âlem için bir hakîkat vard›r de-
meleri, âlemi vehm ve hayâl olmakdan kurtarmaz. O zemân, hakîkat var
olmufl olur, âlem de¤il. Çünki, âlemi o hakîkatden baflka bilmekdedirler.

[Allahü teâlâdan baflka herfleye, ya’nî her mahlûka, (Âlem) veyâ (Mâ-
sivâ) denir].

TENBÎH: Âlemin ismlere ve s›fatlara ayna olmas› demek, ismlerin ve
s›fatlar›n sûretlerine, görüntülerine ayna olmas› demekdir. Âlem, ismlerin
ve s›fatlar›n kendilerine ayna de¤ildir. Çünki ism de, ismin sâhibi gibi, hiç
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bir mertebe ile çevrilemez. S›fat da, s›fat›n sâhibi gibi hiçbir aynada görü-
lemez. Fârisî beyt tercemesi:

Dar olan flekl ve sûret kab›na ma’nâ nas›l s›¤ar?
Dilencinin kulübesinde, sultân›n ne ifli var?

MA’R‹FET 11: O Serverin “aleyhissalâtü vesselâm” izinde gidenlerin bü-
yükleri, Ona uyduklar› için, Onun için olan Tecellî-i zâtîden pay al›rlar. Bafl-
ka Peygamberlere ise “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” Te-
cellî-i s›fât vard›r. Tecellî-i zât, Tecellî-i s›fâtdan dahâ flereflidir. Fekat, flu-
nu da bilmelidir ki, Peygamberlere “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” Tecellî-i s›fâtda, kurb mertebeleri hâs›l olmakdad›r. Bu ümmetin
büyüklerine, Tecellî-i zâtdan bir pay düfldü¤ü hâlde, bu mertebeler hâs›l ol-
maz. Bunun benzeri flöyledir ki, bir kimse, günefle âfl›k olarak, günefle do¤-
ru yükselse ve yaklaflsa, güneflle aras›nda ince bir perdeden baflka uzakl›k
kalmasa, baflka birisi de, günefli çok sevse, fekat ona yaklaflmasa, güneflle
aras›nda hiçbir perde olmasa, birincinin günefle dahâ yak›n oldu¤u ve onun
üstünlü¤ünü dahâ iyi anl›yaca¤› meydândad›r. Dahâ yak›n olan ve ma’rife-
ti dahâ çok olan, elbette dahâ üstündür. Bunun içindir ki, ümmetlerin en
hayrl›s› olan bu ümmetin Evliyâs›ndan hiçbiri “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” en üstün ise de,
hiçbir Peygamberin derecesine yetiflemez. Bu Velîye, kendi Peygamberini
en üstün yapan üstünlüklerden, Ona uydu¤u için, verilmifl ise de, Peygam-
berler, her bak›mdan üstündürler. Evliyâ, art›k toplay›c›d›rlar. Sözümüz bu-
rada temâm oldu. Bundan dolay› ve bütün ni’metlerinden dolay›, Allahü te-
âlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üstününe ve hepsine ve mukarreb me-
leklere ve S›ddîklara ve flehîdlere ve sâlihlere salât ve selâm olsun!

288
‹K‹YÜZSEKSENSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid Enbiyâ-i Mankpûrîye yaz›lm›fld›r. Nâfile nemâzlar›
cemâ’at ile k›lmak câiz olmad›¤› bildirilmekdedir:

Bizleri, Peygamberlerin en üstününe uymakla flereflendiren ve dinde
bid’atler ç›karmakdan koruyan yüce Allaha hamd olsun! Dalâlet, sap›kl›k
yuvalar›n› y›kan ve hidâyet sanca¤›n› dalgaland›ran Resûle ve Onun temiz
Âline ve seçilmifl Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm olsun! Zemân›m›zda âlim
olsun, câhil olsun, müslimânlar›n ço¤u, nâfile ibâdetleri yapma¤a çok önem
veriyorlar. Farzlar› yapmakda gevflek davran›yorlar. Farzlar›n içinde bulu-
nan sünnetleri ve müstehâblar› gözetmiyorlar. Nâfilelere k›ymet veriyorlar.
Farzlar› afla¤› görüyorlar. Farz nemâzlar› müstehâb olan zemânlar›nda k›-
lan yok gibidir. Sünnet olan cemâ’atin ço¤almas›na, hattâ nemâz› cemâ’at
ile k›lma¤a ald›r›fl etmiyorlar. Farzlar›, gevfleklikle, üflenerek k›lmakla, va-
zîfeyi bitirdiklerini san›yorlar. Aflûre gününe, Berât gecesine, Receb ay›n›n
yirmiyedinci gecesine ve bu ay›n, Regâib gecesi dedikleri ilk Cum’a gece-
sine çok önem veriyorlar. Bu zemânlarda, büyük cemâ’atlerle nâfile nemâz-
lar k›l›yorlar. Bu cemâ’atleri iyi ve güzel san›yorlar. Bunlar›n, fleytân›n al-
datmas› oldu¤unu, günâhlar› sevâb olarak gösterdi¤ini anl›yam›yorlar.

– 440 –



fieyh-ul-islâm Usâmeddîn ‹sferâînî Hirevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”,
(fierh-i Vikâye hâfliyesi)nde, (Nâfileleri cemâ’at ile k›lmak ve farz nemâz-
lar› cemâ’atsiz, yaln›z k›lmak, fleytân›n aldatmalar›ndan biridir) buyuruyor.

Nâfile nemâzlar› cemâ’at ile k›lmak mekrûh, kötü olan bid’atlerdendir.
Son Peygamberin “aleyhi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelü-
hâ”, (Bir kimse, dînimizde bulunm›yan birfleyi, meydâna ç›kar›rsa, o fley kö-
tüdür) hadîs-i flerîfinde bildirdi¤i bid’atlerdendir. Nâfile nemâz› cemâ’at
ile k›lman›n mekrûh oldu¤u f›kh kitâblar›n›n ço¤unda yaz›l›d›r. Herkes ça¤-
r›l›r, büyük cemâ’at yap›l›rsa, mekrûh olur diyenler de vard›r. Buna göre, her-
kese haber vermeden, câmi’in bir köflesinde, bir iki kifli cemâ’at ile k›larsa
mekrûh olmaz. Üç kifli k›larsa mekrûh olur ve olmaz da diyenler oldu. Dört
kiflinin cemâ’at ile nâfile k›lmas›, sözbirli¤i ile mekrûhdur denildi. Do¤rusu
böyledir diyenler de oldu. (Sirâciyye) fetvâ kitâb›nda, terâvîh ve günefl tu-
tulmas› nemâzlar›ndan baflka olan nâfileleri cemâ’at ile k›lman›n mekrûh ol-
du¤u bildirilmekdedir. (G›yâsiyye) fetvâ kitâb›nda, fieyh-ul-imâm Serahsî “ra-
hime-hullah” buyuruyor ki, (Nâfile nemâz› cemâ’at ile k›lmak, Ramezândan
baflka zemânlarda, herkes ça¤r›l›rsa, mekrûh olur. Bir iki kifli imâma uyar-
sa mekrûh olmaz. Üç kifli olursa flübhelidir. Dört kifli olursa, sözbirli¤i ile mek-
rûh olur) dedi. (Hülâsa) kitâb›nda, (Nâfile nemâz› cemâ’at ile k›lmak, her-
kesi ça¤›rarak olursa, mekrûhdur. Ezân ve ikâmet okunmadan, câmi’in bir
köflesinde k›l›n›rsa, mekrûh olmaz) diyor. fiems-ül eimme-i Hulvânî buyur-
du ki, (‹mâmdan baflka üç kifli ise, sözbirli¤i ile mekrûh olmaz. Dört kifli ise,
mekrûh olur da denildi, olmaz da denildi. Fekat, mekrûh olmas› dahâ do¤-
rudur. fiâfi’î fetvâlar›nda, nâfile yaln›z Ramezânda cemâ’at ile k›l›n›r. Her-
kese haber verilirse, ya’nî ezân ve ikâmet okunursa, bu da mekrûh olur. Kim-
seyi ça¤›rmadan ve bir iki kifli k›larsa mekrûh olmaz. Üç kifli olursa, flübhe-
lidir. Cemâ’at dört kifli olursa, sözbirli¤i ile mekrûh olur) diyor. Böyle haber-
ler dahâ pekçokdur. F›kh kitâblar› bu haberlerle doludur. Say› bildirmiye-
rek mekrûh olmaz diyen bir haber iflitilirse, bunu yukar›da bildirdi¤imiz gi-
bi anlamak lâz›md›r. Genel olarak bildirileni, flartl› olarak anlamal›, iki üç
kifli için câiz oldu¤u bildirilmifldir demelidir. Çünki, hanefî mezhebindeki üsûl
kitâblar›nda, flarts›z olarak bildirilen, flarts›z b›rak›l›r ise de, flarts›z bildiri-
len haberlerden, flartl›s›n› anlamak câiz, hattâ lâz›m oldu¤u da bildirilmifldir.
fiartl› olarak anlamad›¤›m›z›, flarts›z oldu¤unu anlad›¤›m›z› bir an için düflü-
nürsek, bu flarts›zl›k yukardaki flartl› haberlere ayk›r› olur. ‹ki kuvvetli ha-
ber, birbirini bozmufl olur. Hâlbuki, bu iki haberin kuvveti eflid de¤ildir. Çün-
ki, mekrûh oldu¤unu bildiren haberler hem dahâ çokdur, hem de be¤enilmifl
ve fetvâ hâlini alm›fllard›r. Câiz diyen haberler böyle de¤ildir. ‹ki haber de
kuvvetlidir dersek, birfleyin hem mekrûh, hem de mubâh oldu¤unu bildiren
haberler olunca, mekrûh oldu¤u kabûl edilir. Böylece ihtiyât gözetilmifl
olur. (Üsûl-i f›kh) âlimleri böyle buyurmufldur.

Yukar›daki aç›klamalardan anlafl›ld› ki, Aflûre günü ve Berât ve Regâ-
ib geceleri, câmi’lerde toplanarak cemâ’at ile nemâz k›lan yüzlerle kifliler,
bu toplant›larla sevâb kazand›klar›n› san›yorlar ise de, bunlar f›kh âlimle-
rinin sözbirli¤i ile mekrûh dedikleri ifli ifllemekdedirler. Mekrûhu iyi bilmek
ise, büyük cinâyetlerdendir. Çünki, harâm› mubâh bilmek, küfr olur. Mek-
rûhu mubâh bilmek, ondan bir basamak afla¤›d›r. Bu iflin çirkinli¤ini iyi an-
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lamal›d›r. Mekrûh olmakdan kurtulmak için, ezân ve ikâmet okumad›kla-
r›n› ileri sürüyorlar. Evet, ezân okumay›nca mekrûh olm›yaca¤›n› bildiren
birkaç haber vard›r. Fekat, bir iki kifli olmak ve câmi’in bir köflesinde k›l-
mak flart› ile mekrûh olmaz demifllerdir. Böyle olmazsa, bu âlimlere göre
de mekrûh olur. Haber vermek, yaln›z ezân ve ikâmet demek de¤ildir.
Birbirlerine söylemekle de olur. Böylece binlerle kimse, nâfile k›lacakla-
r›n› birbirlerine yaymakdad›rlar. Aflûre günü ve say›l› zemânlarda mahal-
le mahalle, birbirlerine haber veriyorlar. Filân fleyhin, filân imâm›n câmi’i-
ne gidelim, cemâ’at ile nemâz k›l›nacak diyorlar. Böyle haberleflmek, ezân-
dan ve ikâmetden dahâ kuvvetli olmakdad›r. Haber vermek flart›, tâm ye-
rine gelmekdedir. Haberleflmenin ezân ve ikâmetle olaca¤›n› aç›kl›yan
birkaç habere uysak bile, yukar›da bildirdi¤imiz gibi, bir iki kiflinin câmi’
köflesinde k›lmas› flart› da vard›r.

fiunu da bildirelim ki, nâfile ibâdetleri gizli yapmak lâz›md›r. Böylece,
riyâ ve gösterifl tehlükesi olmaz. Cemâ’at ile k›lmak böyle de¤ildir. Farz-
lar› aç›kca yapmak, herkese göstermek lâz›md›r. Çünki farzlarda gösterifl
lekesi olmaz. Bunlar› cemâ’at ile k›lmak, bunun için uygundur. Bundan bafl-
ka, cemâ’atin çok olmas›, fitne uyand›r›r. Bunun içindir ki, Cum’a nemâ-
z›nda sultân›n veyâ vekîlinin bulunmas› flart olmufldur. Böylece, fitne ç›k-
mak tehlükesi ortadan kalkm›fl olur. Bu mekrûh cemâ’atlerde fitne uyan-
ma korkusu dahâ çokdur. Bu bak›mdan da, bu toplant›lar, islâmiyyete uy-
gun de¤ildir. Yasakd›r. Hadîs-i flerîfde “alâ sâhibihessalâtü vesselâm”,
(Fitne uykudad›r. Bunu uyand›rana, Allah la’net eylesin!) buyuruldu. Bü-
tün bunlardan anlafl›l›yor ki, islâm vâlîlerinin, hâkimlerinin ve koruyucu
kimselerin, böyle toplant›lar› da¤›tmalar› lâz›md›r. Bunun için s›k› davran-
malar›, s›k›fld›rmalar› yerinde olur. Böylece, fitneye yol açan bir bid’at, or-
tadan kald›r›lm›fl olur. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bildirir. Do¤ru yo-
lu gösteren ancak Odur.

289
‹K‹YÜZSEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Bedreddîne arabî olarak yaz›lm›fld›r. Kazâ ve ka-
derin ince bilgilerini anlatmakdad›r:

Allahü teâlân›n ismine s›¤›narak, mektûbumu yazma¤a bafll›yorum.
Kazâ ve kaderin ince bilgilerini, kullar›ndan seçilmifl olanlara bildiren ve
do¤ru yoldan sapmamalar› için, câhillerden sakl›yan, Allahü teâlâya hamd
ederim! Kazâ ve kaderin esrâr›n›, din câhilleri anl›yamay›p, do¤ru yoldan
kayar. ‹nsanlar› ifllerinde mecbûr, esîr veyâ hâkim, yarat›c› sanmak tehlü-
kesine düflerler. Allahü teâlâ, Peygamberlerinin en üstünü ile, kullar›na do¤-
ru yolu, do¤ru bilgiyi gösterdi. Yanl›fl düflünen câhillerin ve âsîlerin özr, be-
hâne etmelerine meydan b›rakmad›. O büyük Peygambere ve Akrabâs›na
ve Eshâb›n›n hepsine, bizden iyi düâlar ve selâmlar olsun “sallallahü teâ-
lâ aleyhi ve alâ Âlihi ve Eshâbih”! Onun Eshâb›n›n herbiri, Allahü teâlâ-
ya itâ’at edenlerin ve kadere inan›p, kazâya râz› olanlar›n en iyisidir.

Kazâ ve kader bilgisini, çok kimseler anl›yamam›fl, do¤ru yoldan ayr›l-
m›fld›r. Bu bilgi üzerinde akl yürütenler, vehm ve hayâllerine kap›lm›fld›r.
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Bunlardan bir k›sm›, insanlar›n istiyerek yapd›¤› ifllerinin cebr, zor ile ol-
du¤unu sanm›fl, çoklar› da, insanlar›n her ifli yaratarak yapd›¤›n›, istiyerek
yap›lan ifllere, Allahü teâlân›n kar›flmad›¤›n› söylemifldir. Üçüncü anlay›fl
flekli de, do¤ru yolda gidenlerin, islâmiyyeti iyi anl›yanlar›n sözüdür ki, bun-
lar, (F›rka-i nâciyye) ismi ile müjdelenmifl olan (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at)
“rad›yallahü teâlâ anhüm”dür. Allahü teâlâ, o yüksek âlimlerden ve onla-
r›n yolunda gidenlerden râz› olsun! Bunlar, birinci ve ikinci k›smda olan-
lar gibi taflk›nl›k yapmam›fl, orta yolu seçmifllerdir. Ehl-i sünnetin reîsi
olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, imâm-› Ca’fer-i Sâ-
d›kdan “rad›yallahü anh” sordu:

- Allahü teâlâ, insanlar›n istekli ifllerini, onlar›n arzûsuna b›rakm›fl m›-
d›r?

- Allahü teâlâ, rübûbiyyetini, [yaratmak ve her istedi¤ini yapmak büyük-
lü¤ünü] âciz kullar›na b›rakmaz, buyurdu.

- Kullar›na, iflleri zor ile mi yapd›r›yor?

- Allahü teâlâ âdildir. Kullar›na zor ile günâh iflletip, sonra Cehenneme
sokmak, Onun adâletine yak›flmaz, buyurdu.

- O hâlde, insanlar›n, istekli hareketi, kimin arzûsu ile oluyor, kim ya-
p›yor?

- ‹flleri insanlar›n arzûsuna b›rakmam›fl ve kimseyi cebr etmemifldir.
‹kisi aras› olagelmekdedir. Yaratma¤› kullar›na b›rakmad›¤› gibi, zor ile de
yapd›rmaz.

‹flte, Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi aleyhim” diyor ki, kullar›n ih-
tiyârî [istekli] hareketlerini, ifllerini Allahü teâlâ îcâd etmekde, yaratmak-
dad›r. Onun kudreti ile var oluyorlar. Fekat, insan›n kudreti de kar›flmak-
dad›r. ‹stekli hareketlerimiz, Allahü teâlân›n kudreti ile (Yarat›l›r) ve bi-
zim kudretimiz ile (Kesb edilmifl) olur.

Ehl-i sünnetden, Ebül-Hasen-i Alî Efl’arîye göre “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, insanlar›n istekli ifllerine, kendi ihtiyârlar›, [ya’nî seçim haklar› ve
kudretleri] hiç kar›flmaz. Yaln›z, kul bir ifl yapmak isteyince, Allahü teâlâ,
o ifli hemen yaratmakdad›r. Âdet-i ilâhîsi hep böyledir. ‹flin yap›lmas›nda
kulun kudretinin te’sîri olmaz. Bu sözü, (Cebriyye) mezhebinin sözüne ya-
k›nd›r. Bunun için, Efl’arî mezhebine (Cebr-i mütevass›t) denilmekdedir.

Büyük âlim, Ebû ‹shâk ‹sferâînî buyurdu ki, (‹nsanlar›n yapd›¤›, is-
tekli hareketlerinin meydâna gelmesinde, kendi kudretleri de ifle kar›flmak-
dad›r. ‹fl iki kudretin bir araya gelmesi ile yap›l›yor. Biri, kulun kudreti, ikin-
cisi Allahü teâlân›n kudretidir. Ayr› iki kuvvetin te’sîri ile, bir ifl meydâna
gelir) diyor. Efl’arîden kâdî Ebû Bekr-i Bâk›llânî buyuruyor ki, (‹nsan›n kud-
reti, iflin meydâna gelmesine de¤il, iflin iyi veyâ fenâ olmas›na, ya’nî tâ’at
veyâ günâh olmas›na te’sîr eder. Mâtürîdî mezhebi de böyledir). Bu za’îf
kulun [ya’nî imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh”] anlad›¤›na göre, insan›n
kudreti, iflin yap›lmas›na da, iyi veyâ fenâ olmas›na da, birlikde te’sîr etmek-
dedir. Çünki, iflin meydâna gelmesine te’sîr etmeyip, yaln›z iyi veyâ fenâ ol-
mas›na te’sîr eder demek ma’nâs›zd›r. Çünki, iflin iyi veyâ kötü olmas›, iflin
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yap›lmas› ile meydâna ç›kar. Fekat, bunun için de, ayn› kuvvetin ayr›ca te’sîr
etmesi lâz›md›r. ‹flin yap›lmas› baflkad›r, iyi veyâ fenâl›¤›n›n yap›lmas›
baflkad›r. O hâlde, iflin iyi veyâ fenâ olmas› için de, kuvvetin ayr›ca te’sîri
lâz›md›r demek, yanl›fl olmaz. Ebül-Hasen-i Efl’arî, böyle demiyor. Hâlbu-
ki, insanlar›n kudretini Allahü teâlâ yaratd›¤› gibi, bu kudretin te’sîr etme-
sini de Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Bunun için, kulun kudretinin te’sîr et-
di¤ini söylemek, hakîkate dahâ yak›n olur. Efl’arî mezhebi, Allahü teâlâ-
n›n, kullar›n› cebr etdi¤ini bildirmifl oluyor. Çünki, kulda ihtiyâr›n ya’nî be-
¤endi¤ini yapmak bulunmad›¤›n› ve kulun iflinde, kendi kuvvetinin hiç
te’sîri olmad›¤›n› bildiriyor. Bu mezhebi, cebriyyeden ay›ran fley, cebriyye
mezhebinde, bir insan, bir ifli yapd› demek, mecâzd›r. Ya’nî, o istekli ifli, yal-
n›z Allahü teâlâ yapm›fld›r. O insan›n eli ile yapm›fld›r. ‹nsanda kudret yok-
dur derler. Efl’arî ise, ifli yapan, hakîkatde insand›r. Ancak, insan›n iste¤i
ile de¤il, Allahü teâlân›n istemesi ile yapm›fld›r. ‹nsanda ihtiyâr yokdur di-
yor. Ehl-i sünnetden, Efl’arîden baflkalar›, kulun kudreti, yapd›¤› istekli ifl-
de te’sîr eder diyor. Efl’arî ise, kudreti ancak, iflin yarat›lmas›na sebeb
olup, yarat›lmas›nda te’sîri olmaz diyor ki, her ikisine göre de, ifli insan yap-
d› demek do¤ru olur. Ehl-i sünnet, Cebriyyeden, böylece ayr›lm›fl olur. Ceb-
riyye mezhebinin, insan›n, istekli ifllerini hakîkaten yapd›¤›n› kabûl et-
memesi, ifli insan yapd› demek mecâzd›r demesi küfrdür, Kur’ân-› kerîmi
inkâr etmekdir. (Temhîd) kitâb›n›n sâhibi [Ebû fiekür Sülemî “rahmetul-
lahi aleyh”] diyor ki, Cebriyye mezhebinde, (‹fli insan›n yapmas› mecâzd›r,
görünüfldür, insanda kudret yokdur. Kullar, rüzgarla sallanan yaprak gibi-
dir. ‹nsanlar›n her hareketi, a¤ac›n hareketi gibi mecbûrîdir) diyenler kâ-
fir olur. Yine diyor ki, Cebriyyenin, (Kullar›n iyi, kötü, bütün iflleri, hakî-
katde onlar›n de¤ildir. ‹htiyârî hareketleri de yapan, yaln›z Allahd›r) söz-
leri de küfrdür.

Süâl: ‹mâm-› Efl’arî “rahmetullahi aleyh” insan›n iflinde, kudretinin
te’sîri yokdur, hakîkatde insan›n ihtiyâr› da yokdur dedi¤i hâlde, ifli yapan
hakîkatde kuldur demesi, do¤ru mudur?

Cevâb: ‹nsan kudretinin, iflinde te’sîri yok ise de, Allahü teâlâ, ifli yarat-
mas› için, onun kudretini sebeb k›lm›fld›r. Allahü teâlân›n âdeti flöyledir ki,
insan kudretini ve ihtiyâr›n› bir ifl için kullan›nca, Allahü teâlâ, o ifli yara-
t›yor. ‹nsan›n kudreti, böylece, iflin yap›lmas›na sebeb oluyor. ‹fllerin yap›l-
mas›na te’sîr etmifl oluyor. Çünki, kulun kudreti olmad›kça, âdet-i ilâhî o
ifli yaratmamakdad›r. Bu âdete göre, ifli yapan, insand›r demek, hakîkatde
do¤ru oluyor. Efl’arî mezhebini do¤ru yola uydurmak, ancak böyle olur. Bafl-
ka dürlü anlatanlar› flübheli dinlemelidir.

Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi aleyhim”, kadere inanm›fl, kaderin
hayrl›s›, flerlisi, iyisi, kötüsü, tatl›s›, ac›s›, hep Allahü teâlâdand›r demifldir.
Çünki (Kader), var etmek, yaratmak demekdir ve herfleyi yapan, yaratan,
ancak Allahü teâlâd›r. (Mu’tezile), ya’nî kaderiyye f›rkas› kazâ ve kadere
inanmad›. ‹fllerin, yaln›z kulun kudreti ile hâs›l oldu¤unu zan etdi. fierler,
kötülükler, Allahü teâlân›n kazâs› ile olsayd›, bunlar için azâb yapmazd›.
Bunlara azâb yapmas› zulm olur dedi. Böyle sözleri söylemek zulmdür. Câ-
hilce sözdür. Çünki, kazâ ve kadere inanmakla, kulun ihtiyâr› ve kudreti git-
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mez. (Kazâ) demek, bir insan›n bir ifli kendi ihtiyâr› ile yap›p yapmayaca-
¤›n›, Allahü teâlân›n, önceden bilmesi demekdir ki, insanda ihtiyâr›n bu-
lundu¤unu göstermekdedir. Kazâya inanmak irâdenin, ihtiyâr›n yok olma-
s›na sebeb olsayd›, Allahü teâlâ da, yaratma¤a mecbûr veyâ memnû’ olur-
du. Çünki, ezelde, her fleyin var olaca¤›n› bildi ise, onu yaratma¤a mecbûr
olurdu. Yoklu¤unu bildi ise, yaratmas› memnû’ olurdu. Kazâya inanmak,
kulda ihtiyâr›n bulunmas›na inanma¤a mâni’ olsayd›, Allahü teâlâda irâ-
de ve ihtiyâr›n bulunmas›na inanma¤a da mâni’ olurdu. Allahü teâlân›n ya-
rataca¤› fleyleri ezelde bilmesi, irâde s›fat›n› yok etmedi¤i gibi, kullar›n›n
yapaca¤› fleyleri de ezelde bilmesi, kullar›n irâde ve ihtiyâr sâhibi olmala-
r›na mâni’ de¤ildir. Evet, insanlar›n kudreti azd›r. ‹fli yaln›z insan kudreti
yapar demek, pek akls›zl›k olur ve düflüncesizli¤in son derecesidir. Mu’te-
zilenin, burada da, do¤ru yoldan ayr›lm›fl oldu¤unu, Mâverâünnehr [Tür-
kistânda, Seyhûn ve Ceyhûn nehrleri aras›ndaki genifl yer] âlimleri bildir-
mifl, bunlar›n sözü, mecûsîlerin [atefle tapanlar›n] sözünden dahâ fenâd›r
demifllerdir. Çünki mecûsîler, Allahü teâlân›n bir flerîki, orta¤› var sanm›fl-
d›r. Mu’tezile ise, say›s›z ortak var demekdedir. [Ya’nî, insan, iflini, kendi
kudreti ile yapmakda, yaratmakdad›r diyerek, insanlar›, Allahü teâlâya fle-
rîk ediyorlar.]

(Cebriyye mezhebi), insan aslâ bir ifl yapmaz, câns›zlar gibi hareket
eder. ‹nsan›n kudreti, kasd›, ihtiyâr› yokdur diyor. ‹nsanlar iyi ifl yap›nca
sevâb kazanmaz, kötü ifllerine azâb yap›lmaz san›yor. Kâfirler, günâh iflli-
yenler ma’zûrdur, mes’ûl olmazlar. Çünki, insan›n her iflini, yaln›z Allah ya-
p›yor. ‹nsan istese de, istemese de, Allah günâh yarat›yor. ‹nsan günâh yap-
ma¤a mecbûrdur diyorlar. Bu sözleri küfrdür. Bunlara (Mürcie) de denir
ki, mel’ûndurlar. Günâh, insana zarar vermez. Âsî, fâs›k, azâb görmiyecek-
dir dediler. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Mür-
cie mezhebinde olanlara yetmifl Peygamber, la’net etmifldir). Mezhebleri
temâmen yanl›fld›r, bozukdur. Çünki, ihtiyârî, istekli hareketimiz ile, titre-
me, refleks hareketlerinin baflka oldu¤u meydândad›r. Elimizle birfley tut-
mam›z, elbette ihtiyâr›m›z iledir. Göz se¤irmesi, kalbin çal›flmas› ise, böy-
le de¤ildir. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, bu mezhebin bozuk oldu¤u-
nu bildirmekdedir. Nitekim, Secde ve Ahkaf ve Vâk›’a sûrelerinde, (Yap-
d›klar›n›n cezâs›d›r) ve Kehf sûresinde, (‹stiyen îmân etsin, istiyen inanma-
s›n!) meâl-i flerîfleri ile buyurmakdad›r.

‹nsanlar›n ço¤u, tenbel oldu¤undan ve niyyetleri kötü oldu¤undan özr,
behâne ar›yor. Süâlden, azâbdan kurtulmak için, Efl’arî, hattâ Cebriyye mez-
hebine yanafl›yor. Bunlar, ba’zan, (‹nsan›n hakîkatde ihtiyâr› yokdur. ‹fli in-
san›n yapmas› mecâzd›r, görünüfldedir) diyor. Ba’zan da, (‹nsan›n ihtiyâ-
r› azd›r. Herfleyi yapan, Allahü teâlâd›r) diyor. Bu söz, Cebriyye mezhebi-
ne kay›yor. Bunlar, ba’z› tesavvuf büyüklerinin sözlerini öne sürüyor. Me-
selâ, (‹flleri yapan birdir. Hiçbirfley yokdur, yaln›z O vard›r. ‹nsan›n iflinde,
kudretinin te’sîri yokdur. ‹nsan›n hareketi, a¤ac›n sallanmas› gibidir. ‹nsa-
n›n varl›¤› da, iflleri de, çöldeki serâb gibidir, bir görünüflden baflka birfley
de¤ildir) gibi sözler, bu gevflek, tenbellerin kötü söylemelerini ve iflleme-
lerini destekliyor. Herfleyin do¤rusunu, ancak Allahü teâlâ bilir. Bildi¤imiz
kadar, bunlara flöyle cevâb veririz ki: Efl’arînin dedi¤i gibi, e¤er ihtiyâr, ha-
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kîkaten bulunmasayd›, Allahü teâlâ, kullar›n zulm etdi¤ini bildirmezdi. ‹n-
san›n yapd›¤› iflde kendi kudreti te’sîr etmeyip, kudreti, yaln›z iflin yarat›l-
mas›na sebeb olsayd›, insanlar›n kötü ifllerine zulm denmezdi. Hâlbuki Al-
lahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmin birçok yerinde, insanlar›n zulm iflledi¤ini bil-
diriyor. ‹nsan›n gücü, iflin yarat›lmas›na te’sîr etmeyip, yaln›z sebeb olsay-
d› zulm buyurmazd›. Evet, Allahü teâlâdan gelen elemlerde, azâblarda, in-
san›n ihtiyâr› kar›flm›yor. Fekat, bu zulm olmaz. Çünki, Allahü teâlâ, kayd-
s›z, flarts›z mâlikimiz, sâhibimizdir. Mülk yaln›z Onundur. Mülkünü, iste-
di¤i gibi kullan›r, hiç zulm olmaz. Fekat insanlar›n zulm etdiklerini bildir-
mesi, insanda ihtiyâr›n bulundu¤unu göstermekdedir. Burada zulmün me-
câz olmas› düflünülemez. Hakîkatler, zarûret olmad›kca mecâz yap›lmaz.

‹nsanlar›n irâdeleri, ihtiyârlar› za’îfdir, azd›r sözüne gelince, e¤er Alla-
hü teâlân›n ihtiyâr› yan›nda azd›r denirse veyâ insanlar›n ihtiyâr› yaln›z ola-
rak iflleri meydâna getiremez demek istenirse, do¤ru olur. Fekat, e¤er ih-
tiyârlar›, ifllerin yap›lmas›na te’sîr etmez denirse, do¤ru olmad›¤›n› yuka-
r›da bildirdik.

Allahü teâlâ, kullar›na yapabilecekleri fleyleri emr etmifldir. ‹nsanlar› za’îf
yaratd›¤› için, her emrinde kolayl›k göstermifldir. Nisâ sûresi yirmiyedin-
ci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, size hafîf, kolay emr etmek istedi. Çün-
ki, insan za’îf yarat›lm›fld›r) buyuruldu. Allahü teâlâ, (Hakîm)dir. [Herfle-
yi yerinde, uygun olarak yapar. (Raûf)dur. (Ac›ma¤a lây›k olm›yanlara da
ac›y›c›d›r). (Rahîm)dir. Âh›retde sevdiklerine, ya’nî küfrân-› ni’met etmi-
yenlere, ya’nî mü’minlere Cenneti ihsân edicidir.] Kullar›na yapam›ya-
caklar› fleyi emr etmek hikmetine, re’fetine yak›flmaz. Kullar›na, kald›r›la-
m›yacak, büyük kayay› kald›rma¤› emr etmeyip, herkesin çok kolay yapa-
ca¤› k›yâm, rükü’, secde, ufak bir âyet okumak ile meydâna gelen nemâz›
emr etmifldir. Nemâz k›lmak, herkes için çok kolayd›r. Ramezân-› flerîf oru-
cu da, pek kolayd›r. Zekât› da, çok hafîf emr etmifl, mal›n hepsini de¤il, k›rk-
da birini verin demifldir. Hepsini veyâ yar›s›n› verme¤i emr etseydi, kulla-
r›na güç olurdu. Merhameti, pek fazla oldu¤undan, emri tâm yap›lamaz ise,
dahâ da hafîfletmifldir. Meselâ, abdest alam›yanlara, teyemmüm etme¤e,
nemâzda ayak üzere duram›yanlara, oturarak k›lma¤a, oturam›yanlara
da, yatarak k›lma¤a, rükü’ ve secde yapam›yanlara, îmâ ile [oturup, rükü’
ve secde için, az e¤ilerek] k›lma¤a, bunlar gibi, dahâ nice kolayl›klara izn
vermifldir. ‹slâmiyyetin emrlerine dikkatle ve insâfla bakan, bu kolayl›kla-
r› görür. Allahü teâlân›n, kullar›na ne kadar çok merhametli oldu¤unu, pek
iyi anlar. Emrlerin pek kolay olmas›n›n bir flâhidi de, çok kimselerin, emr
olunan ibâdetlerin, dahâ artmas›n› istemesidir. Nemâz›n, orucun artmas›-
n› istiyen, çok görülmüfldür. Evet, ibâdet yapmak güç gelen kimseler de, yok
de¤ildir. Böyle kimseler, normal insan de¤ildir. Böyle bozuk kimselere, ibâ-
detlerin zor gelmesine sebeb, nefslerinin karanl›¤› ve flehvânî arzûlar›n›n
kötülü¤üdür. Bu karanl›k ve kötülükler, nefs-i emmâreden hâs›l olmakda-
d›r. Nefs-i emmâre, Allahü teâlân›n düflman›d›r. fiûrâ sûresi onüçüncü
âyetinde meâlen, (Îmân ve ibâdet etmek, müflriklere güc gelir) ve Bekara
sûresi, k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Nemâz k›lmak, yaln›z mü’minlere, Al-
lahü teâlâdan korkanlara kolay gelir) buyuruldu.
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Bedenin hastal›¤›, ibâdetlerin yap›lmas›n› güçlefldirdi¤i gibi, (Bât›n)›n
[kalbin ve rûhun] hasta olmas› da güçlefldirir. Allahü teâlâ, islâmiyyeti,
nefs-i emmâreyi, [ya’nî kötülük isteyici] arzûlar›ndan, âdetlerinden vaz
geçirmek için gönderdi. Nefsin istekleri ve islâmiyyetin istekleri birbirinin
z›dd›d›r, aksidir. O hâlde, ibâdetleri yapmakda güclük çekmek, nefsin kö-
tülü¤ünü gösteren bir alâmetdir. Nefsin arzûlar›n›n kuvveti, bu güçlü¤ün çok-
lu¤u ile ölçülür. Nefsin hevâs› [istekleri] kalmay›nca, güçlük de kalmaz.

Sôfiyye-i aliyyeden ba’z›s›n›n, insanda ihtiyâr›n bulunmad›¤›n› veyâ
kuvvetsiz oldu¤unu gösteren birkaç sözünü yukar›da yazm›fld›k. Tesavvuf
büyüklerinin, islâmiyyete uym›yan sözlerine, hiç k›ymet verilmez. Nerde
kald› ki, huccet ve sened olarak kullan›ls›n. Ya’nî, bir iddi’ây›, düflünceyi
isbât için böyle sözleri flâhid getirmek, hiç do¤ru olmaz. fiâhid, sened ola-
cak, uyulabilecek, ancak Ehl-i sünnet âlimlerinin sözleridir. Sôfiyye-i aliy-
yenin sözlerinden, âlimlerin sözüne uygun olanlar, kabûl edilir. Uym›yan-
lar›, kabûl edilmez. Burada da yine bildirelim ki, Sôfiyye-i aliyyeden, hâl-
leri, keflfleri do¤ru olanlar, islâmiyyete uym›yan hiçbirfley söylememifl ve
yapmam›fld›r. Keflflerinden, hâllerinden, islâmiyyete uym›yanlar›n, yanl›fl
oldu¤unu anlarlar. ‹slâmiyyete muhâlif olan sözlere ve hareketlere do¤ru
diye sar›lmak, z›nd›kl›k, ilhâd ya’nî dinsizlik alâmetidir.

fiunu da ilâve edelim ki, Sôfiyye-i aliyyenin islâmiyyete uym›yan ba’z›
sözleri, hâlin kaplad›¤› zemânda, keflf yolu ile anlad›klar› bilgilerdir ki, o
zemân, akl ve flü’ûrlar› örtülü oldu¤undan, özrlü say›l›rlar ve keflfleri yan-
l›fl olmufldur. Baflkalar›n›n, böyle keflflere, sözlere uymas› câiz de¤ildir. Böy-
le sözlere, islâmiyyete uyacak fleklde ma’nâ vermek, kelimelerden anlafl›-
lan ma’nây› b›rak›p, meflhûr olm›yan ma’nâlar›n› vererek, islâmiyyete uy-
durmak lâz›md›r. Çünki âfl›klar›n, muhabbet serhofllar›n›n sözleri, çeflidli
ma’nâlara gelir. Bu ma’nâlar aras›ndan, do¤ru ve onlar›n büyüklü¤üne
yak›flan ma’nây› bulup, öyle kabûl etmek lâz›md›r.

[Zemân›m›zdaki din câhilleri, Muhyiddîn-i Arabî, Celâleddîn-i Rûmî,
Niyâzî-i M›srî gibi büyüklerin “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz”, böy-
le sözlerini ele alarak, tesavvufa, tesavvufculara sald›r›yor. Yazd›klar› ki-
tâblarda, Evliyân›n sözlerine yanl›fl ma’nâlar vererek, hattâ, onlar›n sözü
diyerek, uydurma fleyler yaz›yor. O derin âlimleri, islâmiyyet düflman›
imifl gibi gösterme¤e çal›fl›yorlar. Cenâb-› Hak, böyle zevall›lara, islâmiy-
yeti, tesavvufu anlamak nasîb etsin! Âmîn.]

290
‹K‹YÜZDOKSANINCI MEKTÛB

Bu mektûb, molla Muhammed Hâflime yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n,
‹mâm-› Rabbânî hazretlerine bafllang›cda ihsân etmifl oldu¤u yolu bildir-
mekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd
olsun! Peygamberlerin en üstününe ve Onun temiz olan Âlinin ve Eshâb›-
n›n hepsine salât ve selâm olsun “salevâtullahi teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve
Eshâbihi ecma’în”! Tesavvuf âlimlerinin yollar› aras›nda en k›sa, en uygun,
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en sa¤lam, en sâlim, en kuvvetli, en do¤ru, en iyi, en yüksek ve en olgun ola-
n› Ebû Bekr-i S›ddîkdan gelen yoldur. Bu yolda bulunanlar›n rûhlar›n› ve
sâhiblerinin s›rlar›n›, Allahü teâlâ takdîs eylesin! Bu yolun bütün bu üstün-
lükleri ve bu yolda yetiflenlerin flânlar›n›n üstün olmas›, sünnet-i seniyye-
ye yap›fld›klar› ve bid’atlerden sak›nd›klar› içindir. Eshâb-› kirâmda oldu-
¤u gibi “aleyhimürr›dvân minelmelikilmennân”, bu büyüklerin de, bidâyet-
lerinde, nihâyetlerinin kazanc› yerlefldirilmifldir. Yüksek dereceye kavufl-
dukdan sonra, huzûrlar› devâml› olmufldur. Baflkalar›n›n huzûru geçicidir.

Kardeflim! Allahü teâlâ, seni do¤ru yola ulafld›rs›n! Bu fakîr, bu yola
özendi¤im zemân, Allahü teâlâ, iflimi kolaylafld›rd›. Vilâyet kayna¤›, hakî-
katin mütehass›s›, nihâyetin bafllang›cda yerlefldirilmifl oldu¤u yolun k›la-
vuzu, vilâyet derecelerine kavuflduran caddenin sürücüsü, dînin koruyucu-
su, fleyhimiz ve imâm›m›z, fleyh Muhammed Bâkî “kaddesallahü teâlâ sir-
reh” hazretlerine kavufldurdu. Bu yoldaki büyüklerin seçkinlerinden olan
bu yüksek zât, Allahü teâlân›n ismini zikr etme¤i ö¤retdi. Teveccüh buyur-
du. Bu fakîrde, zikrin tad› tâm hâs›l oldu. Sevincimin çoklu¤undan a¤lad›m.
Birgün sonra, bu büyüklerin k›ymet verdikleri ve (Gaybet) dedikleri,
flü’ûrsuzluk hâs›l oldu. Kendimden geçince, büyük bir deniz gördüm. Dün-
yâdaki fleklleri, sûretleri, bu deniz içinde gölge gibi gördüm. fiü’ûrsuzlu¤um
ço¤ald›. Bir sâ’at, iki sâ’at sürdü¤ü günler oldu. Bütün geceyi kaplama¤a
bafllad›. Olanlar›, kendilerine arz etdim. (Fenâ)dan biraz hâs›l olmufl bu-
yurdu. Zikr etme¤i yasaklad›. (Bu huzûru elden kaç›rma!) dedi. ‹ki gün son-
ra, bilinen (Fenâ) hâs›l oldu. Arz eyleyince, (Vazîfeni yap!) buyurdu. Fe-
nân›n Fenâs› hâs›l oldu. Arz eyledim. (Bütün âlemi bir birleflmifl topluluk
olarak görüyor musun?) buyurdu. (Evet) dedim. (Fenân›n Fenâs›nda, âle-
mi böyle birleflik görmekle birlikde, flü’ûrsuzluk da hâs›l olur) buyurdu. He-
men o gece, buyurdu¤u gibi, Fenâ hâs›l oldu. Bunu ve bundan sonra ola-
n› arz eyledim ve Allahü teâlây›, ilm-i huzûrî ile bildi¤imi ve kendisinde bu-
lunm›yan s›fatlarla birlikde bildim dedim. Bundan sonra, bütün eflyây›
kapl›yan bir nûr göründü. Onu Hak teâlâ sand›m. Bu nûr siyâh idi. Arz ey-
ledim. (Nûr perdesi arkas›nda Hak teâlâ görülmüfldür. Bu nûrdaki genifl-
lik, ilmdedir. Zât-i teâlâ herfleyle ilgili oldu¤u için, genifl görünmekdedir.
Bunu yok etmek lâz›md›r) buyurdu. Sonra, bu nûr küçülme¤e bafllad›.
Darlafld›. Nokta gibi oldu. (Noktay› da yok etmek, hayrete gelmek lâz›m-
d›r) buyurdu. Öyle yapd›m. Hayâl olan nokta da yok oldu. Hayrete dald›m.
Hak teâlâ, kendini kendi görür gibi göründü. Arz eyledim. (‹flte, Nakfliben-
diyyenin huzûru, bu huzûrdur) buyurdu. Bu yoldakilerin nisbeti, bu huzûr
demekdir. Bu huzûra, gayb olm›yan huzûr da denir. Nihâyetin bidâyetde
yerleflmesi, burada olur. Bu yolda, tâlibe bu nisbetin hâs›l olmas›, baflka yol-
larda, tâlibin maksada kavuflmak için, çal›fl›lacak zikrleri ve vazîfeleri reh-
berlerinden almalar›na benzer. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Gül ba¤çemi gör de, behâr›m› anla!

Bu fakîrde bu nisbetin hâs›l olmas›, zikr ö¤rendi¤im günden, iki ay ve
birkaç gün sonra bafllad›. Bu nisbet hâs›l oldukdan sonra, (Fenâ-i hakîkî)
denilen, baflka bir fenâ hâs›l oldu. Kalb o kadar geniflledi ki, yer küresinin
ortas›ndan Arfla kadar, bütün âlem, bu genifllik yan›nda, hardal dânesi
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kadar bile de¤ildi. Bundan sonra, kendimi ve âlemin her parças›n›, hattâ
her zerreyi, Hak teâlâ olarak gördüm. Bundan sonra âlemin her zerresini
birer birer hep kendim gördüm. Kendimi onlar›n herbiri olarak gördüm.
Sonra, bütün âlemi, bir zerrede yok buldum. Sonra, kendimi ve her zerre-
yi, o kadar genifl gördüm ki, bütün âlemi hattâ âlemin birkaç kat›n› içim-
de gördüm. Kendimi ve her zerreyi, her zerreye yay›lm›fl, s›zm›fl olan nûr
gördüm. Âlemdeki flekller, sûretler, bu nûrda yok oldular. Sonra kendimi
ve hattâ her zerreyi, bütün âlemi tutuyor, varl›kda durduruyor gördüm. Arz
eyledim. Tevhîdde (hakk-ul-yakîn) mertebesi iflte budur. (Cem’ul-Cem’)
bu makâmd›r, buyurdu. Önce, âlemin flekllerini, sûretlerini hep Hak teâ-
lâ bulmufl oldu¤um gibi, bunlardan sonra, hepsini hayâl gördüm. Önce, Hak
buldu¤um her zerreyi, flimdi hep vehm ve hayâl buldum. Çok flafl›rd›m. Bu
s›rada, (Füsûs) kitâb›ndaki, k›ymetli babamdan iflitdi¤im, (Bu âleme ister-
seniz Hak deyiniz, isterseniz mahlûk deyiniz. ‹sterseniz, bir bak›mdan
Hak deyiniz ve baflka bir bak›mdan, mahlûk deyiniz. ‹sterseniz, ikisi ara-
s›n› ay›ram›yarak flaflk›na döndü¤ünüzü söyleyiniz!) sözünü hât›rlad›m. Bu
söz s›k›nt›m› giderdi. Bundan sonra yanlar›na giderek arz eyledim. (Huzû-
run dahâ sâf olmam›fld›r. Vazîfene devâm et de, var ile yok birbirinden tâm
ayr›ls›nlar) buyurdu. Ayr›lam›yaca¤›n› anlatan, (Füsûs)ün yaz›s›n› oku-
dum. (fieyh Muhyiddîn-i arabî “kaddesallahü sirrehül’azîz”, olgun bir Ve-
lînin hâlini bildirmemifl. Birçoklar›na göre de ayr›lamazlar) buyurdu. Emr-
lerine uyarak, verdikleri vazîfeye devâm etdim. Onlar›n çok k›ymetli yar-
d›mlar› ile, Allahü teâlâ, iki gün sonra, var ile yokun ayr›ld›¤›n› gösterdi.
Hakîkî varl›¤›, hayâl olandan ayr› buldum. D›flarda, bir varl›kdan baflka, hiç-
bir var görmedim. Kendilerine bunu bildirince, (Fark-› ba’del-cem’) mer-
tebesi, iflte budur. Çal›flmakla, buraya kadar var›labilir. Bundan ilerisi her-
kesin yarad›l›fl›nda bulunana uygun olarak ihsân olunur. Tesavvuf büyük-
leri, bu mertebeye (Tekmîl makâm›) demifllerdir buyurdu.

Bu fakîri “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ilk olarak, sekrden sahva ve
Fenâdan Bekâya getirdikleri zemân, kendi bedenimin her zerresine bak-
d›¤›m zemân, Hak teâlâdan baflka birfley bulamad›m. Her zerremi, Onu gös-
teren bir ayna gibi gördüm. Bu makâmdan, yine hayrete götürdüler. Ken-
dime getirdiklerinde, Hak teâlây› kendi vücûdümün, her zerresinde de¤il,
her zerresi ile buldum. Önceki makâm›, ikinci makâmdan afla¤› gördüm. Yi-
ne hayrete dald›rd›lar. Kendime gelince, Hak teâlây›, âlemle ne bitiflik, ne
ayr›, ne içinde, ne de d›fl›nda bulamad›m. Önce bulmufl oldu¤um, berâber-
lik, etrâf›n› çevirmek ve içine ifllemek gibi fleylerin hepsi, flimdi yok oldu.
Böyle olmakla berâber, yine öyle görüldü. Sanki his olunuyordu. Âlem de,
o ânda görülmekde idi. Fekat, bu ba¤lant›lar›n hiçbiri, Allahü teâlâda
yokdu. Yine hayrete dald›rd›lar. Sahva getirdikleri zemân, Allahü teâlân›n,
âlem ile, önce görülen ba¤l›l›klardan baflka bir ba¤l›l›¤› oldu¤u anlafl›ld›. Bu,
hiç anlafl›lam›yan bir ba¤l›l›kd›r. Hak teâlâ, hiç anlafl›lam›yan bir nisbet ile
görüldü. Yine hayrete dald›rd›lar. Bu mertebede biraz kabz, s›k›nt› hâs›l ol-
du. Yine kendime getirdiklerinde, Hak teâlâ, o anlafl›lamaz nisbetden bafl-
ka olarak göründü. Bu âlemle, anlafl›lan ve anlafl›lam›yan hiçbir nisbeti, ba¤-
l›l›¤› yok idi. Âlem de böylece görülmekde idi. O ânda, öyle bir ilm ihsân
olundu ki, bu ilm, Hak teâlâ ile mahlûklar aras›nda hiçbir ba¤l›l›k b›rak-
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mad›. Her iki flühûd var iken, bildirdiler ki, böylece, hiçbir ba¤l›l›k olma-
dan görülen, Hak teâlân›n kendi de¤ildir. Tekvîn s›fat›n›n âlemle olan ba-
¤›n›n, Âlem-i misâlde olan sûretidir. Çünki, Onun zât›, mahlûklarla bir il-
gisi olmakdan çok uzakd›r. Anlafl›labilen veyâ anlafl›lam›yan hiçbir ba¤lan-
t›s› yokdur. Arabî beyt tercemesi:

Sevgiliye kavuflmak, ele geçer mi acabâ?
yüksek da¤lar ve korkunç tehlükeler var arada.

K›ymetli kardeflim! Hâllerin hepsini aç›klama¤a ve ma’rifetleri anlatma-
¤a kalk›fl›rsam, çok uzun sürer. Dinliyenleri usand›rabilir. Hele (Tevhîd-i
vücûd) ma’rifetleri, herfleyin z›l, görüntü oldu¤u anlat›l›rsa, sonu gelmez.
Bütün ömürlerini tevhîd-i vücûd ma’rifetlerinde geçirenler, bu sonsuz
deryâdan bir damla ele geçirememifllerdir. fiuna da, çok flafl›l›r ki, onlar, bu
fakîri, tevhîd-i vücûd sâhiblerinden saymazlar. Tevhîd bilgilerine inanm›-
yan âlimlerden san›rlar. Görüflleri k›sa oldu¤u için, tevhîd ma’rifetleri
üzerinde durma¤› olgunluk bilirler. Bu bilgilerden ilerleme¤i, gerilemek sa-
n›rlar. Fârisî beyt tercemesi:

Câhildirler, kendilerini de bilmezler,
hüner sanmakdan ayblar› çekinmezler.

Bunlar›n dayand›klar› birinci sened, eski tesavvufcular›n tevhîd-i vücû-
dî üzerindeki sözleridir. Allahü teâlâ, bunlara insâf versin! O büyüklerin,
bu makâmlardan ilerlemediklerini, o makâmda ba¤lan›p kald›klar›n› ner-
den biliyorlar? Biz, tevhîd-i vücûdî ma’rifetleri yokdur demiyoruz. Var ol-
du¤unu, fekat bu makâmdan dahâ yüksek makâmlara ilerlenece¤ini de söy-
liyoruz. E¤er, bu makâmlar› aflanlara, bu bilgilere inanm›yor ad›n› tak›yor-
larsa, ona bir diyece¤imiz yokdur.

Yine sözümüze dönelim. Birfleyin örne¤i, o fleyi tan›t›r. Bir damla s›z›n-
t›, bir su menba’›n› buldurur. Biz de az bildirdik. Bir damla ile haber veri-
yoruz.

Kardeflim! K›ymetli hocam›z, beni yetifldi ve yetifldirebilir görerek, tarî-
kati ö¤retmek için izn verince ve tâliblerden ço¤unu, bu yana gönderince,
kemâle gelmifl oldu¤uma ve tâlibleri yetifldirebilece¤ime inanam›yordum. (Bu
iflde duraklama! Büyüklerimiz, bu makâmlar›n, kemâl ve tekmîl makâm› ol-
du¤unu bildirmifllerdir) buyurdu. (Bu makâma inanmamak, o büyüklerin
yüksekli¤ine inanmamak olur) dedi. Emrlerine uyarak, tarîkati ta’lîm etme-
¤e bafllad›m. Tâliblere çal›flmalar›na yard›mc› olma¤a u¤rafld›m. Bu u¤rafl-
malar›m›n tâliblere çok fâideli oldu¤u görüldü. Öyle oldu ki, senelerce ça-
l›flarak kavuflulabilenler, birkaç sâatde ele geçiyordu. Birkaç zemân u¤rafl-
d›m. Sonra, yine noksân oldu¤umu, afla¤›da kald›¤›m› anlad›m. Tesavvuf bü-
yüklerinin, son mertebe dedikleri, gelip geçici (Tecellî-i zâtî)ler, bu yolda hiç
hâs›l olmam›fld›. (Seyr-i ilallah) ve (Seyr-i fillah) ne demek oldu¤unu bilmi-
yordum. Bu kemâllere de kavuflmak lâz›md›. Bunlar› düflündükce, afla¤›da
kalm›fl oldu¤umu iyi anlad›m. Yan›mda bulunan tâlibleri topl›yarak, geride
oldu¤umu, hepsine bildirdim. Da¤›lmalar›n› söyledim. Fekat bu sözlerimi afla-
¤› gönüllülük, bir incelik sand›lar. Yan›mdan ayr›lmad›lar. Az zemân sonra,
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Allahü teâlâ, umduklar›ma kavufldurdu. Sevgili Peygamberinin sadakas› ola-
rak “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” ihsânda bulundu.

FASL - Büyüklerimizin “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” yolunun teme-
li, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
i’tikâd›na uygun olarak inanmak ve sünnet-i seniyyeye yap›flmakd›r “alâ sâ-
hibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”. Bid’atlerden ve nefsin isteklerinden
de sak›nmak ve iflleri, elden geldi¤i kadar azîmetle yapmak, ruhsat ile ha-
reketden kaç›nmakd›r.

[(Azîmet), halâl oldu¤u belli olm›yan flübheli fleyleri de yapmamak,
harâm ve mekrûhlardan herhâlde kaçmakd›r. (Ruhsât), islâmiyyetin izin
verdi¤i, câiz olur dediklerinden sak›nmamakd›r].

Önce, cezbe hâs›l olup kendinden geçer. Buna (Adem) denir. Bundan
sonra (Bekâ) bulup kendine gelir. Buna (Vücûd-i adem) denir. Bu adem
ve kendinden geçmek, hissi gayb etmek, duygusuz olmak de¤ildir. Az kim-
sede, his de gidebilir. Bu bekâ sâhibi, insanl›k isteklerine dönebilir. Nef-
sin huylar›na uyabilir. Fenâdan sonra hâs›l olan Bekâda ise, geri dönmek
câiz de¤ildir. Behâüddîn-i Buhârî, (Vücûd-i adem, insanl›k arzûlar›na
döner. Fekat, Vücûd-i fenâ, geriye hiç dönmez) sözünü, belki bunun için
söylemifldir. Çünki, birinci Bekân›n sâhibi, dahâ yoldad›r. Yolda olan ge-
ri dönebilir. ‹kincisi, müntehîdir, kavuflmufldur. Kavuflan, geri dönmez. Bü-
yüklerden biri, (Yolda olan döner. Kavuflmufl olan dönmez) buyurdu.
Vücûd-i adem sâhibi, her ne kadar yolda ise de, nihâyet, bidâyetde yer-
lefldirilmifl oldu¤u için, nihâyetde olanlar› bilir. Müntehînin, yolun sonun-
da kavuflduklar›, buna topluca tatd›r›l›r. Bu nisbet, müntehîde bol oldu-
¤undan, rûhuna da, bedenine de yay›l›r. Vücûd-i adem sâhibinde ise, yal-
n›z kalbindedir. Müntehîde yay›lm›fl, da¤›lm›fld›r. O, insanl›k s›fatlar›na
dönmez. Çünki, bu nisbetin, onun bedeninin her mertebesine yay›lmas›,
onun s›fatlar›n› yok etmifl, fânî yapm›fld›r. Bu (Fenâ), Allahü teâlân›n bü-
yük bir ni’metidir. Allahü teâlâ, azm›yan kulundan, ni’metini geri almaz.
Vücûd-i adem sâhibi, böyle de¤ildir. Bu nisbet, onun bedenine geçmemifl-
dir. Böyle olmakla berâber, bedenin mertebeleri kalbe ba¤l› oldu¤u için,
bu nisbet kalb yolu ile, bütün bedene de, toplu, k›sa olarak geçer. Bede-
nin isteklerini azalt›r. Fekat, tâm yok edemez. Bunun için geri dönebilir.
Çünki azalm›fl, yok olmam›fld›r. Yok olan, geri dönmez. Bu yüksek zinci-
rin büyüklerinden birkaç› “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, bidâyetdeki
kendinden geçme¤e ve bundan sonra hâs›l olan bekâya (Fenâ) ve (Bekâ)
demifllerdir. Bu mertebede, (Tecellî-i zâtî) olur. Hak teâlân›n zât› görünür
de demifllerdir. Bu Bekân›n sâhibine, (Vâs›l), kavuflmufl demifllerdir. De-
vâml› huzûr, müflâhede demek olan (Yâd-i dâflt) de, bu mertebede hâs›l
olur sanm›fllard›r. Bütün böyle sözler, nihâyetin bidâyetde yerlefldirilmifl
olmas›ndan ileri gelmekdedir. Çünki, Fenâ ve Bekâ, yaln›z müntehîye hâ-
s›l olur. Ancak, müntehî kavuflmufldur. Tecellî-i zâtî, yaln›z buna olur. Al-
lahü teâlân›n devâml› huzûru, ancak müntehî içindir. Çünki, o hiç geri dön-
mez. Fekat, birinci söz de, bu bak›mdan do¤rudur. Sa¤lam bir görüfle
dayanmakdad›r. Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirrehül
akdes” hazretlerinin (F›karât) kitâb›ndaki Fenâ ve Bekâ ve Tecellî-i zâ-

– 451 –



tî ve Zât-i ilâhînin flühûdü ve vasl ve Yâd-i dâflt yaz›lar› da, bunlar gibidir.
Büyüklerden biri buyurdu ki, Hâce hazretlerinin, sevdiklerinden birka-
ç›na yazm›fl oldu¤u mektûblardan ve risâlelerden meydâna gelmifl olan bu
kitâb, bafllang›cda olan ma’rifetleri mübtedîlere anlatmak için yaz›lm›fl-
d›r. (‹nsanlara, akllar› erdi¤i kadar söyleyiniz!) gözetilerek yaz›lm›fld›r. (Ri-
sâle-i silsiletil-ahrâr) kitâb› da böyledir. Hâce-i Ahrâr hazretlerinin söz-
lerine uygun olarak yaz›lm›fld›r. Dînin kuvvetlendiricisi, yüksek hoca-
m›z mevlânâ Muhammed Bâkî hazretlerinin, (Rubâ’›yyât flerh›) kitâb› da
böyledir. Bu Bekâ, hattâ Cezbede hâs›l olan her Bekâ, (Tevhîd-i vücûdî)
ile kar›fl›kd›r. Bunun içindir ki, büyüklerden birço¤u, Hakk-ul-yakîni an-
lat›rken tevhîd-i vücûdî ile kar›fld›rm›fld›r. Birço¤u da bu sözlerden flüb-
heye düflmüfller. Bunlar›n Hakk-ul-yakîni, cezbede olmufldur demifllerdir.
Çünki böyle ma’rifetler, o makâmda hâs›l olur. (Tecellî-i sûrî) baflka fley-
dir. Ne oldu¤unu, kavuflanlar bilir. Kesret aynas›nda vahdeti görürken, ay-
na belli olmaz, yaln›z sonsuz var olan görünürse, bu makâma (Yâd-i dâflt)
demifllerdir. Yâd-i dâflt bu mertebenin ad›d›r demifllerdir. Buna, (Tecel-
lî-i zâtî) ve (fiühûd-i zâtî) de demifllerdir. Bu makâma, (‹hsân makâm›) de-
mifllerdir. Bu yok olmakl›¤a (Vasl) demifllerdir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Sen onda yok ol! Kavuflmak budur.

Bu ismleri koyan, dînin yard›mc›s›, hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretle-
ridir. Dahâ önce gelen büyüklerden hiçbiri böyle ismler hiç söylememifller-
dir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Güzellerin yapd›¤›, güzel olur!

O büyük zât buyuruyor ki, (Dil kalbin aynas›d›r. Gönül de, rûhun ayna-
s›d›r. Rûh, insan›n hakîkatinin aynas›d›r. ‹nsan›n hakîkati de, Hak teâlân›n
aynas›d›r. Bilinmiyen hakîkatler, bilinmiyen zâtdan ç›k›p, bu uzun yollar-
dan geçerek, dile gelir. Söz hâlini alarak, hakîkatlere uygun yarad›l›fll›
olanlar›n kulaklar›na gelir). Yine buyuruyor ki, (Büyüklerden birkaç›n›n
hizmetinde bulundum. Bana iki fley ihsân etdiler. Birisi fludur ki, herne yaz-
sam yenilik olur. Eski birfley söylemem. ‹kincisi de, her ne söylesem be¤e-
nilir, red edilmez). Bu mukaddes kelimeler, söyliyenin büyüklü¤ünü gös-
termekdedir. Bunlar› söylerken, kendisinin arada olmad›¤› anlafl›lmak-
dad›r. Ayna olmakdan baflka birfley de¤ildir. Onlar›n içyüzlerini ve derece-
lerinin yüksekli¤ini, ancak Allahü teâlâ bilir. Kendi hâllerine uygun olarak,
bu mesnevîleri söylerdi. Fârisî iki beyt tercemesi:

Herkes, birfley sanarak sevdi beni;
gel de, içimden dinle esrâr›m›!

S›rlar›m, iniltimden ayr› de¤il,
fekat, anl›yacak göz, kulak var m›?

Bu fakîr, o büyük Velînin bilgilerinden ve ma’rifetlerinden, bir parça, bu
mektûbun sonunda, k›sa anlay›fl›ma göre yazma¤a çal›flaca¤›m. Her ifl,
Allahü teâlân›n diledi¤i gibi olur.

Allahü teâlâ, bir kimseyi, cezbe hâs›l oldukdan ve temâm oldukdan
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sonra, sülûk ni’meti ile flereflendirirse, bu kimse cezbenin yard›m› ile çok
uzun bir yolu, çok k›sa bir zemânda geçer. Bu yolun, ellibin senelik oldu-
¤unu bildirmifllerdir. Me’âric sûresinin dördüncü âyetinin, (Melekler ve
Rûh, ellibin sene uzunlu¤undaki bir günde, ona ç›karlar) meâl-i flerîfinde-
ki uzunluk bunu gösteriyor demifllerdir. Böylece, Fenâ-fillah ve Bekâ-bil-
lah makâm›n›n kendisine kavuflur. Sülûkün sonu, Seyr-i ilallah yolculu¤u-
nun sonuna kadard›r. Buraya (Fenâ-i mutlak) denir. Bu makâmdan sonra,
cezbe bafllar. Buna, Seyr-i fillah ve Bekâ-billah denir. Seyr-i ilallah, sâlikin
ismine kadar olan yolculukdur. Seyr-i fillah, bu ismde olan seyrdir. Çünki
her ismde sonsuz ismler bulunur. Bunun için, bu ismdeki yolculuk sonsuz
olur. Bu fakîrin bu makâmda, ayr›ca bir ma’rifeti vard›r. Biraz sonra, inflâ-
allahü teâlâ bildirilecekdir. Yükselirken, bu ism, (Ayn-i sâbite)nin üstün-
dedir. Çünki, sâlikin ayn-i sâbitesi, bu ismin z›llidir. Onun ilmdeki sûreti-
dir. Allahü teâlân›n lutf ederek seçdikleri, bu ismden de ileri yükselirler.
Allahü teâlân›n diledi¤i kadar, sonsuz ilerlerler. Arabî beyt tercemesi:

Bundan sonras›n› anlatmak çok incedir,
anlatmamak dahâ iyi olan da vard›r.

Baflka yollardan vâs›l olanlar da, ikincisinde, bunlarla ortak iseler de ve
Fenâ-fillah ile Bekâ-billaha kavuflmufllarsa da, onlar›n riyâzetler çekerek
ve mücâhedeler yaparak, çok uzun zemânda sonuna varabildikleri yolu, bu
yolun büyükleri, tad›n› alarak ve flühûd ni’meti ve maksûda kavuflman›n zev-
k› ile, çok k›sa bir zemânda geçer, arad›klar›na kavuflurlar. Kavufldukdan
sonra da, sonsuz ilerlerler. Sülûk ile sona varanlar aras›nda, böyle ilerleme-
¤e ve yak›nl›¤a kavuflan pekazd›r. Çünki, cezbenin sülûkden önce olmas›
için, biraz sevilmifl olmak lâz›md›r. ‹stenmedikce çekilmek olmaz. Çekilir-
se, dahâ yak›n olur. ‹stenilen ile isteyen aras›nda çok ayr›l›k vard›r. Bu, Al-
lahü teâlân›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ih-
sân sâhibidir. Fârisî iki beyt tercemesi:

Sevilenlerin aflk›, gizli ve keskindir.
Sevenlerin aflk›, davul zurna iledir.

Sevenler, aflk atefli ile erir, biter,
Sevilen, hem semizler, hem de dâim güler.

Süâl: Baflka silsilelerdeki sevilenler de, böyle ilerliyor ve yaklafl›yorlar.
Onlarda da cezbe, sülûkden önce oluyor. Böyle olunca, bu yolun, baflka-
lar›ndan üstünlü¤ü ne olur? Niçin dahâ yak›n olur?

Cevâb: Baflka tarîkler, bu ifli elde etmek için kurulmam›fld›r. Bunlarda
bulunan pekaz kimseyi, rastgele bu ni’metle flereflendirirler. Bu yol ise, bu
ni’meti elde etmek için kurulmufldur. Bu yolun büyüklerinin sözleri aras›n-
da yer alan (Yâd-i dâflt), cezbe ve sülûkün her ikisi de hâs›l oldukdan son-
ra ele geçebilir. Buna nihâyet demek flühûd ve huzûr mertebelerinin öte-
sidir. Bunu flöyle aç›kl›yal›m: fiühûd, yâ sûret aynas›nda, veyâ ma’nâ ayna-
s›nda olur. Yâhud da, sûretin ve ma’nân›n ötesinde olur. Bu perdesiz olan
flühûde (Berkî), ya’nî flimflek gibi demifllerdir. Ya’nî, bu flühûd flimflek ça-
kar gibi hâs›l olup, sonra hemen araya perde girer. Allahü teâlân›n büyük
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ni’meti olarak, bu flühûd, perdelenmeyip, devâm ederse, buna (Yâd-i dâflt)
demifllerdir ki, gayb olm›yan huzûr demekdir. Çünki flühûd, perdelenirse,
gayb olur. Perdelenmeden devâml› olmad›kca, Yâd-i dâflt denilmez. Bura-
da bir incelik vard›r: Her kavuflan, geriye döner. Fekat huzûru devâm eder.
Fekat, bu nisbetin onda bulunmas›, flimflek çakar gibi olur. Mahbûblarda
ise, böyle de¤ildir. Çünki bunlarda, cezbe, sülûkden öncedir. Huzûrun
bunlarda bulunmas›, devâml›d›r. Bütün varl›klar› bu nisbet olmufldur. Yu-
kar›da buna iflâret eyledik. Bedenleri, rûhlar› gibi olmufldur. Bât›nlar›,
zâhirleri gibi ve zâhirleri, bât›nlar› gibi olmufldur. Bunun için, bunlar›n hu-
zûrlar› süreklidir. Nisbetleri, bütün nisbetlerden üstün olmufldur. Kitâbla-
r›nda ve risâlelerinde, böyle oldu¤u bildirilmekdedir. Çünki (Nisbet), hu-
zûr demekdir. Huzûrun son mertebesi de, perdesiz devâml› olmas›d›r. Bu
yolun büyüklerinin, bu nisbet yaln›z bizimdir demeleri, bu yolu, bu ni’me-
ti elde etmek için kurduklar› bak›m›ndand›r. Böyle oldu¤unu biraz önce bil-
dirmifldik. Yoksa, baflka silsilelerin büyüklerinden birkaç›na hâs›l olmas› da
câizdir ve hâs›l olmufldur. Evliyân›n büyüklerinden fleyh Ebû Sa’îd-i Ebül-
Hayr “kaddesallahü sirreh” bu huzûra iflâret etmekde ve üstâd›ndan bunu
aç›klamas›n› istemekdedir. Bu ifl devâml› m›d›r demifl. Üstâd› ise, hay›r de-
vâms›zd›r demifldir. Tekrâr sormufl. Tekrâr bu cevâb› alm›fl. Üçüncü soru-
flunda, üstâd›, devâml› olabilir. Fekat, çok az kimselere nasîb olur buyur-
mufldur. fieyh bunu iflitince raks ederek, bu, o çok az rastlananlardan biri-
dir demifldir.

Mutlak nihâyet, ötelerin ötesidir demifldik. Bunu aç›kl›yal›m. Bu huzûr
hâs›l oldukdan sonra, ilerlenirse, hayret girdâb›na düflülür. Bu huzûr da, bafl-
ka mertebeler gibi, arkada kal›r. Bu hayrete, (Hayret-i kübrâ) denir. Bü-
yüklerin büyükleri içindir “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”. Böyle oldu¤u,
kitâblar›nda bildirilmekdedir. Büyüklerden biri, bu makâmda flöyle bildi-
riyor. Fârisî beyt tercemesi:

Güzelli¤in beni alt üst etdi.
Birfley bilmiyorum, akl›m gitdi.

Bir baflkas› buyuruyor ki, fârisî beyt tercemesi:

Hiç yok, yaln›z O var dediler, yükseldiler.
yüce serâydan, hepsi eli bofl döndüler.

Bu hayret hâs›l oldukdan sonra, (Ma’rifet makâm›) vard›r. Acabâ kimi
bu ni’mete kavufldururlar? Hayret makâm› olan (Küfr-i hakîkî)den sonra,
(Îmân-› hakîkî)ye kavufldururlar. ‹flin iç yüzünü bilenlere göre, aran›lan en
son makâm budur. Da’vet makâm› ve islâmiyyetin sâhibine tâm uymak bu-
ras›d›r “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›yye”. Yûsüf sûresinin yüzsekizin-
ci âyetinin, (Ben herkesi ve bana tâbi’ olanlar›, Allahü teâlâya da’vet ede-
rim) meâl-i flerîfinde bildirilen da’vet, bu makâmda yap›l›r. O, dînin ve dün-
yân›n efendisi “aleyhissalâtü vesselâm”, (Yâ Rabbî! Bana, do¤ru îmân ve
sonu küfr olm›yan yakîn ihsân eyle!) diyerek, bu îmân› istemifldir. Hayret
makâm› olan (Küfr-i hakîkî)den Allahü teâlâya s›¤›nm›fl, (Fakrden ve
küfrden sana s›¤›n›r›m) buyurmufldur. Bu mertebe, Hakk-ul-yakîn merte-
belerinin son mertebesidir. Bu makâmda, bilmek ve görmek, birbirlerine
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perde olmazlar. Arabî beyt tercemesi:

Ni’mete kavuflanlara âfiyet olsun?
zevall› âfl›k, birkaç damla ile doysun!

‹yi dinle! Allahü teâlâ, anlay›fl›n› artd›rs›n! Bu büyüklerin cezbeleri iki dür-
lüdür: Birincisi, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan gelmekdedir. Bu bak›mdan,
yollar›, bu hazrete ba¤l›d›r” rad›yallahü anh”. Buna kavuflmak, husûsî bir te-
veccüh ile olur. Bütün varl›klar›, varl›kda durduran budur. Kendinden geç-
mek ve kendini yok bilmek bu cezbede olur. Bu yolun ikinci cezbesi, Behâ-
üddîn-i Buhârîden gelmekdedir. [O zemân bafllam›fld›r.] Zât-i ilâhî ile olmak-
dan hâs›l olur. Bu cezbe, Hâce hazretlerinden, birinci talebesi olan, hâce
Alâ’üddîn hazretlerine geldi. Kendisi, zemân›n›n kutb-i irflâd› oldu¤undan,
bu cezbeyi elde etmek için de bir yol kurdu. Bu yola, bu Silsile-i aliyyede,
(Alâiyye yolu) denildi. Büyükler buyuruyor ki, en k›sa yol, (Alâiyye yolu)dur.
Bu cezbe, Behâüddîn-i Buhârî hazretlerinden gelmekde ise de, bu elde et-
mek yolunu bulan, hâce Alâ’üddîn-i Attâr hazretleridir “kaddesallahü teâ-
lâ esrârehümâ”. Do¤rusu, bu yolu çok bereketlidir. Bu yolda az ilerlemek,
baflka yollarda çok ilerlemekden dahâ fâidelidir. Zemân›m›za gelinciye ka-
dar, Alâiyye Ahrâriyye silsilesinin büyükleri, bu ni’mete kavuflmufllard›r. Tâ-
libleri bu yolda yetifldirmifllerdir. Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretleri, bu bü-
yük ni’meti, Ya’kûb-i Çerhî hazretlerinden ald›. Ya’kûb-i Çerhî “aleyhi-
mürr›dvân”, hâce Alâ’üddîn hazretlerinin halîfelerinden idi.

Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan gelen cezbeyi elde etmek için de, baflka
bir yol kurulmufldur. Bu yol (Vukûf-i adedî)dir.

Cezbeden sonra hâs›l olan sülûk de, iki dürlüdür, hattâ çok dürlüdür: Bi-
risi, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini maksada kavufl-
duran yoldur. Peygamberlerin sonuncusu “aleyhissalâtü vesselâmü vetteh›y-
ye” de bu cezbe ve bu sülûk ile vâs›l olmufldur. Eshâb-› kirâm “r›dvânulla-
hi teâlâ ve tekaddese aleyhim ecma’în” aras›nda Resûlullaha en çok ihlâs›
olan ve Resûlullahda fânî olan, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk oldu¤u için bu
yola kavufldu. Bu cezbe ve sülûk, imâm-› Ca’fer-i Sâd›k hazretlerine oldu-
¤u gibi ulafld›. ‹mâm›n annesi, hazret-i S›ddîk›n soyundan oldu¤u için,
imâm-› Ca’fer-i Sâd›k, (Ebû Bekr, beni iki kerre meydâna getirdi) buyur-
mufldur. [Böylece, S›ddîkdan gelen cezbeyi ve onun soyundan oldu¤unu bil-
dirmifldir.] ‹mâm hazretleri, yüksek babalar›ndan da, baflka bir nisbet alm›fl
ve bu iki yolu kendisinde toplam›fld›. Bu cezbeyi, onlardan gelen sülûk ile
birlefldirdi. Bu sülûk ile maksada vard›. ‹ki sülûk aras›ndaki ayr›l›k flöyle-
dir ki, hazret-i Emîr “kerremallahü vecheh”, (Seyr-i âfâkî) ile ilerlemifldir.
Hazret-i S›ddîk›n sülûkü, âfâka o kadar ba¤l› kalmaz. Cezbe odas›n›n d›vâ-
r› delinerek maksada yetifldirme¤e benzer. Birinci sülûkde ma’rifetler hâ-
s›l olur. ‹kincisinde, tâlibi muhabbet kaplar. Bunun için, hazret-i Emîr, ilm
flehrinin kap›s› oldu. Hazret-i S›ddîk ise, O Serverin “aleyhissalâtü vesse-
lâm” h›lletinden pay ald›. Hadîs-i flerîfde, (Halîl edinseydim, Ebû Bekri ha-
lîl edinirdim) buyuruldu. Hazret-i imâm-› Ca’fer-i Sâd›k cezbe ile sülûk-i âfâ-
kîyi toplad›¤› için, muhabbetden ve ma’rifetden çok pay ald›. Çünki, cezbe-
si muhabbete, sülûki ise ilmlere ve ma’rifetlere kaynak idi. ‹mâm-› Ca’fer-i
Sâd›k “rahmetullahi aleyh” bu birleflik nisbeti, sultân-ül’ârifîn Bâyezîd-i
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Bistâmî hazretlerine “kaddesallahü teâlâ sirreh” emânet olarak b›rakd›. Bu
emânet, sanki onun s›rt›nda kalm›fld›r. Yavafl yavafl, elveriflli olanlara ulafl-
d›racakd›r. Bu emâneti yüklenmeden önce, baflka tarafa bak›yordu. Bu
nisbetle ilgisi yokdu. Bunu yüklenmesinde nice hikmetler vard›r. Bu nisbe-
ti tafl›yanlara, her ne kadar bundan az pay düfler ise de, bu nisbetde büyük-
lerin nûrlar› çok bulunur. fiöyle ki, bu nisbetde bulunan az bir sekr, Sultân-
ül’ârifînin nûrlar›ndan bulaflm›fld›r. Bu sekr, mübtedîlerin hissini giderir. Ak-
l›n› da¤›t›r. Sonra kendisi, yavafl yavafl yok olur. Sahv kaplar. Bu nisbet, sahv
mertebelerinde de bulunur. Görünüflde sahvd›r. ‹çi ise, sekrdir. fiu beyt bun-
lar›n hâlini anlatmakdad›r. Fârisî beyt tercemesi:

‹çerden âflinâ ol, d›flardan yabanc›,
Böyle güzel yürüyüfl az bulunur cihânda!

Bunun gibi, her büyükden bir nûr alarak, elveriflli olanlara ulaflm›fld›r.
Ârif-i Rabbânî hâce Abdülhâl›k-i Goncdevânî hazretleri, Hâcelerimiz zin-
cirinin bafl halkas›d›r “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”. Bunun zemân›nda,
bu nisbet yeniden tâzelendi. Meydâna ç›kd›. Bundan sonra, bu yolda (Sü-
lûk-i âfâkî), yine örtüldü. Cezbe hâs›l oldukdan sonra, sülûk baflka yollar-
la yap›larak yükseldiler. Hâce Behâüddîn-i Buhârî “kaddesallahü sirrehül
akdes” dünyâya gelinceye kadar böyle kald›. Bunun zemân›nda, bu nisbet,
bu cezbe ve Sülûk-i âfâkî ile birlikde yine meydâna ç›kd›. Her ikisi ile, ma’ri-
feti ve muhabbeti bir araya toplad›. Bununla birlikde, hazret-i S›ddîkdan
gelen baflka bir cezbeyi de, fiâh hazretlerine ihsân etdiler. Bunu yukar›da
bildirmifldik. Hâce Alâ’üddîn-i Attâr hazretleri, halîfesi olunca, fiâh hazret-
lerinin kemâllerinden çok pay ald›. Her iki cezbe ve Sülûk-i âfâkî ile fleref-
lendi. Kutb-i irflâd makâm›na ulafld›. Hâce Muhammed Pârisâ hazretleri de,
fiâh hazretlerinin kemâllerinden tâm pay ald›. fiâh hazretleri, son günlerin-
de, (Beni görmek isteyen Muhammed Pârisây› görsün!) buyurdu. Bir ker-
re de, (Behâüddînin var olmas›, Muhammed Pârisân›n meydâna gelmesi
içindir), buyurdu¤unu kendisi haber vermifldir. Muhammed Pârisâ haz-
retlerine, (Ferdiyyet) nisbetinin kemâllerini, mevlânâ Ârif-i Kerânî hazret-
leri son günlerinde ihsân eylemifldir. Bu nisbet kendisini kaplad›¤› için
fleyhlik yapamad› ve talebeyi kemâle kavuflduramad›. Yoksa, kemâlin ve ke-
mâle erdirmenin en yüksek derecesinde idi. Hâce Behâüddîn-i Buhârî
Muhammed Pârisâ için, (E¤er o fleyhlik yapsayd›, âlem nûrla dolard›) bu-
yurmufldu. Mevlânâ Ârif, bu ferdiyyet nisbetini zevcesinin pederi Mevlâ-
nâ Behâeddîn [K›fllâkî] hazretlerinden alm›fld›.

Ferdiyyet nisbetinde yüz, Hak teâlâya karfl›d›r. fieyhlikle, talebe yetifl-
dirmekle, ö¤retmekle ilgisi yokdur.

E¤er bu nisbet, da’vet makâm› olan ve tâlibleri kemâle kavuflduran
(Kutb-i irflâd) nisbeti ile birleflirse, ferdiyyet nisbeti a¤›r bas›nca, irflâd et-
mek ve kemâle kavufldurmak az olur. E¤er iki nisbet de tâm ise, görünüfl-
de halk iledir. ‹çi ise, hep Hak teâlâ iledir. ‹nsanlar› yetifldirmekde, en yük-
sek derece, bu iki nisbeti tafl›yan zât›n makâm›d›r. (Kutbiyyet-i irflâd) nis-
beti de, yaln›z bafl›na insanlar› kemâle erdirme¤e yetiflir. Fekat bu büyük-
lerin bu makâmda ayr› bir mertebeleri vard›r. Bak›fllar›, kalb hastal›klar›-
na flifâd›r. Onlar›n yan›nda bulunmak, kötü huylar› yok eder. Seyyid-üt-tâ-
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ife Cüneyd-i Ba¤dâdî, bu büyük devlete kavuflmufldu. Bu yüksek makâm-
la flereflenmifldi. Kutbiyyet nisbeti, kendisine S›rrî-i Sekâtîden gelmifldi. Fer-
diyyet nisbeti de, Muhammed Kassâbdan hâs›l olmufldu. Cüneyd hazret-
leri buyurdu ki, (Herkes beni S›rrînin mürîdi san›r. Ben Muhammed Kas-
sâb›n mürîdiyim). Bu sözü, (Ferdiyyet nisbeti)nin çok oldu¤unu, (Kut-
biyyet nisbeti)ni, onun yan›nda yok bildi¤ini göstermekdedir.

Behâüddîn-i Buhârî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretlerinin
talebelerinden sonra, bu yüksek zincirin büyük halkas›, hâce-i Ahrâr haz-
retleridir. Hâcelerin cezbesini temâmlad›kdan sonra, (Seyr-i âfâkî)ye bafl-
lad›. Seyrini isme kadar ulafld›rd›. ‹sme girmeden önce, Fenâ hâs›l oldu. Son-
ra yine cezbeye döndü. Böylece, ayr› bir Fenâ sâhibi oldu. Ayr›ca bunun Be-
kâs›na da kavufldu. Bu makâmda büyük flân sâhibi oldu. Fenâ ve Bekâ bil-
gileri ve ma’rifetleri, kendisine bu makâmda verildi. Makâmlar ayr› oldu-
¤undan, bilgileri de baflkad›r. Birisinde tevhîd-i vücûd vard›r. Ötekinde yok-
dur. Tevhîd ile ilgileri olan ihâta, sereyân, Zât-i ilâhî ile berâberlik, kesret-
de vahdeti görmek, kesretin, [ya’nî mahlûklar›n hepsinin] gayb olmas›, öy-
le ki, sâlik kendisine (Ben) diyemez gibi bilgiler de hep böyledir. Mutlak
Fenâdan sonra hâs›l olan bilgiler böyle de¤ildir. Bunlar›n hepsi, islâmiyyet
bilgilerine uygundur. Hiçbirini islâmiyyete uydurmak için s›k›nt› çekil-
mez. Soruya cevâba yer kalmaz. Fekat, hangi cezbe olursa olsun, cezbede
olan Bekâ, sekrden kurtulmaz. Tâm sahv olmaz. Bâkî oldu¤u hâlde, ken-
disine ben diyemez. Hiçbir kelime ile kendisine iflâret edemez. Çünki,
cezbede muhabbet kaplar. Muhabbet kaplay›nca, sekr lâz›m olur. Bunun
için, hiçbir zemân sekrden kurtulamaz. Bilgileri de sekrle kar›fl›k olur.
Vahdet-i vücûdü anlat›r. Çünki vahdet-i vücûd, sekrden ileri gelir. Muhab-
betin kaplamas›ndan hâs›l olur. Mâ-sivâ görünmez. Sahva gelirse, mahbû-
bu görmek baflka olur. Mâ-sivây› görmek baflka olur. Vahdet-i vücûde
inanmaz olur. Mutlak Fenâdan sonra olan Bekâ, sülûkün sonudur. Sahv›n
ve ma’rifetin bafllang›c›d›r. Bu makâmda sekr bulunmaz. Fenâ hâlinde, sâ-
likden gayb olan fleylerin hepsi geri gelir. Fekat flimdi, asl olarak gelmifller-
dir. (Bekâ-billah) da, bu demekdir. Buradaki bilgilerde sekr olmaz. Bütün
bilgileri, Peygamberlerin bilgilerine uygundur “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmâtü vetteh›yyâtü velberekâtü ilâ yevmiddîn”.

Büyüklerden birisinden iflitdi¤ime göre, hace-i Ahrâr hazretleri, an-
nesinin babas›ndan da bir nisbet alm›fld›r. Büyük babas› flafl›lacak hâllere
ve kuvvetli cezbelere sâhibdi. Hâce hazretleri, oniki kutbun makâm›n-
dan da çok pay alm›fld›r. Dîni kuvvetlendirmek, bu kutblara ba¤l›d›r. Mu-
habbetde büyük flânlar› vard›r. Hâce-i Ahrâr›n islâmiyyeti kuvvetlendirme-
si ve dîne yard›m etmesi, ald›¤› bu paydan ileri gelmekdedir. Mubârek
hâllerinden biraz›, yukar›da bildirilmifldi.

Hâce-i Ahrârdan sonra “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” bu büyükle-
rin yolunu canland›ran, edeblerini her yere ve en çok, bunlar›n kemâllerin-
den hiç haberleri olmayan Hindistân memleketlerine yayan âriflerin büyü-
¤ü ve ma’rifetlerin kayna¤› ve Allahü teâlân›n râz› oldu¤u dînin bekçisi, üs-
tâd›m›z ve efendimiz Muhammed Bâkî “sellemehüllâhü teâlâ” oldu¤u,
günefl gibi meydândad›r. Kemâllerinden az birfley mektûbuma eklemek is-
tedim. Buna râz› olduklar› anlafl›lam›yarak, bu ifle cesâret olunamad›.
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291
‹K‹YÜZDOKSANB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Abdülhayy için yaz›lm›fld›r. Tevhîd-i vücûdî ve tev-
hîd-i flühûdî mertebeleri bildirilmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu mektûbu yazarken, Allahü teâlâdan yar-
d›m istiyorum. Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygam-
berlerin en üstününe ve Onun Âline ve Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm ol-
sun! Allahü teâlâ senin de anlay›fl›n› artd›rs›n! Birçoklar›na tevhîd-i vücûd
bilgisinin hâs›l olmas›, tevhîd murâkabesini çok yapd›klar› içindir. (LÂ
‹LÂHE ‹LLALLAH) kelime-i tayyibesini, Allahü teâlâdan baflka hiçbirfley
yokdur diye çok düflünmekden de hâs›l olur. Tevhîd bilgilerinin, böyle u¤-
raflarak elde edilmesi, hayâlin kaplamas›ndan olur. Tevhîdin ma’nâs› çok dü-
flünülünce, hayâlde yerleflir. Sonradan elde edildikleri için, bu bilgiler kal›-
c› olmaz. Tevhîd bilgilerinin sâhibi, hâl sâhibi de¤ildir. Çünki hâl sâhibleri,
(Erbâb-› kulûb)dürler. Bunun ise, o zemânda, kalb makâm›ndan haberi
yokdur. Yaln›z (Tevhîd-i vücûdî)nin bilgisini elde etmifldir. ‹lmin de derece-
leri vard›r. Herbiri, birbirlerinden üstündürler. Tevhîd-i vücûdî bilgileri,
birçoklar›nda da kalbin muhabbetinden ve çekilmesinden hâs›l olur. Önce,
ma’nâs›n› düflünmeden çok zikr ve murâkabe yap›l›r. Böyle çal›flarak veyâ
yaln›z Allahü teâlân›n ihsân› olarak, (Kalb makâm›)na gelir. Bu makâmda,
cezbe hâs›l olur. E¤er, bunlarda, tevhîd-i vücûdî cemâli hâs›l olursa, özledik-
lerini çok sevdikleri için olur. Sevdiklerinin mâ-sivâs› gözlerinden örtülür.
Mâ-sivâs›n› görmeyince ve bulmay›nca, hâl›kdan baflkas›n› yok bilirler.
Böyle tevhîd, hâllerden hâs›l olur. Vehm ve hayâl ile ilifli¤i yokdur. Böyle olan
Erbâb-› kulûb e¤er, âleme geri döndürülürlerse, sevdiklerini âlemin her zer-
resinde görürler. Herfleyi, sevgililerinin güzelliklerini gösteren birer ayna bi-
lirler. E¤er, Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, Kalb makâm›ndan ç›karak,
kalbin sâhibine dönerlerse, Kalb makâm›nda hâs›l olmufl olan, tevhîd ma’ri-
feti, yok olma¤a bafllar. Ne kadar çok yükselirlerse, kendilerini bu ma’rifet-
den o kadar dahâ ilgisiz bulurlar. Bunlardan birkaç›, bu ma’rifet sâhibleri-
ni be¤enmeme¤e, onlara dil uzatma¤a bile varm›fllard›r. Rükneddîn Ebül-
mekârim Alâüddevle-i Semnânî böyledir. Baflka birkaç› da; bu ma’rifet
yok oldukdan sonra, bu bilgileri savunmakla veyâ kötülemekle hiç ilgilen-
mezler. Bu sat›rlar› yazan [‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” hazretleri], tev-
hîd ma’rifetinin sâhiblerine dil uzatmakdan sak›n›r›m. Onlara, yak›flm›yan
birfley söylemem. Onlarda bu hâl, kendi istekleri ile olsayd›, o zemân, be-
¤enmemenin ve dil uzatman›n yeri olurdu. Onlarda bu hâl, istemiyerek, el-
lerinde olm›yarak hâs›l olmakdad›r. Bu hâl, onlara hâkim olmufldur. Bunun
için birfley denilemez. S›k›fl›k olana birfley söylenemez, kötülenemez. Fekat,
bu ma’rifetin üstünde baflka ma’rifetin bulundu¤unu da bilirim. Bu hâlin öte-
sinde baflka hâl de vard›r. O makâmda kalm›fl olanlar, birçok üstünlüklere
kavuflamazlar. Yüksek makâmlara ç›kamazlar.

Sermâyesi az olan bu fakîr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, zikrler ve
murâkabeler yaparken, tevhîdin ne demek oldu¤unu düflünmeden, hattâ
hiç u¤raflmadan, yaln›z Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, feyzler, nûrlar kay-
na¤›, hakîkatlerin, ma’rifetlerin üstâd›, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u dînin
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kuvvetlendiricisi, üstâd›m›z ve efendimiz Muhammed Bâkî “kaddesallahü
sirrehül akdes” hazretlerinden zikri ö¤rendikden ve yüksek teveccüh ve il-
tifâtlar›na kavufldukdan sonra, kalb makâm›na ç›kard›lar. Bu ma’rifeti aç-
d›lar. Bu makâm›n bilgilerini ve ma’rifetlerini bol bol ihsân eylediler. Bu
ma’rifetlerin inceliklerini gösterdiler. Uzun zemân, bu makâmda bulundur-
dular. Sonra, köle okflamak olgunlu¤u ile, bu köleyi, Kalb makâm›ndan ç›-
kard›lar. Bu ma’rifet yok olma¤a bafllad›. Yavafl yavafl azalarak, büsbütün
yok oldu. Bu hâllerimi anlatmak, bu yaz›lar›n keflf ve zevk yolu ile yaz›l-
m›fl oldu¤una inand›rmak içindir. Baflkalar›na uyarak, öyle sanarak yaz›l-
mad›¤›n› göstermek içindir.

Birçok Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” bafllang›cda
tevhîd ma’rifetlerini bildirmeleri, onlar› hiç küçültmez. Bu ma’rifetler, Kalb
makâm›nda iken hâs›l olur. Bu fakîr de, o zemân, tevhîd bilgileri, risâleleri
yazm›fld›m. Sevdiklerimizden birço¤u, o yaz›lar› her yere yazd›klar› için, on-
lar› toplamak güçlefldi. Toplamay›p, öylece b›rak›ld›. Tevhîd ma’rifetlerini
söyliyenler, o makâmda kal›r, ileriye geçemezlerse, o zemân afla¤›l›k olur.

Tevhîd erbâb›ndan birkaç› da, kendi flühûdlar›nda, tâm yok olur. Bu flü-
hûdde yok olma¤›, elden hiç kaç›rmamak, varl›kdan hiçbirfleyin kendile-
rinde kalmamas›n› isterler. Kendilerine (ben) deme¤i küfr bilirler. Bunla-
ra göre, en son mertebe, (Fenâ) mertebesidir. Ya’nî, yoklukdur. Müflâhe-
deyi bile, bir ba¤l›l›k bilirler. Bunlardan birkaç› (Adem olmak, geri hiç dön-
memek istiyorum) buyurmufldur. Varl›¤› hiç istemezler. Muhabbete fedâ ol-
mufllard›r. Hadîs-i kudsîde, (Öldürdü¤üme karfl›l›k olarak, kendimi veririm)
buyuruldu. Öldürülenler, bunlard›r. Varl›k, onlarca a¤›r bir yükdür. Bun-
lar›n râhatlar› hiç yokdur. Çünki, gafletde olan râhat olur. Bunlar devâm-
l› olarak yok olmufllard›r. Gafletin yeri yokdur. fieyh-ül-islâm Hirevî buyu-
ruyor ki, (Beni az bir zemân Hak teâlâdan gâfil eden bir kimsenin günâh-
lar›n›n afv olmas›n› umar›m). ‹nsan›n yafl›yabilmesi için gaflet lâz›md›r. Al-
lahü teâlâ, çok merhametli oldu¤undan, onlar›n herbirini yarat›l›fllar›na uy-
gun olan iflle u¤rafld›rmakdad›r. Böylece gaflet hâs›l olmakdad›r. Varl›k yü-
kü hafîflemifldir. Birkaç›n› da simâ’ ve raksa al›fld›rm›fld›r. Birço¤unu kitâb
yazmak, ilm ve ma’rifetler yaymak yoluna koymufldur. Kimisini de, mubâh
olan ifllerle meflgûl etmifldir. fieyh Abdüllah-i Istahrî, köpeklerle sahrâya
giderdi. Bir kimse, büyüklerden bunun sebebini sordu. (Kendini varl›k yü-
künden kurtarmak için böyle yap›yor) buyurdu. Allahü teâlâ, bunlardan ki-
misine de, tevhîd-i vücûd ve kesretde vahdeti görmek bilgilerini verdi.
Böylece bu yükden birkaç sâat râhat oldular. S›ddîkiyye büyüklerinden bir-
kaç›nda “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” tevhîd ma’rifetlerinin görünme-
si, bunun içindir. Bu büyüklerin nisbeti, tâm tenzîhe var›r. Âlem ile ve âlem-
de flühûd ile iflleri yokdur. Rehberlerin bafl›, hakîkatlerin ve ma’rifetlerin
kayna¤›, dînin yard›mc›s› hâce Ubeydüllah-i Ahrâr›n tevhîd-i vücûd ve kes-
retde vahdeti görmek bilgilerine uygun ma’rifetleri yazmas› da böyledir. (F›-
karât) kitâb›nda, tevhîd ve buna benzer bilgiler vard›r. Bu bilgiler ve
ma’rifetler, kendisinin âlem ile oyalanmas› içindir. Yüksek hocam›z›n da,
(F›karât) kitâb›ndaki bilgilere benzer ma’rifetler yazmas› böyledir. Bu
tevhîd bilgileri, ne cezbeden ve ne de görülenin sevgisinin kaplamas›ndan
de¤ildir. Bunlar›n âlemle ilgileri yokdur. Onlara âlemde gösterilenler, on-
lar›n görmekle flereflendikleri hakîkatlerin z›lleri, benzerleridir. fiuna ben-
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zer ki, bir kimse günefle âfl›k olsa, hep günefle bakarak kendini ve âlemi
unutsa, kendini hât›rlamas› için ve güneflden baflka fleylere ba¤lanarak, onun
›fl›klar›n›n parlakl›¤›ndan biraz kurtularak râhat etmesi için, günefli bu
âlemin aynalar›nda gösterirler. Böylece, onun bu âlemle ilgisini sa¤larlar.
Ara s›ra, bu âlem güneflin kendisidir, güneflden baflka hiçbirfley var de¤il-
dir derler. Baflka zemân da âlemin her zerresinde günefli gösterirler.

Süâl: Âlem, günefl de¤ildir. Bunu günefl olarak bildirmek, yanl›fl de¤il mi-
dir?

Cevâb: Âlemde bulunan herfleyin ortak olduklar› yerleri vard›r. Birbir-
lerine benzemiyen yerleri de vard›r. Hak teâlâ, sonsuz kudreti ile, birçok fâ-
ideleri sa¤lamak için, bunlar›n benzemiyen yerlerini, gözlerinden örter.
Yaln›z ortak olan yerlerini görürler. Hepsi birdir, ayr›l›k yokdur derler.
Böylece günefli de, bu âlem olarak görürler. Hak teâlân›n bu âlemle hiçbir
ilifli¤i yokdur. Fekat, ism benzerli¤i bak›m›ndan, âlemle birleflmifl görürler.
fiöyle ki, Hak teâlâ vard›r. Âlem de vard›r. Bu iki varl›k, her ne kadar bafl-
ka ise de, ism benzerli¤i vard›r. Bunun gibi, Allahü teâlâ bilicidir, ifliticidir,
görücüdür, diridir, gücü yeticidir, dileyicidir. Âlemin birkaç parças› da böy-
ledir. Ondakilerle bunlardakiler birbirlerine, her ne kadar benzemezler ise
de, sonradan olan varl›¤›n çürük yerleri ve s›fatlar›n›n afla¤› taraflar›, onla-
r›n gözünden örtülmüfldür. Bunun için, Hak teâlâ âlem ile birleflmifldir diye-
bilirler. Tevhîdin böylesi, en yükse¤idir. Böyle ma’rifet sâhibleri, bu hâle ma¤-
lûb de¤ildirler. Bu ma’rifetleri sekrden ileri gelmemifldir. Bir fâide için, bu
hâle düflürülmüfllerdir. Bu ma’rifet, onlar› sekrden sahva getirir. Kendileri-
ne râhatl›k verir. Baflkalar›na simâ’ ve raks ile ve birço¤una da, mubâh ifller-
le meflgûl etmekle râhatl›k vermeleri gibidir. Tesavvuf büyüklerinden ço¤u-
nu, kendi gördüklerine benzemiyen fleylerle oyalarlar. Bu büyükler ise, gör-
düklerine benzemiyen fleylere dönüp bakmazlar. Onlarla oyalanmazlar. Bu-
nun için, âlemi bunlar›n gördüklerine benzetmifllerdir. Yâhud, onu âlemin
her parças›nda göstermifllerdir. Böylece, birkaç zemân yüklerini hafîfletmifl-
lerdir. Bu afla¤› kul, tevhîdin bu son fleklini keflf ve zevk ile bilmiyordum. Yu-
kar›da yaz›lm›fl olan ikisini biliyordum. Bu sonuncusunun da bulundu¤unu
san›yordum. Bundan dolay›, kitâblarda ve mektûblarda, yaln›z ikisini, hat-
tâ yaln›z ikincisini yazm›fld›m. Tevhîd-i vücûdîyi yaln›z böyle bildirmifldim.
Fekat, büyük hocam›z›n vefât›ndan sonra, mubârek mezâr›n› ziyâret için, Al-
lahü teâlân›n belâlardan korudu¤u Dehli flehrine gitmifldim. Bayram günü,
mubârek mezâr›n› ziyâret etdim. Mubârek mezâr›na teveccüh edince, mu-
kaddes rûhundan çok iltifât göründü. Kimsesizleri okflamak yüksekli¤inden
dolay›, kendi nisbetini bu fakîre ihsân buyurdu. Bu nisbet, hâce-i Ahrâr haz-
retlerinden gelmekde idi. Bu nisbete kavuflunca, bu bilgilerin ve ma’rifetle-
rin içyüzünü zevk yolu ile anlad›m. Böylece, bu büyüklerdeki tevhîd-i vücû-
dînin, kalbin cezbesinden veyâ muhabbet kaplamas›ndan olmad›¤›, belki yük-
lerinin hafîfletilmesi için ihsân edildi¤i anlafl›ld›. Bu anlay›fl› aç›klamay› çok
zemân uygun bulmad›m. Fekat, birkaç kitâb›mda, o eski iki ma’rifet yaz›l-
m›fl oldu¤undan, k›sa görüfllü kimseler, bu yaz›lardan o iki büyük zât›n kü-
çültülmesi lâz›m olaca¤›n› zan etdiler. Çünki, o iki büyük zât›n yolu, tevhîd
yolu idi. Bu k›sa görüfllüler, fitne ç›karan sözlere bafllad›lar. Öyle oldu ki, bu
hayâlleri, istekleri az olan talebelerin çal›flmalar›na gevfleklik verdi. Bunla-
r› görünce, tevhîdin bu k›sm›n› da aç›klamay› uygun buldum. Bu yaz›ma ve-
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sîka olmak için, herkesce bilinen bir olay› da bildiriyorum. Hocam›z› çok se-
ven bir zât dedi ki, hocam›zdan iflitdim: (Bizim, tevhîd sâhiblerinin kitâbla-
r›n› okuyarak bir nisbet edindi¤imizi söylüyorlar. Böyle de¤ildir. Maksad, ken-
dimizi biraz gâfil etmekdir) buyurdu. Bu sözleri, yukar›daki yaz›lar›m›z›
kuvvetlendirmekdedir. Fazîletli fleyh Abdülhak-i Dehlevî, hocam›z› çok se-
venlerdendir “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ”. O söyledi ki, Hâce hazretleri
vefât›ndan birkaç gün önce buyurdu ki: (Çok iyi anlad›m. Tevhîd, dar bir so-
kak imifl. Genifl cadde baflka imifl. Böyle oldu¤unu önceden de biliyordum.
Fekat flimdi çok iyi anlad›m). Bu sözünden anlafl›l›yor ki, son mertebelerin-
de, tevhîd ile ilgileri kalmam›fld›. Bafllang›cda tevhîd ma’rifetlerinin de bu-
lunmas›, bir leke de¤ildir. Büyüklerden ço¤unda, ilk zemânlar, böyle bilgi-
ler hâs›l olmufldur. Sonra, buradan ilerlemifller, yükselmifllerdir.

S›ddîk›yyenin cezbe makâm›na kavufldukdan sonra, hâce Behâüddîn haz-
retlerinin yolu ile hâce-i Ahrâr hazretlerinin yolu birbirinden ayr›lmakdad›r.
‹lmleri ve ma’rifetleri de baflkad›r. Hâce-i Ahrâr hazretlerinin teveccühün-
de, annesinin babalar›n›n nisbeti çokdur. Bu nisbet, dedelerine birbirlerinden
gelmifldir. Yukar›da bildirilen Fenâ ve yokluk, o büyüklerin nisbetindendir.

Bu fakîr, gençlere dahâ fâideli olmak için, tâlibleri hâce Behâüddîn
hazretlerinin yolu ile yetifldirme¤i uygun buldum. Bu yolun ilmleri ve
ma’rifetleri, islâmiyyetin ilmlerine dahâ yak›nd›r. ‹slâmiyyetin temelden sar-
s›ld›¤› böyle bozuk bir zemânda, o yolun bilgilerini yayma¤› uygun buldum.
Talebeyi yetifldirmek için bu yolu seçdim. Hak teâlâ, e¤er (Ahrâriyye)
yolunun bu fakîr ile yay›lmas›n› dileseydi, âlemi onun nûrlar› ile doldurur-
du. Çünki, bu iki büyü¤ün her birine, nûrlar›n› bol bol vermifldir. Her iki
büyü¤ün yetifldirme yolunu açm›fld›r. ‹hsân sâhibi, yaln›z Allahü teâlâd›r.
Diledi¤ine verir. Allahü teâlân›n ihsân› çokdur. Fârisî iki beyt tercemesi:

O pâdiflâh›n ihsân› boldur.
‹ki âlemi bir fakîre verir.

Pâdiflâh, bir fakîr kap›s›na,
Gelirse flaflma, büyüklük budur!

Vedduhâ sûresi onbirinci âyetinin, (Rabbinin ni’metlerini anlat!) me-
âl-i flerîfine uyarak, birkaç gizli bilgiyi aç›klad›m. Hak teâlâ, Hak tâlible-
rini, bundan fâidelendirsin! ‹nanm›yanlar›n inkârlar›n›n artmas›ndan bafl-
ka birfley olm›yaca¤›n› biliyorum. Fekat, yaln›z tâliblerin fâidelenecekle-
rini düflünüyorum. ‹nanm›yanlar hesâba kat›lmaz ve onlara bak›lmaz.
Bekara sûresi yirmialt›nc› âyetinde meâlen, (Onunla, ço¤unu yoldan kay-
d›r›r. Ço¤unu da, do¤ru yola kavufldurur) buyuruldu. Keskin görüfllü
olanlar, iyi bilir ki, bir fâide düflünerek bir yolu seçmek, bunun baflka
yoldan üstün oldu¤unu göstermez. Öteki yolun dahâ afla¤› oldu¤u anlafl›l-
maz. Fârisî beyt tercemesi:

Kolay olur flehrin kap›s›n› kapamak.
Mümkin olmaz, düflmân›n a¤z›n› kapamak.

Bütün ni’metlerin ve ihsânlar›n sâhibi olan Allahü teâlâya her zemân
hamd olsun! Onun Peygamberine ve seçilmifl olan Âline ve en iyi olan Es-
hâb›na sonsuz salât ve selâm ve düâlar olsun!
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292
‹K‹YÜZDOKSAN‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Abdülhamîd-i Bingâlîye yaz›lm›fld›r. Tesavvuf yolcusuna lâ-
z›m olan edebler ve onlar›n birkaç flübhelerinin giderilmesi bildirilmekde-
dir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Peygamberinin edebleri ile bizleri edeblen-
diren ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâ-
tü etemmühâ ve ekmelühâ” ahlâk›na kavuflduran Allah›m›za hamd ol-
sun! Bu yolun sâlikleri ikiye ayr›l›r: Yâ mürîd olurlar, yâhud murâd olur-
lar. Murâd olanlara müjdeler olsun! Cezb ve muhabbet yolundan, bunla-
r› durmadan çekerler. Arad›klar›na ulafld›r›rlar. Lâz›m olan her edebi, pîr
yard›m› ile veyâ arada pîr olmadan, bunlara ö¤retirler. Yan›ld›klar› zemân,
haber verirler. Ondan dolay› birfley yapmazlar. E¤er rehbere ihtiyâc› olur-
sa, kendisi aramadan, u¤raflmadan ona kavufldururlar. K›saca, Allahü te-
âlân›n sonsuz olan ihsân›, onun her zemân imdâd›na yetiflir. Sebeb yarata-
rak veyâ sebebsiz olarak, iflini görürler. fiûrâ sûresi onüçüncü âyetinde me-
âlen, (Allahü teâlâ, diledi¤ini seçerek kendine kavufldurur) buyuruldu.

Tâlib olanlar›n, arada vâs›ta olmadan kavuflmalar› çok güçdür. Cezbe ve
sülûk ni’metlerine kavuflmufl olan, Fenâ ve Bekâ ile flereflenmifl olan,
(Seyr-i ilallah) ve (Seyr-i fillah) ve (Seyr-i anillah-i billah) ve (Seyr-i-fil-efl-
yâ’i billah) yollar›n› geçmifl olan bir vâs›tan›n yard›m› lâz›md›r. Bunun
cezbesi, sülûkünden önce olmufl ise ve murâdlardan olarak yetifldirilmifl ise,
bulunmaz bir ni’metdir. Onun sözleri, ölmüfl kalbleri diriltmek için devâ-
d›r. Bak›fllar› flifâd›r. Tafl kesilmifl kalbler, onun muhabbetine kavuflmakla
yumuflak olur. Böyle devletli bir rehber ele geçmezse, meczûb olan sâlik de,
büyük bir ni’metdir. Bu da tâlibleri yetifldirebilir. Onun yard›m› ile, Fenâ
ve Bekâ ni’metine kavuflurlar. Fârisî beyt tercemesi:

Gökler, Arfla bak›l›rsa afla¤›d›r.
Yoksa, topra¤a göre, çok yüksekdirler.

Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile, böyle olgun ve oldurabilen bir zât ele
geçerse, onun flerefli vücûdünün k›ymetini bilmelidir. Kendini ona tâm tes-
lîm etmelidir. Kendi se’âdetini onun r›zâs›na kavuflmakda aramal›d›r.
Onun râz› olmad›¤› fleyleri, kendi için felâket bilmelidir. K›saca, bütün is-
tekleri, onun r›zâs›na kavuflmak olmal›d›r. Peygamberimiz “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”, (Bir kimsenin bütün
istekleri, benim getirdi¤im fleyler olmad›kça, îmân etmifl olmaz) buyurdu.

Sohbetin edeblerine uymak ve flartlar›n› gözetmek, bu yolda herhâlde
lâz›md›r. Feyz yolu, ancak bununla aç›l›r. Bunlar gözetilmezse, hiçbirfley el-
de edilemez. Ondan “kaddesallahü teâlâ aleyhim ecma’în” fâide elde edi-
lemez. Çok lâz›m olan edeblerden ve flartlardan birkaç›n› bildiriyorum. Cân
kula¤› ile dinleyiniz:

Tâlib, gönülden, herfleyi ç›kar›p, bütün varl›¤› ile pîrine ba¤lanmal›d›r.
Onun yan›nda, ondan izn almadan, nâfile ibâdet ve zikr yapmamal›d›r. Onun
yan›nda iken, ondan baflka hiçbirfleye bakmamal›d›r. Bütün gücü ile, ona
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ba¤lan›p oturmal›d›r. O emr etmedikce, zikr bile yapmamal›d›r. Onun ya-
n›nda farz ve sünnet nemâzlardan baflka nemâz k›lmamal›d›r. Bir sultân›n
vezîri, sultân›n yan›nda iken, kendi elbisesine bakar. Eli ile kufla¤›n› düzel-
tir. O anda, sultân ona bak›yordu. Kendinden baflkas› ile oldu¤unu görün-
ce, onu azarl›yarak, benim vezîrim olas›n da, benim karfl›mda, elbisenin ku-
fla¤› ile oyn›yas›n. Buna dayanamam diyerek onu azarlar. Düflünmelidir ki,
bu alçak dünyân›n iflleri için, ince edeblere dikkat edilince, Allaha kavufl-
duran ifllerde edebleri tâm ve olgun olarak gözetmek ne kadar çok lâz›m
olaca¤› anlafl›l›r. Kendi gölgesi, onun elbisesine veyâ gölgesine düflmiyecek
bir yerde durma¤a veyâ oturma¤a dikkat etmelidir. Onun nemâz k›ld›¤› ye-
re hiçbir zemân basmamal›d›r. Onun abdest ald›¤› yerde abdest almama-
l›d›r. Onun kulland›¤› kablar› kullanmamal›d›r. Onun yan›nda, birfley yime-
meli, içmemeli ve kimse ile konuflmamal›d›r. Hiç kimseye, hiçbir yere
bakmamal›d›r. O yok iken, onun bulundu¤u yere do¤ru ayak uzatmama-
l›d›r. O yere do¤ru tükürmemelidir. Onun her yapd›¤›n›, her söyledi¤ini, yan-
l›fl görünse bile, do¤ru ve iyi bilmelidir. O herfleyi ilhâm ile ve izn ile yapar.
Bunun için, hiçbir ifline, birfley söylenemez. ‹lhâm›nda hatâ olsa bile, ilhâm-
da yan›lmak, ictihâdda yan›lmak gibidir. Ayblamak ve karfl› gelmek câiz ol-
maz. Bu yolda vâs›ta olan› seven bir kimseye, Onun her yapd›¤› ve her sö-
zü sevgili gelir. Ona karfl›l›k vermenin yeri olmaz. Her iflde, yimekde, içmek-
de, elbise giymekde, yatmakda ve ibâdetlerde, hep ona uymal›d›r. Nemâ-
z› onun gibi k›lmal›d›r. F›kh›, onun ibâdetlerini görerek ö¤renmelidir. Fâ-
risî beyt tercemesi:

Bir güzelin yan›nda bulunsa kifli,
Ba¤ ve bostân ve güllerle olmaz ifli.

Onun hiçbir ifline, hiçbir sözüne, hardal dânesi kadar bile karfl›l›k ver-
memelidir. Karfl›l›k veren mahrûm kalmakdan kurtulamaz. ‹nsanlar›n en
afla¤›s›, bu büyüklerde kusûr gören kimsedir. Allahü teâlâ, bu büyük belâ-
dan bizleri korusun! Onda bir hârika, bir kerâmet aramamal›d›r. Gönlün-
den böyle birfley geçirmemelidir. Bir mü’minin, bir Peygamberden, bir
mu’cize istedi¤i, hiç görülmüfl müdür? Kâfirler ve inanm›yanlar mu’cize is-
ter. Fârisî iki beyt tercemesi:

Mu’cizeden maksad, düflman› k›rmakd›r.
Nebîyi sevmek demek, ona uymakd›r.

Îmâna gelmez herkes, mu’cize ile,
Îmâna kavuflur insân muhabbetle.

Gönlünde bir flübhe hâs›l olursa, hemen bildirmelidir. fiübhesi çözülmez-
se, kusûru kendinde bilmelidir. Pîrde hiçbir kusûr görmemelidir. Rü’yâla-
r›n› ondan saklamamal›d›r. Ta’bîrlerini ondan beklemelidir. Kendi yapd›-
¤› ta’bîri de söylemeli, do¤ru olup olmad›¤›n› sormal›d›r. Kendi keflflerine
güvenmemelidir. Bu dünyâda, do¤ru ile yanl›fl kar›fl›kd›r. Hakl› ile haks›z
bir aradad›r. S›k›flmad›kça ve izn almad›kça ondan ayr›lmamal›d›r. Ondan
ayr›l›p baflkas›na gitmek, mürîdli¤e yak›flmaz. Sesini, onun sesinden yük-
seltmemelidir. Onunla yüksek sesle konuflmak, edebsizlik olur. Kendine ge-
len her feyzi, her keflfi, ondan bilmelidir. Rü’yâda, baflka fleyhlerden feyz
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geldi¤ini görürse, onlar› da, kendi fleyhinden bilmelidir. Bütün üstünlük-
lerin ve feyzlerin onda bulundu¤unu, kendisine uygun olan feyzi, bu fey-
ze uygun olan bir zât fleklinde olarak Ondan geldi¤ini ve onun latîfelerin-
den, o feyze uygun bir latîfenin, o zât fleklinde göründü¤ünü bilmelidir. Ken-
disi yan›larak, Onun latîfesini, baflka zât sanm›fl, feyzi ondan geliyor bilmifl-
dir. Bu büyük bir yan›lmakd›r. Hak teâlâ yan›lmakdan korusun! ‹nsanla-
r›n en üstünü hürmetine, se’âdete vâs›ta olan zâta inanc› ve sevgiyi do¤ru
eylesin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”. K›sacas›, (Tesavvuf bafl-
dan bafla edebdir), ata sözü olmufldur. Edebi gözetmiyen bir kimse, Alla-
hü teâlâya kavuflamaz. Edeblerden birkaç›n› yapamad›¤› için üzülürse ve
edebleri yerine getiremezse ve u¤rafld›¤› hâlde baflaramazsa, afv olunur. Fe-
kat, kusûrunu bildirmesi lâz›md›r. E¤er Allah korusun, edebleri gözetmez
ve bundan dolay› üzülmezse, bu büyüklerin fâidesine ve bereketine kavu-
flamaz. Fârisî beyt tercemesi:

Se’âdet yaz›lmam›flsa bir kimseye,
Fâidelenmez Peygamberi görse de.

Bir kimse, vâs›tan›n yard›m› ile Fenâ ve Bekâ mertebesine kavuflarak,
ilhâm ve firâset yolu kendisine aç›l›rsa ve Ondan bu müjdeyi al›rsa ve ke-
mâle geldi¤ini iflitirse, o zemân, ilhâm olunan birkaç fleyde Ona uymama-
s› ve kendi ilhâm›na göre hareket etmesi câiz olur. Çünki böyle yükselen
bir mürîd, rehbere uymakdan kurtulmufldur. Baflkas›na uymas› hatâ olur.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› ictihâd ifllerinde ya’nî
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmemifl olan fleylerde,
O Serverin ictihâd›ndan ayr›lm›fllard›r. Bunlar›n birkaç›nda, Eshâb›n icti-
hâd› do¤ru olmufldur. Çok okuyanlar, böyle oldu¤unu bilirler. Bundan
anlafl›l›yor ki, olgunlaflan birinin vâs›taya uymamas› câizdir. Ona uymama-
s› edebsizlik olmaz. Hattâ bu mertebenin edebi, ona uymamakd›r. E¤er böy-
le olmasayd›, edeblerin en yüksek mertebesine varm›fl olan Eshâb-› kirâm,
hiç uymamazl›k etmezlerdi. ‹mâm-› Ebû Yûsüfün, ictihâd mertebesine
yükseldikden sonra, imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye uymas› do¤ru de¤ildir.
Kendi re’yine uymas›, ‹mâm-› a’zama uymamas› do¤rudur “rad›yallahü an-
hümâ”. ‹mâm-› Ebû Yûsüfün, (Kur’ân-› kerîmin mahlûk olup olmamas›n-
da, Ebû Hanîfe ile alt› ay çekifldim) dedi¤i meflhûrdur. San’atlar›n ilerle-
mesi, düflüncelerin birbirlerine eklenmesi ile olur. Bir düflünce ile kal-
sayd›, ilerleme olmazd›. Sîbeveyh zemân›nda olan Nahv bilgisine yeni
bulufllar ve yeni görüfller eklenerek, bugün yüz kat fazla artm›fld›r. Fekat,
bu ilmin temelini kuran odur. Üstünlük onundur. Herfleyin üstünü, kuru-
cusudur. Yükseltmek flerefi ise, sonra gelenlerindir. Bundan dolay›d›r ki,
hadîs-i flerîfde, (Ümmetim, ya¤mura benzer. Öndekiler mi, sondakiler mi
dahâ iyidir, belli olmaz) buyuruldu.

EK: Okuyanlar›n flübhelerini gidermek için, flunu ekliyelim ki, (Vâs›ta
diriltir ve öldürür. O makâm›n öldürme ve diriltme gücü olmas› lâz›md›r)
demek, rûhu diriltmekdir. Cismi, bedeni diriltmek de¤ildir. Öldürmek de rû-
hu öldürmekdir. Cismi de¤il. Rûhun dirilmesi ve ölmesi, Fenâ ve Bekâs›d›r
ki, (Vilâyet makâm›)na ve kemâle ulafld›r›r. Olgun bir zât, Allahü teâlân›n
izni ile, bu iki fleyi yapabilir. Bu zât›n öldürmesi ve hayât vermesi lâz›md›r.
Hayât vermek ve öldürmek demek, Bekâ ve Fenâ makâm›na kavufldurmak
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demekdir. Bedeni öldürmek ve ölüyü diriltmekle, bu makâm›n bir ilgisi yok-
dur. O, bir miknât›sa benzer. Miknât›s›n te’sîr etdi¤i i¤ne, saman çöpü gibi
fleyler, onun arkas›nda sürüklenir. Ondan miknât›s enerjisi al›rlar. Evliyâ-
n›n hârikalar ve kerâmetler göstermesi, insan toplamak için de¤ildir. [Mik-
nât›s›n kuvvet çizgileri gibi] görünmiyen kuvvetlerle çekerler. Onlar› tan›-
m›yan ve sevmiyenler, onlardan istifâde edemez, yükselemezler. Binlerle
mu’cize, hârika ve kerâmetler görseler, hiç fâide olmaz. Bu sözümüze inan-
mak için, Ebû Cehli ve Ebû Lehebi gözönüne getirmek yetiflir. Allahü te-
âlâ, En’âm sûresinin yirmibeflinci âyetinde, kâfirleri bildirirken meâlen,
(Âyetlerin hepsini görseler de, onlara inanmazlar. Hattâ, sana geldikleri ze-
mân, seninle dö¤üflürler. Kâfirler bu söylediklerin, olsa olsa, eskilerden
kalan hurâfelerdir, uydurma fleylerdir, derler) buyurdu. Vesselâm.

293
‹K‹YÜZDOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Muhammed Çitrîye yaz›lm›fld›r. (Allahü teâlâ ile öy-
le bir vaktim vard›r ki...) hadîs-i flerîfdir. Ebû Zer-i G›fârî de böyle söyle-
mifldir. Niçin söylemifldir? Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, (Bütün Evliyâ-
n›n ensesine bas›yorum) demifldir. Bu sözün ne demek oldu¤u bildiril-
mekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! K›ymet-
li mektûbunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Allahü teâlân›n sevdiklerinin bu fa-
kîrleri hât›rlamas›, bizim için ne büyük ni’metdir. Soruyorsunuz ki, Resû-
lullah “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, (Allahü teâlâ ile öyle bir
vaktim olur ki...) buyurdu. Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü anh” da böyle bu-
yurmufldur. Bu nas›l olur? Ayr›ca fleyh Muhyiddîn Abdülkâdir-i Geylânî
“kuddise sirruh” hazretleri, (Ayaklar›m Evliyân›n hepsinin ensesi üzerin-
dedir) demifldir. Bir baflkas› da, böyle demifldir. Bu iki söz üzerinde zemân
zemân, arkadafllar aras›nda çat›flmalar oluyor. Merhamet buyurarak, bu iki
sözün ne demek olduklar›n› ve herbirini söyliyenlerin baflka baflka ne de-
mek istediklerini uzun yaz›n›z ve bu garîbin anlamas› için, aç›kl›yarak
gönderiniz diyorsunuz.

K›ymetli yavrum! Bu fakîr “kaddesallahü sirrehül’azîz” kitâblar›mda yaz-
m›fld›m ki, O Serverin “sallallahü aleyhi ve sellem” tecellîye kavuflmas› de-
vâml› idi. Ara s›ra, dahâ yak›n oldu¤u zemânlar› da vard›. Bu nâdir zemân-
lar›, nemâzda idi. Bunun için, (Nemâz mü’minin mi’râc›d›r) buyurdu. (Yâ
Bilâl, beni râhata kavufldur!) hadîs-i flerîfi de, bu sözümüzün do¤ru oldu-
¤unu göstermekdedir. Ebû Zer-i G›fârî, O Servere tâm uydu¤u ve Ona vâ-
ris oldu¤u için, bu ni’mete kavuflmufldur. Çünki, O Serverin tâm izinde gi-
denlerin büyükleri, Onun vârisi olurlar. Onun bütün üstünlüklerinden
çok pay al›rlar.

fieyh Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri “kuddise sirruh”, (Bu iki aya-
¤›m bütün Evliyân›n boynu üzerindedir) buyurmufldur. (Avârif) kitâb›n›n
sâhibi olan fiihâbüddîn hazretleri, Ebünnecîb-i Sühreverdî hazretlerinin ta-
lebesi idi. Onun terbiyesi ile yetiflmifldi. Ebünnecîb hazretleri de Abdülkâ-
dir-i Geylânî hazretlerinin talebesi ve çok yak›n olanlar›ndan idi. (Avârif)
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kitâb›nda, kendini be¤enme¤i gösteren böyle sözlerin büyüklerden, ilk
zemânlar›nda sekr hâllerinin sonlar›na do¤ru söylenmifl oldu¤u bildirilmek-
dedir. (Nefehât) kitâb›nda, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin üstâdlar›n-
dan olan Hammâd-i Debbâs›n bir sözü yaz›l›d›r. Firâset ile buyurmufl ki, (Bu
acem o¤lunun ayaklar›, kendi zemân›ndaki Evliyân›n hepsinin boynu üze-
rinde olacakd›r). Görülüyor ki, bu sözü söylemesi emr olunmufldu. Bütün
Evliyân›n boynu üstünde oldu¤unu söylemesi lâz›md›. Her ne olursa olsun,
bu mubârek zât›n sözü do¤rudur. ‹ster sekr kal›nt›lar› ile söylemifl olsun,
isterse söylemesi emr edilmifl olsun, mubârek ayaklar› kendi zemân›nda bu-
lunan Evliyân›n hepsinin boynu üzerinde idi. O zemânki Evliyân›n hepsi,
onun ayaklar› alt›nda idi. Fekat, flunu anlamal›d›r ki, kendi zemân›ndaki Ev-
liyâ böyledir. Dahâ önce gelmifl olan ve dahâ sonra gelecek Velîler, bu sö-
zün d›fl›nda kalmakdad›r. Hammâd›n yukar›da yaz›l› olan sözünde de
ayaklar›, kendi zemân›ndaki Evliyân›n hepsinin boyunlar› üzerinde oldu-
¤u bildirilmekdedir. Ba¤dâdda bir gavs vard›. Abdülkâdir-i Geylânî ve
‹bnüssakka ve Ebû Sa’îd Abdüllah bunu ziyârete gitdiler. Gavs, firâset ile
anlayarak, Abdülkâdir-i Geylânîye dedi ki, (Seni Ba¤dâdda minbere ç›k-
m›fl ve bu iki aya¤›m bütün Velîlerin boyunlar› üzerindedir dedi¤ini görü-
yorum ve senin zemân›ndaki Evliyân›n, sana karfl› boyunlar›n› indirdikle-
rini, böylece senin büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü bildiklerini görüyorum).
Bu gavsin, bu sözünden de anlafl›l›yor ki, Geylânînin sözü, yaln›z kendi ze-
mân›ndaki Evliyâ içindir. fiimdi de Hak teâlâ bir kimsenin gözünü açarsa,
o gavs›n gördü¤ünü o da görerek, o zemân›n Evliyâs›n›n boyunlar›n›n
Geylânînin aya¤› alt›nda oldu¤unu anlar. Bu söz baflka zemândaki Evliyâ
için de¤ildir. Dahâ önceki Evliyâ için, nas›l olabilir ki, Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” da bunlar›n içindedir. Eshâb-› kirâm›n, Geylânîden
dahâ üstün olduklar› meydândad›r. Geylânînin zemân›ndan sonra gelen Ev-
liyâ da, bu sözün içine nas›l girebilir? Çünki, Resûlullah›n “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâm” âh›r zemânda gelece¤ini müjdeledi¤i ve halîfetullah de-
di¤i hazret-i Mehdî, bu Evliyân›n içindedir. Ülül’azm Peygamberlerden olan
hazret-i Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” Sâbikûndand›r. Bu
islâmiyyete uyaca¤› için, Peygamberlerin sonuncusunun Eshâb›ndan ola-
cakd›r “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Bu yüce Peygamber,
Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinden elbette katkat dahâ yüksekdir. Bel-
ki de, bu ümmetin sonda gelenlerinin üstünlü¤ünü bildirmek için, O Ser-
ver “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, (Önce gelenler mi, yoksa son-
ra gelenler mi dahâ iyidir bilinmez) buyurdu. Sözün k›sas›, Abdülkâdir-i
Geylânî hazretlerinin vilâyeti çok flânl›d›r. Derecesi pek yüksekdir. Vilâ-
yet-i hâssa-i Muhammediyyeyi S›r latîfesi yolundan, bafl›ndan sonuna ka-
dar temâmlam›fld›r. Vilâyet zincirinin bafl halkas› olmufldur. Bunu iflitince,
Abdülkâdir-i Geylânînin bütün Evliyâdan üstün oldu¤u anlafl›lmamal›-
d›r. Çünki, Vilâyet-i Muhammedînin bafl halkas› olmas›, S›r yolundand›r.
Her bak›mdan bafl halka olsayd›, o zemân üstün olurdu. fiunu da söyleye-
lim ki, Vilâyet-i Muhammediyyenin her bak›mdan bafl halkas› olmakla
da, dahâ üstün olmak lâz›m gelmez. Çünki bir baflkas›, Muhammed aley-
hisselâm›n Peygamberli¤i kemâlât›na vâris olarak dahâ üstün olabilir. Ab-
dülkâdir-i Geylânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretlerinin talebe-
sinden birkaç›, kendisini sevmekde taflk›nl›k yap›yorlar. Hazret-i Alîyi
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“rad›yallahü teâlâ anh” sevenlerin taflk›nl›klar› gibi afl›r› gidiyorlar. Sözle-
rine bak›l›rsa, kendisini, geçmifl ve gelecek bütün Evliyâdan dahâ üstün bil-
dikleri anlafl›l›yor. Peygamberlerden “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
baflka kimseyi Abdülkâdir-i Geylânîden üstün gördükleri iflitilmemifldir.

Süâl: Abdülkâdir-i Geylânîde görülen hârikalar ve kerâmetler, o kadar
çokdur ki, baflka hiçbir Velîde bu kadar kerâmet görülmemifldir. Hepsin-
den dahâ yüksek oldu¤u buradan anlafl›lmaz m›?

Cevâb: Hârikalar›n ve kerâmetlerin çok olmas›, dahâ üstün olma¤› bil-
dirmez. Hiç hârikas› görülmeyen bir Velî, hârikalar› ve kerâmetleri çok gö-
rülen bir Velîden dahâ üstün olabilir. Sühreverdî, (Avârif) kitâb›nda, Ev-
liyân›n hârikalar›n› ve kerâmetlerini anlatd›kdan sonra buyuruyor ki,
(Bunlar›n hepsi Allahü teâlân›n ihsânlar›d›r. Diledi¤ine ihsân eder. Fekat
bunlardan hiçbiri verilmeyen bir Velî, bunlar›n hepsinden dahâ üstün ola-
bilir. Çünki, hârikalar ve kerâmetler yakîni, güveni artd›rmak içindir. Ken-
disine yakîn ihsân edilmifl olan›n, kerâmetlere ihtiyâc› kalmaz. Bu kerâmet-
lerin hepsi, kalbin zikre al›flmas› ni’metinden dahâ afla¤›d›r). Hârikalar›n
çok görünmesini üstünlük bilmek, hazret-i Alînin iyi ve üstün hâllerini gö-
rerek onu hazret-i Ebû Bekrden dahâ üstün bilme¤e benzer. Çünki, onda
bu kadar üstün ve iyi hâller görülmemifldir “rad›yallahü anhümâ”.

K›ymetli kardeflim! Hârikalar, kerâmetler, ikiye ayr›l›r: Birincisi, Alla-
hü teâlân›n zât›na ve s›fatlar›na ve ifllerine âid olan bilgiler ve ma’rifetler-
dir. Bunlar akl ile, düflünce ile elde edilemez. Seçdi¤i kullara ihsân eder.
‹kincisi, mahlûklar›n flekllerini keflf etmek, madde âlemindeki gaybleri
bulmakd›r. Birinci kerâmetler, do¤ru yolda bulunanlara, Allahü teâlân›n
sevdiklerine verilir. ‹kincisi, do¤ru yolda olana da, bozuk yolda olana da
verilir. Çünki, istidrâc sâhibi olan kâfirlerde de, ikinci hârikalar görül-
mekdedir. Kerâmetlerin, hârikalar›n birincisine, Allahü teâlâ fleref ve k›y-
met vermifldir. Bunlar› yaln›z sevdiklerine ihsân eder. Düflmanlar›n› bun-
lara ortak etmez. Câhiller, hârikalar›n ikincisine k›ymet verirler. Onlar› üs-
tün ve yüksek görürler. Bunlar› kâfirlerde bile görünce, kal›n kafal› olduk-
lar› için, onlara nerede ise, tap›nacak olurlar. Onlar›n iyi ve kötü her istek-
lerine boyun e¤erler. Bu ahmaklar, belki de, hârikalar›n birincisini hârika
bilmezler ve kerâmet saymazlar. Hârika deyince, yaln›z ikincisini anlarlar.
Kerâmet deyince, yaln›z mahlûklar›n, madde âleminin bilinmesini, gayb-
lerden haber verilmesini san›rlar. Mahlûklar›n bilinen veyâ bilinmeyen
hâllerinden haber vermenin ne k›ymeti ve hangi flerefi olabilir? Bunlar›n
bilinmemesi, bilinmesinden belki dahâ uygundur. Mahlûklar›n hâllerini, in-
celiklerini unutmak, belki dahâ yak›fl›k al›r. fierefli ve k›ymetli olan ve say-
g› gösterme¤e, üstün görme¤e lây›k olan, uygun olan ancak Allahü teâlâ-
n›n ma’rifetidir. Fârisî beyt tercemesi:

Melek yüzünü örtmüfl, fleytân naz yap›yor:
fiafl›rd›m kald›m, hayretden akl›m gidiyor.

fieyh-ül-islâm Hirevî vel-imâm-ül-Ensârî Abdüllah “kaddesallahü teâlâ
sirrehül’azîz” hazretlerinin, (Menâzil-üs-sâyirîn) kitâb›nda ve buna kendi yap-
d›¤› flerhinde buyuruyor ki: Tecribe ile anlad›m ki, ma’rifet sâhibi olanlar›n
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firâseti Allahü teâlâya yarayan kimselerle, Ona yaram›yan kimseleri ay›rmak-
d›r. Allahü teâlây› zikr edenleri ve (Cem’ makâm›)na kavuflanlar›n yarad›-
l›fllar›ndaki uygunlu¤u anlamakd›r. Ma’rifet sâhiblerinin firâseti budur. Aç-
l›kla ve insanlardan kaçarak çile odas›nda yaln›z yaflamakla nefslerini temiz-
leyenlerin, fekat Hak teâlâya yaklaflm›yanlar›n firâsetleri cismleri, madde-
leri keflf etmek, mahlûklar›n gayblerini haber vermekdir. Bunlar, yaln›z
mahlûklardan haber verir. Çünki, Hak teâlâ ile aralar›nda perde vard›r.
Ma’rifet sâhibleri ise, Allahü teâlâdan kendilerine gelen ma’rifetlere kavu-
flurlar. Hep Allahü teâlâdan haber verirler. ‹nsanlar›n ço¤u, Allahü teâlâdan
kesilmifl olduklar›ndan ve hep dünyây› düflündükleri için, maddeleri keflf
edenlere, mahlûklardan bilmediklerini haber verenlere k›ymet verirler. On-
lar› büyük bilirler. Onlar› Evliyâ ve Allahü teâlân›n seçilmifl kullar› san›rlar.
Hakîkatden haber verenlere dönüp bakmazlar. Bunlar›n Allahü teâlâdan bil-
dirdiklerine inanmazlar. (Bunlar, dedikleri gibi Evliyâ olsalard›, bizim hâl-
lerimizden ve mahlûklar›n hâllerinden haber verirlerdi. Mahlûklar›n hâlle-
rini bilmiyen kimse, bundan dahâ yüksek olan fleyleri nas›l bilir?) derler. Bu
bozuk ölçüleri ile Evliyâya inanmazlar, do¤ru sözü görmezler ve iflitmezler.
Allahü teâlân›n, bu büyükleri, câhillerin gözünden korumufl oldu¤unu, on-
lar› kendisine ay›rm›fl oldu¤unu, onlar› kendisinden baflkalar› ile olma¤a b›-
rakmad›¤›n› bilmezler. Bunlar mahlûklar›n hâllerine dönüp baksalard›, Hak
teâlâ ile olma¤a yak›flmazlard›. Böyle Hak adamlar›ndan birinin maddele-
rin, cismlerin hâllerine az bir bak›flla, baflkalar›n›n anl›yamad›¤› fleyleri firâ-
setle anlad›klar›n› biz çok gördük. Bunlar›n firâseti Hak teâlâya olan ve Onun
yak›nl›¤›na olan firâsetdir. Nefslerini temizleyenlerin mahlûklara olan firâ-
seti, Hak teâlây› ve Ona yak›n olan fleyleri anl›yamaz. Bu firâset müslimân-
larda oldu¤u gibi, h›ristiyanlarda, yehûdîlerde ve baflka milletlerde de var-
d›r. Çünki, Allahü teâlâ buna k›ymet vermez. Uygun olan kimselere verir. [Bu
ikisini birbirine kar›fld›rmamak için kâfirlerin firâsetine (‹stidrâc) denir.]

294
‹K‹YÜZDOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, o¤lu zâhirî ilmlerin ve bât›n ma’rifetlerinin sâhibi Mecded-
dîn hâce Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh” hazretlerine yaz›lm›fld›r.
Allahü teâlân›n sekiz s›fat›n› ve Peygamberlerin ve bütün insanlar›n meb-
de-i te’ayyünlerini ve tecellîleri bildirmekdedir:

Varl›¤› lâz›m olan›n sekiz hakîkî s›fat›n›n birincisi hayât s›fat›, sonuncu-
su tekvîn s›fat›d›r. Bu sekiz s›fat üç dürlüdür. Birincisinin âleme ba¤l›l›¤› çok-
dur. Mahlûklarla ilgisi çokdur. Tekvîn s›fat› böyledir. Bunun içindir ki,
Ehl-i sünnet âlimlerinden ço¤u, tekvînin hakîkî s›fatlardan olmad›¤›n›,
izâfî s›fatlardan oldu¤unu söylediler. Sözün do¤rusu, tekvîn hakîkî s›fatlar-
dand›r. Fekat, mahlûklara ba¤l›l›¤› çokdur. S›fatlar›n ikincilerinin mah-
lûklarla ba¤l›l›¤› azd›r. ‹lm, kudret, irâde, sem’, basar ve kelâm s›fatlar› böy-
ledir. Üçüncüsü, en yüksek olan s›fat›d›r. Âlemle hiç ilgisi yokdur. Hayât s›-
fat› böyledir. Hayât s›fat›, bütün s›fatlar›n anas›d›r. Hepsinin temelidir.
Hepsinden dahâ öncedir. Buna en yak›n olan s›fat, ilm s›fat›d›r. ‹lm s›fat›,
Peygamberlerin sonuncusunun (Mebde-i te’ayyün)üdür “aleyhi ve aleyhi-
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müssalevâtü vetteslîmât”. Öteki s›fatlar, baflka insanlar›n mebde-i te’ayyün-
leridir. [(Te’ayyün), zuhûr etmek, meydâna ç›kmak demekdir. (Mebde-i
te’ayyün), meydâna ç›kman›n, var olman›n bafllang›c›, kayna¤› demekdir.]
Her s›fat›n, çeflidli fleylere ba¤l›l›¤› oldu¤u için parçalar› vard›r. fiöyle ki, tek-
vîn s›fat›n›n, yaratmak, r›zk vermek, diriltmek ve öldürmek gibi çeflidli ba¤-
l›l›klar› oldu¤u için, parçalar› olmufldur. Bu parçalar da, bütünleri gibi, in-
sanlar›n mebde-i te’ayyünleri olmufldur. Mebde’leri, s›fatlar›n parçalar›
olan te’ayyünler, mebde-i te’ayyünü, s›fat›n bütünü olan kimseye tâbi’
olur. Onun aya¤› alt›nda, gölgesinde yaflar. Bundan dolay›, (Filân kimse Mu-
hammed aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r, falanca, Îsâ aleyhisselâm›n aya-
¤› alt›ndad›r, bir baflkas› için de, Mûsâ aleyhisselâm›n aya¤› alt›ndad›r)
demifllerdir “aleyhimüssalevâtü vetteh›yyâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ek-
melühâ”. Bu parçalar, e¤er sülûk yolu ile afl›l›r ve bütünlerine kat›l›r ve par-
çalar›n flühûdü, bütünlerin flühûdü olursa, aralar›nda yaln›z asl olmakdan
ve tâbi’ olmakdan baflka ayr›l›k kalmaz. Birisi do¤rudan do¤ruya, ikinciler
ise, bunun dolay›s› ile kavuflur. Çünki tâbi’ olan, herneye kavuflur, her ne
görürse asl›ndan al›r. Asl› arada olmadan birfleye kavuflamaz. Tâbi’, ken-
di kusûrundan dolay›, asl›n›n arada bulundu¤unu bilmiyebilir. Fekat asl›,
onunla meflhûdü aras›nda bir perdedir. Ay›ran, önliyen perde de¤il, kavufl-
duran, gösteren perdedir. [Sinema perdesi, fleklleri saklamaz, örtmez. On-
lar› gösterir. Perde olmazsa, birfley görünmez.] Gözlük de böyledir. Gözün
önündeki gözlük, görmeyi önlemez. Görülemiyen fleyleri gösterir. Parça-
lar›n, yükselerek, kendi bütününden ayr›l›p, baflka bir bütüne girmeleri, bu
bütünün gördü¤ünü müflâhede etmeleri câiz de¤ildir. Böylece Mûsâ aley-
hisselâm›n aya¤› alt›nda olanlar›n Îsâ aleyhisselâm›n aya¤› alt›na geçmele-
ri olamaz. Fekat, Muhammed aleyhisselâm›n aya¤› alt›na girebilirler. Çün-
ki hepsi, Onun aya¤› alt›ndad›rlar “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”. Mu-
hammed aleyhisselâm›n rabbi, onun mebde’i olan ism, (Rabb-ül-erbâb)d›r,
kaynaklar›n kayna¤›d›r. Bütünlerin bütünüdür. Parçalar›n, asllar›n›n asl›-
d›r. Muhammed aleyhisselâm›n aya¤›n›n alt›na yükselmek, asl›n asl›na
yükselmek demekdir. Baflka bir asla girmek de¤ildir. Parçalarla, bütünle-
ri aras›nda, flu ayr›l›k vard›r ki, parçan›n önünde iki perde vard›r: Birinci-
si, kendi bütünü olan asl›d›r. ‹kincisi, asl›n›n asl›d›r. Kendi bütününün per-
desi ise, yaln›z asl›n›n asl›d›r. Bundan anlafl›l›yor ki, Muhammed Resûlul-
lah, arada te’ayyünlerin perdesi olmaks›z›n flühûd eylemekdedir. Baflkala-
r›n›n flühûdleri ise, te’ayyünlerin perdesindedir. Hiç de¤ilse, Muhammed
aleyhisselâm›n te’ayyünü perdesindedir. Bunun içindir ki, (Tecellî-i zâtî),
yaln›z Muhammed aleyhisselâma olur, baflkalar›n›n tecellîleri s›fatlar›n
perdesindedir demifllerdir. Hiç olmazsa, Muhammed aleyhisselâm›n rabbi
olan, rablerin rabbi perdesindedir. Muhammed aleyhisselâm›n rabbi olan
ism, hayât s›fat›ndan baflka, bütün ismlerin ve s›fatlar›n üstündedir.

Süâl: Baflka Peygamberlerin flühûdü “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât” Muhammed aleyhisselâm›n rabbi mebde-i te’ayyünü per-
desinde oluyor dediniz. Onun ümmetinin Evliyâs›, onun aya¤› alt›nda ol-
duklar› için, bunlar›n flühûdleri de, baflka Peygamberlerin flühûdleri gibi,
(Rabb-ül-erbâb) perdesindedir. Böyle olunca, baflka Peygamberler ile,
Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin Evliyâs› aras›nda ne fark olur?
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Cevâb: Peygamberlere, hakîkat-i Muhammedî perdesinde olan flühûd-
den baflka, kendi mebde-i te’ayyünleri yolundan hâs›l olan, baflka bir flü-
hûd dahâ vard›r. Kalb gözlerine kendi gözlüklerini takarak, gayb› görür-
ler. Bu iki flühûd, birlikde olmaz. Asllar›n asl›na yükselirlerse, flühûdleri,
(Hakîkat-i Muhammedî) perdesinde olur. Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissa-
lâtü vesselâm” gökden yere indikden sonra, bu ni’mete kavuflmakla fleref-
lenecekdir. Buraya yükselmek pek gücdür. Hemen hemen olamaz gibidir.
Ancak, Allahü teâlân›n büyük ihsân› lâz›md›r. Bu sebebler âleminde, Mu-
hammedî meflreb olan zât›n merhamet buyurup yard›m etmesi lâz›md›r.
Kendi asl›ndan ileri geçemez, kendi hakîkatini aflarak, (Hakîkat-ül-hakâ-
›k)a varamazsa, flühûdü, kendi hakîkatinin perdesinde olur.

Hakîkat-ül-hakâ›kdan [ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n mebde-i te’ay-
yünü olan rabbinden, ya’nî ismden] Allahü teâlân›n zât›na yol vard›r. Pek
çok konaklar› geçdikden sonra kavuflulabilir. Bunun gibi, bütün olan bafl-
ka hakîkatlerden de, Zât-i teâlâya birer yol vard›r. Pekçok konaklar› afld›k-
dan sonra, bu yollardan da kavuflulabilir. Böyle olmakla berâber, hakîkat-
ül-hakâ›k yolundan, (Vasl-› uryânî)ye kavuflulur. Baflka yollardan da, zâ-
ta kavuflulabilirse de, hakîkat-ül-hakâ›k›n ya’nî hakîkat-i Muhammedî-
nin ince perdesi arada bulunur. Kal›n de¤ilse ve mâni’ olmaz ise de, bu ka-
darc›k perdenin bulunmas›, (Tecellî-i zât) deme¤e mâni’ olmakdad›r. Yok-
sa, bütün Peygamberlere “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” de, Zât-i te-
âlâdan, do¤rudan do¤ruya nasîb vard›r.

Süâl: Hayât s›fat›, ilm s›fat›n›n üstünde olunca, hakîkat-ül-hakâ›k yolun-
da da, hayât s›fat›n›n te’ayyünü perde olur. Böyle olunca, Vasl-› uryânî na-
s›l olur? Niçin Tecellî-i zât denilir?

Cevâb: Hayât te’ayyünü, lâ-te’ayyün gibidir. Çünki yüksek mertebeler-
de, bu te’ayyün yok olur. Zât-i teâlâ mertebesinde, bunun hiçbir de¤eri
kalmaz. Zât-i teâlâ mertebesinde, her ne kadar, baflka s›fatlar›n da, hiçbir
de¤erleri yok ise de, onlar zât mertebesine yetiflmeden önce yok olurlar. Ha-
yât s›fat› ise, oraya yetiflir de yok olur. Bundan dolay›, hakîkat-i Muhamme-
dînin te’ayyünü ve bütün baflkalar›n›n te’ayyünleri devâml›d›rlar. Hiçbir mer-
tebede yok olmazlar. Evet, birfleye yetiflmek baflkad›r. Bu fleyde yok olmak
baflkad›r. Büyüklerden ço¤unun sözlerinde mahv olmak, yok olmak denil-
mekdedir. Bu sözler, yok gibi olmak demekdir. Yok olup kalmamak demek
de¤ildir. Sâlikin te’ayyünü görünmez olur. Yok olmaz. Yok bilmek, ilhâd olur.
Z›nd›kl›k olur. Bu yolda geri kalm›fl olanlar, bu sözlerden, kendi yok olur sa-
narak, z›nd›k olmufllard›r. Âh›ret ni’metlerine ve azâblar›na inanmam›fllar-
d›r. Vahdetden kesrete geldikleri gibi, baflka zemânda, böylece, kesretden
vahdete döneceklerini sanm›fllard›r. Bu kesretin o vahdetde yok olaca¤›n›
söylemifllerdir. Bu z›nd›klardan birço¤u, bu yok olma¤›, k›yâmetin kopma-
s› sanm›fllar. Haflr›, Neflri, Hesâb›, S›rât› ve ifllerin ölçülmesini inkâr etmifl-
lerdir. Do¤ru yoldan ayr›lm›fllar, birçoklar›n› da sapd›rm›fllard›r. Bunlardan
birini gördüm. Kendini hakl› göstermek için, mevlânâ Abdürrahmân-i Câ-
mînin “kuddise sirruh” flu beytini okuyordu. Fârisî beyt tercemesi:

Câmî! Dünyâ ve âh›ret, ikisi birdir.
Ortada görünen bu çokluk, hep hayâldir!
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Mevlânân›n bu beytde bildirdi¤i, vahdete dönüflün görünmesidir. Dö-
nüflün kendisi de¤ildir. fiühûdünü anlatmakdad›r. Bu varl›kdan baflka, hiç-
birfley görmedi¤ini bildirmekdedir. Çokluk, yok olmam›fl, onun görüflün-
den örtülmüfldür. Yoksa, ayn ve varl›k rücû’ etmemifldir. Bunlar kör gibi-
dirler. Hiçbir Velînin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” aczden, kusûrdan ve
ihtiyâcdan kurtulamad›¤›n› görmüyorlar m›? Böyle olunca, varl›klar birlefl-
mifldir, çokluk birli¤e kat›lm›fld›r denilebilir mi? E¤er insanlar öldükden son-
ra, vahdete rücû’ ediyor derlerse, kâfir ve z›nd›k olurlar. Çünki bu söz, Ce-
hennem azâb›na inanmamak olur ve Peygamberlerin bildirdiklerine inan-
mamak olur “aleyhimüssalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”.

Süâl: Birkaç yaz›n›zda, (Ahfân›n Fenâya kavuflmas›, ancak Vilâyet-i
Muhammedîde olur) diyorsunuz. Bu sözü aç›klar m›s›n›z?

Cevâb: Yukar›da bildirilenlerden anlafl›ld› ki, Vasl-› uryânî, ancak Vilâ-
yet-i Muhammedîde olmakdad›r. Baflka vilâyetlerde, aradan perdeler kal-
kar ise de, ince bir perde yine kalmakdad›r. Bu ince perde, hakîkat-i Mu-
hammedînin arada bulunmas›ndan hâs›l olmakdad›r. Bunu yukar›da bildir-
mifldik. (Ahfâ latîfesi) insan mertebelerinin en sonudur. En yukar›daki mer-
tebedir. Aradaki perdenin mikdâr›na göre, geride birfley kal›r. Bu kalan› dü-
flünerek, tâm Fenâ câiz olmaz. Böyle bir art›¤›n kald›¤›n› Muhammedî
meflreb olandan baflka kim anl›yabilir? Muhammedî meflreb olanlardan da,
milyonda birine bu keskin görüfl verilirse yine büyük ni’metdir. Tesavvuf
büyükleri, rûha ve s›rra kadar kavufldular. Hafîden söz eden çok az oldu.
Ahfâdan kim ne diyebilir? Ahfâ deryâs›na dalarak onun sonsuz damlala-
r›ndan bir dânesine kavuflabilen ve anl›yabilen çok az, hem de pekçok az
bulunur. Bu, öyle bir ni’metdir ki, Allahü teâlâ diledi¤ine ihsân eder. Al-
lahü teâlâ, çok büyük ihsân sâhibidir.

Süâl: Sana göre, Peygamberin her kavufldu¤u fleyden “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâm” Onun izinde gidenlerin büyüklerine de pay düflmekde-
dir. Buna göre, onlar›n da vasl-› uryânîye kavuflmalar› lâz›m olur. Hâlbu-
ki, kendi Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” arada perde ol-
makdad›r. Bu nas›l olur?

Cevâb: Vasl-› uryânîde Peygamberin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
perde olmas› zarar vermez. Çünki, Peygambere uydu¤u için, bu Vasla ka-
vuflmakdad›r. Do¤rudan do¤ruya kavuflmufl de¤ildir. Peygamberin arada bu-
lunmas›, Ona uyman›n kuvvetli oldu¤unu gösterir. Çünki uymak demek,
uyulan›n arada bulunmas› demekdir. Aradan ç›kmas› demek de¤ildir. Ara-
dan ç›kmas›, uymak olmaz. Do¤rudan do¤ruya kavuflmak olur. Görülüyor
ki, uyulan Peygamber arada bulunacak, ona uyuldu¤u için Vasl-› uryânî de
hâs›l olacakd›r.

Süâl: Peygamberlerin sonuncusuna “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” uyanlar›n yükseklerine (Vasl-› uryânî) ve (Tecellî-i zât) deniyor
da, baflka Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” için bu kelime-
ler kullan›lm›yor. Hâlbuki Peygamberimiz “aleyhimüssalâtü vesselâm”, bun-
lara da ve onlara da perde olmakdad›r?

Cevâb: Ona uyanlar›n yüksekleri için bu kelimeleri kullanmak, Ona
uyduklar› içindir. Çünki, Peygamberlerin perde olmas›n›n, bu sözü de¤ifl-
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dirmiyece¤i, bundan evvelki cevâbda anlafl›lm›fld›r. Baflka Peygamberler için
“alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteh›yyât” böyle söylemek câiz
olursa, uymakla de¤il, do¤rudan do¤ruya kavuflmakla olur. Çünki o büyük-
ler, do¤rudan do¤ruya konaklar› aflm›fllar, Zât-i teâlâya kavuflmufllard›r.
Do¤rudan do¤ruya olan kavuflmakda, arac›n›n bulunmas›, bu kelimenin kul-
lan›lmas›n› uygun yapmaz. Aradaki fark anlafl›lm›fl oldu. Kendi kendine ka-
vuflmakla, kavuflana uyarak kavuflabilmek baflkad›r. Bu baflkal›kd›r ki,
geçmifl Peygamberlerin, bu ümmetde Peygambere uyanlar›n en yüksekle-
rinden dahâ üstün olduklar›n› göstermekdedir. Do¤rudan do¤ruya kavuflan,
istenilendir. Baflkas›na uyarak, onun kavufldu¤una kavuflan böyle de¤ildir.
Resûlullaha uyanlar›n büyükleri için (Vasl-› uryânî) ve (Tecellî-i zât) keli-
melerini kullanmak do¤rudur. Baflka Peygamberler için kullanmak, do¤ru
olmaz dedik. Fekat, do¤rudan do¤ruya kavuflan ile baflkas›n›n yan› s›ra ka-
vuflan, bir olabilir mi? ‹kisi nas›l bir olabilir ki, ni’met birincisinde tâmd›r
ve olgundur. ‹kincisinde ise, yaln›z ismde ve görünüfldedir. fiu kadar var ki,
bu benzerlik, uyanlar› uyulanlar gibi yapmakdad›r. Bunun içindir ki, Pey-
gamberlerin sonuncusu “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”, (Ümmetimin
âlimleri, ‹srâîl o¤ullar›n›n Peygamberleri gibidir) buyurdu. Bütün bunlar-
dan anlafl›l›yor ki, bu ümmetin Evliyâs›ndan Tecellî-i zâtîye kavuflanlar, Te-
cellî-i zâtîye kavuflm›yan Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
dahâ üstün olamazlar. Buras›n› iyi anlamak lâz›md›r. Çünki, burada çok kim-
selerin aya¤› kaym›fld›r. Allahü teâlân›n, sevgili Peygamberi Muhammed
aleyhisselâm›n sadakas› olarak bu fakîre bildirdiklerini size yazd›m.

Süâl: Bu varl›klar›n hepsi, Muhammed “aleyhisselâm” için yarat›ld›
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”. Baflkalar› varl›¤a ve yüksekliklere
Onun yan› s›ra kavufldular. Ona uymakla yükseldiler. Bunun içindir ki, k›-
yâmet günü, Âdem “aleyhisselâm” ve bütün baflkalar›, Onun sanca¤› alt›n-
da bulunacaklard›r. Sen ise, baflka Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” Ona uyarak de¤il de, do¤rudan do¤ruya kavuflduklar›n› söy-
lüyorsun. Bu nas›l olur?

Cevâb: Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” için, kendi ha-
kîkatinden Zât-i teâlâya yol oldu¤u gibi, her Peygamberin de “alâ nebiyyi-
nâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kendi hakîkatlerinden Zât-i teâlâya ka-
vuflduran yollar› vard›r. Bu yollardan, baflkas›na uyarak de¤il, kendi kendi-
lerine kavuflurlar. Ümmetler böyle de¤ildir. Peygamberlere uyarak, kendi ya-
rad›l›fl›na uygun olan Peygamberlerin hakîkatinden, arad›klar›na kavuflurlar.
Ümmetler kendi kendilerine kavuflamaz. Böyle olmakla berâber, baflka Pey-
gamberler kendi kendilerine kavuflsalar bile, vasl-› uryânî de¤ildir. Çünki, Pey-
gamberlerin sonuncusunun hakîkati arada ince perdedir “aleyhi ve aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât”. Bunun için, gelen her feyz, önce bu hakîkate ge-
lir. Sonra buradan baflkalar›na ulafl›r. Uymak demek de, uyulan›n arada bu-
lunmas› demekdir. Bundan dolay›, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” kendi kendilerine kavuflmalar›, böyle uymalar› ile birlikde buluna-
bilir. Ümmetlerin uymalar› böyle de¤ildir. Onlar›n uymalar› ile, kendi ken-
dine kavuflmak birlikde olamaz. Bunu yukar›da birkaç yerde bildirdik.

Süâl: Yükselirken hayât s›fat›na da kavuflulabilir mi?
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Cevâb: Evet kavuflulabilir.

Süâl: (Hayât s›fat›n›n sonu, Zât-i teâlâda yok olmakd›r) dediniz. Kâmil-
lerin, yok olmak makâm›ndan ellerine geçen nedir? Yukar›da bildirdi¤ini-
ze göre, hakîkatlerin te’ayyünlerinin aynlar› ya’nî kendileri yok olmaz. (E¤er
yokluk varsa, nazarîdir, görünüfldedir. Ayn›n yok olmas› ilhâd ve z›nd›kl›k
olur) demifldiniz?

Cevâb: Ayn›n yok olmas›, niçin lâz›m olsun? Varl›¤›n› görememek ye-
tiflir. Böyle nazarî yok olmakda da çeflidli mertebeler vard›r. Buras›n› iyi an-
lamal›d›r. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Do¤ru yolda gidenlere ve
Muhammed Mustafâya uyanlara selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihi minessa-
levâti vetteslîmâti etemmühâ ve ekmelühâ”!

295
‹K‹YÜZDOKSANBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hâc› Yûsüf-i Keflmîrîye yaz›lm›fld›r. (Nazar ber Kadem) ve
(Sefer der Vatan) ve (Halvet der Encümen) bu yolun temel bilgilerinden
oldu¤u bildirilmekdedir:

Bizim yolumuzun “kaddesallahü teâlâ esrâre erbâbihâ” temel bilgilerin-
den birisi, (Nazar ber Kadem)dir. (Nazar ber Kadem) demek, bu yolda
yükselirken, ad›mdan dahâ ileriye bakmamak ve ad›m atmadan önce yük-
selmemek demek de¤ildir. Çünki, büyüklerimiz böyle yapmam›fld›r. Ad›m-
dan ileriye bakmak ve ad›m›n›, bakd›¤› yere atmak demekdir. Çünki, yük-
sek mertebelere ç›kmak, önce bakmakla, bundan sonra ad›m›n› atmakla olur.
Bak›lan yere bas›nca, dahâ yukar›ya bak›l›r. Sonra ad›m da oraya at›l›r. Bun-
dan sonra, dahâ yükse¤e bak›l›r. Böylece ilerlenir. E¤er, ad›m at›lam›yacak
yere bakmamal›d›r denilirse, bu da do¤ru olmaz. Çünki ad›m at›lacak yer
bitdikden sonra, dahâ yükse¤e bak›lmazsa, yüksek mertebelerden ço¤una
var›lamaz. Demek istiyoruz ki, ayak bas›lacak yerlerin sonu, sâlikin yara-
d›l›fl›na uygun olan mertebelere kadar de¤ildir. Sâlikin yarad›l›fl›nda vara-
bilece¤i makâm, z›llinde bulundu¤u Peygamberin yarad›l›fl›nda olan makâ-
m›n sonuna kadard›r. Fekat ad›m atabilece¤i yerlere kendili¤inden varabi-
lir. ‹kinci makâmlara, Peygambere uymakla varabilir. Yarad›l›fl›na uygun olan
makâmdan ileriye ad›m atamaz. Fekat, ilerisini görebilir. Görüflü ne kadar
keskin olursa olsun, z›lli üzerinde bulundu¤u Peygamberin gördü¤ü makâ-
ma kadar görebilir “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Çün-
ki, Peygambere uyanlar›n büyükleri, Peygamberlerin kemâllerinin hepsin-
den pay al›r. Fekat kendi kendine varabilece¤i ve Peygambere uymakla ka-
vuflabilece¤i mertebelere kadar, ayak ve görüfl birlikde ilerler. Bundan son-
ra, ad›m atamaz. Görüflü yaln›z olarak ilerliyerek, Peygamberin görebile-
ce¤i mertebelerin sonuna kadar yükselir. Görülüyor ki, Peygamberlerin
görüflleri de, ad›mlar›ndan dahâ yukar› ç›kmakdad›r “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât”. Bunlara uyanlar›n büyükleri de, bu büyüklerin gördü¤ü makâm-
lar› görebilirler. Peygamberlerin ayak basd›klar› makâmlardan pay ald›kla-
r› gibi, gördükleri makâmlardan da pay al›rlar. Peygamberlerin sonuncusu-
nun “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ayak basd›¤› en son makâ-
m›n üstünde (Görmek makâm›) vard›r. Bu makâm baflkalar›na âh›ret için
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söz verilmifldir. Baflkalar›na veresiye olan, Ona peflin olmufldur “aleyhi ve
aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Ona uyanlar›n yükseklerine bu makâmdan
da pay vard›r. Fekat bunlar için tam görmek yokdur. Fârisî beyt tercemesi:

Hâf›z›n ba¤›rmas› bofluna de¤ildir;
Söylenecek, flafl›lacak sözlerin yeridir!

Yine sözümüze dönelim. Aya¤›n, görüflden ayr›lmas›, hiçbir zemân gör-
dü¤ü yere ad›m atmamas› demek ise iyidir. Çünki, böyle yapmak, yükselme-
¤e mâni’ de¤ildir. Bunun gibi, insan›n görünen aya¤› ve bak›fl› demek deni-
lirse de, yeri vard›r. Çünki, yürürken insan›n gözleri öteye beriye da¤›l›yor.
Birçok fleyler görüyor. Yürürken hep aya¤›n›n üstüne bakarsa, gönlünü to-
parlamas› kolay olur. Böyle anlamak, (Hûfl der Dem) kelimesine de uygun
olmakdad›r. Birinci kelime, öteye beriye bakarak gönlün da¤›lmas›n› önle-
mek içindir. Bu ikinci kelime ise, düflüncelerle gönlün da¤›lmas›n› önler.

Üçüncü kelime, (Sefer der Vatan)d›r. Bu kelime, insan›n kendinde seyr
etmesi, ilerlemesidir. Bu yüksek yolda bulunan, nihâyetin bidâyetde yer-
lefldirilmesi, bu seyrden hâs›l olmakdad›r. ‹nsan›n kendinde seyr etmesi, bü-
tün tarîkatlerde var ise de, (Seyr-i Âfâkî) hâs›l oldukdan sonrad›r. Bu yol-
da ise, seyre bu (Seyr-i Enfüsî)den bafllan›r. Seyr-i Âfâkî, Seyr-i Enfüsînin
içine yerlefldirilmifldir. Bu yüksek yolda, bu bak›mdan da, nihâyet bidâyet-
de yerlefldirilmifldir demek yerinde olur.

Dördüncü kelime, (Halvet der Encümen)dir. (Sefer der Vatan) denilen
yolculu¤a kavuflulunca, herkesin aras›nda da bu seyr yap›l›r. D›flardaki da-
¤›n›kl›klar, içeri girme¤e yol bulamaz. Fekat, içeriye girilecek yollar›, kap›-
lar›, pencereleri kapamak lâz›md›r. Herkesin aras›nda, söyliyen ve dinliyen
ayr›l›¤› olmamal›, gönlünde kimseye yer vermemelidir. Bunlar, bafllang›cda
güc olur. U¤raflmak lâz›md›r. Fekat, yolda iken ve nihâyete var›nca, kendi-
li¤inden hâs›l olur. Hiç u¤raflmak istemez. Herkesin aras›nda iken, kalbi to-
parlanm›fld›r. Gaflet içinde iken huzûrdad›r. Bu sözden, müntehînin gönlü-
nün da¤›n›k olmas› ve olmamas› efliddir sanmamal›d›r. Elbette baflka baflka-
d›r. Bu söz, kalbdeki topluluk için, d›flardaki da¤›n›kl›k ile topluluk aras›n-
da baflkal›k olmad›¤›n› anlatmakdad›r. Böyle olmakla berâber, zâhirle bâ-
t›n› birbirine uygun olarak yapmak, zâhirden de da¤›n›kl›¤› gidermek dahâ
iyi ve dahâ uygun olur. Allahü teâlâ, Müzzemmil sûresinin sekizinci [8]
âyetinde, sevgili Peygamberine “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” meâ-
len buyuruyor ki: (Rabbinin ismini zikr et. Gâfiller aras›nda bulunma!)

Çok olur ki, insan zâhirini da¤›n›kl›kdan kurtaramaz. Çünki, ödenecek
haklar, yap›lacak vazîfeler vard›r. Bunlar› yapmak için zâhirin mahlûkla-
ra da¤›lmas› lâz›m olur ve güzel olur. Fekat bât›n›n ya’nî kalbin ve rûhun
mahlûklara da¤›lmas›, hiçbir zemân iyi de¤ildir. Bât›n yaln›z Hak teâlâ için-
dir. Demek oluyor ki, her bir kulun dörtde üçü Hak teâlâ için olacakd›r. Bâ-
t›n›n temâm› ile zâhirin yar›s›. Zâhirin ikinci yar›s›, mahlûklar›n haklar›n›
ödemek için kal›r. Bu haklar› ödemek, Allahü teâlân›n emrlerine uymak
oldu¤undan, zâhirin bu yar›s› da, Hak teâlâ için olmufl olur. Herfley, Ona
dönecekdir. Öyle ise, Ona kulluk ediniz! Vesselâm.
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296
‹K‹YÜZDOKSANALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, o¤lu hâce Muhammed Sa’îd “kaddesallahü teâlâ sirre-
hül’azîz” hazretlerine yaz›lm›fld›r. Hak teâlân›n s›fatlar›n›n basît oldu¤u-
nu, eflyâya ba¤lanmakla de¤iflmediklerini bildirmekdedir:

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üs-
tününe ve Onun temiz olan Âlinin ve Eshâb›n›n hepsine salât ve selâm ol-
sun! Allahü teâlâ, seni se’âdet-i ebediyyeye kavufldursun! Allahü teâlân›n
s›fatlar›, Onun zât› gibi anlafl›lamaz. Tâm basîtdirler. Hiç de¤iflmezler. Me-
selâ, ilm s›fat›, hiç de¤iflmez. Yay›lm›fl, basîtdir. Önceki sonsuzdan, sonra-
ki sonsuza kadar bilinenler ilm s›fat›n›n bir yay›lmas› ile bilinmekdedirler.
Kudret s›fat› da, olgun, genifldir. Herfley bu s›fatla var olmakdad›r. Kelâm
s›fat› da basîtdir, yay›lm›fld›r, hiç de¤iflmez. Ezelden ebede kadar, bu bir ke-
lâmla söyleyicidir. Sekiz s›fat›n hepsi böyledir. ‹lm s›fat›n›n bilinen fleylere,
kudret s›fat›n›n yarat›lm›fl ve yarat›lacak fleylere ba¤lant›lar› çok ise de, bu
s›fatlarda çokluk ve de¤ifliklik yokdur. Hak teâlâ, herfleyi bilir ve herfleye
gücü yeter. Fekat ilm ve kudret s›fatlar›n›n hiçbirfleye, hiçbir ilifli¤i yokdur.
Akl, bunu düflünemez ve anl›yamaz. Yaln›z akla uyanlar, felsefeciler, böy-
le fley olamaz derler. Hak teâlâ herfleyi bilsin. Fekat, Onun ilmi hiçbirfleye
ba¤lanmas›n. Bunun gibi, herfleye gücü yetsin. Fekat, kudretin hiçbirfleye
ilifli¤i olmas›n. Böyle fley olamaz derler. Bunlar bilmiyorlar m› ki, ezel ve
ebed o mertebede, bir aradad›r. Ân denecek zemân›n bile orada yeri yok-
dur. O mâkama en yak›n ve en uygun, ân kelimesinden baflka birfley olma-
d›¤› için ân denilir. Ezeldeki ve ebeddeki varl›klar›n hepsi, o bir ânda var-
d›r. Yok olanlar da, o bir ânda yokdur. O bir ânda bir kimseyi hem yok ola-
rak, hem var olarak, hem dünyâya gelmeden önceki hâlini, hem çocuklu¤u-
nu, hem gençli¤ini, hem ihtiyârl›¤›n›, hem dirili¤ini, hem ölülü¤ünü, hem
kabrde, hem haflrda, hem Cennetlerde olarak bilir. O ân›n bu varl›klarla hiç-
bir ilgisi yokdur. E¤er bir ilgisi olursa, ânl›kdan ç›kar. Uzun zemân olur. Geç-
mifl zemân ve gelecek zemân ayr›l›r. Bu varl›klar, o bir ânda, hem vard›rlar,
hem yokdurlar. Tâm basît, de¤iflmez bir yay›lmad›r ki, bu varl›klardan hiç-
biri ile ba¤l›l›¤› yokdur. Bilinen fleylerin hepsi, ilm s›fat›n›n bir yay›lmas› ile
bilinmekdedir. Bu, flafl›lacak bir fley de¤ildir. Çünki z›d olan, ters olan fley-
ler, bu makâmda ve bir zemânda, bir arada bulunmakdad›rlar. O makâm-
da zemân yokdur. Zemânda da de¤ifliklik yokdur ki, zemân denilsin. Bir kim-
se bir kelimeyi bir ânda hem ism olarak, hem fi’l olarak, hem geçmifl zemân,
hem gelecek zemân olarak düflünebilir. Bunlar› bir ânda bir arada görüyo-
rum der. Kelimenin çeflidli ve ters hâllerini bir arada gördü¤üm gibi, keli-
menin bunlar›n hiçbiri ile ilgisi yokdur derse, akla uyanlar, felsefeciler bu-
na karfl› birfley diyemezler. Benzetmek gibi olmas›n, bizim sözümüze niçin
karfl› geliyorlar? ‹nanmakda niçin durakl›yorlar? Kimseden böyle birfley iflit-
medik derlerse, kimsenin söylememesi, olamaz demek de¤ildir. Söylenilen,
iflitilen sözlere uym›yan, onlar› de¤ifldiren birfley de de¤ildir. Sonsuz varl›k
mertebesine uygun olm›yan bir fley de de¤ildir. fârisî m›sra’ tercemesi:

Karpuzun Ebû Cehl karpuzu ile ne ilgisi var?
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Bu sözümüzü ayd›nlatmak için mahlûklar aras›nda flunu söyliyebiliriz:
Birfley, bir sebeble bilinse, o sebeb bilindi¤i zemân, o fley de bilinmifl olur
demifllerdir. Bu fleyin bilinmesinde, zihn yaln›z sebebe ba¤lanmakdad›r. Bu
fleyi bilmek, bunu ayr›ca düflünme¤e lüzûm kalmadan, sebebinin bilinme-
sine ba¤l› olarak kendili¤inden hâs›l olmakdad›r. Fekat felsefeciler, bura-
da da, zihnin ikinci bir ba¤lant›s› olmad›kca, bu fleyin bilinece¤ine inanmaz-
lar. Bu ba¤lant›, do¤rudan do¤ruya olmasa bile, lâz›md›r derler. Fekat
bundan dahâ yak›n bir misâl bulamad›m. Maksad›m›z anlatmakd›r, inan-
d›rmak de¤ildir. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Do¤ru yolda giden-
lere ve Muhammed Mustafân›n izinde olanlara salât ve selâm olsun “aley-
hi ve alâ âlihi minessalevâti vetteh›yyâti velberekât”!

297
‹K‹YÜZDOKSANYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Bedreddîn-i Serhendîye arabî olarak yaz›lm›fld›r.
Hak teâlân›n ihâtas›n› ve sereyân›n› aç›klamakdad›r:

Allahü teâlân›n bu eflyây› ihâta etmesi, [ya’nî kuflatmas›] ve bunlara
sereyân etmesi, [ya’nî içine yay›lmas›] sözleri, toplu birfleyin, bunu meydâ-
na getiren parçalar›, zerreleri ihâta etmesi ve onlara sereyân etmesi gibidir.
Meselâ bir kelime, kendisinin bütün flekllerine, sereyân eder. Kelime, ism
olunca, fi’l olunca ve harf olunca, bunlar›n da parçalar› olunca, geçmifl ze-
mân›, gelecek zemân›, emr, yasak, masdar, ism-i fâil, ism-i mef’ûl, flartl› flart-
s›z olunca, bir harf eklenince, iki harf eklenince, çeflidli ma’nâlar veren harf-
ler eklenince, bunlar gibi dahâ nice hâller al›nca, bu kelime de¤iflmifl olmaz.
Dahâ do¤rusu, bütün bu hâller, kelimenin içinde yerleflmifl bulunmakdad›r.
‹nsan akl›, kelimenin bu çeflidli hâllerine baflka baflka ma’nâlar verir. Hâl-
buki d›flarda var olan yaln›z bu kelimedir. Bunun için hepsine bu kelime de-
mek do¤ru olur. Lâkin her bir hâlin, kendine uygun özel bir ismi ve vazîfe-
si vard›r. Bu ism ve vazîfe baflka hâlde bulunmaz. Meselâ, zemân bildirir-
se, (Fi’l) olur. Zemân bildirmezse (‹sm) denir. Birfleyi yaln›z bafl›na bildi-
remezse (Harf) denir. Geçmifl zemân› bildirince, (Mâdî) denir. fiimdiki ve
gelecek zemân› bildirince, (Müdârî) denir. Dokuz sebebden ikisi birlikde
bulundu¤u zemân, (Gayr-i münsarif) denir. Bulunmazlarsa, (Münsarif)
denir. Harf olunca, esre okutursa, (Cârre) denir. Üstün okutursa (Nâs›ba)
denir. Bunlardan birinin ismini baflkas› için söylemek ve birinin vazîfesini
baflkas›na yapd›rmak do¤ru bir ifl olmaz. Dalâlet olur. Hepsi, bu bir kelime
olduklar› hâlde, müdârî yerine mâdî ve cârre yerine nâs›ba denilemez.

Allahü teâlâ, herfleyi dahâ iyi bilir. Biz, flu kadar söyliyebiliriz ki, Alla-
hü teâlân›n varl›¤›ndan inen mertebelerin herbirinin ismi ve vazîfeleri
vard›r. Bunlar, yaln›z bu mertebe içindir. Varl›¤› lâz›m olan zât ve hiçbir-
fleye muhtâc olm›yan zât, yaln›z (Cem’) ve (Ulûhiyyet) mertebesidir. Var
ve yok olabilen zât ve muhtâc olan zât, (Fark) ve (Mahlûk) mertebesidir.
Birinci mertebe (Rübûbiyyet) ve (Hâl›k›yyet) mertebesidir. ‹kinci merte-
be, (Ubûdiyyet) ve (Mahlûk›yyet) mertebesidir. Bu ikisinden birinin ismi-
ni, ötekine söylemek ve nas›l olduklar›n› kar›fld›rmak z›nd›kl›k olur, küfr
olur. Mülhidlerden ve z›nd›klardan birço¤una ne kadar flafl›lsa yeridir.
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Bunlar nas›l oluyor da ikisini birbirine kar›fld›r›yorlar? Birinin nas›l oldu-
¤unu, öteki için söyliyorlar. Mahlûklara Vâcibin s›fatlar›n› yak›fld›r›yorlar.
Vâcibe de, mümkinin s›fatlar›n› söyliyorlar. Hâlbuki, mümkinlerin çeflid-
li oldu¤unu ve her çeflidin de baflka baflka s›fatlar› bulundu¤unu biliyorlar.
Meselâ, ›fl›kda ›s› ve ›fl›k enerjilerinin bulundu¤unu, suda bunlardan biri-
nin bulunmad›¤›n›, suyun so¤uk ve ateflin s›cak oldu¤unu biliyorlar. Zev-
celerinin, annelerinden baflka oldu¤unu ve kendilerine karfl›, yerlerinin ay-
r› oldu¤unu biliyorlar. ‹nsanlar› do¤ru yola kavuflduran ancak Allahü te-
âlâd›r. Do¤ru yolda olanlara selâm olsun!

298
‹K‹YÜZDOKSANSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullah-i Mankpûrîye yaz›lm›fld›r. Nihâye-
te kavuflmay› k›saca bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, anlay›fl›n› artd›rs›n! Uzun zemândan beri seyr z›llerdedir.
Z›lle kavuflmakla, ayn ele geçmifl san›lm›fld›r. fiimdiye kadar, bunun asl›-
na kavuflulamad›. Yaln›z z›lle kavufluldu. Bir kimsenin elindeki aynan›n, o
kimsenin zât›ndan de¤il, sûretini göstermekden nasîbi vard›r. ‹flâretle bil-
diriyorum. ‹yi anlay›n›z!

Tarîk› bildirmek için k›saca ve iflâretle yaz›lm›fl olanlar› bu makâma uy-
gun bularak, bu mektûbda da yazd›m. ‹yi anlay›n›z! Yolu bilen rehberden
ö¤renilen zikre çok devâm etmelidir. Allahü teâlân›n fadl›na, ihsân›na s›-
¤›nmal›. Ondan (Vasl-› uryân) dilemelidir. Bundan baflka, her ne varsa, hep-
si hayâldir. Do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed aleyhisselâma uyanlara
selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâ-
ti ekmelühâ”!

299
‹K‹YÜZDOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, fleyh Ferîd-i Rahbolîye yaz›lm›fld›r. Bafla gelen s›k›nt›ya sabr
dilemekde, tâ’ûndan ölmenin k›ymetini ve tâ’ûn olan yerden kaçman›n gü-
nâh oldu¤unu bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm
olsun! Din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim. K›ymetli mektûbunuz geldi.
S›k›nt›lar›n›z› yaz›yorsunuz. Bekara sûresi yüzellialt›nc› âyetinde meâlen,
(Mü’minlere bir s›k›nt› gelince, innâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn derler) bu-
yuruldu. Sabr etmek ve dayanmak lâz›md›r. Kazâya r›zâ lâz›md›r. Fârisî beyt
tercemesi:

Beni incitirsen çok, senden dönmem aslâ.
Hofl olur dayanmak, sevgilinin naz›na.

fiûrâ sûresi otuzuncu âyetinde meâlen, (Size gelen s›k›nt›lar, kendi kazan-
d›klar›n›zd›r. Ço¤unu da afv edip, size göndermiyor) buyuruldu. Rûm sûre-
si k›rkbirinci âyetinde meâlen, (‹nsanlar›n yapd›klar› ifllerle, karada ve de-
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nizde fesâd hâs›l oldu. Herfley bozuldu) buyuruldu. Bu vebâ hastal›¤›nda,
ifllerimizin kötülü¤ünden dolay›, önce fâreler öldü. Çünki, insanlara çok ya-
k›n olan bunlard›r. ‹nsanlar›n üremesine ve yer yüzüne yay›lmalar›na yara-
yan kad›nlar, erkeklerden dahâ çok öldüler. Vebâ olan yerde, ölümden ka-
ç›p da kurtulanlara yaz›klar olsun! Kaçmay›p da ölenlere müjdeler olsun!
Bunlar flehîd sevâb›na kavuflurlar. fieyh-ül-islâm fleyh Ahmed bin Alî bin Ha-
cer-i Askalânî “rahmetullahi aleyh”, (Bezl-ül-ma’ûn fî fadl-it-tâ’ûn) kitâb›n-
da diyor ki, tâ’ûndan ölen kimseye süâl sorulmaz. Çünki, muhârebede ölen
flehîd gibidir. Tâ’ûnda, Allahü teâlâ yazmad› ise bana zarar gelmez diyerek,
Allah r›zâs› için orada kal›p, baflka bir hastal›kla ölen kimse de, süâl ve azâb
görmiyecekdir. Çünki, bu da düflmân karfl›s›nda nöbet beklerken ölen kim-
se gibidir. Bunun gibi, büyük âlim imâm-› Celâleddîn-i Süyûtî “rahmetul-
lahi aleyh” (fierh-us-sudûr) kitâb›nda, bu sözün do¤ru oldu¤unu bildir-
mekdedir. Vebâ olan yerden kaçmayan ve ölmeyen kimse de, gâzîler ve mü-
câhidler ve belâlara sabr edenler gibidir. Herkesin bir (Ecel-i müsemmâ)s›
vard›r ki, azalmaz ve ço¤almaz. Kaç›p da kurtulanlar, ecelleri gelmedi¤i için
ölmemifldir. Yoksa kaçmak, onlar› ölümden kurtarm›fl de¤ildir. Kaçmay›p,
sabr edip ölenler de, ecelleri geldi¤i için ölmüfllerdir. Vebâ olan yerden kaç-
mak, insan› kurtarmaz. Vebâ olan yerde sabr edip kalmak, insan› öldürmez.
Vebâ olan yerden kaçmak, gazâda düflman karfl›s›ndan kaçmak gibi büyük
günâhd›r. Kaçanlar›n ölmemesi ve sabr edenlerin ölmesi, Allahü teâlân›n
mekridir, aldatmas›d›r. Bekara sûresi yirmialt›nc› âyetinde meâlen, (Alla-
hü teâlâ, onunla çoklar›n› yoldan ç›kar›yor. Çoklar›n› da, do¤ru yola soku-
yor) buyuruldu. Sizin sabr›n›z ve dayanman›z ve müslimânlar›n yard›mla-
r›na koflman›z ve imdâdlar›na yetiflmeniz iflitildi. Allahü teâlâ, buna karfl›-
l›k size çok iyilikler versin! Çocuklar›n terbiyesinde ve s›k›nt›lar›na da-
yanmakda üzülmeyiniz! Bunun için çok sevâb kazanaca¤›n›z› düflününüz!
Dahâ ne yazay›m? Vesselâm.

300
ÜÇYÜZÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, o¤lu akl ve nakl bilgilerini toplam›fl olan hâce Muhammed
Ma’sûm “sellemehullahü teâlâ” hazretlerine gönderilmifldir. Derin, ince bil-
gileri ve flafl›lacak ma’rifetleri ve (Kabe-kavseyn ev-ednâ) makâm›n› bildir-
mekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdi¤i kullar›na selâm olsun! Olgun
bir insan ismlerin ve s›fatlar›n mertebelerini, ayr› ayr› geçerek tâm câmi’
olunca ve Allahü teâlân›n ismlerinin ve s›fatlar›n›n kemâllerine ayna olun-
ca ve bu kemâllerin aynas› olan kendi ademi, büsbütün görünmez olunca
ve kemâllerden baflka hiçbirfley görülmezse, ademin örtülmesi ile hâs›l
olan tâm Fenâdan sonra, o kemâllerin görünmesi ile hâs›l olan Bekâya ka-
vuflmakla flereflenir. Vilâyet makâm›na ermifl olur. Bundan sonra, e¤er
Allahü teâlâ ezelde dilemifl ise, ârifin Bekâ bulmufl oldu¤u bu kemâller, ikin-
ci olarak Zât-i teâlân›n aynas›nda görünür. Bu zemân, (Kabe-kavseyn) ne
demek oldu¤u anlafl›l›r. Aynada görünür demek, bu makâm›nda aynada-
ki fley ile ayna aras›nda, anlafl›lam›yan bir ba¤l›l›k hâs›l olur demekdir. Yok-
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sa, ortada ne ayna vard›r, ne de aynada görünen birfley vard›r. Allahü te-
âlâ birfleye benzetilemez. Ârifin bekâ buldu¤u kemâller, Allahü teâlân›n
aynas›nda görülünce orada onlarla, anlafl›lam›yan bir ba¤l›l›k hâs›l olunca,
ârifin kendisine dedi¤i (Ben) kelimesi, o makâmda, o kemâllere söylenir.
Kendini o kemâller olarak görür. Benli¤in (Kabe-kavseyn) makâm›nda ulafl-
d›¤› en son makâm buras›d›r.

O¤lum, iyi dinle ve iyi anla! Güzelli¤in ve iyili¤in göründü¤ü sûretleri gös-
teren ayna canl› olsa ve bilici olsa, güzelli¤i, iyili¤i göstermek ona tatl› olur-
du. Bundan çok sevinirdi. Hakîkati gösteren aynada, tatl› ve ac› olmaz.
Çünki, lezzet ve elem, mahlûklarda olur. Fekat, o yüksek makâma uygun olan
ve noksânl›k ve de¤ifliklik olm›yan birfley vard›r. Fârisî beyt tercemesi:

Hâf›z›n ba¤›rmas› bofluna de¤ildir;
söylenecek, flafl›lacak sözlerin yeridir!

O mertebede anlafl›lmaz hâle gelen, bu kemâller, insandaki Âlem-i hal-
ka nisbetle Âlem-i emr gibidirler. (Kendini anl›yan, Rabbini anlam›fl olur)
sözünün inceli¤ini buradan anlamal›d›r. O yüksek aynada görünen ke-
mâller, Zât-i ilâhîdeki toplulu¤un aç›lm›fl, yay›lm›fl hâlleridir. O topluluk-
la anlafl›lmaz bir ba¤lant› hâs›l etmifllerdir. Anlafl›lmaz olarak birleflmifller-
dir. Cemâl-i ilâhînin aynas› olmufllard›r. O toplulukda, vehm ve hayâl ba-
k›m›ndan bir aç›lmak, yay›lmak hâs›l olmufldur. Bu da, ârifin benli¤inin yük-
selmesine sebeb olmufldur. Bu kemâl (Ev-ednâ) âyet-i kerîmesinde bildi-
rilen makâmd›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Buraya gelince, kalemin ucu k›r›ld›.

Nihâyetin nihâyeti, sonun sonu, iflte bu kadar anlat›labilir. Yüksek mer-
tebedekiler de, bunu anlamakdan çok uzakd›r. Câhiller için art›k ne deni-
lebilir? Yükseklerin seçilmiflleri aras›nda da, bu ni’mete kavuflan ve bu
ma’rifete eriflen pekazd›r. Fârisî beyt tercemesi:

Dilenci evine, gelirse sultân,
ey hoca, sen bu ifle flaflma hemân!

Bu nihâyet, zuhûrlar, tecellîler bak›m›ndan nihâyetdir. Bundan sonra,
hiçbir tecellî ve zuhûr olmaz. Arabî beyt tercemesi:

Bundan sonras›n› anlatmak çok incedir,
anlatmamak dahâ iyi olan da vard›r.

Do¤ru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafân›n izinde olanlara selâm
olsun “aleyhi ve alâ âlihi ve alâ cemî’il-enbiyâ-i vel-mürselîn ve alâ âl-i kül-
lin ve alâ melâike-til-mukarrebîn salevâtü vetteslîmâtü vetteh›yyâtü vel-be-
rekâtü etemmühâ ve ekmelühâ ûlâhâ ve a’lâhâ ve edvâmühâ ve ebkâhâ ve
e’ammühâ ve eflmelühâ”!
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Bu mektûb, mevlânâ Emânüllaha yaz›lm›fld›r. Peygamberli¤in yak›nl›-
¤› ve vilâyetin yak›nl›¤› ve Peygamberli¤in yak›nl›¤›na ulafld›ran yollar› bil-
dirmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili
Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O¤lum mev-
lânâ Emânullah! Nübüvvet, Allahü teâlâya yak›nl›k demekdir. Bu yak›n-
l›kda, arada hiç z›l bulunmaz. Yükselirken, hep Hak teâlâya karfl›d›r. ‹ni-
flinde, mahlûklara karfl›d›r. Böyle kurb, Peygamberler içindir “aleyhimüs-
salevâtü vetteslîmât”. Bu makâm yaln›z bu büyüklere mahsûsdur “aleyhi-
müssalevâtü velberekât”. Bu makâm›n sonuncusu, insanlar›n en üstünü
olan Muhammed aleyhisselâmd›r “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”. Haz-
ret-i Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”, gökden yer yüzüne in-
dikden sonra, Peygamberlerin sonuncusunun dînine uyacakd›r. Böyle ol-
makla berâber, uyanlar ve hizmetciler, sâhiblerinin ni’metlerine, art›kla-
r›na kavuflurlar. Bunun için, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” uyanlar›n üstünleri, Peygamberlerinin yak›nl›¤›ndan de pay al›r. Bu
makâm›n bilgilerinden, ma’rifetlerinden ve kemâllerinden bir mîrâsa ka-
vuflurlar. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bir kulunu, herkesin ifline sebeb k›lar.

Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sonuncusunun izinde
gidenlere, Ona uyduklar› için, Peygamberlik kemâllerinin verilmesi, Onun
son Peygamber olmas›n› lekelemez “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”.
Bunu iyi anlamal›d›r.

O¤lum iyi anla! Allahü teâlâ seni mes’ûd eylesin! ‹nsan› Peygamberlik
kemâllerine kavuflduran yollar iki ana caddedir: Birinci yol, vilâyet makâ-
m›n›n kemâllerini birer birer geçiren caddedir. Bu yolda, z›ller tecellî eder.
Sekr ma’rifetlerinden, vilâyet makâm›na uygun olanlar hâs›l olur. Bu ke-
mâlleri geçdikden ve bu tecellîler hâs›l oldukdan sonra, Peygamberlik ke-
mâllerine s›ra gelir. Bu makâmda asla kavuflulur. Z›llere bakmak günâh sa-
y›l›r. ‹kinci yolda, böyle vilâyet kemâlleri hâs›l olmaks›z›n, do¤ruca Peygam-
berlik kemâllerine kavuflulur. Bu ikinci yol, ana caddedir. Çabuk kavufldu-
rur. Peygamberlik kemâllerine kavuflan bir ârif, bu yolda, Allahü teâlân›n
diledi¤i kadar ilerler. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve bun-
lar›n Eshâb› da, bu büyüklere uyduklar› için böyle ilerlerler.

Birinci yol çok uzakd›r. Geç kavufldurur. Kavufldurmas› da gücdür. Ev-
liyâdan birço¤u “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz”, (Vilâyet makâ-
m›)nda, inmek flerefine kavuflduklar› zemân, inifl makâmlar›nda olan ke-
mâlleri, (Nübüvvet kemâlleri) sanm›fllard›r. Mahlûklara karfl› bulunma¤›,
onlar› ça¤›rmak makâm› oldu¤u için, Peygamberlik makâm›n›n incelikle-
ri anlam›fllard›r. Bu anlay›fllar›, do¤ru de¤ildir. Bu iniflleri, ç›k›fllar› gibi, vi-
lâyet yolculu¤udur. Vilâyet makâm›n›n üstünde, baflka bir urûc ve nüzûl var-
d›r ki, (Peygamberlik yolu)dur. Bunlar›n, mahlûklara karfl› olmas›, Peygam-
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berlikde, mahlûklara karfl› olmak gibi de¤ildir. Bu ça¤›rmalar›, Peygamber-
likde olan da’vetden baflkad›r. Ne yaps›nlar? Vilâyet kemâllerinden d›fla-
r› ç›kamam›fllar. Peygamberlik kemâllerinin ne oldu¤unu anl›yamam›fllar.
Vilâyetin yar›s› olan yükselifli, vilâyetin hepsi sanm›fllar. ‹kinci yar›s› olan
nüzûlü, Nübüvvet makâm› anlam›fllar. Fârisî beyt tercemesi:

Tafl içindeki böcek san›r.
Yer ve gökler, hep oras›d›r.

Bir sâlikin yaln›z birinci yoldan kavuflmas› ve vilâyetle nübüvvetin ke-
mâllerini birlikde elde etmesi ve bu iki makâm›n kemâllerini birbirinden
ay›rmas› ve herbirinin urûcunu ve nüzûlünü ayr› ayr› yapmas› ve nübüvve-
tin vilâyetden dahâ üstün oldu¤unu anlamas› hâs›l olabilir. ‹kinci yoldan ka-
vuflanlar için, vilâyet makâm›n›n kemâlleri, ayr› ayr› hâs›l olmaz ise de, vi-
lâyetin özü, toplu olarak, çok iyi olarak ele geçer. Hattâ, vilâyet sâhibleri,
vilâyetin kabu¤una varm›fllard›r. O ise, vilâyetin özüne varm›fld›r. Evet, vi-
lâyet sâhiblerine hâs›l olan sekr bilgileri ve z›l tecellîleri, onda çok az bu-
lunur. Fekat bu ayr›l›k, vilâyet sâhiblerinin dahâ üstün olduklar›n› göster-
mez. Hattâ, ikinci yoldan kavuflmufl olan ârif, bu bilgileri ve görünenleri afla-
¤›l›k bilir. Bunlara bakmakdan utan›r. Belki onlar›, günâh ve edebsizlik bi-
lir. Çünki asla kavuflmufl olan, bu asl›n z›llerinden, görüntülerinden kaç›-
n›r. Onlara bakmakdan s›k›l›r. Z›llere tutulmak, asla kavuflamamakd›r.
Asla kavufldukdan sonra, z›l görünmez olur. Z›lle bakmak edebsizlik olur.

Yavrum! Peygamberlik kemâlleri, ancak Allahü teâlân›n ihsân› ile hâs›l
olur. Çal›flmakla, u¤raflmakla, bu büyük ni’met ele geçemez. Hangi çal›flmak,
bu büyük ni’meti ele geçirebilir? Hangi riyâzetler ve mücâhedeler bu yük-
sek ni’mete kavufldurabilir? Vilâyet kemâlleri böyle de¤ildir. Bunlar›n bafl-
lang›c› elde edilebilir. Riyâzet ve mücâhede ile hâs›l olabilir. Pekaz kimse-
yi, çal›flmadan, u¤raflmadan da, vilâyet ni’metine kavufldurabilirler. Vilâyet,
Fenâ ve Bekâ demekdir. Fenâ ve Bekâ da, Allahü teâlân›n ihsân›d›r. Çal›-
flarak, bafllang›clar› elde edildikden sonra, Allahü teâlâ, diledi¤ini, Fenâ ve
Bekâ ni’metini ihsân ederek flereflendirir. O Serverin “aleyhi ve alâ cemî’il
enbiyâ-i vel-mürselîn ve alelmelâiketil-mukarrebîn ve alâ ehl-it-tâ’ati ecma’în
salevâtü vetteslîmât” Peygamber oldu¤u bildirilmeden önce ve ondan son-
ra mücâhedeler yapmas›, bu ni’mete kavuflmak için de¤ildi. Baflka fâideler
içindi. Hesâb›n az olmas›, insanl›kla yap›lan yanl›fll›klar›n giderilmesi, dere-
celerin yükselmesi, yimesi, içmesi olm›yan melekle konuflmakda edebi gö-
zetmesi, Peygamberlik makâm›nda lâz›m olan hârikalar›n, mu’cizelerin çok
olmas› gibi incelikler içindi. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
bu ni’mete, arac›s›z, geçidsiz olarak kavufldu. Peygamberlerin “aleyhimüs-
salevâtü vetteh›yyât” Eshâb› onlara uyduklar› için, vâris oldular. Peygamber-
lerinin “aleyhimüssalevâtü vel-berekât” arac›l›¤› ile bu ni’metle flereflendi-
ler. Peygamberlerden ve Eshâb›ndan sonra “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” çok az kimse, bu ni’metle flereflenmifldir. Baflkas›na da uymakla, vâris
olmakla bu ni’meti ihsân etmeleri câizdir. Fârisî beyt tercemesi:

Rûh-ul-kudsün feyzleri gelirse yine,
Îsân›n yapd›¤›n›, yapar herkes de.
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Bu ni’metin, Tâbi’înin büyüklerine de ›fl›k salm›fl oldu¤unu san›r›m
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Tebe’› tâbi’înin büyüklerine de
gölgesi düflmüfl oldu¤unu umar›m. Onlardan sonra, örtünme¤e bafllad›. Re-
sûlullah›n bi’setinden bin sene geçdikden sonra “aleyhi ve alâ âlihissalevâ-
tü vetteslîmât”, Peygamberlerin sonuncusuna uymak ve Ona vâris olmak-
la, bu ni’met, yine meydâna ç›kd›. Sonra gelenleri, önce gelenlere benzet-
di. Fârisî beyt tercemesi:

Dilenci evine gelirse sultân,
ey hoca, sen bu ifle flaflma hemân!

Do¤ru yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm
olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!

302
ÜÇYÜZ‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, zâhir bilgilerini toplam›fl ve bât›n s›rlar›na kavuflmufl olan
o¤lu fleyh Muhammed Ma’sûm hazretlerine yaz›lm›fld›r. Vilâyet-i evliyâ ve
Vilâyet-i enbiyâ ve Vilâyet-i mele-i a’lâ aras›ndaki farklar ve Peygamber-
li¤in, Evliyâl›kdan üstün oldu¤u bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ anlay›fl›n› artd›rs›n! (Vilâyet), evliyâl›k demekdir. Allahü
teâlâya yak›n olmakd›r. Bu yak›nl›k, araya z›l kar›flmadan olamaz. Arada
perdeler bulunur. Evliyân›n vilâyetinde z›l oldu¤u meydândad›r. Peygam-
berlerin vilâyeti “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” her ne kadar z›llerden kur-
tulmufl ise de, ismlerin ve s›fatlar›n perdeleri araya kar›fl›r. (Vilâyet-i me-
le-i a’lâ) “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, her ne kadar,
ismlerin ve s›fatlar›n perdelerinin üstünde ise de, Zât-i ilâhînin i’tibârlar›-
n›n ve flü’ûnun perdelerinden kurtulamaz. Kendisine z›l hiç kar›flm›yan ma-
kâm, yaln›z (Nübüvvet) ve (Risâlet)dir. Bu makâm, s›fatlar›n ve i’tibârla-
r›n perdesi üstündedir. Bundan dolay›, Peygamberlik, Evliyâl›kdan üs-
tündür. Nübüvvetin yak›nl›¤›, zâtad›r, aslad›r. Nübüvveti ve inceli¤ini an-
l›yam›yan, vilâyeti, nübüvvetden dahâ üstün san›r. Görülüyor ki (Vüsûl),
ya’nî kavuflmak, nübüvvet mertebesindedir. (Hüsûl) ise, vilâyet makâ-
m›ndad›r. Çünki, z›l kar›flmadan hüsûl olmaz. Vüsûl ise, z›llerin d›fl›ndad›r.
Bundan baflka, hüsûlün sonunda, ikilik kalkar. Vüsûlün sonunda ise, iki-
lik vard›r. ‹kili¤in kalkmas›, (Evliyâl›k makâm›)na uygundur. ‹kili¤in kal-
mas› ise, (Nübüvvet makâm›)na yak›fl›r. ‹kili¤in kalkmas›, vilâyet makâm›-
na uygun oldu¤u için, vilâyet makâm›nda, her zemân sekr bulunur. Nübüv-
vet mertebesinde ikilik bulundu¤u için, bu mertebede hep sahv, flü’ûr bu-
lunur. Bundan baflka, ister sûretlerle, flekllerle olsun, ister renklerin ve nûr-
lar›n perdeleri alt›nda olsun, bütün tecellîler vilâyet makâmlar›nda ve bu
makâmlar›n bafllang›c›nda olur. Nübüvvet mertebesinde ise, asla vüsûl
nasîb olmufldur. Tecellîlere ve zuhûrlara lüzûm kalmam›fld›r. Çünki bunlar,
asl›n z›lleridir, görüntüleridir. Asl mertebesine varmadan önce, bafldan
ilerlerken de bu tecellîlere ihtiyâc yokdur. E¤er, asla vilâyet yolundan
yükseliyorsa, tecellîler olur. Fekat, bu tecellîler Peygamberlik kemâlât›na
kavuflduran yoldan de¤il, vilâyet yolundan gelmekdedir. Sözün k›sas›, te-
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cellîler ve zuhûrlar, z›llerden olur. Z›llere ba¤l› olmakdan kurtulmufl olan-
lar, tecellîlere muhtâc olmakdan kurtulmufl olanlar, tecellîlere muhtâc ol-
mazlar. Vennecmi sûresindeki, (Gözü hiç ayr›lmad›) âyet-i kerîmesinin
inceli¤ini buradan anlamal›d›r.

Yavrum! Aflk feryâdlar›, muhabbet gürültüleri, afl›r› istek gösteren ba-
¤›rmalar, kavuflamamak üzüntüsünden do¤an iniltiler, vecd, tevâcüd, ç›r-
p›nmak, z›plamak gibi fleylerin hepsi, z›llerin makâmlar›nda olur. Tecellî-
lerde, z›llerin görünmesinde hâs›l olur. Asla kavufldukdan sonra, bunlar›n
hiçbiri olamaz. Bu makâmda muhabbet, ibâdetlere sar›lmak ile kendini gös-
terir. Âlimlerin bildirdiklerini yapmak ister. Bundan baflka olan zevkli ve
flevkli fleyler burada yokdur. Tesavvufculardan ço¤u, böyle fleyleri mu-
habbet sanm›fllard›r.

Yavrum! ‹yi dinle ki, Vilâyet makâm›nda ikili¤in giderilmesi istenildi-
¤i için, Evliyâ, irâdelerini yok etme¤e u¤rafl›rlar. Bâyezîd-i Bistâmî hazret-
leri, (‹stemekden kurtulmam› istiyorum) dedi. Nübüvvet mertebesinde
ikili¤i yok etmek lâz›m olmad›¤› için, irâdeden kurtulmak istenilmez. Çün-
ki irâde, kâmil s›fatlardan biridir. E¤er irâdeye bir afla¤›l›k bulaflm›fl ise, irâ-
denin bir afla¤› fleye ba¤lanmas›ndan olmufldur. Demek ki, irâde s›fat›n› pis
fleye, be¤enilmeyen fleye ba¤lamamal›d›r. Hep Hak teâlân›n be¤endi¤i
fleyleri istemelidir.

Bunun gibi, Vilâyet makâm›nda, insanl›k s›fatlar›n›n hepsinden kurtul-
ma¤a çal›fl›r. Nübüvvet mertebesinde ise, bu s›fatlar›n kötü fleylere ba¤lan-
mamas› aran›l›r. Bu s›fatlar›n kendileri, kâmildirler. ‹lm s›fat›n›n kendisi,
kâmil s›fatlardan biridir. E¤er buna bir afla¤›l›k gelmifl ise, kötü bir fleye ba¤-
land›¤› içindir. Demek ki, bunu kötü fleylere ba¤lamamak lâz›md›r. Yoksa,
s›fat›n kendisini yok etmek lâz›m de¤ildir. Bütün s›fatlar da, hep böyledir.
Öyle ise, Nübüvvet makâm›na Vilâyet yolundan gelen kimsenin, yolda
iken, s›fatlar›n kendini yok etmesi lâz›md›r. Vilâyet yolundan gelmiyen bir
kimsenin, s›fatlar›n kendilerini yok etmesi lâz›m olmay›p, bu s›fatlar›n
kötü fleylere ba¤lanmalar›n› yok etmesi lâz›md›r.

Yukar›da bildirilen vilâyet, z›llerde olan vilâyetdir. Buna (Vilâyet-i sug-
râ) veyâ (Vilâyet-i evliyâ) denir. (Vilâyet-i enbiyâ) baflkad›r. Z›lden ileri geç-
mifldir. Bu vilâyetde, insanl›k s›fatlar›n›n kötü fleylere ba¤lanmas›n› yok et-
mek lâz›md›r. S›fatlar›n kendilerini yok etmek lâz›m de¤ildir. S›fatlar›n kö-
tü fleylere ba¤lanmalar› yok edilince, (Vilâyet-i enbiyâ) hâs›l olur “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât”.

Vilâyet-i enbiyâdan sonra olan yükselmeler, (Kemâlât-i nübüvvet) ma-
kâmlar›nda olur. Bundan anlafl›l›yor ki, Vilâyetin asl› olmadan, Nübüvvet
olamaz. Çünki Vilâyet, Nübüvvetin bafllang›c›d›r. Fekat kemâlât-i nübüv-
vete kavuflmak için, z›llerdeki vilâyet hiç lâz›m de¤ildir. Birçok Evliyâda,
bu da bulunur. Birço¤unda ise, bu vilâyetden hiç geçilmez. Buras›n› iyi an-
lamal›d›r.

S›fatlar›n kendilerini yok etmek, bunlar›n kötü fleylere ba¤lanmalar›n›
yok etmekden dahâ gücdür. Bundan dolay› Peygamberlik kemâlât›na ka-
vuflmak, vilâyet kemâlât›na kavuflmakdan dahâ kolay ve dahâ çabuk olur.
Asla kavuflmakda olan herfleyde de, böyle kolayl›k ve çabukluk vard›r. Asl-
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dan uzaklafld›kca, kolayl›k ve çabukluk azal›r. Herkes bilir ki, asl›n kimyâ-
s›, ya’nî k›ymetli maddesi çok olan filizinden, bu maddeyi elde etmek, ko-
lay bir ifl ile ve çabuk hâs›l olur. K›ymetli maddesi az olan bir filizin ifllen-
mesinde s›k›nt›lar ve güclükler artar. K›ymetli maddeye kavuflmak için, bü-
tün bir ömür elden gider, yine de kavuflamaz. fiöyle böyle ele geçenler de,
k›ymetli maddeye benziyebilir. Çok olur ki, benzeyifl de, zemânla yok ola-
rak, kendi asl›na döner. Yalanc›l›k ve adam aldatmak olur. Madde filizinin
asl›na kavuflan, böyle de¤ildir. Maddeye kolay iflle ve çabuk kavufldu¤u gi-
bi, yalanc›l›k ve aldatmak tehlükesi de yokdur.

Bu yolun sâliklerinden birço¤u, güc riyâzetler ve a¤›r mücâhedeler çe-
kerek, z›llerden bir z›lle kavuflduklar› zemân, güc riyâzetler ve a¤›r mücâ-
hedelerle aran›lana kavuflulur diyorlar. Bundan dahâ k›sa, baflka bir yolun
bulundu¤u ve nihâyetin nihâyetine kavufldurdu¤unu bilmiyorlar. Allahü te-
âlâ ihsân ve ikrâm ederek seçdi¤i kulunu bu yolla kavufldurur. Onun için
bu yola (‹ctibâ) yolu denir. Onlar›n seçdikleri ve mücâhede çekdikleri
yola (‹nâbe) yolu denir. ‹nâbe yolundan kavuflanlar pekazd›r. ‹ctibâ yolun-
dan kavuflanlar pek çokdur. Peygamberlerin hepsi “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”, ‹ctibâ yolundan gitdiler. Peygamberlerin Eshâb› da, onlara uy-
duklar› için, vâris olarak, ictibâ yolu ile vâs›l oldular. ‹ctibâ yolunda riyâ-
zetler çekmek, kavuflmak ni’metine flükr etmek içindir. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” efendimize birisi sordu: (Geçmifldeki ve gelecekde-
ki günâhlar›n›z›n hepsi afv ve magfiret olunmufl iken, niçin bu kadar riyâ-
zetler çekiyorsunuz?) Cevâb›nda: (fiükr edici kul olmayay›m m›?) buyur-
du. ‹nâbet yolunda gidenlerin mücâhedeleri ise, kavuflabilmek içindir.
Aralar›ndaki fark› düflününüz! (‹ctibâ yolu), çekip götürmek yoludur.
(‹nâbet yolu) ise, gitmek yoludur. Götürmek ile gitmek aras›ndaki fark, pek
büyükdür. Çabuk çekerler ve çok uzaklara kavufldururlar. Yavafl giderler
ve yolda kal›rlar. Behâüddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” hazretleri, (Biz
ihsân olunmufllardan›z!) buyurdu. Evet, ihsân edilmemifl olsa, baflkalar›n›n
nihâyeti, bunlar›n bidâyetinde nas›l yerlefldirilmifl olur? Bu, Allahü teâlâ-
n›n öyle bir ihsân›d›r ki, diledi¤ine verir. Allahü teâlâ, büyük ihsân sâhibi-
dir.

Yine sözümüze dönelim. Bu fakîr, yüksek hocama “kuddise sirruhümâ”
yazd›¤›m mektûblardan birinde, bütün istediklerim ortadan kalkm›fld›r. Fe-
kat, iste¤in kendisi dahâ yerindedir, demifldim. Bir zemân sonra, bu iste-
¤in de, istenilen fleyler gibi yok oldu¤unu bildirmifldim. Hak teâlâ, Peygam-
berlerine vâris yapmakla flereflendirince “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
irâdenin kötü fleylere ba¤lanmas›n›n yok oldu¤unu anlad›m. ‹râdenin ken-
disi yok olmam›fld›. ‹râdenin kötü fleylere ba¤lanmas›n›n yok olmas› için ön-
ce kendisinin yok olmas› lâz›m gelmez. Çok olur ki, yaln›z Allahü teâlân›n
lutfü ve ihsân› ile öyle fleylere kavuflulur ki, u¤raflmakla ve s›k›nt›lar çek-
mekle, bunun onda biri elde edilemez.

O¤lum! Vilâyet makâm›nda, dünyâdan ve âh›retden vaz geçmek lâz›m-
d›r. Âh›rete ba¤lanma¤›, dünyâya ba¤lanmak gibi bilmelidir. Âh›ret için
çal›flman›n, dünyâ için çal›flmak gibi iyi olmad›¤›n› bilmelidir. ‹mâm-› Dâ-
vüd-i Tâî buyuruyor ki, (Selâmete kavuflmak istersen, dünyâdan selâmet
bul, kurtul! K›ymetlenmek istersen, âh›ret için e¤ilme!). Tesavvuf bü-
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yüklerinden biri buyuruyor ki, Âl-i ‹mrân sûresi yüzelliikinci âyetinin,
(Dünyây› istiyenleriniz ve âh›reti istiyenleriniz) meâl-i flerîfi ikisini iste-
yenleri de flikâyet etmekdedir. K›sacas›, (Fenâ), Hak teâlâdan baflka her-
fleyi unutmak demekdir. Dünyây› da, âh›reti de unutmak lâz›md›r. Fenâ ve
Bekâ, vilâyetin birer parçalar›d›r. Bunun için, vilâyetde, âh›reti unutmak
lâz›md›r. Kemâlât-i nübüvvet mertebesinde âh›rete gönül ba¤lamak iyidir.
Âh›ret için çal›flmak be¤enilir, makbûl olur. Hattâ, bu makâmda yaln›z âh›-
ret için çal›fl›l›r. Yaln›z âh›ret düflünülür. Secde sûresi onalt›nc› âyetinde me-
âlen, (Rablerinin azâb›ndan korkarak ve rahmetini umarak düâ ederler)
ve ‹srâ sûresi elliyedinci âyetinde meâlen, (Rablerinden çekinirler ve
azâb›ndan korkarlar) ve Enbiyâ sûresi k›rkdokuzuncu âyetinde meâlen,
(Onlar k›yâmet gününden merhamet umarlar) buyurulmufldur ki, bu ma-
kâm sâhiblerinin hâlini göstermekdedir. Bunlar, âh›ret hâllerini düflüne-
rek a¤larlar. K›yâmet hâllerinin korkusundan s›zlarlar. Kabr fitnesinden
her zemân, Allahü teâlâya s›¤›n›rlar. Cehennem azâb›ndan kurtulmak
için, Ona yalvar›rlar. Bunlara göre, âh›retden korkmak, Allahü teâlâdan
korkmak demekdir. Allahü teâlây› istemek ve sevmek, âh›reti istemek ve
sevmekdir. Çünki Allahü teâlâya kavuflmak, âh›retde va’d edilmifldir ve Al-
lahü teâlân›n kulundan r›zâs›, âh›retde belli olacakd›r. Hak teâlâ, dünyâ-
y› sevmez. Âh›reti sever. Sevilmiyen, sevilen ile hiçbirfleyde bir tutulamaz.
Çünki, sevilmiyenden yüz çevrilir, be¤enilene dönülür. Be¤enilenden yüz
çevirmek, sekrdir. Allahü teâlân›n da’vet etmesine ve be¤enmesine kar-
fl› gelmekdir. Yûnüs sûresi yirmibeflinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ,
Dâr-üs-selâma ça¤›r›yor) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme sözümüze flâhiddir.
Allahü teâlâ, afl›r› olarak ve s›k› olarak âh›rete ça¤›rmakdad›r. Âh›retden
yüz çevirmek, Hak teâlâya karfl› gelmek olur. Onun be¤endi¤i fleyi orta-
dan kald›rma¤a u¤raflmak olur. ‹mâm-› Dâvüd-i Tâî, çok büyük oldu¤u hâl-
de, vilâyetde ileri gitmifl oldu¤undan, (Âh›reti istememek kerâmetdir) de-
di. Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” hepsinin âh›ret için çal›fld›klar›n›,
âh›ret azâb›ndan titrediklerini bilmiyormufl gibi konufldu. Hazret-i Ömer-
ül-Fârûk “rad›yallahü anh” birgün, deve üstünde, bir sokakdan geçiyor-
du. Birisi Vettûri sûresinin yedinci âyetini okuyordu. Meâl-i flerîfi, (Rab-
binin azâb› elbette vard›r. Onu önliyecek yokdur) olan âyet-i kerîmeyi ifli-
tince, akl› bafl›ndan gitdi. Deveden afla¤› y›k›ld›. Kald›r›p evine götürdü-
ler. Günlerce hasta yatd›. Herkes, ziyâretine gelirdi. Evet, sona varmadan
önce, Fenâ makâm›nda iken, dünyâ ve âh›ret unutulur. Âh›rete ba¤l›l›¤›n,
dünyâya ba¤l›l›k gibi oldu¤u san›l›r. Fekat, Bekâ flerefi ile flereflenerek, ni-
hâyete kavuflunca ve nübüvvet kemâlât› ›fl›k sal›nca, her ân âh›ret düflün-
cesi ve Cehennem korkusu vard›r. Bundan Allahü teâlâya s›¤›nmakdad›r.
Rabbinden Cenneti istemekdedir. Cennetin a¤açlar›, nehrleri ve hûrîleri,
g›lmân›, dünyâda olanlara hiç benzemez. Bunlarla hiçbir ilgileri yokdur.
Hattâ, bunlar›n z›dd›, tersidirler. K›zmak ile be¤enmek birbirinin tersi ol-
duklar› gibidirler. Cennetin a¤açlar›, nehrleri ve orada olan herfley, dün-
yâdaki ibâdetlerin, iyiliklerin sonuçlar›, meyveleridir. Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Cennetde a¤aç yokdur. Oraya
çok a¤aç dikiniz!). Oraya a¤ac› nas›l dikelim dediklerinde, (Tesbîh, tah-
mîd, temcîd ve tehlîl okuyarak) buyurdu. Ya’nî, (Sübhânallahi velhamdü
lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) diyerek Cennete a¤aç dikiniz bu-
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yurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, Sübhânallahil’azîm ve bi-hamdihi
derse, onun için Cennetde bir a¤aç fidan› dikilir) buyurdu. Görülüyor ki,
Cennet a¤ac›, dünyâda harfler ve sesler fleklinde, bu kelimeye yerlefldiril-
mifl oldu¤u gibi, Cennetde, bu kemâller a¤aç fleklinde bulunmakdad›r. Bu-
nun gibi, Cennetde bulunan herfley, dünyâdaki ibâdetlerin, iyi ifllerin ne-
tîceleridir. Allahü teâlân›n kemâllerinden herhangi biri, bu dünyâda, iyi
sözlerde ve iyi ifllerde yerlefldirilmifl oldu¤u gibi, bu kemâlât, Cennetde,
lezzetler, ni’metler perdesi alt›nda meydâna ç›kar. Bunun içindir ki, ora-
daki lezzetleri, ni’metleri Allahü teâlâ be¤enir. Bunlar› tadmak, Cennet-
de sonsuz kalma¤a ve Allahü teâlâya kavuflma¤a sebeb olur. Zevall› Râ-
bi’a “rahmetullahi aleyhâ” e¤er bu inceli¤i anlam›fl olsayd›, Cenneti yak›p
yok etme¤i düflünmezdi. Ona ba¤l›l›¤›, Allahü teâlâya ba¤l›l›kdan baflka
sanmazd›!

Dünyâ lezzetleri, dünyâ ni’metleri böyle de¤ildir. Bunlar›n bafllang›c› hep
kötülük ve afla¤›l›kd›r. Bunlar›n netîceleri, âh›ret ni’metlerinden mah-
rûmlukdur. Allahü teâlâ, bizi bundan korusun! Dünyâ lezzetleri, e¤er is-
lâmiyyetin mubâh etdiklerinden ise, âh›retde bunlar›n hesâb› olacakd›r. Al-
lahü teâlâ, e¤er merhamet etmezse, hesâba çekilenlerin vay hâline! E¤er
mubâh olm›yan lezzetler ise, azâb yap›lacakd›r. Yâ Rabbî! Kendimize
zulm etdik. E¤er bizi afv ve magfiret etmezsen, bizlere ac›mazsan çok zi-
yân ederiz. Görülüyor ki, dünyâ lezzetleri baflka, âh›ret lezzetleri baflkad›r.
Dünyâ lezzetleri zehrdir. Âh›ret lezzetleri, fâideli ilâcd›r. Âh›reti, yâ
mü’minlerin câhilleri düflünür, yâhud da, en yüksek olanlar düflünür. En yük-
sek olm›yanlar âh›ret için üzülmezler. Kerâmet, âh›ret için üzülmemekdir
derler. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Onlar onlard›r; ben de böyleyim yâ Rab!

303
ÜÇYÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, müezzin hâc› Yûsüfe yaz›lm›fld›r. Ezân kelimelerinin ma’nâ-
lar›n› bildirmekdedir:

Evvelâ Allahü teâlâya hamd ederim! Sevgili Peygamberine salevât eder,
iyilikler dilerim! Biliniz ki, ezân›n kelimeleri yedidir:

ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyükdür. Ona birfley lâz›m de¤ildir.
Kullar›n›n ibâdetlerine de muhtâc olmakdan büyükdür. ‹bâdetlerin, Ona
hiç bir fâidesi yokdur. Bu mühim ma’nây›, zihnlerde iyi yerlefldirmek için,
bu kelime, dört kerre söylenir.

EfiHEDÜ EN LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: Kibriyâs›, büyüklü¤ü ile ve
kimsenin ibâdetine muhtâc olmad›¤› hâlde, ibâdet olunma¤a Ondan bafl-
ka kimsenin hakk› olmad›¤›na flehâdet eder, elbette inan›r›m. Hiçbirfley Ona
benzemez.

EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH: Muhammedin
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, Onun gönderdi¤i Peygamberi oldu-
¤una, Onun istedi¤i ibâdetlerin yolunu bildirici oldu¤una ve Allahü teâlâ-
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ya, ancak Onun bildirdi¤i, gösterdi¤i ibâdetlerin, yarafl›r oldu¤una flehâdet
eder, inan›r›m.

HAYYE ALESSALÂH, HAYYE ALELFELÂH: Mü’minleri, felâha,
se’âdete, kurtulufla sebeb olan, nemâza ça¤›ran iki kelimedir.

ALLAHÜ EKBER: Ona lây›k bir ibâdeti kimse yapamaz. Herhangi bir
kimsenin ibâdetinin Ona lây›k, yak›fl›r olmas›ndan, çok büyükdür, çok
uzakd›r.

LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: ‹bâdete, karfl›s›nda alçalma¤a müstehak olan,
hakk› olan ancak Odur. Ona lây›k bir ibâdeti kimse yapamamakla berâber,
Ondan baflka kimsenin ibâdet olunma¤a hakk› yokdur.

Nemâz›n flerefinin büyüklü¤ünü, onu herkese haber vermek için seçil-
mifl olan, bu kelimelerin büyüklü¤ünden anlamal›d›r. Fârisî m›sra’ terce-
mesi:

Senenin bereketi, behâr›ndan belli olur.

Yâ Rabbî! Peygamberlerin efendisi, en üstünü hurmetine ve flerefine
“aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bizleri, istedi¤in gibi nemâz k›-
lanlardan ve azâb›ndan kurtulanlardan eyle! Âmîn.

304
ÜÇYÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Abdül-hayy için yaz›lm›fld›r. Kur’ân-› kerîmin bir-
çok yerinde, (A’mâl-i sâliha) iflliyenlerin Cennete girecekleri bildirilmek-
dedir. Bunu aç›klamakda ve flükr etme¤i ve nemâz›n esrâr›n› bildirmekde-
dir:

Allahü teâlâya hamd etdikden ve Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve
sellem” salevât getirdikden sonra, se’âdet-i ebediyyeye eriflmenize düâ
ederim. Allahü teâlâ, birçok âyet-i kerîmede, a’mâl-i sâliha iflliyen mü’min-
lerin, Cennete gireceklerini bildiriyor. Bu (Amel-i sâlih)lerin [ya’nî yarar
ifllerin] neler oldu¤unu, çok zemândan beri arafld›r›yordum. ‹yi ifllerin
hepsi mi, yoksa birkaç› m› diyordum. E¤er, iyi fleylerin hepsi olsa, bunla-
r› kimse yapamaz. Birkaç› ise, acabâ hangi iyi ifller isteniliyor? Nihâyet, Al-
lahü teâlâ, lutf ederek flöyle bildirdi ki, (A’mâl-i sâliha), islâm›n befl rük-
nü, dire¤idir. ‹slâm›n bu befl temelini, bir kimse hakk› ile, kusûrsuz yapar-
sa, Cehennemden kurtulmas› kuvvetle umulur. Çünki bunlar, asl›nda sâlih
ifller olup, insan› günâhlardan ve çirkin fleyleri yapmakdan korur. Nitekim,
Ankebût sûresi, k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Kusûrsuz k›l›nan bir nemâz,
insan› pis, çirkin iflleri ifllemekden korur) buyuruldu. Bir insana, islâm›n befl
flart›n› yerine getirmek nasîb olursa, ni’metlerin flükrünü yapm›fl olur.
fiükrü yap›nca, Cehennem azâb›ndan kurtulmufl olur. Çünki, Nisâ sûresi,
yüzk›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Îmân eder ve flükr ederseniz, azâb yap-
mam) buyuruldu. O hâlde, islâm›n befl flart›n› yerine getirme¤e cân ve gö-
nülden çal›flmal›d›r.

Bu befl aras›nda bedenle yap›lacaklar›n en mühimmi, nemâzd›r ki, dînin
dire¤idir. Nemâz›n edeblerinden bir edebi kaç›rm›yarak k›lma¤a gayret et-
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melidir. Nemâz temâm k›l›nabildi ise, islâm›n esâs ve büyük temeli kurul-
mufl olur. Cehennemden kurtaran sa¤lam ip yakalanm›fl olur. Allahü teâ-
lâ, hepimize “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” do¤ru dürüst nemâz k›l-
mak nasîb eylesin!

Nemâza dururken, (Allahü ekber) demek, (Allahü teâlân›n, hiçbir
mahlûkun ibâdetine muhtâc olmad›¤›n›, her bak›mdan hiçbirfleye ihtiyâc›
olmad›¤›n›, insanlar›n nemâzlar›n›n, Ona fâidesi olm›yaca¤›n›) bildirmek-
dedir. Nemâz içindeki tekbîrler ise, (Allahü teâlâya karfl› yak›fl›r bir ibâdet
yapma¤a liyâkat ve gücümüz olmad›¤›n›) gösterir. Rükü’deki tesbîhlerde
de, bu ma’nâ bulundu¤u için, rükü’den sonra, tekbîr emr olunmad›. Hâl-
buki, secde tesbîhlerinden sonra emr olundu. Çünki, secde tevâdu’ ve afla-
¤›l›¤›n en ziyâdesi ve z›llet ve küçüklü¤ün son derecesi oldu¤undan, bunu
yap›nca, hakk› ile, tâm ibâdet etmifl san›l›r. Bu düflünceden korunmak
için secdelerde yat›p kalkarken, tekbîr söylemek sünnet oldu¤u gibi, sec-
de tesbîhlerinde a’lâ demek emr olundu. Nemâz, mü’minin mi’râc› oldu-
¤u için, nemâz›n sonunda, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” mi’râc gecesinde söylemekle flereflendi¤i kelimeleri [ya’nî, etteh›y-
yâtü...yü] okumak emr olundu. O hâlde, nemâz k›lan bir kimse, nemâz› ken-
dine mi’râc yapmal›. Allahü teâlâya yak›nl›¤›n›n nihâyetini nemâzda ara-
mal›d›r.

Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” buyurdu ki, (‹nsa-
n›n, Rabbine en yak›n oldu¤u zemân, nemâz k›ld›¤› zemând›r). Nemâz k›-
lan bir kimse, Rabbi ile konuflmakda, Ona yalvarmakda ve Onun büyük-
lü¤ünü ve Ondan baflka herfleyin hiç oldu¤unu görmekdedir. Bunun için,
nemâzda korku, dehflet, ürkmek hâs›l olaca¤›ndan, tesellî ve râhat bulma-
s› için, nemâz›n sonunda, iki def’a selâm vermesi emr buyuruldu. Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde, (Farz nemâz-
dan sonra 33 tesbîh, 33 tahmîd, 33 tekbîr ve bir de tehlîl) emr etmifldir. Bu-
nun sebebi, bu fakîrin anlad›¤›na göre, nemâzdaki kusûrlar (Tesbîh) ile ör-
tülür. Lây›k olan, tâm ibâdet yap›lamad›¤› bildirilir. (Tahmîd) ile, nemâz k›l-
makla flereflenmenin Onun yard›m› ve erifldirmesi ile oldu¤u bilinerek, bu
büyük ni’mete flükr, hamd edilir. (Tekbîr) ederek de, Ondan baflka ibâde-
te lây›k kimse olmad›¤› bildirilir.

[Bu mühim sünneti elden kaç›rmamal›. Câmi’lerde, cenâze oldu¤u ze-
mânda da, Âyet-el-kürsî ile tesbîhleri terk etmemelidir].

Nemâz,flartlar›na ve edeblerine uygun olarak k›l›n›r ve yap›lan kusûr-
lar da böylece örtülüp, nemâz› nasîb etdi¤ine de flükr edip ve ibâdete,
baflka hiç kimsenin hakk› olmad›¤›, kalbinden temiz ve hâlis olarak, keli-
me-i tevhîd ile bildirilince, bu nemâz, kabûl olunabilir. Bu kimse, nemâz k›-
lanlardan ve kurtuluculardan olur. Yâ Rabbî! Peygamberlerinin en üstü-
nü hurmeti için “aleyhi ve alâ âlihimüssalevâtü vetteslîmât” bizleri “kad-
desallahü teâlâ esrârehümül’azîz” nemâz k›lan ve kurtulan, mes’ûd kulla-
r›ndan eyle! Âmîn.
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305
ÜÇYÜZBEfi‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullaha yaz›lm›fld›r. Nemâz›n temâm ve kâ-
mil olmas›n› ve mübtedî ile müntehî nemâzlar› aras›ndaki fark› bildir-
mekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i, sevdi¤i iyi insanlara selâm ve
râhatl›klar olsun! Allahü teâlâ seni do¤ru yoldan ay›rmas›n! Nemâz›n ku-
sûrsuz, kâmil olmas›, bu fakîre göre, f›kh kitâblar›nda uzun uzad›ya yaz›l-
m›fl olan farzlar›n›, vâciblerini, sünnetlerini ve müstehâblar›n› yerlerine
getirmekle olur. Nemâz› temâmlamak için, bu dört fleyden baflka yap›lacak
birfley yokdur. Nemâz›n (Huflû’)u [ya’nî her uzvun tevâzu’ göstermesi], bu
dört fleyi yapmakd›r. Kalbin (Hudû’)u, [ya’nî Allah korkusu] da yine bun-
lar› temâm yapmakla olur. Ba’z›lar›, bu dördünü uzun uzad›ya ö¤renip ez-
berlemekle, nemâz›m›z temâm oldu deyip, bu ö¤rendiklerini iyi yapmakda
gevflek davranm›fllar. Bundan dolay› nemâz›n kemâlât›ndan az birfley kaza-
nabilmifllerdir. Bir k›sm› da, nemâzda dünyây› unutup, kalblerinin Allahü
teâlâ ile olmas›na ehemmiyyet verip, a’zâlar›n edebli bulunmas›n› gözetme-
mifller. Yaln›z farzlar› ile sünnetlerini yerine getirmifllerdir. Bunlar da nemâ-
z›n hakîkatini anl›yamam›fld›r. Nemâz›n kemâl bulmas›n›, nemâzdan baflka
fleyde aram›fllard›r. Çünki, nemâzda kalbin hâz›r olmas›, flart de¤ildir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Kalb hâz›r olmazsa, nemâz da olmaz) buyuruldu ise de bu, kal-
bin, yukar›da bildirilen dört fleyin yap›lmas›nda hâz›r olmas›, uyan›k olma-
s› demekdir. Ya’nî bunlar›n hepsinin yap›lmas›nda gevfleklik olmamas›na dik-
kat etmekdir. Kalbin bundan baflka, hâz›r olmas›n› bu fakîr düflünemiyorum.

Süâl: Nemâz›n temâm olmas› ve kemâl bulmas›, bu dört fleyi yapmak-
la olunca ve bundan baflka birfley ile kâmil olm›yaca¤›na göre, bafllang›c-
da bulunan bizim gibilerin nemâz› ile nihâyete kavuflmufl büyüklerin nemâz-
lar›, hattâ, bu dört fleyi yapan câhillerin nemâzlar› aras›nda ne fark kal›r?

Cevâb: Nemâzlar aras›ndaki fark, k›lanlar aras›ndaki farkdan gelir. Bir ibâ-
deti yapan iki farkl› kimseye, eflid sevâb verilmez. Bir makbûl, sevgili kula,
baflkalar›n›n o ifline verilen sevâbdan çok sevâb verilir. Bunun içindir ki, (Ârif-
lerin gösterifl olan ibâdetlerine, câhillerin hâlis amellerinden dahâ çok sevâb
verilir) demifllerdir. Âriflerin hâlis amellerine kimbilir ne kadar çok verilir?
Bunun içindir ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Peygamberimizin “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” bir yan›lmas›n›, kendi do¤ru ve hâlis amelinden dahâ
k›ymetli oldu¤unu bilerek, (Keflki Muhammed aleyhisselâm›n bir sehvi ol-
sayd›m) demifl, bütün ibâdetlerini verip Onun “aleyhissalâtü vesselâm” bir
yan›lmas›n› almak istemifldir. Ya’nî Onun bir sehvi olma¤› istemifldir. Bütün
amellerini, hâllerini, Onun bir yanl›fl iflinden afla¤› bilmifldir. Meselâ, Onun
dört rek’atli nemâzda yan›l›p, ikinci rek’atde selâm vererek k›ld›¤› bir nemâ-
z›na, bütün ibâdetlerini de¤ifldirmek istemifldir. ‹flte nihâyete yetiflmifl büyük-
lerin nemâzlar›na dünyâ ve âh›retde çok fleyler verilir. Bafllang›cda olanla-
r›n ve câhillerin nemâz› böyle de¤ildir. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Topra¤›n temiz âlem ile ne ilgisi var?

Nihâyetde olanlar›n “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” nemâzla-
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r›ndan birkaç fley söyliyelim de, baflka taraflar›n› bunlara benzetirsiniz!
Öyle olur ki, nihâyete ermifl olan, nemâzda okurken ve tesbîh ve tekbîr eder-
ken, dilini, Mûsâ aleyhisselâma söyliyen a¤aç gibi bulur. Bütün a’zâs›n›, vâ-
s›ta ve âlet olarak görür. Öyle zemânlar olur ki, nemâzda bât›n›, hakîkat›
[ya’nî kalbi ve rûhu], zâhirinden, sûretinden [ya’nî his uzvlar›ndan, duygu-
lar›ndan] ayr›l›p gayb âlemine (ya’nî rûhlara ve meleklere) kar›fl›r ve bilme-
di¤imiz bir ba¤ ile, o âleme ba¤lan›r. Nemâz› bitince, yine dünyâya döner.

Bu süâlin cevâb›nda flöyle de deriz ki; bu dört fleyi kusûrsuz yapmak, an-
cak nihâyetdekilere nasîb olur. ‹flin bafl›nda olanlar ve câhiller, bunlar› tâm
yapamaz. Ya’nî yapmalar› mümkin ise de, yapabilmeleri çok gücdür. Alla-
hü teâlâ, do¤ru yolda olanlara “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” se-
lâmet, râhatl›k versin!

306
ÜÇYÜZALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Sâlihe gönderilmifldir. Hakîkatleri bilen, ma’rifet-
lerin kayna¤› olan büyük o¤lu hâce Muhammed Sâd›k “aleyhirrahme”
hazretlerinin ve iki küçük o¤lu merhûm Muhammed Ferrûh ve Muhammed
Îsâ “rahmetullahi aleyhimâ” hazretlerinin kemâllerinden ve iyiliklerinden
birkaç›n› bildirmekde ve Vilâyet sâhiblerinin Fenâs›n› ve nübüvvet yolun-
da Fenâ lâz›m olmad›¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlân›n ni’metlerine hamd olsun ve Onun seçdi¤i kullar›na se-
lâm olsun! Kardeflim molla Sâlih! Serhendde bulunanlar›n bafl›na gelenle-
ri dinle! Büyük o¤lum “rad›yallahü anh” iki küçük kardefli Muhammed Fer-
rûh ve Muhammed Îsâ ile birlikde âh›rete gitdiler. ‹nnâ lillah ve innâ iley-
hi râci’ûn. Allahü teâlâya sonsuz hamd olsun ki, önce geride kalanlara sabr
etmek gücünü ihsân eyledi. Bundan sonra, bu belâdan râz› olma¤› nasîb ey-
ledi. Fârisî beyt tercemesi:

Beni ne kadar incitsen, dönmem senden yine,
Dayanmak tatl› olur sevgili elemine.

Merhûm o¤lum, Hak teâlân›n âyetlerinden bir âyet idi. Rabbül’âlemî-
nin rahmetlerinden bir rahmet idi. Yirmidört yafl›nda iken, öyle fleylere ka-
vufldu ki, az kimseye nasîb olur. Mevleviyyet mertebesine ve naklî ve ak-
lî ilmlerin profesörlü¤üne yükselmifldi. Öyle olmufldu ki, yetifldirdi¤i genç-
ler (Beydâvî) tefsîrini, (fierh-› mevâk›f) ve benzeri yüksek kitâblar› oku-
tuyorlard›. Ma’rifet ve irfân›n› anlatmak ve flühûdünü, küflûfünü yazmak
baflar›lacak fley de¤ildir. Bildi¤iniz gibi, dahâ sekiz yafl›nda iken, kendisi-
ni öyle hâl kaplam›fld› ki, hocam›z “kuddise sirruh” hazretleri, hâlini yumu-
flatmak için, pazarlar›n flübheli olan yemeklerini ona yidirirlerdi. (Mu-
hammed Sâd›k› “rahmetullahi teâlâ aleyhi ve alâ ebîhi”, sevdi¤im gibi, hiç-
bir kimseyi sevmiyorum. Kendisi de, bizi sevdi¤i kadar kimseyi sevmi-
yor) buyururlard›. Onun büyüklü¤ünü bu sözden anlamal›d›r. (Vilâyet-i Mû-
seviyye)yi son noktas›na ulafld›rm›fld›. Bu vilâyetin iflitilmemifl, flafl›lacak fley-
lerini anlat›rd›. Allah korkusundan her ân yüre¤i titrer, edebi gözetirdi. Ona
s›¤›n›r, Ona yalvar›r, Ona boyun büker ve Onun huzûrunda e¤ilirdi. (Ev-
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liyâdan herbiri, Hak teâlâdan birfley istemifldir. Ben, Ona s›¤›nma¤› ve
Ona yalvarma¤› istedim) buyururdu.

Muhammed Ferrûhdan ne yazay›m ki, onbir yafl›nda ilm talebesi idi “rah-
metullahi teâlâ aleyhi ve alâ ebîhi”. Kâfiye okuyordu. Tam anl›yarak ders
görüyordu. Dâimâ âh›ret azâb›ndan korkar ve titrerdi. Çocuk iken, bu
dünyâdan ayr›lmak için ve böylece, âh›ret azâb›ndan kurtulmak için düâ
ederdi. Ölüm yata¤›nda iken, kendisine hizmet edenler, hiç iflitilmemifl ve
flafl›lacak fleylerini gördüler.

Sekiz yafl›nda vefât eden ve bu yaflda çok kerâmet ve hârikalar› görünen
Muhammed Îsâdan ne yazay›m “rahmetullahi teâlâ aleyh”.

O¤ullar›m›n her üçü de, nefîs birer cevher idiler “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”. Bize emânet verilmifldiler. Allahü teâlâya hamd ve flükr ol-
sun ki, bu emânetleri râz› olarak sâhibine teslîm eyledik. Yâ Rabbî! Pey-
gamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” bizi onlar›n sevâb›ndan mahrûm b›rakma! Onlardan sonra, bizleri fit-
neye düflürme! Fârisî m›sra’ tercemesi:

Her ne olursa olsun, dostdan konuflmak dahâ tatl›!

(Fenâ), Hak teâlân›n mâ-sivâs›n›, [ya’nî bütün mahlûklar›] unutmak de-
mekdir. Fenâ, Hak teâlâdan baflka fleylerin sevgisinden kurtulmak içindir.
Çünki, Allahü teâlâdan baflka herfleyin kendileri ve s›fatlar› ve iflleri görün-
mez ve bilinmez olunca, onlar› sevmek, onlara ba¤lanmak da, kendili¤in-
den yok olur. Vilâyet yolunda, Allahü teâlâdan baflka fleyleri sevmekden,
onlara tutulmakdan kurtulmak için mâ-sivây› unutmakdan baflka çâre
yokdur. Nübüvvet yolunda ilerlerken, mahlûklara gönül ba¤lamakdan
kurtulmak için, bunlar› unutmak hiç lâz›m de¤ildir. Çünki, Nübüvvet yo-
lunda, güzel ve tatl› olan asla ba¤l›l›k o kadar çokdur ki, her bak›mdan çir-
kin ve kötü olan mahlûklara gönül ba¤lanamaz. Mahlûklar unutulsa da olur,
unutulmasa da olur. Çünki, eflyây› bilmek, eflyâya ba¤lanma¤a yol açd›¤› için
kötü olmufldur. Eflyâya ba¤lanmak da, Allahü teâlâdan yüz çevirme¤e se-
beb olur. Nübüvvet yolunda, eflyâya ba¤l›l›k kalmad›¤› için, eflyây› bilmek
kötü olmaz. Eflyây› bilmek, nas›l kötü olabilir? Hak teâlâ, herfleyi bilmek-
dedir. Bunlar› bilmek, kâmil s›fatlardan biridir.

Süâl: Hak teâlâdan baflka olan fleyleri bilmek ile, Hak teâlây› bilmek, bir
arada nas›l olabilir? Hak teâlây› bilmek için baflka fleyleri unutmak lâz›m
gelmez mi?

Cevâb: Hak teâlâdan baflka fleyleri bilmek, (‹lm-i husûlî) gibi bir bilgi
ile olur. Hak teâlây› bilmek ise, (‹lm-i huzûrî)ye benzeyen bir bilgi ile
olur. Bu iki ilm, bir ânda, bir arada bulunabilir. Sak›nacak birfley olmaz. Her
ikisi de (‹lm-i husûlî) olsayd›, o zemân, ikisi bir arada bulunamazd›. ‹lm-i
husûlî ve ilm-i huzûrî gibi dedik. Çünki o makâmda, ne hâs›l olmak, ne de
hâz›r olmak yokdur. Hak teâlân›n eflyây› bilmesi, (‹lm-i husûlî) ile de¤ildir.
Çünki Hak teâlâda ve Onun s›fatlar›nda hiçbir fley hâs›l olmaz ve hulûl et-
mez. Bu ârifin bilmesi de, o ilm-i huzûrîden bir ›fl›kd›r. Hak teâlây› bilme-
¤e, ilm-i huzûrî de denemez. Çünki, Hak teâlâ insan›n (Müdrike)sine
[ya’nî beyindeki anlama yerine], bu müdrikenin kendisinden dahâ yak›n-
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d›r. Allahü teâlân›n ilmi yan›nda ilm-i huzûrî, ilm-i huzûrînin yan›nda,
ilm-i husûlî gibidir. Bu ma’rifet, akl›n ve düflüncenin varaca¤›, kavr›yaca-
¤› fley de¤ildir. Tatm›yan anl›yamaz. Görülüyor ki, ârifin Hak teâlâdan bafl-
ka olan fleyleri bilmesi, baflka bir ilm iledir. Hak teâlây› bilmesi de, baflka
bir ilm iledir. Bu iki ilm bir arada bulunabilir. Bundan dolay›, Hak teâlâ-
y› bilmek için, mahlûklar› unutmak lâz›m gelmez. Vilâyet yolunda ise,
böyle de¤ildir. Orada eflyây› sevmekden, onlara ba¤lanmakdan kurtul-
mak için, onlar› unutmak lâz›md›r. Çünki Vilâyetde gönül, z›llere ba¤lan-
makdad›r. Z›llere ba¤lanmak, o kadar kuvvetli de¤ildir ki, eflyâ bilinirken
bunlara ba¤lanmay› yok edebilsin. ‹flte bunun için, Vilâyet yolunda, kalbin
eflyâya ba¤lanmas›ndan kurtulmak için, önce eflyây› unutmak lâz›md›r.
Bu ma’rifeti Hak teâlâ yaln›z bu fakîre ihsân eyledi. Baflka hiç kimse bu-
nu söylemedi. Bu ma’rifeti bize ihsân eden Allahü teâlâya hamd olsun! O
bize bildirmeseydi, kendimiz hiç bulamazd›k. Rabbimizin Peygamberleri
“salevâtullahi teâlâ vetteslîmâtü aleyhim ecma’în” do¤ru olarak gönderil-
mifllerdir.

307
ÜÇYÜZYED‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Abdülvâhid-i Lâhorîye yaz›lm›fld›r. (Sübhânalla-
hi ve bi-hamdihi) güzel kelimesini aç›klamakdad›r:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine bizden düâlar
ve selâmlar olsun. Bir kul, ibâdet ederken, bu ibâdetde bulunan her güzel-
li¤i ve iyili¤i Allahü teâlâdan bilmelidir! Çünki, Onun güzel terbiye etme-
sinden ve ihsân›ndand›r. ‹bâdetde kusûr ve afla¤›l›k bulunursa, bunlar›n hep-
si kuldan gelmekdedir. Kulun özünde bulunan kötülükden hâs›l olmakda-
d›r. Hiçbir kusûru, afla¤›l›¤› Hak teâlâdan bilmemelidir. O makâmda, yal-
n›z iyilik, güzellik ve kemâl vard›r. Bunun gibi, bu âlemde bulunan her gü-
zellik ve üstünlük Allahü teâlâdand›r. Her kötülük ve afla¤›l›k da, mahlûk-
lardand›r. Çünki mahlûklar›n asl›, özü ademdir. (Adem) de, her kötülü¤ün
ve afla¤›l›¤›n bafllang›c›d›r. [(Adem), yokluk demekdir.]

(Sübhânallahi ve bi-hamdihi) güzel kelimesi, bu iki fleyi aç›kca bildirmek-
dedir. Hak teâlân›n tenzîhini ve takdîsini ya’nî Ona yak›flmayan afla¤›l›k-
lardan ve kötülüklerden uzak oldu¤unu çok güzel bildirmekdedir.

Bu güzel kelime, flükr yapma¤›, hamd etmekle bildirmekdedir. Çünki
hamd, her flükrün bafl›d›r. Hak teâlân›n güzel s›fatlar›na ve ifllerine ve bü-
tün ni’metlerine ve büyük ihsânlar›na hamd kelimesi ile flükr edilmekde-
dir. Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, bu güzel kelimeyi gündüz
veyâ gece, yüz kerre söylerse, o gün veyâ o gece, hiç kimse onun kadar se-
vâb kazanamaz. Ancak onun gibi söyliyen kazan›r) buyuruldu. Baflkalar›-
n›n ibâdeti, onunla nas›l bir olabilir ki, o kimse, bu güzel kelimenin son par-
ças› ile, bütün iyiliklerin ve ibâdetlerin flükrünü yapm›fl olmakdad›r. Bu gü-
zel kelimenin bafl taraf› ise, ayr›ca Hak teâlây› kötülüklerden ve afla¤›l›k-
lardan tenzîh ve takdîs etmekdedir. O hâlde, bu güzel kelimeyi her gün ve
her gece yüz kerre okumal›y›z! ‹nsanlar› iyi iflleri yapma¤a, ancak Allahü
teâlâ kavufldurur.
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Süâl: Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Sübhânallahi ve bihamdihi adede hal-
k›hi ve r›dâe nefsihi ve zinete Arflihi ve midâde kelimâtihi) ve ayr›ca,
(Sübhânallahi mil-el mîzân) buyuruldu ve ayr›ca, (Elhamdülillâhi ed’âfe mâ
hamidehu cemî’u halk›hi) buyuruldu. Bunlar›n hiçbirinde say› bildirilme-
di. Bir kifliden baflka say› bildiren olmad›. Adede halk›hi hangi bak›mdan
söylenmifldir? R›dâe nefsihi ne demekdir? Ve zinete Arflihi nas›l olur?
Kelimelerin mürekkebi nas›l do¤ru olur? Terâzîyi nas›l doldurur? Bütün
insanlar›n yapd›¤› hamddan katkat fazla ne demekdir?

Cevâb: ‹nsanda, hem (Âlem-i halk) vard›r, hem de (Âlem-i emr) vard›r.
Âlem-i halkda ve Âlem-i emrde bulunan herfley, insanda vard›r. Bundan
baflka, insanda (Hey’et-i vahdânî) denilen bir topluluk da vard›r. Bu top-
luluk, Âlem-i halk ile Âlem-i emrin birleflmesinden meydâna gelmifldir. Bu
hey’et-i vahdânî, insandan baflka hiç bir mahlûkda yokdur. Bu topluluk fla-
fl›lacak bir fleydir. ‹flitilmemifl bir eserdir. Bunun içindir ki, insan›n yapd›-
¤› hamd, bütün mahlûklar›n yapd›klar› hamdlerden katkat çok olur. Di¤er
süâller de, bundan anlafl›labilir. Bütün mahlûklar demek, insandan baflka
olan fleyler demekdir. Buna insan› da katarsak, kâmil bir insan, her mah-
lûku kendinin bir zerresi buldu¤u gibi, insanlar› da, kendinin bir zerresi gö-
rür. Kendini her mahlûkun bütünü bilir. Bunun için, kâmil insan›n yapd›-
¤› hamd, bütün insanlar›n yapd›¤› hamdlerden de katkat çok olur. Do¤ru
yolda olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm olsun
“aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti etemmühâ ve minetteh›yyâti ekmelühâ”!

308
ÜÇYÜZSEK‹Z‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, Feydullah-i Pânî Pütîye arabî olarak yaz›lm›fld›r. Bir ha-
dîs-i flerîfi aç›klamakdad›r:

‹yi dinle! Allahü teâlâ anlay›fl›n› artd›rs›n! Peygamberimiz “aleyhi ve alâ
âlihissalâtü vesselâm”, (‹ki kelime vard›r. Söylemesi çok kolayd›r. Terâzî-
de çok a¤›r gelirler. Allahü teâlâ, bu iki kelimeyi çok sever. Sübhânallahi
ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm) buyurdu. Çok k›sa oldu¤u için, bunu söy-
lemenin çok kolay oldu¤u meydândad›r. Fekat, terâzîde çok a¤›r olmala-
r› ve Allahü teâlâya çok sevgili olmalar› flöyledir ki, birinci kelimesi, Alla-
hü teâlây›, Ona yak›flm›yan herfleyden ve mahlûklar›n alâmetlerinden ve
yok olmakdan tenzîh ve takdîs etmekdedir. Uzaklafld›rmakdad›r. Son ke-
limesi, bütün kemâl s›fatlar›n›n ve güzel flü’ûnlar›n Onda bulundu¤unu bil-
dirmekdedir. Üstünlükler ve ihsânlar sâhibi oldu¤u gösterilmekdedir. Bi-
rinci ve sonuncu kelimeler, istigrâk ile, [ya’nî herfleyi içine alarak] birbiri-
ne izâfet edilmifl, ba¤lanm›fld›r. Bu iki kelimenin böyle sa¤lanmas›, bütün
tenzîhlerin ve takdîslerin ve bütün kemâllerin ve cemâllerin Onda bulun-
du¤unu göstermekdedir. Bafldaki iki kelime, bütün tenzîhleri ve takdîsle-
ri Ona getirmekde, bütün kemâl ve cemâl s›fatlar›n›n Onda oldu¤unu bil-
dirmekdedir. Sondaki iki kelime de, bütün tenzîhlerin ve takdîslerin ve aza-
metin ve kibriyân›n Onda oldu¤unu bildirmekdedir. Bu kelimenin bütünü
Onda hiçbir noksânl›¤›n bulunmamas›, ancak azametinden ve kibriyâs›n-
dan ileri geldi¤ini göstermekdedir. Bundan dolay›, bu iki kelime terâzîde
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çok a¤›r gelmekde ve Rahmâna çok sevgili olmakdad›r. Bundan baflka, tes-
bîh, ya’nî (Sübhânallah) demek, tevbenin anahtar›d›r, hattâ özüdür. Böy-
le oldu¤unu, birkaç mektûbumda aç›klam›fld›m. Bunun için, tesbîh etmek
günâhlar›n yok olmas›na ve kötülüklerin afv olmas›na sebeb olur. Bundan
dolay› da, terâzîde çok a¤›r gelir. Hasenât kefesini doldurur. Rahmâna da
sevgili olur. Çünki Allahü teâlâ, afv etme¤i sever. Bundan baflka, tesbîh eden
ve hamd eden bir müslimân, Hak teâlây›, Ona yak›flmayan fleylerden uzak-
lafld›r›nca ve kemâl ve cemâl s›fatlar›n›n ancak Onda oldu¤unu bildirince,
kerîm olan, ihsân sâhibi olan Allahü teâlân›n da, o kulu uygunsuz fleyler-
den uzaklafld›rmas› ve ona kemâl s›fatlar›n› ihsân etmesi umulur. Errahmân
sûresi altm›fl›nc› âyetinde meâlen, (‹hsân edene yap›lacak karfl›l›k, ancak
ihsând›r) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme de, bu ümmîdi kuvvetlendirmekde-
dir. Bunun için, bu iki kelime çok okundukca, günâhlar› yok etmekde,
mîzânda çok a¤›r gelmekdedir. Güzel huylar› getirdi¤i için de, Rahmâna çok
sevgili olmakdad›r. Vesselâm.

309
ÜÇYÜZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ hâce Muhammed Firketîye yaz›lm›fld›r. Gündüz ve
gece kendini hesâba çekme¤i ve (Hesâba çekilmeden evvel, kendinizi he-
sâba çekiniz) hadîs-i flerîfini bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisse-
lâma salât ve selâm olsun! Din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim. Meflâ-
y›h-› kirâmdan birço¤u “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, muhâsebe yolu-
nu seçmifllerdir. Her gece, yataca¤› zemân, o gün yapm›fl oldu¤u ifllerini,
sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düflüncelerini, herbirinin niçin
oldu¤unu anlarlar. Kusûrlar›n› ve günâhlar›n› temizlemek için, tevbe ve is-
tigfâr ederler. Allahü teâlâya boyun bükerler, yalvar›rlar. ‹bâdetlerini ve
iyiliklerini de, Allahü teâlân›n hât›rlatmas› ile ve kuvvet vermesi ile oldu-
¤unu bilirler. Bunun için, Hak teâlâya hamd ve flükr ederler. (Fütûhât-i
Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi, [ya’nî Muhyiddîn-i Arabî] “kuddise sirruh”,
bu muhâsebecilerden biri idi. Buyuruyor ki, (Ben kendimi hesâba çekmek-
de, Meflây›h-› kirâm›n hepsinden ileri gitdim. Niyyetlerimi, düflünceleri-
mi de hesâba katd›m). Bu fakîre göre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”,
Muhbir-i sâd›kdan gelen haberlere uygun olarak “aleyhi ve alâ âlihissalâ-
tü vesselâm” her gece yatarken, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâ-
he illallâhü vallâhü ekber) yüz def’a okursa, tesbîh ve tahmîd ve tekbîr ey-
lemifl olur. Böylece, muhâsebe yapm›fl olur. Kendini hesâba çekmifl say›-
l›r. Tesbîh söylemek, tevbenin anahtar›d›r. Bunu çok okumakla, kusûrla-
r›n›n, günâhlar›n›n afv edilmesini istemifl olur. Bu günâhlardan dolay›, Hak
teâlâya bulafld›r›lm›fl olan lekeleri tenzîh ve takdîs etmifl olur. Günâh ifl-
leyen bir kimse, bu emrlerin ve yasaklar›n sâhibinin azametini ve kibriyâ-
s›n› düflünmüfl olsayd› Onun emrlerine karfl› gelemezdi. Günâhlar› yapma-
s›, Onun emrlerine ve yasaklar›na k›ymet vermedi¤ini göstermekdedir.
Böyle fleyden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. (Tenzîh) kelimesini, [ya’nî yukar›-
da yaz›l› olan tesbîhi] çok okumakla, bu kusûr afv olunur.
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(‹stigfâr) etmek, günâhlar›n örtülmesini istemekdir. (Tenzîh) kelimesi-
ni okumak ise, günâhlar›n yok olmas›n› istemekdir. O nerede, bu nerede?
(Sübhânallah) flafl›lacak bir kelimedir. Söylemesi çok k›sad›r. Ma’nâlar› ve
fâideleri ise pekçokdur.

(Tahmîd) kelimesini çok okumakla, Allahü teâlâya flükr edilmifl olur.
Onun verdi¤i ni’metlerin flükrü yap›lm›fl olur.

(Tekbîr) kelimesi, Allahü teâlân›n, kullar›n yapd›¤› flükrlerden çok
yüksek oldu¤unu, Ona yak›flan flükr yap›lam›yaca¤›n› göstermekdedir.
Çünki, Ona yap›lan istigfârlar, afv dilemekler için de, çok istigfâr etmek lâ-
z›md›r. Ona yak›flan hamd, ancak Onun taraf›ndan yap›labilir. Bunun için-
dir ki kendisi, Sâffâti sûresinin son âyetinde, (Sübhâne Rabbike Rabbil’iz-
zeti...) buyurmufldur. Kendini hesâba çekmek istiyenler, bu âyet-i kerîme-
yi çok okumal›d›r. Böylece istigfâr ve flükr etmifl olurlar. ‹stigfâr ve flükr ede-
mediklerini de ve kusûrlar›n› da bildirmifl olurlar. Yâ Rabbî! Bizim kusûr-
lu, bozuk olan düâlar›m›z›, tevbelerimizi kabûl buyur! Sen herfleyi iflitir ve
bilirsin. Efendimiz, yüce Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma ve
onun Âline ve hepsi temiz, seçilmifl olan Eshâb›n›n herbirine salât ve se-
lâm olsun “sallallahü teâlâ ve selleme aleyhi ve alâ Âlihi ve Eshâbihi ec-
ma’în”! Allahü teâlâ hepsine bereket versin!

[Bu âyet-i kerîmeyi okurken hiçbir yerini de¤ifldirmemeli, (Rabbike) ke-
limesi yerine (Rabbinâ) dememelidir. Böyle bozarak okuman›n câiz olma-
d›¤› (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n üçyüzdoksanikinci [392] sahîfesinde uzun
yaz›l›d›r].

310
ÜÇYÜZONUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Hâflim-i Keflmîye yaz›lm›fld›r “kadde-
sallahü teâlâ sirrehül’azîz”. ‹nsan›n herfleyi kendinde toplad›¤›n› ve ba’z›
ince ma’rifetleri bildirmekdedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Pey-
gamberine salât ve selâm olsun! ‹nsanda bulunan bütün kemâller, iyilikler
hep (Vücûb) “te’âlet ve tekaddeset” mertebesinden gelmifldir. Onun ilmi,
o mertebeden, kudreti de, o mertebenin kudretindendir. Bütün yükseklik-
ler de, hep böyledir. Fekat, her mertebenin kemâli, o mertebeye göredir.
‹nsan›n ilmi, o mukaddes mertebenin ilmine göre, sonsuz var olanla yok ola-
n›n karfl›lafld›r›lmas› gibidir. Bunun gibi, insan›n kudreti, gücü, Vâcib-i
teâlâ ve tekaddesin kudretine göre, bir üflemesi ile yerleri ve gökleri ve da¤-
lar› ve denizleri yok eden güc sâhibinin, kendini dokumac› ustas› sanan
örümcekle karfl›lafld›r›lmas› gibidir. Bu ikisinden baflka olgunluklar› da, bun-
lardan anlamal›d›r. Baflka kelime bulamad›¤›m›z için, bu karfl›lafld›rmay›
yapd›k. Yoksa, fârisî m›sra’ tercemesi:

Toprak nerede, temiz âlemler nerede?

Bundan anlafl›l›yor ki, insandaki kemâller, Vücûb “te’âlet ve tekadde-
set” mertebesinin kemâllerinin sûretleri, görüntüleridir. ‹nsandaki ke-
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mâllerin, Vücûb mertebesindeki kemâllere yaln›z ismleri benzemekdedir.
Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, Âdemi kendi sûretinde ya-
ratd›) buyuruldu. (Kendini anlayan, Rabbini anlar) sözünün inceli¤i, bu-
radan anlafl›lmakdad›r. Çünki insan›n nefsinde bulunan herfley, birer sû-
retdir, görüntüdür. Bu sûretlerin hakîkati, asl›, Vücûb mertebesindedir
“te’âlet ve tekaddeset”. ‹nsan›n halîfe olmas›n›n inceli¤i buradan anlafl›l-
makdad›r. Çünki, birfleyin sûreti, o fleyin halîfesidir. Vekîlidir. Z›nd›klar ve
Allahü teâlâya madde diyen (Mücesseme) ad›ndaki kâfirler, burada çok
yan›ld›lar. Allahü teâlây› insan sûretinde, fleklinde sand›lar. Ahmak olduk-
lar› için, Allahü teâlân›n, insanlarda oldu¤u gibi organlar›, duygu âletleri
var dediler. Böylece, do¤ru yoldan sapd›lar. Çok kimseleri de sapd›rd›lar.
Allahü teâlân›n sûreti ve misli gibi fleyler söylemek, benzeterek anlat-
mak içindir. Yoksa, benzetilen fleyin kendisidir demek olmad›¤›n› anl›ya-
mad›lar. Çünki sûretin, görüntünün hakîkati, asl›, parçalardan, zerrelerden
meydâna gelen bir toplulukdur. Vücûb mertebesinde ise, böyle fley olamaz.
Kadîm olan, sonsuz olan, parçalanamaz, ayr›lamaz. Kur’ân-› kerîmdeki
(Müteflâbihât) denilen âyet-i kerîmeler de, böyledir. Bildirdikleri fleylerin
kendileri anlafl›lmamal›d›r. Uygun olan baflka fleyler anlafl›lmal›d›r. Âl-i ‹m-
rân sûresi yedinci âyetinde meâlen, (Bu âyet-i kerîmelerin bildirdiklerini
yaln›z Allahü teâlâ bilir) buyuruldu. Demek ki, müteflâbih olan âyet-i ke-
rîmelerin ne demek oldu¤unu, ancak Allahü teâlâ bilir. Bu âyet-i kerîme
gösteriyor ki, müteflâbih olan âyet-i kerîmeler, gösterdiklerinden baflka fley-
leri bildirmekdedir. Allahü teâlâ da, bu baflka fleyleri bilmekdedir. (Ule-
mâ-i Râsihîn) denilen derin Ehl-i sünnet âlimlerine de, bu baflka bilgiler
ihsân olunmufldur. Bunun gibi, gayb olanlar› yaln›z Allahü teâlâ bilir.
Peygamberlerin yükseklerine bu bilgisinden ihsân etmekdedir.

[(Gayb) demek, âyet-i kerîme ile ve hadîs-i flerîfler ile bildirilmemifl olan
ve his organlar› ile, tecribe ve hesâb ile anlafl›lam›yan fleyler demekdir].

Müteflâbih olan âyet-i kerîmelere, anlafl›landan baflka ma’nâ verme¤e
(Te’vîl) denir. Te’vîli yanl›fl anlamamal›d›r. Âyet-i kerîmedeki (El) kelime-
sine kudret demek ve (Yüz) kelimesine, Allahü teâlân›n kendisi demek,
te’vîl olmaz. Böyle kelimelerin te’vîli ince, gizli bilgilerdir. Ancak, seçilmifl-
lerin seçilmifllerine bildirilmifldir.

(Fütûhât-i Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi [ya’nî Muhyiddîn-i Arabî] “rah-
metullahi aleyh” hazretleri ve Ona uyanlar, Allahü teâlân›n s›fatlar›, Al-
lahü teâlân›n kendinden baflka olmad›klar› gibi, birbirlerinden de baflka de-
¤ildirler diyor. Böylece, ilm s›fat›, Zât-i ilâhîden baflka olmad›¤› gibi, kud-
retden, irâdeden, iflitmekden ve görmekden de baflka de¤ildir diyorlar.
S›fatlar›n hepsini de, böyle biliyorlar. Bu fakîre göre, bu sözleri do¤ru de-
¤ildir. Çünki, bunlar s›fatlar›n d›flarda ayr›ca var olduklar›na inanm›yorlar.
Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl oluyorlar. Çünki, Ehl-i sünnetin büyük âlimleri-
nin anlad›klar›na göre, Allahü teâlân›n sekiz veyâ yedi s›fat›, kendisi gibi
d›flarda ayr›ca vard›r. Onlar›, s›fatlar›n zâtdan baflka olmad›¤›na sürükle-
yen fley, belki, o makâmdaki baflkal›¤› bu dünyâdaki mahlûklardaki baflka-
l›k gibi sanmalar›ndan olsa gerekdir. Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n kendin-
den baflka olmas›n›, bizim s›fatlar›m›z›n kendimizden baflka olmas› gibi bul-
mad›klar›ndan ve o baflkal›¤› bu baflkal›¤a benzetmediklerinden, s›fatlar›n
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zâtdan baflka olmad›¤›n› sand›lar. S›fatlar, zât›n ayn›d›r dediler. O ma-
kâmdaki baflkal›¤›n da, Allahü teâlân›n kendisi gibi ve s›fatlar› gibi anla-
fl›lam›yaca¤›n›, mahlûklara benzetilemiyece¤ini anl›yamad›lar. Oradaki
baflkal›k, buradaki baflkal›¤a benzemez. Yaln›z görünüflde ve ismde benzer-
lik vard›r. Bundan anlafl›l›yor ki, o makâmda baflkal›k, ayr›l›k vard›r. Fe-
kat, biz bunu anl›yamay›z! Anl›yamad›¤›m›z fleylere yok diyemeyiz ve de-
memeliyiz! Do¤ru yolun âlimlerinden ayr›lmamal›y›z! Herfleyin do¤rusu-
nu Allahü teâlâ bilir.

311
ÜÇYÜZONB‹R‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, hakîkatleri ve ma’rifetleri bilen, akl ve nakl bilgilerinin kay-
na¤›, k›ymetli o¤lu hâce Muhammed Sa’îde yaz›lm›fld›r. ‹nce bilgileri ve ifli-
tilmemifl hakîkatleri iflâretle anlatmakdad›r:

(Allahümme), Fârisî beytler:

(He) harfi bizi yetifldirendir.

(Elif) ise rabb-i Habîbullahd›r.

(Lâm) Halîlullah› yetifldirmifldir.

(Mîm) kelîmullah› bildirmekdedir.

Bu kelimenin bafl›nda bulunan (Elif) harfinin hakîkati, kelîmullah Mû-
sâ aleyhisselâm›n mebdeidir. Bu fakîrin iflinin bafllang›c› da, onlar›n yolun-
da bulunmakla ve hadîs-i flerîfde bildirilen vâris olmak flerefine kavuflmak-
la, bu harfin hakîkatidir. Fekat, kelîmullah Mûsâ aleyhisselâm “alâ nebiy-
yinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”, bu kelimenin (Mîm) harfinin hakîkatine
gelmifldir.

Bu afla¤› kulun geldi¤i yer ise, (He) harfinin hakîkatidir. Bu fakîrin
flimdi bulundu¤u ve s›¤›nd›¤› yer, iflte bu harfin hakîkatidir. Bu hakîkate
(Gayb-i hüviyyet) denir. Bu hakîkat rahmet hazînesidir. Dünyâda olan
bir rahmetin ve âh›ret için ayr›lm›fl olan doksandokuz rahmetin hepsi bu-
rada, bu hakîkatde bulunmakdad›r. Sanki, bu hazîneden bir musluk dün-
yâya akmakdad›r. Öteki rahmet muslu¤u âh›ret içindir. Erhamürrâhimîn
s›fat›, bu hakîkatden ç›kmakdad›r. Bu makâmda, yaln›z (Cemâl) s›fat› zu-
hûr etmekdedir. (Celâl) s›fat›ndan hiçbirfley bulunmaz. Sevdiklerine dün-
yâda verdikleri bütün s›k›nt›lar ve üzüntüler, (Cemâl) s›fat› ile terbiye et-
mekdir. Celâl olarak görünmekdedir. Böyle yapmas›, Allahü teâlân›n
mekridir, aldatmas›d›r. Bekara sûresi yirmialt›nc› âyetinde meâlen, (Alla-
hü teâlâ, onunla çoklar›n› do¤ru yoldan ç›kar›r ve onunla çoklar›n›, do¤-
ru yola kavufldurur) buyuruldu.

Peygamberlerin sonuncusuna “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” yap›lanlar›n bafllang›c›, (Elif) hakîkatinin üstünde olan bir hakîkat-
dir. Halîlullah ‹brâhîm aleyhisselâma “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü ves-
selâm” yap›lanlar›n bafllang›c› da, bu yüksek makâm›n hakîkatidir. Böyle
olmakla berâber, Peygamberlerin sonuncusuna “aleyhi ve aleyhimüssale-
vâtü vetteslîmât” yap›lanlar›n bafllang›c›n›n hakîkati, o yüksek hakîkatin
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icmâlidir, toplulu¤udur, bütünüdür. Halîlullah›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhis-
salâtü vesselâm” bafllang›c›n›n hakîkati ise, o icmâlin, o toplulu¤un tafsî-
li, aç›lm›fl›, yay›lm›fl›d›r. Peygamberlerin sonuncusunun “aleyhi ve aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” rücû’ etdi¤i, geldi¤i hakîkat, (Elif) harfinin ha-
kîkatidir. Halîlullah›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” gelip yer-
lefldi¤i hakîkat ise, (Lâm) harfinin hakîkatidir. Evet icmâlin, toplulu¤un,
vahdetle ilgisi dahâ çokdur. Bunun için (Elif)e gelmesi kolay olmufldur. Çün-
ki, (Elif) harfi vahdete yak›nd›r. Aç›lmak, da¤›lmak, çoklu¤a dahâ uygun-
dur. Bunun için, çoklu¤a yak›n olan (Lâm)a kavuflmufldur. Bundan dola-
y› hazret-i ‹brâhîm “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hem bafllan-
g›cda, hem de sonunda çok bereketli olmufldur.

‹flte bunun içindir ki, insanlar›n en üstünü olan Muhammed aleyhisse-
lâm, Halîlullah ‹brâhîm aleyhisselâm›n salevâti ve bereketi gibi olan sale-
vât ve bereket istemifldir. Allahü teâlân›n ismlerinin mertebesi, s›fatlar›n›n
mertebesinin üstündedir. Peygamberlerin sonuncusunun “aleyhi ve aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” rabbi, ya’nî yetifldiricisi olan ism-i ilâhî, mubâ-
rek (Allah) ismidir. Bu fakîrin [ya’nî ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü teâ-
lâ sirrehül’azîz” hazretlerinin] rabbi olan ism, mubârek (Rahmân) ismidir.
Bu afla¤› kulun, Kelîmullah ile ba¤l›l›¤› oldu¤u için, o büyük Peygamber-
den “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” bu afla¤› kula çok bereket-
ler ve yard›mlar gelmifldir. Bu fakîrin vilâyeti, herne kadar (Vilâyet-i Mû-
sevî) de¤il ise de, bu vilâyetin bereketleri içindeyim. Bu yolda çok ilerle-
dim. Bu afla¤› kulun bu vilâyetden fâidelenmesi, bu vilâyetin icmâlinden,
toplulu¤undan olmufldur. Büyük o¤lumun “aleyhirrahme” istifâdesi ise, bu
vilâyetin yay›lm›fl›ndan, aç›lm›fl›ndan olmufldur. Bu fakîrin, (Vilâyet-i Mû-
sevî)den gelen vilâyeti, fir’avn soyundan olan mü’min kulun vilâyeti gibi-
dir. O¤lumun “aleyhirrahme” vilâyeti de, fir’avn›n îmâna gelen sihrbâzla-
r›n›n vilâyetleri gibidir. Vesselâm.

312
ÜÇYÜZON‹K‹NC‹ MEKTÛB

Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân›n “kuddise sirruh” süâllerine ce-
vâb olarak yaz›lm›fld›r. Nemâzda otururken parmak kald›rmak do¤ru olma-
d›¤›n› da bildirmekdedir:

Âlemlerin, bütün mahlûklar›n rabbi, yarat›c›s› ve varl›kda durdurucu-
su ve ihtiyâclar›n› gönderen Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin
en üstünü olan Muhammed Mustafâya “aleyhissalâtü vesselâm” ve Onun
Peygamber kardefllerine ve meleklere ve Onun yolunda gitmekle flerefle-
nenlere salât, selâm ve iyi düâlar olsun! Molla Mahmûd ile gönderdi¤iniz
k›ymetli mektûb gelerek bizleri sevindirdi. Soruyorsunuz ki:

Süâl: Âlimler, Medînedeki (Ravda-i mubâreke) denilen yer, Mekke
flehrinden dahâ k›ymetlidir diyor. Hâlbuki, Muhammed aleyhisselâm›n
sûreti ve hakîkati, Kâ’be-i mu’azzaman›n sûretine ve hakîkatine secde et-
mekdedir. Ravda-i mubâreke nas›l olur da, dahâ üstün olur?

[Medîne câmi’i içinde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
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kabr-i flerîfi ile câmi’inin o zemânki minberi aras›ndaki, yirmialt› metre
uzunlukdaki yere (Ravda-i mutahhera) denir. (Ravda), ba¤çe demekdir.
O zemânki minber-i flerîf, üç basamak ve bir metre yüksek idi. 654 yan-
g›n›nda temâmen yand›. Çeflidli y›llarda, çeflidli minberler yap›lm›fl, bu-
günki, oniki basamakl› mermer minberi, sultân üçüncü Murâd hân [998]
de ‹stanbuldan göndermifldir].

Cevâb: Yavrum! Bu fakîre göre, yeryüzünün en k›ymetli yeri Kâ’be-i
mu’azzama [ve bunun etrâf›ndaki (Mescid-i harâm) denilen câmi’]dir.
Bundan sonra, Medînedeki Ravda-i mukaddesedir. Üçüncü olarak, Mek-
ke-i mükerreme flehridir. Görülüyor ki, Ravda-i mutahhera, Mekkeden da-
hâ üstündür demek do¤rudur.

Süâl: Hanefî mezhebinde olan bir müslimân, nemâzda otururken, par-
ma¤› ile iflâret eder mi?

Cevâb: Yavrum! fiehâdet parma¤› ile iflâret etmenin câiz oldu¤unu bil-
diren hadîs-i flerîfler çokdur. Hanefî mezhebindeki âlimlerin bir k›sm› da,
böyle söylemifldir. Hanefî mezhebindeki kitâblar, çok dikkatle okunursa,
parmak kald›rman›n câiz oldu¤unu bildiren haberler, (Üsûl bilgileri) de-
¤ildir. Mezhebin (Zâhir haberleri) de¤ildir. ‹mâm-› Muhammed fieybânî,
(Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek parma¤› ile, iflâret
ederdi. Biz de, Onun gibi, parma¤›m›z› kald›r›r ve indiririz. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe de böyle söyledi) diyor ise de, imâm-› Muhammedin böyle de-
di¤i, (Nevâdir) haberlerindendir. (Üsûl) haberlerinden de¤ildir.

(Fetâvâ-i garâib)de diyor ki, (Muhît) kitâb›nda, (Sa¤ elin flehâdet par-
ma¤› ile iflâret edilece¤ini imâm-› Muhammed “rahmetullahi aleyh” (Üsûl)
kitâblar›nda bildirmedi. Sonra gelen âlimler de, baflka baflka söyledi. ‹flâ-
ret edilmez diyenler oldu, iflâret edilir diyenler de oldu. ‹mâm-› Muham-
med, Üsûl kitâblar›ndan baflka kitâblar›nda, Peygamber “sallallahü aley-
hi ve sellem” iflâret ederdi diyor ve ‹mâm-› a’zam da “rahmetullahi aleyh”
bunu haber verdi buyuruyor. ‹flâret etmek sünnetdir denildi¤i gibi, müste-
habd›r diyenler de vard›r) diyor. Fetâvâ-i garâibde bundan sonra diyor ki,
do¤rusu, iflâret etmek harâmd›r.

(Fetâvâ-i Sirâciyye)de [Alî Ûflî “rahmetullahi aleyh”] diyor ki, (Ne-
mâzda eflhedü en lâ... derken, flehâdet parma¤› ile iflâret mekrûhdur. (Küb-
râ) kitâb› da, böyle diyor. Âlimler bunu be¤eniyor. Fetvâ da böyle verilmifl-
dir. Çünki, nemâzda hareketsiz, vekarl› olmak lâz›md›r).

(G›yâsiyye) fetvâ kitâb›nda, [Dâvüd bin Yûsüf “rahmetullahi aleyh”] di-
yor ki, (Otururken flehâdet parma¤› ile iflâret edilmez. Fetvâ böyledir.
Muhtâr olan, be¤enilen de budur).

Muhammed Kuhistânî “rahmetullahi aleyh”, (Câmi’ürrümûz) kitâb›n-
da diyor ki, (‹flâret edilmez ve parmak bükülmez. Mezhebin üsûl bilgileri-
ne göre böyledir. Zâhidînin kitâb›nda da böyledir. Fetvâ da böyle verilmifl-
dir. (Mudmerât), (Velvâlciyye), (Hülâsa) ve dahâ baflka kitâblarda da
böyle yaz›l›d›r. Büyüklerimiz, parmak ile iflâret etmenin sünnet oldu¤unu
da bildirmekdedir).

Hazîne-tür-rivâyât kitâb›nda, (Tatârhâniyye) kitâb›ndan alarak diyor ki,
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(Teflehhüdde otururken, lâ ilâhe illallah derken, sa¤ el flehâdet parma¤› ile
iflaret eder mi? ‹mâm-› Muhammed bunu, üsûl haberlerinde bildirmedi.
Sonra gelenler, baflka baflka söyledi. Bir k›sm âlimler, iflâret edilmez dedi.
(Kübrâ)da böyle yaz›yor. Fetvâ da böyledir. Bir k›sm› ise, iflâret edilir de-
di).

Görülüyor ki, iflâret etmenin harâm oldu¤unu söyliyen âlimler vard›r.
Mekrûh oldu¤unu bildiren fetvâlar mevcûddur. ‹flâret edilmez, üsûl ha-
berleri böyledir diyenler çokdur. O hâlde, bizim gibi mukallidlerin, ha-
dîs-i flerîf vard›r diyerek, iflâret etme¤e kalk›flmam›z ve böylece, birçok
müctehidlerin fetvâlar› ile harâm veyâ mekrûh ve yasak oldu¤u bildiri-
len bir ifli yapmam›z do¤ru olmaz. Yasak oldu¤unu bildiren fetvâlar kar-
fl›s›nda, hanefî mezhebindeki bir kimsenin, parmakla iflâret etmesi, iki fik-
ri gösterir: 1- ‹ctihâd derecesinde, yüksek olan bu din âlimlerinin iflâret
edilece¤ini bildiren, meflhûr hadîslerden haberleri yok imifl demek olur.
2- Yâhud, hadîs-i flerîfleri iflitmifller, fekat, bu hadîslere uymam›fllar.
Kendi kafalar›, düflünceleri ile hareket etmifller demek olur. Bu fikrlerin
ikisi de, çok bozukdur. Böyle sanmak için, pek baya¤› veyâ çok inâdc› ol-
mak gerekir. (Tergîb-üs-salât) kitâb›ndaki, (Eski âlimler, nemâzda flehâ-
det parma¤› ile iflâret ederdi. Sonralar›, flî’îler, bu iflde taflk›nl›k yapd›¤›n-
dan, sonra gelen hanefî âlimleri, iflâret etme¤i, Ehl-i sünnete yasak etdi.
Böylece, sünnîler, flî’îlerden ay›rd edilmifl oldu) sözü de, k›ymetli kitâb-
lardaki haberlere uygun de¤ildir. Çünki, âlimlerimizin (Zâhir üsûlü), i-
flâret etmeme¤i ve parma¤› bükmeme¤i bildiriyor. Ya’nî, eski âlimler
iflâret edilmez buyurmufldur. O hâlde, bu iflin flî’îlikle bir ilgisi yokdur. ‹flâ-
ret edilmiyece¤ini bildiren din büyüklerine karfl›, edeb ve sayg›m›z› ta-
k›narak, bize düflen söz flöyle olmal›d›r: (Bu büyükler, iflâret etmenin ha-
râm ve mekrûh olaca¤›na bir delîl, vesîka elde etmeselerdi, harâm veyâ
mekrûh demezlerdi. ‹flâret etmenin sünnet ve müstehab oldu¤unu bildi-
ren haberleri söyledikden sonra, (Böyle demifller ise de, do¤rusu iflâre-
tin harâm oldu¤udur) buyurmazlard›. Demek ki, bu din büyükleri, iflâre-
tin sünnet ve müstehab oldu¤unu gösteren haberlerin de¤il, belki yasak
oldu¤unu gösteren vesîkalar›n do¤ru oldu¤unu anlam›fllard›r). Sözün
k›sas›, bizim gibi câhillerin, birkaç hadîs-i flerîf iflitmemiz, delîl ve sened
olamaz. Din büyüklerinin sözlerini red etmemize sebeb olamaz. E¤er, (Biz
flimdi, onlar›n anlad›klar›n›n yanl›fl oldu¤unu gösteren bilgileri ele geçir-
mifl bulunuyoruz) denirse, bizim gibi mukallidlerin bilgisi, bir fleyin ha-
lâl veyâ harâm olmas›na vesîka olamaz. Birfleyin halâl veyâ harâm olma-
s› için, müctehidin zan etmesi lâz›md›r. Müctehidlerin sözlerini, senedle-
rini örümcek yuvas›ndan dahâ çürük sanmak, büyük at›lganl›k olur.
Kendi bilgisini, din büyüklerinin bilgilerinden üstün tutmak ve Hanefî
mezhebinin (Üsûl haberleri)ne bozuk, çürük demek ve âlimlerin, fetvâ
vermek için dayand›klar› k›ymetli haberi hiçe saymak ve bu haberlere yan-
l›fl demek, dîn-i islâmda büyük bir yara, gedik açmak olur. ‹slâm›n büyük
âlimleri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” parlak zemân›na ya-
k›n olduklar› için ve ilmleri, sonra gelenlerin bilgilerinden katkat çok ol-
du¤u ve harâmdan, günâhlardan sak›nmalar›, Allahü teâlâdan korkma-
lar›, son derece fazla oldu¤u için, hadîs-i flerîfleri, bizim gibi, din bilgile-

– 500 –



rinden haberi olm›yan, iflitdi¤i birkaç sözü ilm sanan, bofl câhillerden, el-
bette dahâ iyi tan›r ve anlarlard›. Do¤rusunu, i¤risini, de¤iflmifl olan›n›,
de¤ifldirilmemifl olanlar›n›, bizden dahâ iyi ay›rd ederlerdi. Bu hadîs-i fle-
rîflere uymamak lâz›m oldu¤unu bildirmelerinin, elbette bir sebebi, da-
yand›klar› kuvvetli vesîkalar› mevcûddur. Bilgisi ve görüflü onlardan az
olan bizler, flu kadar anl›yoruz ki, iflâretin ve parma¤› bükmenin nas›l ola-
ca¤›n› bildiren çeflidli hadîs-i flerîfler vard›r ve birbirlerine uymamakda-
d›rlar. Bu çeflidli haberlerin birbirlerine uymamas›, iflâretin yap›lmas› için,
kesin birfley söyleme¤i güçlefldirmifldir. Ba’z› haberler, parmaklar› yum-
ruk hâline bükmeden iflâret edilece¤ini, ba’z›lar› bükerek edilece¤ini
bildirmekdedir. ‹flâretin, parmaklar› bükerek yap›laca¤›n› bildirenlerden
bir k›sm›, parmaklar [(Halebî-i Sagîr) kitâb›nda, parmak iflâretleri ile sa-
y›lar› göstermek için kullan›lan fleklleri aç›kca anlatd›¤› üzere] elliüç ra-
kam› fleklinde, baz›lar› da yirmiüç rakam› fleklinde büker diye bildirmek-
dedirler. Ba’z› haberler, sa¤ iki küçük parma¤› kapay›p ve bafl parma¤› or-
ta parmakla halka yap›p, flehâdet parma¤› ile iflâret edilir diyor. Bir ha-
bere göre, yaln›z bafl parmak, orta parma¤›n üzerine koyup iflâret edilir.
Baflka bir haberde, sa¤ eli, sol el ve bile¤i, bilek üzerine ve kolu, kol üze-
rine koyup, iflâret edilece¤i bildiriliyor. Ba’z› haberlerde, bütün par-
maklar› kapatarak iflâret olunmas›, ba’z›lar›nda ise, flehâdet parma¤› k›-
m›ldat›lmadan iflâret edilmesi buyurulmakdad›r. Bunlardan baflka, teh›y-
yâtda iflâret olur deyip yeri kesin bildirilmemekde, ba’z› haberlerde, fle-
hâdet kelimesi okunurken iflâret olunur denilmekdedir. Ba’z› rivâyetler-
de ise, otururken düâ zemân›nda, (Ey Kalbleri istedi¤i gibi çeviren Al-
lah›m! Benim kalbimi, kendi dînin üzerinde bulundur!) denir ve bunu söy-
lerken, parmakla iflâret olunur buyurulmufldur.

Hanefî mezhebinin âlimleri, iflâret için bildirilen hadîs-i flerîflerin çok ve
baflka baflka oldu¤unu görünce, nemâz hakk›ndaki kesin ve aç›k emrlere
uygun olm›yan, fazla bir hareketin yap›lmamas›n› söylediler. Çünki nemâz-
da esâs, fazla hareketden sak›nmak ve olgun bir fleklde bulunmakd›r. Bun-
dan baflka, bütün âlimler, sözbirli¤i ile haber vermifldir ki, parmaklar›,
gücü yetdi¤i kadar, k›bleye karfl› bulundurmak sünnetdir. (Nemâzda, her
uzvunu, gücün yetdi¤i kadar, k›bleye karfl› bulundur!) hadîs-i flerîfi, bunu
aç›kça emr etmekdedir.

E¤er sorulursa: (Hadîs-i flerîflerin, baflka baflka bildirilmesi, ancak ara-
lar› birlefldirilemedi¤i zemân, ifli güçlefldirir. Hâlbuki, iflâreti bildiren ha-
dîs-i flerîflerden müflterek bir emr ç›kar›labilir. Çünki, çeflidli hadîs-i flerîf-
ler, baflka baflka zemânlarda duyulup, haber verilmifl olabilir). Cevâb ola-
rak deriz ki, haberlerin ço¤unda (kâne=idi) kelimesi vard›r ki, bu kelime
mant›kdan baflka ilmlerde (kül=hep) ma’nâs›nad›r. Bunun için, bu çeflid-
li haberler birlefldirilemez.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, (Sözüme uym›yan hadîs-i flerîf ö¤renirseniz,
benim sözümü b›rak›p, hadîs-i flerîfe uyunuz!) buyurdu ise de, bu sözü, ken-
di iflitmemifl oldu¤u hadîs-i flerîfler içindir. ‹flitmemifl oldu¤um bir hadîs-i fle-
rîfe uym›yan sözümü b›rak›n demifldir. Hâlbuki, iflâret hakk›ndaki hadîs-i
flerîfler, böyle olmay›p, meflhûr olmufl, yay›lm›fld›r. ‹mâm-› a’zam bunlar›,
belki duymam›fld›r denilemez.
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(Hanefî âlimleri aras›nda, iflâret edilir diyenler, böyle fetvâ verenler de
vard›r. Birbirine uym›yan fetvâlardan, herhangi birine uyulursa câiz olmaz
m›?) denirse:

Cevâb olarak deriz ki, fetvâlar›n uymamas›, (Câizdir, câiz de¤ildir ve-
yâ halâldir, harâmd›r) fleklinde oldu¤u zemân, câiz de¤ildir veyâ harâmd›r
diyen fetvâlara uymak esâsd›r.

‹bni Hümâm “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Parma¤› kald›rmak ve
kald›rmamakda, birbirine uym›yan hadîs-i flerîflerin çoklu¤u karfl›s›nda, ne-
mâzda hareketsiz olmak lâz›m geldi¤i için, biz parmak oynatmama¤› bil-
diren hadîs-i flerîflere uymal›y›z!) ‹bni Hümâma ne kadar flafl›lsa azd›r. Ki-
tâb›nda, (Âlimlerden birço¤u, iflâret edilmez dedi ki, bu sözleri, hadîs-i fle-
rîflere ve akla uygun de¤ildir!) diyerek, ictihâd derecesindeki büyük islâm
âlimlerini câhil ve ahmak yapmakdad›r. Mezhebin zâhirine ve üsûl ha-
berlerine göre, ictihâd ve k›yâs, edille-i fler’›yyenin dördüncüsüdür. ‹ctihâ-
da nas›l dil uzat›labilir? Bu zât, birbirine uym›yan rivâyetlerin çoklu¤u kar-
fl›s›nda, temiz sular k›sm›ndaki, (Kulleteyn) hadîs-i flerîfinin de, hadîs-i da’îf
oldu¤unu söylemekdedir.

Akll›, olgun o¤lum Muhammed Sa’îd “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”,
parmakla iflâret üzerinde bir risâle yazmakdad›r. Temâm olunca, bir sûre-
tini inflâallah gönderirim. [Seyyid Abdülhakîm efendinin talebeleri, parmak-
la iflâret etmemekdedir.]

Süâl: Sizin yolunuzda çal›flanlar her yerde çokdur. ‹çlerinden birinin, ar-
kadafllar›na baflkanl›k etmesini kimseye söyliyemedim. Bunun için, kendi-
me güvenemedim. Sizin iflâret buyurman›z› bekliyoruz. Uygun gördü¤ünü-
zü bildiriniz de, arkadafllar›n›n bafl›na geçirelim diyorsunuz?

Cevâb: Bu ifl, sizin uygun görmenize b›rak›lm›fld›r. ‹stihâreden ve tevec-
cühden sonra, siz emr ediniz! Size ve yan›n›zda olanlara selâm ederim.

313
ÜÇYÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Hâflime “rahmetullahi teâlâ aleyh” ya-
z›lm›fld›r. Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerinin nas›l oldu¤unu ve tarîkat-i aliy-
ye-i Nakflibendiyyede riyâzet çekilmesi olmad›¤›n› ve bu yolun niçin haz-
ret-i Ebû Bekre ba¤l› oldu¤unu ve bir Peygamberin vilâyetindeki sâliki,
baflka bir Peygamberin vilâyetine geçirme¤i ve gömle¤in önü aç›k olma-
l› m› yoksa olmamal› m› ve kelime-i tevhîd ve zikri ve birkaç edebi bildir-
mekdedir. Bu mektûb, Mektûbât›n birinci cildinin son mektûbu olmakda-
d›r. Hepsi, Resûller adedince ve Bedr gazvesindeki mücâhidler adedince,
üçyüzonüç olmakdad›r. Bu mektûbun sonuna, büyük o¤lunun birkaç mek-
tûbunun da eklenmesini emr buyurdular. Böylece, düâ ve Fâtiha okunma-
s›n› dilediler:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdi¤i Peygamberine salât ve se-
lâm olsun! Din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim!

Kardeflim, Muhammed Hâflim “rahmetullahi teâlâ aleyh”! Mîr seyyid
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Muhibbullah›n mektûbunda da bildirdi¤iniz sorulara, bildi¤im kadar cevâb
yazarak gönderiyorum:

Süâl 1: Allahü teâlâya yaklaflmak için, Fenâ-fillah ve Bekâ-billah ve Cez-
be ile Sülûk makâmlar›n›n hepsini geçmek lâz›md›r.

Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, mahlûklar›n en iyi-
sinin “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sohbetinde bir kerre bulun-
makla, bütün ümmetin Evliyâs›ndan dahâ üstün oldular. Acabâ bütün bu
Seyr ve Sülûk ve Fenâ ve Bekâ, bunlarda bir sohbetde mi hâs›l oldu? Yok-
sa, bu bir sohbet, seyr ve sülûkun ve fenâ ve bekân›n hepsinden dahâ m› üs-
tün idi?

Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Fenâ ve Bekâla-
r›, O hazretin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” teveccühü ve tesarru-
fu ile mi idi? Yoksa, yaln›z müslimân olmakla m› idi? Bunlar sülûk ve cez-
be hâllerini ve makâmlar›n› biliyorlar m› idi? Yoksa, bilmiyorlar m› idi? E¤er
biliyorlar idi ise, bu hâllere ve makâmlara ne ism vermifllerdir? E¤er on-
larda sülûk ve cezbe yollar› yokdu denirse, bu tarîkatlerin bid’at-i hasene
olmalar› lâz›m gelmez mi?

Cevâb 1: Bu güc sorular›n›z› cevâbland›rmak, yazmakla olmaz. Bir ara-
da bulunmak, uzun zemân hizmet etmek lâz›md›r. Bu kadar zemân içinde
kimsenin söylemedi¤i fleyleri bir def’ada söylemek ve bir kalemde yazmak
kolay olur mu san›yorsunuz? Fekat, sordu¤unuz için, cevâbs›z b›rakmak da
olamaz. Elimden geldi¤i kadar bunu çözme¤e çal›flaca¤›m, iyi dinleyiniz!

Fenâ ve Bekâ ve Sülûk ve Cezbe ile olan yaklaflma¤a (Kurb-i vilâyet) de-
nir. Bu ümmetin evliyâs›, bu yaklaflmak ile flereflenmifllerdir. Eshâb-› kirâ-
m›n, Hayr-ül-enâm›n sohbetinde “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”
kavuflduklar› yak›nl›k ise, (Kurb-i nübüvvet)dir. Resûlullaha uyarak ve Ona
vâris olarak kavuflmufllard›r.

Böyle yaklaflmakda, ne Fenâ vard›r, ne Bekâ ve ne Cezbe vard›r, ne de
Sülûk. Bu kurb, vilâyet kurbundan katkat dahâ yüksek ve üstündür. Çün-
ki bu kurb, asla yaklafld›r›r. Vilâyet kurbu ise, z›lle, gölgeye yaklafld›r›r. Ne
kadar baflka olduklar›n› buradan anlamal›d›r. Fekat, herkesin anlay›fl› bu
ma’rifetin tad›n› alamaz. Nerde ise, bu ümmetin yüksekleri de, bu ma’ri-
feti anlamakda, câhiller gibi kal›rlar. Fârisî beyt tercemesi:

Ebû Alî Sînâ kalenderlik yapsayd›,
kalenderlerin hepsi sofî olurlard›.

Evet, e¤er Peygamberlik kurbunun kemâllerine, vilâyet kurbu yolundan
ç›k›l›rsa, o zemân Fenâ, Bekâ, Cezbe ve Sülûk lâz›m olur. Çünki, vilâyet kur-
bunda yükselmek için, bunlar lâz›md›r. Fekat, Vilâyet yolundan gidilme-
yip, Peygamberlik kurbunun caddesi seçilirse, Fenâ, Bekâ, Cezbe ve Sülûk
hiç lâz›m de¤ildir. Eshâb-› kirâm, nübüvvet kurbunun caddesinden ilerle-
diler. Bunun için, Cezbe, Sülûk, Fenâ ve Bekâ, bunlara hiç lâz›m olmad›.
Bu ma’rifeti, mevlânâ Emânullaha yaz›lan mektûbda da aray›n›z! Bu fakîr,
mektûblar›mda ve kitâblar›mda, hâlimin sülûk ve cezbenin ötesinde ve te-
cellîlerin, zuhûrlar›n ötesinde oldu¤unu yazm›fld›m. O yaz›lar›mda, iflte bu
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(Nübüvvet kurbu)nu bildirmifldim. Hâcem hazretlerinin hizmetlerinde
iken, bu devlet hâs›l olmufldu. Bunu hâce hazretlerine flöyle bildirmifldim:
Bende öyle bir hâl hâs›l oldu ki, o hâlin karfl›s›nda, (Seyr-i enfüsî), (Seyr-i
âfâkî)gibi oldu. Bu hâlimi bildirmek için bu kelimelerden baflka söyliye-
cek birfley bulamad›m. Bu flafl›lacak hâlim, seneler geçdikden sonra, yer-
leflme¤e, anlafl›lma¤a bafllay›nca, k›saca yazma¤a kalk›flm›fld›m. Bu ni’me-
ti ihsân eden Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ ihsân etmeseydi, biz
bunu bulamazd›k. Rabbimizin Peygamberleri do¤ru olarak gönderilmifl-
lerdir.

Yukar›da bildirdiklerimizden anlafl›l›yor ki, Fenâ ve Bekâ ve Cezbe ve
Sülûk ismleri sonradan konulmufldur. Meflây›h›n meydâna ç›kard›klar›
kelimelerdir. Mevlânâ Câmî “aleyhirrahme” (Nefehât) kitâb›nda yaz›yor
ki, (Fenâ ve Bekâ kelimelerini ilk olarak kullanan Ebû Sa’îd-i Harrâzd›r
“kuddise sirruh”).

Süâl 2: Tarîkat-› aliyye-i Nakflibendiyyede sünnete uyulur. Hâlbuki O
Server “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” flafl›lacak riyâzetler ve s›k›nt›-
l› açl›klar çekdi. Bu yolda ise, riyâzetleri yasak etmifllerdir. Hattâ riyâzet-
ler, sûretlerin, görüntülerin keflflerine sebeb oldu¤u için, zararl› oldukla-
r›n› bildirmifllerdir. Sünnete uymakda zarar bulunabilece¤ini düflünmek, fla-
fl›lacak birfley de¤il midir?

Cevâb 2: Sevgili kardeflim! Riyâzetler çekmenin bu yolda yasak oldu¤u-
nu yaz›yorsunuz. Riyâzetlerin bu yolda zararl› bilindi¤ini nerede iflitdiniz?
Bu yolda, nisbeti hep korumak ve sünnet-i seniyyeye uymak “alâ sâhibihes-
salâtü vesselâmü vetteh›yye” ve hâllerini örtme¤e çal›flmak ve orta hâlli ya-
flamak ve yiyecekde, giyecekde ve herfleyde orta hâli gözetmek vard›r.
Bunlar›n hepsi, riyâzât-i flâkka ve mücâhedât-i fledîdedir. Câhiller bunla-
r› riyâzet saymazlar. Mücâhede bilmezler. Bunlara göre, riyâzet ve mücâ-
hede, yaln›z açl›k çekmekdir. Çok aç kalma¤› pek k›ymetli san›rlar. Çün-
ki, hayvanlar gibi yaflayan bu kimseler, yime¤e, içme¤e çok önem verirler.
Hep bunlar› düflünürler. Bunun için, yimemek, içmemek bunlara a¤›r riyâ-
zet görünür ve s›k› mücâhede olur. Bu câhiller, nisbetin hep korunmas›na
ve sünnete uyma¤a “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye” ve benzer-
lerine hiç k›ymet vermezler. Bunun için, bunlar› yapmama¤› çirkin görmez-
ler. Yapma¤a çal›flma¤› da riyâzetden saymazlar. Görülüyor ki, bu yolun bü-
yüklerine, hâllerini örtme¤e çal›flmak ve câhillerin k›ymet verdikleri riyâ-
zetleri yapmamak lâz›md›r. Böyle riyâzetleri câhiller be¤enirler. Aralar›n-
da yay›larak flöhrete ve âfete sebeb olur ve sonu kötü olur. Resûlullah, (Din-
de ve dünyâda parmakla gösterilmesi, insana kötülük olarak yetiflir. Bun-
dan ancak Allahü teâlân›n korudu¤u kimse kurtulur) buyurdu.

Bu fakîre göre, uzun açl›klar çekmek, yimekde ve içmekde orta derece-
yi gözetmekden çok dahâ kolayd›r. Pek hafîf olur.

Orta hâli gözetmek riyâzetinin, çok aç kalmak riyâzetinden dahâ üstün
oldu¤u meydândad›r. Yüksek babam “kuddise sirruh” buyurdu ki, (Sülû-
kü anlatan bir kitâbda görmüfldüm. Maksada kavuflmak için, yimekde, iç-
mekde orta dereceyi gözetmek yetiflir. Bunu gözetince ayr›ca zikr ve fikr
lâz›m olmaz). Sözün do¤rusu da budur. Yiyecekde, giyecekde ve her iflde
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orta dereceyi gözetmek çok iyidir. Fârisî beyt tercemesi:

A¤z›ndan taflacak kadar çok yime,
açl›kdan ölecek kadar az yime!

Hak teâlâ, Peygamberimize “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” k›rk
erkek kuvveti ihsân eylemifldir. Bu kuvveti ile a¤›r açl›klara dayan›rd›. Es-
hâb-› kirâm da, insanlar›n en iyisinin sohbeti yard›m› ile “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâmü vetteh›yye” bu yüke katlan›rlard›. Bu yüzden ifllerin-
de ve çal›flmalar›nda hiçbir bozukluk ve gevfleklik olmazd›. Aç iken mu-
hârebede düflmana öyle güclü sald›rd›lar ki, tok olanlar bunun onda biri-
ni yapamazlard›. Bunun içindir ki, sabr eden yirmi kifli, ikiyüz kâfire gâ-
lib gelirdi. Yüz kifli de, bin kifliye galebe çalard›. Eshâb-› kirâmdan baflka-
lar›, öyle aç kalsalar, edebleri ve sünnetleri yapamaz olurlar. Belki çok olur
ki, farzlar› yapamaz hâle gelirler. Gücü yok iken, bu iflde Eshâb-› kirâma
benzeme¤e kalk›flmak, kendini sünnetleri ve farzlar› yapam›yacak hâle sok-
mak olur. ‹flitdi¤imize göre, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” O Ser-
ver gibi “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, hergün oruc tutmak istedi.
Za’îfledi, tâkati kalmad›. Birgün yere y›k›ld›. O Server “aleyhi ve alâ âli-
hissalâtü vesselâm” buna üzülerek, (‹çinizde benim gibi kim vard›r? Rab-
bimin huzûrunda kal›r›m. Oradan yirim ve içerim) buyurdu. Görülüyor ki,
gücü yetmedi¤i fleyi yapma¤a kalk›flmak iyi de¤ildir.

Eshâb-› kirâm, insanlar›n en iyisi kadar “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” açl›¤a dayanamad›lar ise de, onun sohbetinin yard›m› ile
uzun açl›klar›n zararlar›ndan korunmufl idiler. Baflkalar›, onlar gibi korun-
mufl de¤ildirler. Bunu flöyle aç›klar›z: Açl›¤›n safâ verdi¤i, temizledi¤i
meydânda birfleydir. Çok kimselerin [Sâlih olan mü’minlerin] kalbine sa-
fâ verir. Ço¤unun da [Kâfirlerin ve dünyâya düflkün olan mü’minlerin] nef-
sine safâ verir. Kalbin safâ bulmas›, insan› do¤ru yola götürür ve nûrlan-
d›r›r. [Âlem-i emrdeki nûrlar, feyzler, hidâyet hâs›l olur.] Nefsin safâs›, da-
lâlete sürükler ve zulmeti artd›r›r. [Nefs, âlem-i halkdan oldu¤u için,
âlem-i halkdaki, bilinmiyen, gayb olan, gizli olan, çal›nan fleyler, hastal›k-
lar›n teflhîsi, tedâvîsi, cin ile tan›flma gibi fleyler hâs›l olur. Böyle kâfir ve
sap›k kimseler, müslimânlar›n îmânlar›n›n bozulmas›na sebeb olurlar.] Ah-
mak Eflâtun, nefsinin safâs›na güvendi. Hayâline gelen görüntülere uydu.
Bunlar› de¤erli birfley sanarak, kendini be¤endi. Hazret-i Îsâ “alâ nebiy-
yinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” Eflâtun zemân›nda Peygamber olmufldu.
Rûhullah olan O yüce Peygambere inanmad›. (Biz gericilikden kurtulmufl
kimseleriz. Bizi do¤ru yola götürecek öndere ihtiyâc›m›z yokdur) dedi.
E¤er kalbini karartan safâs› olmasayd›, hayâlindeki sûretlere aldanmaz,
se’âdete kavuflmakdan geri kalmazd›. Maksada ulaflmas›na engel olmaz-
lard›. Bu karanl›k safây› görerek, kendini nûrlu sand›. Bu safân›n, nefs-i
emmârenin ince kabu¤undan içeri giremedi¤ini, nefsinin eskisi gibi kirli,
pis oldu¤unu anl›yamad›. Nefsinin ancak, fleker kaplanm›fl necâsete dön-
dü¤ünü göremedi. Kalb böyle de¤ildir. O, yarad›l›flda temizdir. Nûr ile do-
ludur. Yaln›z, karanl›k nefse yak›n oldu¤u için, üzeri kararm›fl, kirlenmifl-
dir. Az bir tasfiye, temizlemek ile, üzerindeki pas giderek, eski hâline
döner. Nûr ile dolar. Nefs ise, yarad›l›flda karanl›kd›r, pisdir. Kalbin em-
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ri, idâresi alt›na girmedikce, dahâ do¤rusu sünnete uymad›kca, islâmiyye-
te sar›lmad›kca “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye”, hattâ ve hat-
tâ, ancak Allahü teâlân›n ihsân›na kavuflmad›kca, tezkiye bulamaz, içer-
den temizlenemez. Yarad›l›fl›ndaki pislikden kurtulamaz. Se’âdete, iyili-
¤e eremez. Eflâtun, hiç akl› ermedi¤i için, nefsinin safâs›n›, Îsâ aleyhisse-
lâma inanan kalbin safâs› gibi sand›. O îmânl› kalbin sâhibi gibi, kendini
de, nûrlu ve temiz gördü. Bunun için de, O yüce Peygambere “alâ nebiy-
yinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” uymak ni’meti ile flereflenemedi. Sonsuz
felâkete sürüklendi. Böyle belâya düflmekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z!

Açl›¤›n böyle zarar› da bulundu¤u için, bu yolun büyükleri “kaddesal-
lahü teâlâ esrârehüm” açl›kla riyâzet çekmek yolunu tutmam›fllar, yimek-
de, içmekde, orta dereceyi gözetmek riyâzetine, tâm ortada kalma¤a çal›fl-
mak mücâhedesine sar›lm›fllard›r. Açl›¤›n bu büyük tehlükesine düflmemek
için, fâidelerinden de, vaz geçmifllerdir. Baflkalar›, açl›¤›n fâidelerini düflü-
nerek, zararlar›n› göremediler. Açl›k çekme¤i emr etmifllerdir. Akl› olan-
lar, bir zarardan kurtulabilmek için, birçok fâidelerin b›rak›laca¤›n› söyle-
mifllerdir. ‹slâm âlimlerinin, (Bir iflin sünnet veyâ bid’at oldu¤u anlafl›lama-
sa, bid’ati yapmamak, sünneti yapmakdan dahâ iyidir) sözleri de, akl sâhib-
lerinin bu sözlerine benzemekdedir. Çünki bu ifl, bid’at ise zararl›d›r. Sün-
net ise, fâideleri vard›r. Zararl› olabilece¤ini, önde tutmufllar, bid’at olabi-
lece¤i için bu ifli yapmamal›d›r buyurmufllard›r.

Açl›kla riyâzet çekmek sünnetinin baflka yoldan da zarar getirebilece-
¤i, flafl›lacak birfley olmaz. Bu sözle demek istiyoruz ki, bu sünnet, yaln›z Es-
hâb-› kirâm için olabilir. O zemân için olmas›, çok ince ve örtülü bildiril-
mifl oldu¤u için, tesavvufcular›n ço¤u bunu anl›yamam›fl, kendileri de,
böyle riyâzet yapm›fllard›r. Birço¤u ise, bunun o zemân için oldu¤unu an-
l›yarak, kendileri yapmam›fllard›r. Herfleyin do¤rusunu ancak Allahü teâ-
lâ bilir.

Süâl 3: Bu yolun büyüklerinin kitâblar›nda yaz›yor ki: (Bizim nisbetimiz,
hazret-i Ebû Bekre ba¤lanmakdad›r. Baflka yollar böyle de¤ildir). Yolla-
r›n ço¤u, imâm-› Ca’fer-i Sâd›ka ba¤lanmakdad›r. Bu ‹mâm da, hazret-i S›d-
dîka ba¤l›d›r. Baflka yollar da, hazret-i S›ddîka ba¤lanm›fl olmuyorlar m›?

Cevâb 3: ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k “kuddise sirruh” hazretleri, hem haz-
ret-i S›ddîka, hem de hazret-i Emîre ba¤l›d›r “rad›yallahü teâlâ anhü-
mâ”. Kendisinde bu iki nisbet birleflmifl oldu¤u hâlde, her iki nisbetin
kemâlleri ayr› ayr› idi. Birbirleri ile kar›flmam›fl idi. Birçoklar›, ‹mâm
hazretlerinden, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” nisbetini al-
d›. Bunlar›n yarad›l›fllar› S›ddîka uygundu. Yarad›l›fllar› hazret-i Emîre uy-
gun olanlar da, hazret-i Emîrin nisbetini ald›lar. Hazret-i Emîre ba¤lan-
d›lar. Bir aral›k, Benâris gölünün yan›na gitmifldim. Kenk ve Çemen nehr-
leri bu göle akmakda idi. Her iki nehrin sular›n›n gölde hemen kar›flma-
d›klar› görülüyordu. Sanki aralar› bir perde ile ayr›lm›fld›. Kenk nehrinin
akd›¤› tarafda bulunanlar, bu nehrden gelen suyu içiyorlard›. Çemen neh-
rinin akd›¤› tarafda bulunanlar da, Çemen suyundan içiyorlard›.

Hâce Muhammed Pârisâ hazretleri “kuddise sirruh”, (Risâle-i kudsiy-
ye) kitâb›nda buyuruyor ki, hazret-i Alî, Peygamberlerin sonuncusundan
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“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” terbiye gördü¤ü gibi, hazret-i S›ddîk-
dan da yetiflmifldir. Bunun için, hazret-i Alînin nisbeti, hazret-i S›ddîk›n nis-
betinden baflka de¤ildir denilirse, evet nisbetleri baflka olmasa da, birçok
incelikleri bulundu¤u yerlere göre, birbirlerinden ayr›l›rlar. Tek bir su, bu-
lundu¤u yerlere göre, baflka baflka özellikler ald›¤› gibi, ikisinden herbiri-
ne, ayr› incelikleri bak›m›ndan, ayr› bir tarîkat ba¤lanm›fl olabilir.

Süâl 4: Molla Muhammed S›ddîka yaz›lan mektûbda, yarad›l›fl›, Vilâ-
yet-i Mûsevîye uygun olan bir tâlibin, rehberi taraf›ndan Vilâyet-i Muham-
mediyyeye getirildi¤i hiç iflitilmemifldir deniliyor. Büyük o¤lunuza yaz›lan
mektûbda ise, sizi Vilâyet-i Mûsevîden Vilâyet-i Muhammedîye getirdiler
deniliyor. Bu nas›l olur?

Cevâb 4: Molla Muhammed S›ddîk›n “rahmetullahi teâlâ aleyh” mek-
tûbunda, Vilâyet-i Mûsevîden Vilâyet-i Muhammediyyeye geçirilmifl oldu-
¤u iflitilmemifldir denilmekdedir. Bunu yazarken, geçirildi¤i bilinmiyordu.
Bunu bildirdiklerinden sonra ve geçirme¤e kudret verdiklerinden sonra,
sizi o vilâyetden bu vilâyete geçirdiler diye yaz›ld›. Bu iki mektûb, baflka
zemânlarda yaz›lm›fl olduklar› için, birbirlerinin z›dd› olmazlar.

Süâl 5: Buradaki sôfîler, önü aç›k antârî giyiyorlar. Antârînin önü aç›k
olmas› sünnetdir diyorlar. Hazret-i Mîrin adamlar› ise, yakas› halkal›, ka-
pal› yap›yorlar. Bunun do¤rusu hangisidir?

Cevâb 5: Biz de bunu iyi bilemiyoruz. Arabistân ehâlîsi önü aç›k antâ-
rî giyerler. Sünnet böyledir derler. Hanefî mezhebinin k›ymetli kitâblar›n-
dan birkaç›nda, erkeklerin kad›n elbisesi giymemeleri lâz›m oldu¤u yaz›-
l›d›r. ‹mâm-› Ahmed ve Ebû Dâvüd, Ebû Hüreyreden haber veriyorlar ki,
Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, (Kad›n elbisesi
giyen erke¤e ve erkek elbisesi giyen kad›na la’net olsun) buyurdu. (Metâ-
lib-ül-mü’minûn) kitâb›nda, kad›n, erkeklere ve erkek de kad›nlara ben-
zemesin! Benzeyenler mel’ûndur denilmekdedir. Önü aç›k antârînin din
adamlar› ile ilm sâhiblerinin elbisesi olmad›¤› anlafl›lmakdad›r. Bundan do-
lay›, zimmîlerin ya’nî gayr-i müslimlerin böyle giymeleri câiz görülmüfldür.
(Câmi’urrumûz) kitâb›nda, (Muhît) kitâb›ndan alarak, (Zimmî, din adam-
lar›na ve ilm sâhiblerine mahsûs olan cübbe ve sar›k gibi elbise giymeme-
li, kaba bezden, kad›nlar gibi, yakas› gö¤sü üzerinde antârî giymelidir) di-
yor. Âlimlerden ço¤una göre, önü aç›k ise antârî olmaz, manto olur. Bun-
lara göre, (Antâri, ya’nî kamîs), yakas› omuzlarda aç›k oland›r. (Câmi’ur-
rumûz)da, kad›n kefenini anlat›rken böyle demifldir. (Hidâye) kitâb›nda,
kamîs yerine Dir’ demekdedir. (Dir’) gö¤se kadar aç›kd›r. Kamîsin önü
omuza kadar aç›kd›r. Ço¤una göre ikisi birdir.

Bu fakîre göre, do¤rusu flöyle görünüyor ki, erkeklerin kad›n elbisesi giy-
meleri yasak oldu¤u için, kad›nlar›n önü aç›k antâri giydikleri yerde, erkek-
ler, kad›nlara benzememek için, yakas› kapal› giymelidirler. Mâverâ-ün-
nehrde ve Hindistânda kad›nlar, önü aç›k antâri giymekdedir. Erkeklerin, ya-
kas› kapal› giymeleri lâz›m olmakdad›r. Meyân fleyh Abdülhak-› Dehlevî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” dedi ki, (Ben Mekkede iken fleyh Nizâm-› Nar-
nûlînin talebesinden biri, yakas› kapal› antâri ile tavâf ediyordu. Arablardan
ço¤u, onun kad›n antârisi giymifl oldu¤unu görünce flafl›rd›lar). Görülüyor ki,
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âdete göre hem arablar do¤rudur, hem de Hindistân ve Mâverâ-ün-nehr er-
keklerinin giydikleri do¤rudur. Bekara sûresi yüzk›rksekizinci âyetinde me-
âlen, (Allahü teâlâ, herkesin yüzünü bir tarafa çevirir) buyuruldu. Önü
aç›k antâri giymek sünnet oldu¤u iyi bilinseydi, Hanefî âlimleri, zimmîlerin
böyle giymelerine izn vermezler, yaln›z din adamlar›n›n ve ilm sâhiblerinin
giymelerini bildirirlerdi. Bu elbisede kad›nlar baflda geldikleri için, erkek-
lerin elbiselerini kad›nlar›n elbiselerine benzetmemeleri uygun görülmüfldür.

Süâl 6: Bu yolun tâlibleri, bafllang›çda, tâm ehadiyyeti ar›yorlar. Keli-
me-i tevhîdi söylemek bunlara nas›l uygun olur? Çünki, tap›nacak birfley
yokdur derken, Ondan baflkalar› düflünülmekdedir.

Cevâb 6: Ondan baflkalar›n›n düflünülmesi, ehadiyyete ba¤lanmay› düzelt-
mek ve terbiye etmek içindir. Baflkalar›na tap›lam›yaca¤›n› söylemek, Ona
ba¤l› kalabilmek içindir. Yok etmek için baflkalar›n› düflünmek, bir varl›¤a
ba¤lanma¤a uygunsuz olmaz. Bir varl›¤a ba¤lanma¤a uygun olm›yan, baflka-
lar›na ba¤lanmakd›r. Yok etmek için, onlar› düflünmek de¤ildir. Bu ikisini bir-
birine kar›fld›rmamal›d›r. [Zikrin çeflidleri çokdur. Bunlardan çok fâidelisi,
(Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber
ve lillâhil hamd)d›r. Buna (Tekbîr-i teflrîk) denir. Her gün çok okumal›d›r.]

Süâl 7: Bu yolda yeni bafll›yanlar›n a¤›zlar› ile söyledikleri zikri, kalb-
leri de söylemekdedir. Kelime-i tevhîd ile zikr ederken, kalb de bunun hep-
sini söyliyor mu, söylemiyor mu? Kalb de hepsini söyliyorsa, (Lâ) derken
yukar›ya do¤ru, (‹lâhe) derken, sa¤a do¤ru söylemek nedendir?

Cevâb 7: E¤er kalb, (LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH) kelimesinin hepsini
söylerse, niçin bu kusûr olsun? (LÂ) derken, hayâli ile, göbekden yukar›
do¤ru söyler. (‹LÂHE) derken, yukardan [gö¤sün] sa¤›na do¤ru, (‹L-
LALLAH) derken sa¤dan kendine [ya’nî kalbe] do¤ru söyler. Yâhud, bu
kelimeleri, bu üç tarafa do¤ru hayâli ile götürür. A¤z› ile birfley söyle-
mez. Böylece, kalbin a¤›z ile birlikde olmas› flart› ortadan kalkar. Sizin bu
son iki süâliniz, Fahreddîn-i Râzînin flübhelerine benzemekdedir. ‹yi dü-
flünseydiniz, sorman›za hâcet kalmazd›.

EK: Son olarak, flunu da bildirelim ki, oradaki kardefllerimiz arka arka-
ya yazarak, Mîr [Muhammed Nu’mân “rahmetullahi teâlâ aleyh”] hazret-
lerinin bu günlerde talebeyle az çal›fld›¤›n›, ev yapd›rmakla u¤rafld›¤›n›, eli-
ne geçenleri ev yapma¤a harc etdi¤ini, talebenin, kendisinden fâidelene-
medi¤ini bildiriyorlar. Bunlar› öyle yazm›fllar ki, be¤enmedikleri, isteme-
dikleri anlafl›lmakdad›r.

‹yi biliniz ki, bu yola ba¤l› olanlar› be¤enmemek, öldürücü zehrdir. Bu
büyüklerin sözlerine, ifllerine karfl› gelmek, insan› sonsuz felâkete götürür.
Uçuruma sürükler, hele kendi rehberini be¤enmez, ona karfl› gelirse, üstâ-
d›n› incitirse, neye varaca¤›n› düflünmelidir! Bu büyüklere inanm›yanlar,
bunlar›n bereketlerine kavuflamaz. Bunlara karfl› gelenler, her zemân ziyân
eder, aldan›r. Rehberin “rahmetullahi teâlâ aleyh” her ifli, her sözü iyi ve
güzel görünmedikce, onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuflamaz. Eline
birfleyler geçerse, istidrâc olup, sonu y›k›m ve çöküntü olur. Üstâd›na afl›-
r› sevgisi ve ba¤l›l›¤› olmakla berâber, içinde ona karfl› k›l kadar bir be¤en-
memek bulunursa, bunu kendi için felâket, y›k›m bilmelidir. Onun üstün-
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lüklerinden hiçbirine kavuflam›yaca¤›n› anlamal›d›r.

Rehberin ifllerinden birini be¤enmezse ve bundan kendini kurtaramaz-
sa, karfl› gelmifl olm›yacak bir yol ile, kendisinden bunu sormal›, inanma-
m›fl görünmemelidir. Bu zemânda, do¤ru ile yanl›fl, iyi ile kötü birbirleri ile
kar›fl›kd›r. Rehberin ara s›ra, islâmiyyete uym›yan birfley yapd›¤›n› görür-
se, kendisi bunu yapmamal›, iyi gözle bakarak, islâmiyyete uygun görme-
¤e çal›flmal›, iyi taraf›n› aramal›d›r. ‹yi ve uygun yerini bulamazsa, bu be-
lâdan kurtulmak için, Allahü teâlâya yalvarmal›d›r. Üstâd›n›n bundan
kurtulmas› için, a¤l›yarak, düâ etmelidir. Üstâd›n›n mubâh olan birfleyi yap-
mas›ndan flübheye düflerse, bu flübheye k›ymet vermemelidir. Herfleyin sâ-
hibi olan Allahü teâlâ, mubâh fleyleri yasak etmemifl, be¤enmemezlik et-
memifl iken, baflkas›, kendili¤inden nas›l karfl› gelebilir. Çok yer vard›r ki,
birfleyin dahâ iyisini yapmamak, yapmakdan dahâ iyi olur. Hadîs-i flerîfde
“alâ sâhibihessalâtü vesselâm”, (Allahü teâlâ, azîmetle ifl yapmay› sevdi-
¤i gibi, ruhsatla yapmay› da sever) buyuruldu. Mîr hazretlerinin kabz hâ-
li, s›k›nt›l› hâli çok oldu¤u için, böyle zemânlar›nda, talebesi ile u¤raflama-
y›p da, birkaç mubâh iflle kendini avutmak isterse, buna karfl› durmak
do¤ru olur mu? Abdüllah-i Istahrî hazretleri, böyle zemânlar›nda, av kö-
pekleri ile birlikde, ormana ava giderdi. Büyüklerden birço¤u da, böyle ze-
mânlarda, simâ’ ve na¤me dinlemekle kendilerini avuturlard›. Do¤ru yol-
da olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinde gidenlere selâm olsun “aley-
hi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!

B‹R‹NC‹ ARÎZA
Merhûm büyük o¤lu Muhammed Sâd›k “aleyhirrahme” taraf›ndan yaz›-

lan birinci mektûb:

Kölelerinizin en afla¤›s› Muhammed Sâd›k, flerefli kap›n›za bildirir ki, bu-
radakilerin hâlleri, durumlar›, yüksek teveccühlerinizin yard›m› ile, çok
iyidir. Bedenlerimiz bir arada oldu¤u gibi, kalblerimiz de toparlanm›fl ola-
rak yaflamakday›z. Çok zemândan beri, hizmetcilerinizi düflünüyor ve ayr›-
l›k sebebi ile üzülüyorduk. Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› gün, meyân Bedreddîn ge-
lerek âfiyetde oldu¤unuzu bildirdi. Bizleri sonsuz sevindirdi. Râhatl›¤a ka-
vuflduk. Bunun için, Allahü teâlâya çok hamd olsun! Gönüllerimizin k›b-
lesi efendim! Hâf›z Burhâneddîn, Ramezân-› flerîfin onüçüncü gecesi
Kur’ân-› mecîdi hatm eyledi. Ondördüncü geceden beri, hâf›z Muhammed
Mûsâ bafllad›. Her gece befl cüz’ okuyor. Yar›n gece, ondokuzuncu gecesi
olup, hatm edecekdir. Ramezân-› mubârekin son onunda, hâf›z Behâeddîn
hatm edece¤ini söyledi. Hak teâlâ selâmet versin! Bir gece, terâvîh nemâ-
z›nda, hâf›z Kur’ân-› kerîm okuyordu. Çok nûrlu bir makâm göründü. San-
ki, Kur’ân-› kerîmin hakîkatinin makâm› idi. Her ne kadar, bunu söyliyemez-
sem de, hakîkat-i Muhammedînin “aleyhissalâtü vesselâm” bu makâm›n ic-
mâli, ortas› oldu¤u anlafl›ld›. Sanki, büyük bir denizi, bir destiye doldurdu-
lar. Bu makâm, Muhammed aleyhisselâm›n hakîkatinin tafsîli, yay›lm›fl›,
aç›lm›fl› idi. Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve Velîlerin “kuddise sirruhüm”
büyüklerinin ço¤u, yarad›l›fllar›ndaki gücleri kadar, bu makâmdan birer par-
ça pay alm›fllard›. Bizim Peygamberimizden “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesse-
lâm” baflkas›n›n, bu makâm›n bütününe kavufldu¤u anlafl›lmad›. Bu afla¤› kö-
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leye de bir pay verildi. Allahü teâlâ, yüksek teveccühlerinizin yard›m› ile, tâm
bir pay almak nasîb eylesin! fiu âna kadar, bu makâm, tâm aç›k görülmedi.
Bundan baflka zemânlar›m›zda, kendimizi toparlamakday›z. Bu yüce ayda,
çok bereket hâs›l oldu. Kardeflim Muhammed Sa’îdin hâlleri bir düzende git-
mekdedir. Zemânlar› zikr ile geçmekdedir. fiehrlerdekiler de, seve seve
geliyorlar. Bu fakîr, flimdiye kadar dört cüz’den çok ezberledim. Bayrama
kadar befl cüz’ ezberlemifl olaca¤›m› umuyorum. Köleniz.

‹K‹NC‹ ARÎZA
Kölelerinizin en afla¤›s› Muhammed Sâd›k, yüksek kap›n›za bildirir ki,

burada bulunanlar›n hâline flükrler olsun! Dileklerimizin kâ’besi olan
yüksek zât›n›z›n, hizmetcilerinizin ve sevdiklerinizin hepsi ile iyi olman›-
za düâ etmekdeyiz. Bütün dile¤imiz, ancak budur. Bafl›m›z›n tâc› olan
mektûbunuz, de¤eri ölçülemez olan yaz›lar›n›z, ‹smâ’îl eli ile bizleri fleref-
lendirdi. Okumakla çok sevindik. Hak sübhânehu ve teâlâ, âlemlerin k›b-
lesinin ihsân gölgesini, bütün müslimânlar›n üzerinden eksik eylemesin!
Ümmî olan Peygamberleri ve Onun temiz olan Âli hurmetine bu düâm›z›
kabûl buyursun “aleyhi ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslî-
mâti ekmelühâ”! Ey, gönüllerin k›blesi! Hâllerimin y›k›lmakda oldu¤unu
nas›l bildireyim? Çirkin ifllerimden ve geçmifldeki ve flimdiki iyi hâllerin el-
den ç›kmas›ndan dolay› âh etmekden baflka bir iflim yokdur. Hiçbir zemâ-
n›n ve ân›n, Onun be¤enmedi¤i bir hâlde geçmemesini istiyorum. Fekat, bu
ni’met ele geçmiyor. Tek ümmîdim, yüksek kap›n›z›n hizmetcilerinin tevec-
cühlerinin yard›m›na kavuflmakd›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Büyük ihsân, kerîmlere güc gelmez!

Allahü teâlâya hamd olsun, flükr olsun ki, k›ymetli teveccühlerinizin yar-
d›m› ile, bu âna kadar, emr buyurulan yolda çal›fl›rken, az bir gevfleklik hiç
olmad›. Hergün ilerleyifl ve art›fl umuyoruz. Sabâh, ö¤le ve ikindi nemâz-
lar›ndan sonra toplan›yoruz. Hâf›z Behâeddîn, zemân bulunca, Kur’ân-› ke-
rîm de okuyor. Bu fakîr, ara s›ra (Kabz) oluyorum. Sonra (Bast) hâs›l olu-
yor, aç›l›yorum. Kabz, bast, teveccüh, zevk ve sükûn ve benzerleri, yaln›z
bedende hâs›l olmakdad›r. Bedenden baflka yere bulaflm›yorlar. Alt› latî-
fe, ne teveccüh ediyorlar, ne de gâfildirler. Teveccüh ederlerse, teveccüh-
leri, ilm-i huzûrî gibidir. Hattâ, tâm öyledir. Teveccüh, zevk ve benzerleri-
nin hepsini z›llerin içinde bilmekdedir. Z›lden d›flarda bulmamakdad›r.
Latîfeler, önce beden ile kar›fl›k idi. Kalb gözü, bedenden baflka birfley gör-
müyordu. Böyle oldu¤u, çok sevinçli olan huzûrunuzda da bildirilmifldi. fiim-
di, bedenden ayr› bulunmakdad›r. Bu makâm›, (Bekâ makâm›) olarak bil-
mekdedir. Bekâdan sonra, latîfelerde yine bir Fenâ hâs›l oldu. Bekâdan son-
ra olan bu Fenâ hâs›l olmad›kca, iflin temâm olam›yaca¤› anlafl›ld›. Birkaç
günden beri yine (Kabz hâli) vard›r. Sevindirici hâller pekaz olmakdad›r.
Bakal›m ne olacak. fiu âna kadar bu âleme hiç teveccüh olunmad›. Hâlle-
ri bildirmek lâz›m oldu¤u için, birkaç kelime ile arz etme¤e kalk›fl›ld›. Ey
gönüllerin k›blesi! Bu fakîr, hemen hemen her gece, hazretinizi rü’yâda gör-
mekle flereflenmekdeyim. Bundan dahâ çok ne yazay›m. Dahâ çok yazmak,
resmî fleyler eklemek olur. Köleniz.
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ÜÇÜNCÜ ARÎZA
Kölelerinizin en afla¤›s› olan Muhammed Sâd›k, yüksek kap›n›za sunar

ki, bu afla¤› kul, çok zemândan beri (Kabz) hâlinde olup, çok s›k›l›yordum.
Sonunda, Allahü teâlâya çok flükrler olsun, ancak yüksek teveccühünüzün
yard›m› ile, büyük bir (Bast), gönül aç›kl›¤› ihsân olundu. Bu s›k›nt›s›z hâl-
de iken, önceleri bu kimsenin yapd›¤› zikr ve teveccüh ve herfley, flimdi Onun
“teâlâ ve tekaddese” taraf›ndan yap›lmakdad›r. Kendinde, bunlar› alabil-
mekden baflka, birfley bulamamakdad›r. Üzerine günefl ›fl›nlar› gelen ayna
gibidir. Bu ›fl›klar›n do¤mas› ile, bedendeki ve latîfelerdeki bütün karan-
l›klar ve bulan›kl›klar yan›p temizlendi. Bunlar›n hepsinde nûr ve bereket
hâs›l oldu. (fierh-› sadr) oldu. Kalb geniflledi. Bedenin hepsi nûr olup, rû-
hun ve s›rr›n eski parlakl›klar›ndan dahâ çok ›fl›k saçd›. Latîfeler aras›nda,
en kâmil tecellî kalb üzerine oldu. Kalbe bak›p, içinde baflka bir kalb gö-
rüldü. Buna da tecellî vard›. Bu kalbin kalbine bak›nca bunun içinde de, bafl-
ka bir kalb göründü. Buna da tecellî vard›. Böylece, sonsuz olarak, her kal-
bin içinde, baflka bir kalb vard›. fiimdi bunlar›n bir kalbde sona erdikleri
san›l›yor. Fekat böyle oldu¤u iyi anlafl›lamamakdad›r. fiimdiki hâlin yan›n-
da, eski hâllerin ancak bir özenilecek fley olmad›¤› anlafl›ld›. Bu makâm›n
ismi biliniyordu. Edebe uygun olmaz korkusu ile yaz›lmad›. Ey gönlümün
k›blesi “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”! Bütün bunlar, temiz teveccühü-
nüzün sebeb oldu¤u ihsânlardan birer zerredir. Fârisî beyt tercemesi:

Vücûdümün her zerresi dile gelse de;
fiükrünün binde birini yapamam yine!

Hazretinizin selâmeti ve yüksek kap›n›zda hizmetcilik edenlere kat›la-
bilmek için olan isteklerimizi nas›l aç›kl›yay›m, nas›l yazabileyim? Gece gün-
düz ve belki her ân, bu yüksek arzûmuza ve çok k›ymetli iste¤imize kavufl-
duracak olan, güzel vaktin ve tatl› sâatin ne zemân gelece¤ini düflünüyo-
ruz. Fikrimizde, gönlümüzde, bu istekden, bu dilekden baflka, hiçbir düflün-
ce yokdur. Hak sübhânehu ve teâlâ, en güzel fleklde ve en uygun yol ile, bu
büyük ni’mete kavufldursun! Sevgili Peygamberi ve Onun temiz Âli hurme-
tine düâm›z› kabûl buyursun “aleyhi ve alâ Âlihi minessalevâti etemmühâ
ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Âmîn. Köleniz.

Muhammed Sâd›k

Bu hâllerin, zevklerin, tercümân› Mektûbât,
kitâb›d›r ki, ondan neflr oluyor füyûzât.

‹lâhî nûrlar ondan yay›l›yor cihâna,
her ne müflkilin varsa, yaln›z sen baflvur ona.

Onu çok oku dostum, bak nûrla dolacaks›n,
bizzat musannifinden, feyizyâb olacaks›n.

öyle kitâbd›r ki o, misli islâmiyyetde,
ne mâzîde yaz›lm›fl, ne yaz›l›r âtîde.

Kur’ândan, hadîslerden sonra gelir bu kitâb,
herkese var içinde, kendine göre hitâb.
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‹lm, ihlâs menba’›, hârikalar diyâr›,
onda bulur arayan, efli olm›yan yâr›.

Kayyûm-i âlem[1] diyor, her mektûbu babam›n,
bir deryâ-y› muhîtdir, sonu görünmez ân›n.

Tarîkat ve islâmiyyet, vasl olmufldur burada,
Se’âdet menba›d›r, dünyâda ve ukbâda.

Budur Tabîb-i hâz›k, budur her derde devâ,
budur kalblere flifâ, budur rûhlara g›dâ.

Budur Hakk›n sevdi¤i, sevgililerin sözü,
budur islâm›n asl›, hem de irfân›n özü.

Budur Evliyâlar›n, çeflid çeflid lisân›,
Ehl-i sünnet yolunun, gâyet aç›k beyân›!

Aflkla yanan tâlibe, en iyi haber budur,
bilinmiyen yollarda, sâlike rehber budur.

Gece gündüz dâimâ, oku bu Mektûbât›,
gayret et duymak için, o lezzeti, o tad›.

Oku, gülen gözlerin yafl doluncaya kadar,
oku, hakîkî aflka, kavufluncaya kadar.

Oku, elbet o güzel, birgün rû-nümâ olur,
muhabbetle okuyan mâsivâdan kurtulur.

Sâatlerce, günlerce, hep onunla meflgûl ol,
bu sözler te’sîriyle, aç›l›r kalbe bir yol.

Bir kalb ki, meflgûl olur, bu ma’nâyla her zemân,
elbet imdâda gelir, birgün bunlar› yazan.

_________________

TEVHÎD DÜÂSI

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ
Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erha-
merrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve
li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâ-
tî 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 li kâffetil mü’minîne
vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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[1] Kayyûm-i âlem, Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleridir.


