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Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahü teâlâya ibtidâ ve intihâda, ya’nî dünyâ ve âh›retde, her zemân hamd ederim. Habîbi Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Onun temiz ve yüksek Âline salât ve
selâm ederim.
Bundan sonra derim ki, bu ﬂerefli risâle, latîf ve tadl›
iﬂâretlerden, ince ve yüksek s›rlardan bahs eder. Müellifi,
büyüklerin imâm›, ya’nî bütün mahlûkât üzerine Allahü teâlân›n hücceti, aktâb ve evtâd›n önderi, ebdâl ve efrâd›n
gönüllerinin k›blesi, Kur’ân-› kerîmden ibâret olan Seb’ülmesânînin kâﬂifi bulunan Müceddid-i elf-i sânî, Üveysi-i
Rahmânî, ârif-i Rabbânî, islâm›n ve müslimânlar›n ﬂeyhi,
ﬂeyhimiz ve imâm›m›z, mezhebi Hanefî, tarîkati Nakﬂibendî, nesebi Fârûkî ﬁeyh Ahmed hazretlerinin “kuddise
sirruh” eseridir. Hidâyetinin güneﬂleri hiç batmas›n ve insanlar feyzinden k›yâmete kadar fâidelensin. Bunun için
yaln›z Allahü teâlâdan yard›m isteriz ve yaln›z Ona güveniriz.
1. FIKRA: Bu fakîrin kalbine bu yolun hevesi düﬂünce,
Allahü teâlân›n inâyet ve ihsân› onu, Nakﬂibendî Hâcelerinin “kaddesallahü esrârehüm” hânedân›n›n halîfelerinden
birinin sohbetine eriﬂdirdi. Ondan bu büyükler yolunu al›p,
o azîzin sohbetine devâm etdi. Ondan hiç ayr›lmad›. O büyü¤ün [Hâce Muhammed Bâkibillah hazretlerinin] teveccühünün bereketi ile, istihlâk bak›m›ndan kayyûmluk s›fat›na
eriﬂen hâcegân›n yüksek cezbesi kendisinde hâs›l oldu.
Ayr›ca, bidâyetinde nihâyetin hâlleri münderic olan yoldan
da bir parça nasîbi oldu. Bu cezbe ile hâllendikden sonra,
iﬂi ve mu’âmelesi sülûkde karar k›ld›. Bu yolu hazret-i Alînin
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“kerremallahü vecheh” rûhâniyyetlerinin terbiyesi ile sonuna kadar kat’ etdi. Ya’nî Onun Rabbi olan ismin yard›m› ile
gitdi. O ismden kâbiliyyet-i ûlâ [ilk kâbiliyyet] –ki, buna Hakîkat-i Muhammediyye denir– “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vetteh›yye” hazret-i Hâce Nakﬂibendin “kaddesallahü
teâlâ sirreh” rûhâniyyetinin yard›m› ile yükseldi. Oradan,
hazret-i Fârûkun “rad›yallahü anh” rûhâniyyetlerinin vâs›tas› ile, o kâbiliyyetin üstüne ç›kmak ele geçdi. Oradan da, o
kâbiliyyetin üzerinde bulunan ve onun tafsîli gibi bulunan
makâma –ki O makâm aktâb-› Muhammediyye makâm›d›r–
Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinin rûhâniyyetlerinin terbiyesi ile ulaﬂd›. Bu makâma kavuﬂma
zemân›nda, Hâce Nakﬂibend hazretlerinin “kaddesallahü
teâlâ esrârehümâ” halîfesi olup, irﬂâd kutbu bulunan Alâeddîn Attâr hazretlerinin rûhâniyyetlerinden de o derviﬂe bir
nev’ yard›m ulaﬂd›. Aktâb›n, ya’nî irﬂâd kutublar›n›n nihâyeti bu makâma kadard›r. Z›l dâiresi de bu makâmda sona
erer. Bundan sonra ya tam asld›r, yâhud z›lle kar›ﬂ›k asld›r.
Efrâd ismini alan büyük evliyâ bu devlete kavuﬂmakla ﬂereflenirler. Kutublardan ba’z›s› da, efrâdla sohbet netîcesinde, asl ile z›ll›n kar›ﬂ›k oldu¤u makâma kadar yükselip, bu
kar›ﬂ›k asla bakar. Fekat tam asla kavuﬂmak, yâhud ona
nazar etmek, derecelerine göre, efrâda mahsûsdur. Bu Allahü teâlân›n büyük ihsân›d›r. Diledi¤ine verir. O, büyük ihsân sâhibidir.
Bu derviﬂe kutubluk hil’at› [büyük makâm›], kutublar›n
makâm› olan dereceye kavuﬂdukdan sonra, din ve dünyân›n Efendisi “aleyhissalevâtü vet-teslîmât-ül-mübârekâtü
vet-teh›yyâtü-t-tâmiyât” taraf›ndan ihsân edildi. Böylece bu
fakîri bu makâmla ﬂereflendirdiler.
Bundan sonra, Allahü teâlân›n inâyet ve ihsânlar› yine
onun hâlini kaplay›p, bulundu¤u bu makâmdan dahâ yukar›ya yöneldi. Bir def’ada aslla kar›ﬂ›k olan makâma ulaﬂd› ve o makâmda bir nev’î fenâ ve bekâ ele geçdi. Geçmiﬂ
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oldu¤u makâmlarda da böyle olmuﬂdu. Aslla z›ll›n kar›ﬂ›k
oldu¤u bu makâmdan da ileri geçirip, asla âid makâmlarla
ﬂereflendirip, asl›n asl›na kavuﬂdurdular. Asl makâmlar›nda
yükselme olan bu son urûc, ya’nî ilerleme ve yükselmede
Gavs-› a’zam Muhyiddîn ﬂeyh Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin “kaddesallahü teâlâ sirreh-ül-akdes” rûhâniyyetlerinden yard›m geldi ve tasarruf kuvveti ile, o makâmlardan
geçirip, asl-ül asla eriﬂdirdiler ve o makâmdan tekrâr âleme döndürdüler. Nitekim bu geri döndürme iﬂi, her makâmda olmuﬂ idi.
Bu fakîre, son yükselmenin kendisine mahsûs oldu¤u
ferdiyyet nisbetinin mayas›, yüksek babas›ndan hâs›l olmuﬂ, yüksek babas› da, bu makâm›, kuvvetli cezbe ve
meﬂhûr hârikalar sâhibi bir azîzden elde etmiﬂdi. Lâkin bu
fakîr, basîretinin [kalb gözü ile görmesinin] za’îfli¤i ve o nisbetin ortaya ç›kmas›n›n azl›¤› sebebiyle sülûk konaklar›n›
aﬂmadan, onu kendinde bulamad› ve asla bundan hiç haberi olmad›.
O derviﬂ, nâfile ibâdetlerde, bilhâssa nâfile nemâzlarda, babas›ndan çok yard›m gördü. Yüksek babas› ise bu
se’âdete Çeﬂtî yolunda bulunan ﬂeyhi vâs›tas› ile kavuﬂmuﬂdu.
O derviﬂin [ya’nî imâm-› Rabbânî hazretlerinin] ledünnî
ilmlerle ﬂereflenmesinde H›z›r›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü ves-selâmü vet-teh›yye” rûhâniyyetinin yard›mlar› oldu. Fekat bu hâl kutublara âid makâmdan geçmedi¤i zemân süresince idi. O makâmdan geçdikden ve yüksek makâmlarda terakkiye kavuﬂdukdan sonra ilmin al›nmas› kendi hakîkatinden olmakda, kendinde, kendiyle ve kendinden
bulmakdad›r. Zîrâ baﬂkas›n›n araya girme¤e mecâli kalmam›ﬂd›r.
O derviﬂe, seyr-i anillahi billah diye tâbir olunan nüzûl,
ya’nî iniﬂ ve geriye dönüﬂ zemân›nda, di¤er silsilelerdeki
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meﬂây›h›n makâmlar›ndan geçmek de elverdi ve her makâmdan büyük pay ald› ve geçdi¤i makâmlardaki meﬂây›h
onun iﬂi ve mu’âmelesine yard›mc› oldular ve kendi nisbetlerinin hülâsâlar›n›, öz ve esâslar›n› ona verdiler. ‹lk önce
Çeﬂtî büyüklerinin makâm›ndan geçirildi ve o makâmdan
büyük haz ve nasîb ald›. Çeﬂtî tarîkatindeki büyük meﬂây›h
aras›ndan, Hâce Kutbüddîn Bahtiyârî hazretlerinin rûhâniyyeti di¤erlerinden önce yard›mda bulundu ve gerçekden
kendileri o makâmda büyük ﬂân sâhibi olup, o makâm›n reîsidirler.
Bundan sonra Kübrevî tarîkati büyüklerinin makâmlar›ndan geçmek vâk›’ oldu. Bu iki makâm urûc, ya’nî yükselme bak›m›ndan berâberdir. Lâkin bu makâm, yukar›dan
iniﬂ, ya’nî geriye dönüﬂ vaktinde, o ana caddenin sa¤›nda
bulunmakdad›r. Birinci makâm ise, o s›rât-› müstekîmin solundad›r. Bu ana cadde öyle bir yoldur ki, irﬂâd kutublar›n›n büyüklerinden ba’z›s› o yoldan ferdiyyet makâm›na
ulaﬂ›rlar ve nihâyet-ün-nihâyeye kavuﬂurlar. Efrâd-› tenhâ,
yaln›z olan efrâd›n ayr› bir yolu vard›r ki, kutubluk olmadan
o yoldan geçilemez. Bu makâm s›fatlar makâm› ile bu ana
cadde aras›nda bulunmakdad›r. Sanki o, bu iki makâm
aras›nda geçitdir ve her iki tarafdan nasîb almakdad›r. Birinci makâm ise, o ana caddenin bir baﬂka taraf›nda bulunmakda olup, s›fatlar ile münâsebeti azd›r.
Dahâ sonra, ﬂeyh ﬁihâbüddînin reîsi bulundu¤u, Sühreverdî büyüklerinin makâmlar›ndan geçildi. Bu makâm
sünnete uymak nûrlar› ile parlamakdad›r. “Alâ masdarihessalâtü vesselâmü vet-teh›yye.” Ayn› zemânda fevk-ul fevk
müﬂâhedesinin ayd›nl›¤› ile süslenmiﬂdir. ‹bâdetler bu makâm› elde etmekde yard›mc›d›r. Nâfile ibâdetlerle meﬂgûl
olan ba’z› yetiﬂmemiﬂ, olgunlaﬂmam›ﬂ sâlikler, nâfile ibâdetlere ülfetle, o makâma münâsebetleri sebebiyle, o makâmdan bir pay alm›ﬂlard›r. Nâfile ibâdetler, asâleten, ya’nî
do¤rudan do¤ruya o makâmla münâsebetdedir. Di¤erleri–6–

nin, mübtedî olsun, müntehî olsun, ya’nî yolun baﬂ›nda bulunsun veyâ sonunda bulunsun vâs›tal›, ya’nî dolayl› olarak
o makâmla münâsebetleri vard›r. [Burada vâs›ta yine nâfilelerdir.] O makâm çok parlakd›r. Bu makâmda müﬂâhede
edilen nûrâniyyet, di¤er makâmlarda azd›r. Bu makâmdaki meﬂây›h, sünnet-i seniyyeye ittiba’ ile, büyük ﬂân ve
yüksek mertebede bulunmakdad›r. Kendileri gibi olanlardan husûsî özellikleri ile apayr› bir imtiyâzla ayr›lmakdad›rlar. Onlara bu makâmda müyesser olanlar, baﬂka makâmlarda, yükselme bak›m›ndan dahâ üstün olsa da, ele geçmez.
Ondan sonra cezbe makâm›na indirdiler. Bu makâm,
hesâbs›z cezbe makâmlar›n› câmi’dir. Oradan da aﬂa¤› indirdiler. Geriye dönüﬂ, ya’nî yükseldikden sonra tekrâr inme makâmlar›n›n sonu, hakîkat-i câmi’a denilen kalb makâm›d›r. ‹nsanlar› irﬂâd etme ve kemâle getirme bu makâma inme¤e ba¤l›d›r. Bu fakîri bu makâma indirdiler. Bu makâma iyice yerleﬂmeden tekrâr bir urûc, yükselme vâk›’ oldu. O zemân asl› da, z›l gibi geride b›rakd›. Kalb makâm›nda vâk›’ olan bu urûc sebebiyle temkîne kavuﬂdu. Vesselâm.
2. FIKRA: Ferdiyyet kemâlât›n› da kendinde bulunduran bir irﬂâd kutbunun vücûdu [varl›¤›] çok azîzdir. Bir çok
asrlardan ve hesâb› zor zemânlardan sonra ancak böyle bir
cevher zuhûr eder ve karanl›k âlem onun nûrû zuhûruyla
ayd›nlan›r. Onun irﬂâd ve hidâyet nûru bütün âlemi içine
al›r. Arﬂ›n tepesinden dünyân›n merkezine kadar, kimde
rüﬂd, hidâyet, îmân ve mârifet hâs›l olursa, onun vâs›tas›yla olur ve ondan istifâde olunur. Onun tavassutu olmadan
hiç kimse bu devlet ve ni’metlere kavuﬂamaz. Onun hidâyet nûru dünyây› kuﬂatan okyânus gibi, bütün âlemi içine
alm›ﬂd›r. O deniz donmuﬂ gibi olup, aslâ hareket etmez. O
büyü¤e müteveccih olan bir ﬂahs, ona ihlâsla ba¤l› ise, yâhud o büyük bir tâlibin hâline teveccüh ederse, iﬂte bu te–7–

veccüh esnâs›nda, tâlibin kalbinde sanki bir pencere aç›l›r
ve o yoldan, teveccüh ve ihlâs› mikdâr›nca, o deryâdan içer
içer ve kanar. Bunun gibi, Allahü teâlân›n zikrine müteveccih olan bir kimse, o azîze hiç teveccüh etmese, ammâ onu
inkâr›ndan de¤il, tan›mad›¤› için böyle yapsa, ayn› istifâde
onda da hâs›l olur. Lâkin birincisinde olan istifâde bundan
dahâ fazlad›r.
Fekat bir kimse o azîzi inkâr etse, onun büyüklü¤ünü
kabûllenmese, yâhud o büyük zât, ondan incinse, her ne
kadar Allahü teâlân›n zikri ile meﬂgûl olsa da, rüﬂd ve hidâyetin hakîkatinden mahrûmdur. Ona feyz gelmesine onun
inkar› sed ve sebeb olmakdad›r. Yoksa o azîz, onun istifâde etmemesini ve onun zarar görmesini istememekdedir.
Hidâyetin hakîkati ondan uzaklaﬂm›ﬂd›r. E¤er rüﬂd varsa,
sûret ve ﬂekldedir. Ma’nâs›z sûretin ise fâidesi pek azd›r.
O azîze karﬂ› ihlâs ve muhabbet üzere olanlar, her ne
kadar yukar›da bildirilen teveccüh ve zikr-i ilâhî ile meﬂgûl
olmasalar da, s›rf muhabbetleri sebebi ile, rüﬂd ve hidâyet
nûruna kavuﬂurlar. Hidâyet üzre olanlara selâm olsun!
3. FIKRA: Bu fakîre ilk aç›lan kap›, bulmak zevk› olup,
bulman›n kendisi de¤ildi. ‹kinci hâlde ise, bulmak ele geçdi
ve bulmak zevk› gitdi. Üçüncüsünde ise, bulmak da, bulmak zevk› gibi yok oldu. ‹kinci hâl, kemâl ve vilâyet-i hâssa
derecesine kavuﬂma hâlidir. Üçüncü makâm ise, tekmîl [tâlibleri kemâle getirme] ve insanlar› Hakka da’vet için geriye
dönüﬂ makâm›d›r. Önceki hâl, sâdece cezbe bak›m›ndan
kemâldir. Buna sülûk de eklenir ve temâm olursa, önce
ikinci, ard›ndan üçüncü hâl hâs›l olur. Sülûk yapmam›ﬂ bir
meczûb ikinci ve üçüncü hâle kavuﬂamaz. Kâmil ve mükemmil olan bir mürﬂid, cezbesi sülûkünden önce oland›r.
Ondan sonra sülûkü cezbesinden önce olan gelir. Bu ikisinden maadas› aslâ kâmil ve mükemmil de¤ildir. Vessalâtü
ves-selâmü alâ hayr-il beﬂeri Seyyidinâ Muhammedin ve
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âlih-il ethar.
4. FIKRA: Bu fakîr, Rebi’ül-evvel ay›n›n sonlar›nda, bu
büyük hânedân›n [Nakﬂibendî büyükleri silsilesinin] halîfelerinden bir azîzin hizmet ve sohbeti ile ﬂereflendi ve bu büyükler yolunu ondan ald›. Ayn› senenin Receb ay›n›n ortalar›nda, sonda olan hâllerin baﬂlang›ca yerleﬂdirilmiﬂ bulundu¤u nakﬂibendî huzûruna kavuﬂdu. O azîz, “Nakﬂibendî
nisbeti, bu huzûrdan ibâretdir” buyurdu.
On tam sene ve bir kaç ay sonra Zilkâde ay›n›n ilk yar›s›nda, baﬂlang›ç ve ortalarda bir nice perdeler arkas›nda
bidâyete yerleﬂmiﬂ olan nihâyet, önündeki perdeleri y›rtd›
ve gerçek yüzünü gösterdi. Hiç lekesiz ve engelsiz ve perdesiz ortaya ç›kd›. O zemân anlaﬂ›ld› ki, baﬂlang›cda bu ismin sûreti, görüntüsü, o vücûdun bir karalt›s› ve bu müsemmâdan bir ism var idi. Aralar›ndaki fark çok büyükdür.
‹ﬂin hakîkati burada ortaya ç›kd›. Mu’âmelenin s›rr› burada
âﬂikâr oldu. Tatmayan anl›yamaz. Vessalâtü ves-selâmü
alâ Seyyid-il en’âm ve âlih-il kirâm ve eshâbihil-izâm.
5. FIKRA: (O hâlde Rabbinin ni’metlerini dile getir)
âyet-i kerîmesi mûcibince derim ki: Bu fakîr bir gün kendini sevenlerle birlikde halkada oturuyordum. Kendi harâbl›¤›ma, perîﬂânl›¤›ma bakd›m. Bu bak›ﬂ›m o kadar kuvvetlendi ki, kendimi bu duruma [insanlar› irﬂâd ve hidâyete da’vete] münâsebetsiz buldum. Bu esnâda, (Allah için tevâzu’
edeni, Allah yükseltir) hadîs-i ﬂerîfi ma’nâs›nca, hakîkatden uzak bu kulu mezellet [aﬂa¤›l›k] topra¤›ndan kald›rd›lar
ve kalbine ﬂöyle seslendiler: “Seni ve k›yâmete kadar, bana kavuﬂmak için seni vâs›tal› ve vâs›tas›z tevessül edenleri magfiret eyledim.” Bir yanl›ﬂl›k olmas›n diye de tekrar etdiler. Bu, hayâl, zan cinsinden olan ve ﬂübhe taﬂ›yan bir söz
de¤il, hakîkat ve vâk›’ad›r. Bunun için Allahü teâlâya say›s›z
hamd ve senâ, en temiz tesbîh ve teh›yyeler olsun. Rabbimizin be¤endi¤i derecede medhler ve senâlar olsun. Ves–9–

salâtü ves-selâmü alâ Resûlihi seyyidinâ Muhammedin ve
Âlihi kemâ yahrâ.
Bundan sonra ilhâm ile bildirilen bu ma’nâl› sözü, herkese duyurmam› emr buyurdular. Beyt:
Kocakar› kap›s›na gelirse bir pâdiﬂâh,
A¤am, b›y›¤›n burup, etme gizli gizli âh!
(Muhakkak ki, Rabbinin magfireti çok geniﬂdir)
âyet-i kerîmedir.
6. FIKRA: Seyr-i ilallah, Allahü teâlân›n ismlerinden sâlikin mebde-i teayyünü bulunan isme kadar olan seyrinden
ilerlemesinden ibâretdir. Seyr-i fillah ise, o ismde ilerlemek
demekdir. Bu seyr, esmâ, s›fat, ﬂuûn ve i’tibârâtdan mücerred olmak i’tibâriyle zât-› ehadiyyete kadar devâm eder. Bu
tefsîr, ya’nî yapd›¤›m›z bu aç›klama, ALLAH mubârek isminden murâd, bütün ism ve s›fatlar› kendinde bulunduran
vücûb mertebesinde tutuldu¤u takdîrdedir. Ammâ ALLAH
mubârek isminden murâd, zât-› baht [s›rf zât-› ilâhî] ise, o
zemân seyr-i fillah, bildirilmiﬂ olan bu ma’nâ ile, seyr-i ilallaha dâhil olur ve bu durumda seyr-i fillah hiç bir zemân ele
geçmez. Çünki zât-› bahtdaki seyr nihâyetün-nihâye noktas›nda tasavvur olunamaz. Zîrâ o noktaya kavuﬂdukdan
sonra, orada hiç duraklamadan geri âleme dönülür. Bu geri dönüﬂe Sey-i anillahi billah denir. Bu anlatd›¤›m›z öyle
bir ma’rifetdir ki, nihâyet-ün-nihâyeye kavuﬂanlara mahsûsdur. Bu fakîrden baﬂka, Evliyâdan hiç kimse bu ma’rifetden bahs etmemiﬂdir. Âyet-i kerîmede, (Allah, dilediklerini kendine seçer) buyuruldu. Velhamdü lillahi Rabb-il
âlemîn, vessalâtü ves-selâmü alâ Seyyid-il mürselîne Muhammedin ve âlihi ecma’în.
7. FIKRA: Vilâyet kemâlleri, ya’nî evliyâ mertebeleri çeﬂid çeﬂiddir. Bir k›sm›n›n vilâyet derecelerinden nasîbi bir
derece olur. Bir baﬂka k›sm›n›n isti’dâd› iki derece, ba’z›la– 10 –

r›n›n üç derece, ba’z›lar›n›n kâbiliyyeti dört derece olur. Kiminin de isti’dâd› beﬂ derece olur. Bunlar çok azd›r. Bu beﬂ
dereceden birinci derecenin hâs›l olmas›, fi’llerin tecellîsine,
ikinci derece s›fatlar›n tecellîsine ve son üç derece, mertebelerine göre zât›n tecellîlerine ba¤l›d›r. Bu fakîrin sohbetinde bulunanlar›n ço¤u, bu derecelerden üçüncü derecede
bulunmakdad›r. Az› da dördüncü derecede, pek az› ise, evliyâl›k derecelerinin nihâyeti olan beﬂinci derecededir. Bu
fakîre göre kemâl, ya’nî vilâyetdeki olgunluk derecesi, bu
derecelerin ötesindedir. Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” zemân›ndan sonra bu kemâl kimsede görülmemiﬂdir. Bu mertebe, cezbe ve sülûkün çok üstündedir.
‹leride inﬂâallahü teâlâ bu kemâl hazret-i Mehdîde zuhûr
edecekdir. Vessalâtü vesselâmü alâ hayr-il beriyye!
8. FIKRA: Nihâyet-ün-nihâyeye kavuﬂmuﬂ olanlar, geriye dönüﬂde de en aﬂa¤› mertebeye inerler. Nihâyet-ün-nihâyeye kavuﬂmuﬂ olman›n alâmeti, iﬂte bu en aﬂa¤› mertebeye inmekdir. Geriye dönüﬂ ve iniﬂ, bu ﬂeklde olunca, geriye dönen ve ç›kd›¤› gibi en aﬂa¤› mertebeye inen, temâmen sebebler âlemine müteveccih olur. Onun bir k›sm› Hak
sübhânehuya, bir k›sm› ise insanlara müteveccih [yönelmiﬂ,
yüzünü çevirmiﬂ] de¤ildir. Zîrâ bu hâlde bulunmak, nihâyetün-nihâyeye [sonun sonuna] kavuﬂmaman›n alâmetidir ve
böyle olan en aﬂa¤› mertebeye inemez.
Ya’nî demek istiyoruz ki, mü’minin mi’râc› olan nemâz
k›lma esnâs›nda geriye dönmüﬂ velînin latîfeleri [kalb, rûh,
s›r, hafî ve ahfa ve nefs]inin Allahü teâlâya husûsî teveccühü hâs›l olur ve nemâz bitinceye kadar devâm eder. Nemâzdan sonra, yine bütün varl›¤›yla insanlara döner. Lâkin
farz ve sünnetleri edâ ederken, alt› latîfe Allahü teâlâya müteveccih olur. Nâfile nemâz esnâs›nda ise, yaln›z latîfelerin
en latîf olan› ile müteveccih olmakdad›r. (Allahü teâlâ ile
öyle zemânlar›m oluyor ki...) hadîs-i ﬂerîfi, herhâlde bu
husûsî vakte iﬂâretdir ki, bu da nemâza mahsûsdur. Bu iﬂâ– 11 –

rete bizi yaklaﬂd›ran delîl de, (Gözümün ›ﬂ›¤› [bütün
neﬂ’em] nemâzdad›r) hadîs-i ﬂerîfidir. Bu karîneye [ipucuna] ekleyece¤imiz iki iﬂâret dahâ vard›r ki, bunlar da sahîh
keﬂf ve sarîh ilhâmd›r. Bu ma’rifet bu fakîre mahsûs ma’rifetlerdendir. Meﬂây›h bu kemâli, iki teveccüh aras›n› birleﬂdirmede bilmiﬂlerdir. Her ﬂeyin en do¤rusunu Allahü teâlâ
bilir. Vesselâmü alâ menittebe’al-hüdâ veltezeme mütâbe’at-el Mustafâ aleyhi ve alâ âlihis-salevâtü vet-teslimâtü
etemmühâ ve ekmelühâ.
9. FIKRA: Meﬂây›h [büyük tesavvuf âlimleri] buyurmuﬂlard›r ki, Evliyân›n, vilâyet mertebesine kavuﬂdukdan sonraki müﬂâhedesi enfüsdedir. Seyr-i ilallahda yolda ilerlerken
hâs›l olan âfâk›n müﬂâhedesi mu’teber de¤ildir. Bu fakîre
keﬂf olunan ise, dahâ baﬂka olup, onda nefsdeki [kendindeki] müﬂâhede de, âfâkdaki [d›ﬂar›daki] müﬂâhede gibi
mu’teber de¤ildir. O müﬂâhede Hak teâlân›n gerçek müﬂâhedesi de¤ildir. Hak teâlâ bîçûn ve bîçigûnedir [Nas›l ve ne
hâlde oldu¤u bilinemez]. Çün [ta’rîf edilen] aynas›na s›¤maz; bu ayna ister âfak, ister enfüsde olsun.
Allahü teâlâ, âlemin ne içindedir, ne d›ﬂ›ndad›r. Ne âleme bitiﬂikdir, ne de ondan ayr›d›r. Allahü teâlây› müﬂâhede
ve rü’yet de, ne âlemin içindedir, ne de d›ﬂ›ndad›r. Ne âleme bitiﬂikdir, ne de âlemden ayr›d›r. Bunun içindir ki, âh›retdeki rü’yete, ya’nî Cennetde Allahü teâlây› görme¤e, nas›l
olaca¤› bilinmiyen bir görmedir demiﬂlerdir. Bu akl ve düﬂünce ile anlaﬂ›lamaz. Dünyâda bu s›rr› seçilmiﬂlerin seçilmiﬂlerine aç›klam›ﬂlard›r. Onlara olan rü’yet de¤ilse de,
rü’yet gibidir. Bu öyle büyük devlet ve se’âdetdir ki, Eshâb› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” zemân›ndan sonra çok az kimse bununla ﬂereflenmiﬂdir. Bu gün bu söz kabûlden uzak
görünse ve çoklar› do¤rulu¤una yanaﬂmasalar da, büyük
bir ni’meti izhâr etmekdedir. K›sa görüﬂlü ve dar düﬂünceliler inans›n veyâ inanmas›n! Bu nisbet bu özelli¤i ile yar›n
hazret-i Mehdîde görülecekdir, inﬂâallahü teâlâ. Do¤ru yol– 12 –

da olanlara ve Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
uyanlara selâm olsun! Salevâtullahi teâlâ ve teslimâtühü
aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi ecma’în.
10. FIKRA: Bir tâlib bir ﬂeyhin [mürﬂid-i kâmilin] huzûruna gelince, ﬂeyh ona istihâre etmesini söylemelidir. Üçden yediye kadar istihâre etdirmelidir. ‹stihârelerden sonra
istek ve arzûsunda bir tezebzüb [dalgalanma ve tereddüd]
meydâna gelmezse, ona büyükler yolunu açmal›d›r. ‹lk iﬂ
ona tevbeyi ö¤retmekdir. Bunun için iki rek’at tevbe nemâz› k›lmas›n› söylemelidir. Zîrâ bu yolda tevbesiz ad›m atmak
fâidesizdir. Ammâ tevbede icmâl [k›sa ve topluca bütün günâhlardan tevbe etmek] yeterlidir. Tafsîlini dahâ sonraya b›rak›r. Çünki bu günlerde, ya’nî ilk zemânlar himmetler düﬂük, kalbler da¤›n›k olup, arzû edilen netîce elde edilemez.
E¤er baﬂdan tafsîli tevbe etme¤e mecbûr edilse, bunun
ciddî olabilmesi için epey bir zemân gerekir. Bu zemân zarf›nda istek ve arzûsunda bir gevﬂeklik ve so¤uma meydâna gelebilir ve bu yüzden istedi¤i ﬂeyden geri kalabilir. Hattâ baﬂdan yap›lan tafsîli bir tevbe beklenen netîceyi vermeyebilir.
Bundan sonra, tâlibin hâline münâs›b olan bir vazîfe
vermelidir. ‹sti’dâd ve kâbiliyyetine uygun zikr ta’lîm ve telkîn etmelidir. Yoldaki iﬂini kolaylaﬂd›rmak için tâlibin hâline
teveccühde eksiklikde bulunmamal›, kalbinde hâs›l olan
hâlleri gözetmeli, ondan uzak durmamal›d›r. Yolun edeb ve
ﬂartlar›n› ona aç›klamal›, onu teﬂvîk etmelidir. Kitâba, Sünnete ve Selef-i sâlihînin eserlerine uyma¤a gayret etdirmelidir. Bu mütâbe’at, ya’nî uymak olmadan maksada kavuﬂman›n mümkin olam›yaca¤›n› ona bildirmelidir. Yine ona
bildirmelidir ki, Kitâba ve Sünnete k›l ucu kadar muhâlif görünen keﬂf ve vâk›’alara hiç önem vermemeli ve i’tibâr etmemelidir. Hattâ bunlardan istigfâr etmelidir.
Mürﬂid, müridinin, akâidini Ehl-i sünnet ve cemâ’atin
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güzel akîdesine göre düzeltmesini, nasîhatden geri kalmamal›, kendine lâz›m olacak zarûrî f›kh bilgilerini ö¤renmesini ve her hâlükârda ilmi ile amel etmesini buyurmal›d›r.
Çünki bu yolda uçmak, i’tikâd ve amelin iki kanad› olmadan
mümkin de¤ildir.
Yine tâlibe s›k› s›k›, yemekde harâm ve ﬂübhelilerden
çok sak›nmas›n›, bu husûsda ihtiyât üzere olmas›n› tenbîh
etmeli, her buldu¤unu yimemesini, nereden geldi¤ini bilmeden a¤z›na koymamas›n›, bu husûsda parlak dînimizin fetvâs› olmadan el ve a¤z›n› hareket etdirmemesini söylemelidir. K›saca her iﬂde, (Peygamberimin size verdiklerini
[yapman›z iyidir buyurduklar›n›] al›n, sizi men’ etdi¤i ﬂeylerden sak›n›n) âyet-i kerîmesini hep göz önünde bulundurmas›n› tenbîh etmelidir.
Tâlibler iki hâlde olurlar: Yâ keﬂf ve ma’rifet sâhibi, ya
da cehl ve hayret erbâb›d›rlar. Ammâ yoldaki konaklar› ve
makâmlar› aﬂd›kdan ve önlerindeki, ya’nî kendileri ile Rableri aras›ndaki perdeleri kald›rd›kdan sonra, her ikisi de vâs›ld›r, Hakka kavuﬂmuﬂdur. Kavuﬂmada birbirlerinden üstünlük ve meziyyetleri yokdur. T›pk› iki kiﬂinin birçok menzil
ve konaklardan sonra Kâ’beye ulaﬂmalar› gibidir. Bunlardan biri her menzilde, her konaklad›¤› yer ve ﬂehrde, küçük-büyük her ﬂeye bakar, her ﬂeyi görme¤e çal›ﬂ›r ve isti’dâd› mikdâr›nca çok ﬂeyler ö¤renir ve öylece Kâ’beye
ulaﬂ›r. Di¤eri ise, bu konaklad›klar› yer ve ﬂehrlerde bir ﬂeye bakmaz, incelemez ve gözü kapal› gibi Kâ’beye var›r. ‹ﬂte Kâ’beye kavuﬂmada bunlar›n ikisi de ayn›d›r. Kâ’beye
kavuﬂmada birinin di¤erine üstünlü¤ü ve meziyyeti yokdur.
Evet yolda ilerlerken gördükleri ve görmedikleri farkl›d›r ve
fark bu kadard›r. Ammâ kavuﬂdukdan sonra ikisine de cehl,
ya’nî önceki bildiklerini düﬂünmemek ve b›rakmak lâz›md›r.
[Onlar buraya kadar lâz›m idi. Maksada kavuﬂunca art›k angarya olurlar.] Çünki Allahü teâlân›n zât›n›n ma’rifetinde cehâlet ve bilememek vard›r.
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ﬁunu da bilmek lâz›md›r ki, sülûk konaklar›n› aﬂmak,
on makâm› geçmekden ibâretdir. On makâm› aﬂmak ve
geçmek ise, fi’llerin, s›fatlar›n ve zât›n tecellîlerine kavuﬂma¤a ba¤l›d›r. Bu on makâmdan R›zâ makâm›n›n d›ﬂ›ndakiler, fi’llerin ve s›fatlar›n tecellîlerine ba¤l›d›r. R›zâ makâm›
ise, zât-i ilâhînin tecellîsine ba¤l›d›r; teâlâ ve tekaddes. Ayn› ﬂeklde zât-i ilâhînin muhabbetine ba¤l›d›r ki, bu muhabbet hâs›l olunca, muhib, mahbûbunun elem ve ni’metlerini
eﬂit bulur. Böylece r›zâ ele geçer, r›zâs›zl›k kalkar. Ayn›
ﬂeklde bütün bu makâmlara kelimenin tam ma’nâs›yla kavuﬂmak, tam fenâya kavuﬂman›n kendisine ba¤l› oldu¤u
zât›n tecellîsinin hâs›l oldu¤u zemând›r. Ammâ dokuz makâma kavuﬂmak, fi’llerin ve s›fatlar›n tecellîsinde olmakdad›r. Meselâ Allahü teâlân›n kudretini, kendi üzerinde ve
herﬂeyin üzerinde müﬂâhede edince, gayr-i ihtiyâri tevbe
ve inâbete baﬂvurur. Korkar ve titrer ve vera’ [bütün günâhlardan sak›nma] yolunu tutar. Allahü teâlân›n takdîrine,
kazâs›na sabr eder ve hiçbir ﬂeye gücü yetmedi¤ini anlar.
Mevlâs›n›n ihsân eyledi¤i ni’metleri bilince ve vermenin ve
vermemenin Ondan oldu¤una inan›nca, çâresiz ﬂükr makâm›na gelir ve tevekkülde aya¤›n› sa¤lam ve sâbit tutar.
Allahü teâlân›n merhamet ve muhabbeti zâhir olunca, Recâ makâm›na gelir. Allahü teâlân›n azamet ve kibriyâs›n›
müﬂâhede edince ve alçak dünyâ onun nazar›nda hor ve
k›ymetsiz bulununca, çâresiz dünyây› istemekden ve Ona
kavuﬂmakdan kesilir ve fakr› seçer ve zühdü kendisine
âdet edinir.
Ammâ ﬂunu da bilmelidir ki, bu makâmlar tafsîli olarak
ve s›ras› ile sülûkü cezbesinden önce olan sâlike hâs›l olur.
Cezbesi sülûkünden önce olan sâlik ise, bu makâmlar› icmâlen geçer. Çünki onu ezelî inâyet, öyle bir muhabbete giriftâr etmiﬂdir ki, bu makâmlar›n tafsîli ile meﬂgûl olamaz. O
muhabbetin içinde, bu makâmlar›n özü ve bu konaklar›n
hulâsâs›, tam olarak kendisine, tafsîl sâhibinin müyesser ol– 15 –

mad›¤› derecede ihsân olunur. Do¤ru yolda olanlara selâm
olsun!
11. FIKRA: Tâlibin [Lâ derken] âfâkî ve enfüsî [d›ﬂ›ndaki ve içindeki] bât›l ilâhlar› [Allahdan baﬂka tapd›¤›, gönül
verdi¤i, kulluk etdi¤i her ﬂeyi] silip yok etme¤e çok çal›ﬂmas› lâz›md›r. ‹llallah derken, ya’nî Hakdan baﬂka ma’bûd
yokdur derken, hât›r›na ve düﬂüncesine gelen her ﬂeyi, lâ
derken kasd etdiklerine dâhil etmeli, Allahü teâlân›n vücûdü ile yetinmelidir; her ne kadar o makâmda vücûd bile yolda kal›yor ve vücûdün ötesini aramak gerekiyor ise de. Ehli sünnet âlimleri, “Allahü teâlân›n vücûdü zât›ndan baﬂkad›r” demekle ne güzel söylemiﬂlerdir. Vücûda zât›n ayn›s›
demek ve vücûddan baﬂka bir ﬂey yokdur. Allahü teâlân›n
zât› vücûddür demek, görüﬂ, bak›ﬂ ve gerçe¤i bilmekdeki
kusûr ve eksiklikden do¤makdad›r. ﬁeyh Alâüddevle Semnâni hazretleri “kuddise sirruh”, “Vücûd âleminin üstü, melik-i vedûd âlemidir” demiﬂlerdir.
Bu fakîri vücûd âleminden yukar› ç›kard›klar›nda, bir
müddet bu hâle ma¤lûb oldum. Taklîdî ilm mucibince kendimi müslimânlardan sayard›m. Velhâs›l mümkin ve mahlûk
olan›n havsala ve hât›r›na gelen ﬂeylerin de mümkin ve
mahlûk olmalar› lây›k ve uygundur. ‹nsanlara, kendisini tan›yamamakdan baﬂka aç›k yol b›rakmayan Allahü teâlâ her
eksik ve aybdan münezzehdir. Buradan bu fenâ ve bekâya
kavuﬂan mümkinin [velînin] vâcib olaca¤›, sak›n akla ve hayâle gelmesin. Bu imkâns›zd›r ve hakîkatlerin de¤iﬂmesine
yol açar. O hâlde mümkin vâcib olmay›nca, vâcib teâlâdan
nasîbi, anl›yamamazl›kdan baﬂka birﬂey olamaz.
Beyt:
Anka kuﬂu avlanamaz, tuza¤›n› topla,
Çünki orada sâdece hava girer tuza¤a.
Yüksek himmetli olmak, hiç kavuﬂulam›yan, kendisin– 16 –

den nâm ve niﬂân görünmiyen böyle bir maksûdu matlûb
edinmekle ifâde edilir. Bir k›smlar› vard›r ki, kendilerinin ayn› görmek istedikleri matlûbu isterler ve isterler ki, onunla
aralar›nda yak›nl›k ve berâberlik olsun. M›sra’:
Onlar onlard›r ve ben böyleyim, yâ Rab.
12. FIKRA: Hâce Nakﬂibend “kaddesallahü teâlâ sirreh-ül-akdes”, “Meﬂây›hdan herbirinin aynas›n›n iki yüzü
vard›r. Benim aynam›n ise alt› yüzü vard›r” buyurdu¤u hâlde, zemân›m›za kadar bu yolun ve hânedân›n büyüklerinden hiçbiri bu öz ve yüksek ma’nâl› sözü aç›klamad›. Hattâ
iﬂâret ve remz ile dahî bu husûsda bir söz söylemedi. Sermâyesi az olan bu fakîr ve hakîrin ne haddine ki, bu sözü
aç›klama¤a koyulay›m ve îzâh›nda a¤z›m› aç›p, dilimi oynatay›m. Ammâ Hak sübhânehü ve teâlâ mücerred ihsân›yla
bu muammân›n s›rr›n› bu fakîre aç›p, iç yüzünü oldu¤u gibi
gösterince, hât›r›ma geldi ki, bu gizli inciyi [çok k›ymetli bilgiyi] kalem ile yaz›ya döküp, ortaya ç›karay›m ve dil ile anlaﬂ›lacak bir tarzda beyân edeyim. ‹stihâre etdikden sonra
buna giriﬂdi¤imi de yazmadan geçmiyeyim. Allahü teâlâdan ismet ve tevfîk isterim.
Yukar›da bildirilen aynadan murâd, ârifin kalbi olup,
rûhla nefs aras›nda geçitdir, vâs›tad›r. ‹ki yüzden maksad,
rûha ve nefse bakan yüzler kasd edilmiﬂdir. ‹ﬂte meﬂây›h›n
kalb makâm›na eriﬂmesi esnâs›nda, onun iki yüzü görülmekde, kalb makâm›na münâsib olan, o iki makâm›n ilm ve
ma’rifetleri ele geçmekdedir. Hazret-i Hâcenin yolu ise
böyle olmay›p, o makâmda, nihâyet baﬂlang›çda mündericdir. Onun yolunda kalb aynas›nda alt› cihet [yön, yüz] ortaya ç›kmakdad›r. Bunu ﬂöyle aç›klar›z: Bu yolun büyüklerine göstermiﬂlerdir ki, alt› latîfeden insanda olanlar, insan›n
kalbinde temâmen vard›r. Nefs, kalb, rûh, s›r, hafî ve ahfâ
alt› latîfe olup, alt› yüzlü olmakdan bunlar kasd edilmiﬂdir.
O hâlde, di¤er meﬂây›h›n seyri kalbin zâhirinde ve büyükle– 17 –

rin seyri, kalbin bât›n›ndad›r. Bu seyrle onun bât›n›ndaki bât›nlara [kalbin içinin içinin içindekilerine] kavuﬂurlar ve bu
alt› latîfeye âid ilm ve ma’rifetleri kalb makâm›nda ortaya
koyarlar. Kalb makâm›na münâsib olan ilmler bunlard›r.
Hazret-i Hâce ﬁâh-› Nakﬂibendin “kuddise sirruh” derin
ma’nâl› o sözünün aç›klamas› budur. Bu fakîre bu makâmda, bu büyüklerin hurmetine ve onlar›n bereketiyle çok çok
ﬂeyler verilmiﬂ, tahkîkden sonra tedkîk [hâllendikden sonra
hâllerini ve kavuﬂduklar›n› incelemek] ihsân edilmiﬂdir.
(Rabbinin ni’metlerini dile getir) âyet-i kerîmesi mûcibince, o çoklukdan bir remz ve o tedkîkden bir iﬂâret yaz›yorum. ‹smet ve tevfîk Allahü teâlâdand›r.
Kalbin kalbinin de, kalb gibi latîfeleri vard›r. Fekat kalbin kalbinde, dâirenin darl›¤› veyâ bilinmiyen bir sebeble,
biraz önce ismlerini bildirdi¤imiz alt› latîfeden iki latîfe cüz’î
bir yolla zâhir olmuyor. Bu iki latîfe, nefs ve ahfâ latîfeleridir.
Üçüncü mertebede bulunan kalbde de durum ayn›d›r; ancak onda hafî de görünmüyor. Dördüncü mertebedeki
kalbde de yine böyle olup, onda s›r da zâhir olmuyor. Onda sâdece kalb ve rûh görünmekdedir. Beﬂinci mertebede,
onda rûh da görünmez. Burada ancak, sâdece ve yaln›z s›rf
kalb kal›r. Onda aslâ bir ﬂeyin i’tibâr› yokdur.
Sonun sonuna ve nihâyetin nihâyetine varmak için tevessül edilecek ba’z› yüksek ma’rifetleri burada bildirece¤im. Allahü teâlân›n tevfîk› ile derim ki, âlem-i kebîrde [kâinâtda] tafsîli [ayr›nt›l›] olarak zâhir olanlar, âlem-i sagîrde,
ya’nî insanda icmâlen [topluca] vard›r. Âlem-i sagîr parlat›l›r ve nûrland›r›l›rsa, ayna olmak hasebiyle, âlem-i kebîrde
tafsîlî olarak zâhir olan her ﬂey onda görünür. Çünki parlamak ve nûrland›r›lmakla hacmi geniﬂlemiﬂ, sa¤›rl›k hükmü
[küçüklü¤ü] ortadan kalkm›ﬂd›r. Bunun gibi âlem-i kebîre
nisbetle âlem-i sagîrde zâhir olan ﬂeylerin hepsi, âlem-i sagîre nisbetle kalbde de icmâlen ve tafsîlen zâhir olur. Kalb
âlemi olan âlem-i esgâr [en küçük âlem] parlat›ld›¤› ve ona
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gelen zulmet zâil oldu¤u zemân, ayna olmak özelli¤i sebebi ile, onda da, âlem-i sagîrde tafsîlen zâhir olan ﬂeylerin
hepsi zâhir olur. Bunun gibi kalbe nisbetle kalbin kalbinde
de icmâl ve tafsîl olarak ayn› hâl görülür. Tafsîlin onda zuhûru, tasfiye ve nûrâniyyet sebebi ile mücmel olmas›ndan
sonrad›r. Üçüncü ve dördüncü mertebedeki kalbler de icmâl ve tafsîl i’tibâriyle buna benzer. Ad› geçen mertebelerde tafsîli zuhûr, parlakl›k ve nûrâniyyet sebebi iledir. Beﬂinci mertebede olan kalbin hâli de böyledir. Zîrâ o bütün besâtad, sâdelik ve onda hiçbir ﬂeyin i’tibâr›n›n bulunmamas›
ile birlikde, mükemmel bir tasfiyeden sonra, âlem-i kebîr,
âlem-i sagîr ve âlem-i esgârda ve bundan sonraki âlemlerde bulunan herﬂey onda zuhûr eder. ‹ﬂte kalb hem çok dar,
hem çok geniﬂ, hem sâde, hem çok basîtdir. Hem çok azd›r, hem çok çokdur. Bu s›fatlar› kendinde bulunduran
onun gibi bir baﬂka ﬂey yarat›lmam›ﬂd›r ve Allahü teâlân›n,
bunun kadar münâsebeti olan bir baﬂka yarat›¤› yokdur.
Bunun için mahlûkât›n hiçbirisinde zâhir olmayan Allahü teâlân›n ﬂaﬂ›lacak âyet ve alâmetleri onda zâhir oluyor. ‹ﬂte
bu ma’nây› izhâr husûsunda hadîs-i kudsîde, Allahü teâlâ,
(Beni yer ve gökler içine almaz, lâk›n mü’min kulumun
kalbi al›r) buyurmakdad›r.
Âlem-i kebîr, zuhûr için aynalar›n en geniﬂi oldu¤u hâlde, içindekilerin çoklu¤u ve tafsîlî sebebiyle Allahü teâlâ ile
bir münâsebeti yokdur. Çünki kalbde hiç kesret [çokluk] ve
tafsîl yokdur. Allahü teâlâ ile münâsebete lây›k olan, çok
dar ve çok geniﬂ, sâde ve çok basît, en az ve en çok oland›r. Nitekim buna iﬂâret olundu. Vaktâ ki ma’rifeti etem [çok
tam] ve ﬂühûdu ekmel olan ârif, bu çok azîz, ﬂerefli ve k›ymetli makâma ulaﬂ›nca, bütün âlemlerin ve zuhûrlar›n kalbi
olup, vilâyet-i Muhammedîye kavuﬂur ve Mustafân›n da’vet
makâm› ile müﬂerref olur. “Alâ sâhibihassalâtü ves-selâmü
vetteh›yye.”
Aktâb, evtâd ve ebdâl onun vilâyeti dâiresinin alt›na gir– 19 –

mekde, efrâd, ahâd ve sâir evliyâ f›rkalar› onun hidâyet nûrlar›ndan istifâde etmekdedir. O Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” nâib-i menâbidir [vekîlidir] ve Habîbullah›n
“aleyhissalâtü vesselâm” hidâyeti ile hidâyet bulmuﬂdur.
Bu kadar k›ymetli ve ﬂerefli bir nisbet, murâdlardan bir tâne olanlara mahsûsdur. Müridlerin bu kemâlden hiçbir nasîbleri yokdur. Bu kemâl mertebesi büyük nihâyet ve çok az
ele geçen bir gâyedir. Onun üstünde bu cinsden bir kemâl
yokdur. Bundan yüksek bir ihsân yokdur. Binlerce sene
sonra böyle bir ârif vücûda gelse, çok büyük bir ni’met ve
ganîmetdir. Bereketi uzun y›llar ve zemânlarda görülür. Bu
öyle bir ârifdir ki, sözleri devâ, nazar› ﬂifâd›r. Bu hayrl› ümmetden hazret-i Mehdî de bu ﬂerefli nisbete sâhib olacakd›r. Bu bir ilâhî ihsând›r. Allahü teâlâ bunu diledi¤ine verir.
O büyük ihsânlar sâhibidir.
Bu uzak devlete eriﬂmek, sülûk ve cezbe yollar›n› ayr›nt›l› olarak derece derece temâmlama¤a, tam fenâ ve kâmil
bekâ makâmlar›n› mertebe mertebe ikmâl etme¤e ba¤l›d›r.
Bu ise, ancak Peygamberlerin efendisi ve âlemlerin Rabbinin Sevgilisine “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdeluha ve
minet-teslimâti ekmelühâ” tam mütâbe’at etmekle [uymakla] mümkündür. Bizi Ona uyanlardan eden Allahü teâlâya
hamd olsun! Allahü teâlâdan bütün iste¤im, beni Habîbine
“sallallahü aleyhi ve sellem” tam uyanlardan, bu mütâbe’atda sâbit olanlardan ve Onun “sallallahü aleyhi ve sellem”
ﬂerî’ati üzre istikâmetde bulunanlardan eylemesidir. Bu düâma âmîn diyen kula Allahü teâlâ merhamet eylesin!
Bu ma’rifetler, ince s›rlardan ve gizli rümûzlardand›r.
Evliyân›n büyüklerinden hiçbiri bunlardan bahs etmemiﬂ,
meﬂhûr mutesavvuflardan hiçbiri, iﬂâretle dahî olsa bunlardan konuﬂmam›ﬂd›r. Allahü sübhânehü ve teâlâ bu s›rlar›
bu kuluna mahsûs k›l›p, Habîbinin “sallallahü aleyhi ve sellem” sadakas› olarak onun diliyle ifﬂâ eyledi. Beyt:
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Kocakar› kap›s›na gelirse bir pâdiﬂâh,
Agâm, Sen ﬂaﬂ›r›p da çekme gizli gizli âh!
Allahü teâlân›n kabûlü, bir illete, ﬂarta ve sebebe ba¤l›
de¤ildir. Diledi¤ini yapar ve diledi¤ini hükm eder. Allahü teâlâ dilediklerine husûsî rahmet eder, O büyük ihsânlar sâhibidir. Ve sallallahü teâlâ alâ Seyyidinâ Muhammedin ve
âlihi ve selleme ve bâreke ve alâ cemi’il-enbiyâi vel-mürselîn ve alel-melâiket-il mukarrabîn ve alâ ibâdih-is-sâlihîn.
Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed Mustafâya “aleyhissalâtü ves-selâm” tâbi’ bulunanlara selâm olsun!
13. FIKRA: Rûh bîçûn [nas›l oldu¤u anlaﬂ›lam›yan, anlat›lam›yan] âlemdendir. Bunun için, onun özelliklerinden
biri, mekâns›z olmas›d›r. Gerçi Allahü teâlân›n mekâns›z olmas›na nisbetle mekânl› gibi, Onun “teâlâ ve tekaddes” vücûb mertebesindeki bîçünlü¤üne göre çûnun [bilinenin ve
anlat›labilinenin] tâ kendisi olmakdad›r. Sanki rûhlar âlemi,
bîçûn mertebesi ile âlem aras›nda berzahd›r, geçitdir. Bunun için ikisine de benzemekdedir. Bu sebebden çûn
[madde] âlemi onu bîçûn bilmekde, ammâ bîçûn mertebesine göre de ayn-› çûn [çûnun, anlaﬂ›labilenin ta kendisi]
görülmekdedir. ‹kisi aras›nda berzah, geçit konumunda bulunmas›, aslî f›trat› i’tibâriyle onda mevcûddur.
Bu maddî bedene ve bu zulmânî heykele taalluk etdikden sonra, geçit olmakdan, çûn ile hakîkî bîçûn aras›nda
vâs›ta olmakdan ç›km›ﬂ, temâmen çûn âlemine inmiﬂ, bîçûn taraf› örtülmüﬂdür. Hârût ve Mârût gibi olmuﬂdur. Onlar da ba’z› hikmet ve maslahatlar için meleklere mahsûs
yüksek makâmlar›ndan insanl›¤›n aﬂa¤› seviyesine indirilmiﬂlerdi. Tefsîrlerde ve benzeri kitâblarda böyle yaz›l›d›r.
Bundan sonra, e¤er Allahü teâlân›n inâyeti ve yard›m› elinden tutar ve bu yolculu¤undan geri döner ve bu aﬂa¤›l›¤›ndan kurtulup tekrâr yükselirse, zulmânî nefs ile maddî beden de onunla birlikde yükselip, mertebeleri aﬂarlar. Bu
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arada rûhun tealluk ve tenezzülünden maksad ne ise, o da
zuhûr eder ve emmâre itminâna kavuﬂur, zulmânî nûrânî
olur.
Rûh bu yolculu¤u temâmlay›nca ve nüzûlden maksad
ele gelince, aslî olan berzah›yyete, çûn ile bîçûn aras›nda
vâs›ta olmakl›k vazîfesine döner. Bidâyetdeki urûc ve rücu’un nihâyetini bulma¤› arzûlar. Kalb de rûhlar âleminden
oldu¤u için, o da berzahl›kda, ya’nî arada kalacakd›r. Âlemi emrden birﬂeyler edinmiﬂ olan mutme’inne nefs –ki bedenle kalb aras›nda geçitdir– ayn› yere yerleﬂecekdir. Dört
unsûrdan [ateﬂ, hava, su, toprak] mürekkeb [birleﬂip meydâna gelmiﬂ] olan beden, kevn ve mekân [varl›k, vücûd,
dünyâ] âleminde bulunacak ve tâ’at ve ibâdetle meﬂgûl
olacakd›r. Bundan sonra e¤er [dîne, ﬂerî’ate karﬂ›] serkeﬂlik ve muhâlefeti görülürse, unsûrlar›n tabî’atlerinin îcâb›
olarak îzâh edilir. Meselâ asl› i’tibâriyle serkeﬂlik ve aksilik
istiyen ateﬂ cüz’ü, iblîs gibi, “Ben ondan [Âdem aleyhisselâmdan] hayrl›y›m” diye hayk›racak, serkeﬂlikden vaz geçmiﬂ olup, Hak teâlâdan râz› bulunan ve Allahü teâlân›n da
kendisinden râz› oldu¤u ve râz› olunandan ve râz› olandan
serkeﬂli¤in beklenmedi¤i nefs-i mutme’inneden bir serkeﬂlik meydâna gelirse, bu serkeﬂlik ondan de¤il, art›k kal›bdan, ya’nî bedenin tabi’î hâlindendir. ‹nsanlar›n Efendisi
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vet-teslimâtü etemmühâ ve ekmelühâ”, bu nev’î iblîsvârî serkeﬂlik için, (Küçük cihâddan
döndük, büyük cihâda geldik) buyurmuﬂ olsa gerek ki, o
muhâlefetin menﬂei kal›b cüz’üdür. (ﬁeytân›n müslimân
oldu) buyurmas›ndan murâdlar›, ya O yüce Peygamberin
yan›ndaki ﬂeytând›r –ki burada murâd, içindeki ﬂeytân
olup, her ne kadar onun hâkimiyyeti k›r›lm›ﬂ ve inâd ve ›srâr›ndan vazgeçmiﬂ ise de, zâtî olanlar zâtdan ayr›lamaz,
nitekim m›sra’:
Zenciden siyâhl›k nas›l gitsin ki, kendi rengidir.
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Veyâ ondan murâd enfüsî [insan›n içinde bulunan] ﬂeytând›r. Onun müslimân olmas› ise, serkeﬂli¤inden temâmen
vaz geçer, hiç hatâ etmez demek de¤ildir. Müslimân oldu¤u hâlde azîmeti b›rak›p, ruhsat ile amel etmesi câizdir.
E¤er içinde bir hasene [iyi taraf ve sevâb] bulunmayan küçük bir günâh iﬂlese, yine yeri vard›r. Ebrâr›n hasenesi,
mukarreblere göre günâhd›r sözü de bu kabîldendir. Bu
sayd›klar›m›z, serkeﬂli¤in, muhâlefetin ve karﬂ› gelmenin
k›smlar›d›r. Bu kadar serkeﬂli¤in insanda b›rak›lm›ﬂ olmas›,
insan›n ›slâh ve ilerlemesi içindir. Zîrâ noksan ve kusûrun
en büyü¤ünü terk-i evlây› yapmas›nda buldu¤u o iﬂleri
yapd›kdan sonra, o kadar piﬂmanl›k ve nedâmet duyar ve
o kadar tevbe ve istigfâr eder ki, say›s›z terakkîlere, ilerlemelere mazhar olur. Beden unsûru kendi yerinde bulundu¤undan, alt› latîfeden ayr›ld›kdan ve bunlar›n âlem-i emrde
yükselmelerinden sonra, ﬂübhesiz bu âlemde onlar›n halîfesi [vekîli] iﬂte bu beden kalacak ve hepsinin iﬂini o görecekdir. Bundan sonra, e¤er ilhâm varsa, hakîkat-i câmi’a
denen kalb latîfesinin halîfesi [yerine bakan›] olan yüre¤e
olmakdad›r. Hadîs-i ﬂerîfde vârid olan, (K›rk sabah Allahü
teâlâya karﬂ› ihlâs üzere olan›n kalbinden diline hikmet
p›nârlar› akar gelir) ifâdeden murâd iﬂte bu kalbdir. Her
ﬂeyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Ya’nî et parças› olan
yürekdir. Bir baﬂka hadîs-i ﬂerîfden bu ma’nâ ve maksad
dahâ iyi anlaﬂ›lmakdad›r. Nitekim Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz, (Kalbime bir bulan›kl›k geliyor...) buyurmakla, kalb ismi verilen yürek üzerine bir bulan›kl›¤›n geldi¤ine iﬂâret etmekdedir. Çünki hakîkat-i câmi’a denen hakîkî kalbde keder ve bulan›kl›k olmaz. Zîrâ o, bulan›kl›kdan
temâmen kurtulmuﬂdur. Yine bir hadîs-i ﬂerîfde, kalbin hep
de¤iﬂdi¤inden bahsle, (Mü’minin kalbi Rahmân›n iki
[kudret] parma¤› aras›ndad›r...) buyurdu. Yine bir hadîs-i
ﬂerîfde, (Mü’minin kalbi geniﬂ bir arâzîdeki bir iplik lifi
gibidir...) buyurdu. Yine bir düâs›nda, (Ey kalbleri de¤iﬂ– 23 –

diren Rabbim, kalbimi tâ’atin üzre sâbit eyle!) buyurdu.
Bir kararda kalmamak ve de¤iﬂmek, hep, et parças› olan
yürekde olmakdad›r. Çünki hakîkat-i câmi’a denen gerçek
kalbde hiçbir zemân de¤iﬂme olmaz. Zîrâ o art›k itminâna
kavuﬂmuﬂ, en sa¤lam hâlde karar k›lm›ﬂd›r. Halîlullah “alâ
nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”, (Yâ Rabbî, kalbimin itminân›n› istiyorum) demekle, yürekdeki de¤iﬂikli¤e
iﬂâret etmiﬂdir. Bundan baﬂkas› olamaz. Çünki Onun hakîkî kalbi, ﬂübhesiz itminân bulmuﬂdu. Hattâ nefsi bile, hakîkî kalbinin hâkim ve gâlib olmas›yla itminâna ermiﬂdi.
(Avârif-ül me’ârif) kitâb›n›n sâhibi [imâm-› Sühreverdî]
hazretleri “kuddise sirruh” der ki: ‹lhâm, kalb makâm›na ç›kan mutme’inne nefsin s›fat› olur. O zemânki telvîn ve taklîbler [renkden renge girmeler ve de¤iﬂmeler] de nefs-i
mutme’innenin s›fatlar›ndan say›l›r. Avârif sâhibinin bu
aç›klamalar›, gördü¤ünüz gibi, bildirilen hadîs-i ﬂerîflere
muhâlifdir. ﬁeyh, haber verdi¤i bu makâmdan yukar› ç›kabilseydi, iﬂin hakîkatini ve iç yüzünü anlar ve benim bildirdi¤imin do¤rulu¤unu görürdü. Benim keﬂf ve ilhâma mutâb›k olarak vâk›’ olan haberlerimin do¤rulu¤u Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” haberleri, hadîs-i ﬂerîfleri ile
ortaya ç›kd›.
Yüre¤in alt› latîfeye halîfe olmas› ve üzerine ilhâm›n gelmesi, hâl ve telvînlere sâhib bulunmas› hakk›ndaki haber ve
bildirdiklerimi ö¤rendikleri zemân, teassub ehline a¤›r gelecekdir. Zîrâ iﬂin hakîkatini bilmiyorlar. Bilmedikleri için, de
anlam›yorlar. Bunun için onlara a¤›r gelmekdedir. Ammâ
Resûl-i ekremin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” ﬂu hadîs-i ﬂerîfine ne diyecekler? (Âdem o¤ullar›n›n cesedinde
bir et parças› vard›r. Bu et parças› sâlih olur, ya’nî iﬂe
yarar ise, bütün beden sâlih [sa¤lam ve iyi ve iﬂe yarar]
olur. E¤er fâsid olursa [iﬂe yaramaz hâlde bulunursa], bütün beden fâsid [bozuk] olur. Uyan›n›z, dikkatle dinleyiniz! O et parças› kalbdir [yürekdir].) Et parças›n›n kalb ol– 24 –

du¤unu, sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz mübâla¤a
[kuvvet] ile beyân edip, cesedin salâh ve fesad›n›, et parças›ndan ibâret olan o kalbin salâh ve fesad›na ba¤l› k›ld›. Hakîkî kalb için câiz olan ﬂeyler, hilâfet ve nihâyet, ya’nî vekâlet yoluyla yürek için de câiz olur, ya’nî o da latîfeler gibi iﬂ
görür.
Biraz da rûhdan bahs edelim: Rûh, ölümden evvelki
ölümle cesedden ayr›l›nca, vâs›l olan ârif rûhunu ne bedeninin içinde, ne d›ﬂ›nda, ne bedenine bitiﬂik, ne de ayr› bulur. Yaln›z cesedin ›slâh›, iyi olmas› için, bedene te’alluk etmiﬂ oldu¤unu anlar. Hattâ deriz ki, rûh kendi kemâline kavuﬂmak maksad ve arzûsu sebebiyle bedene te’alluk etmiﬂdir. ‹ﬂte rûhun bedene olan bu te’alluku, cesed için salâh ve hayr›n menﬂe’ ve nüvesini teﬂkîl etmekdedir. Bu
te’alluku olmasayd›, beden temâmen ﬂer ve noksanl›k mahallî olurdu.
Allahü teâlân›n da, rûh ve di¤er mahlûklarla hâli böylecedir. Hak teâlâ âlemin içinde de¤ildir, d›ﬂ›nda de¤ildir, âleme bitiﬂik de¤ildir, ondan ayr› de¤ildir. Âlemle te’alluku, irtibât ve münâsebeti onu yaratmak, varl›kda tutmak, kemâlâta âid feyzleri, ni’met ve iyilikleri vermekledir.
SÜÂL: E¤er süâl eder ve dersen ki, hak yolun âlimleri,
sizin konuﬂdu¤unuz gibi, rûhdan bahs etmediler; hattâ ondan konuﬂmaya izn vermediler. O büyük âlimlere, küçük ve
büyük, az ve çok her ﬂeyde uyan sizin gibi bir kimsenin rûhdan bahsetmesi ne sebeble olur ve neye yorumlan›r?
CEVÂB: Âlimlerden rûhun hakîkatini bilenler azd›r. Bu
ilmi bilenler, az olmakla berâber, kendilerine münkeﬂîf
olan kemâlât-› rûhiyyeyi, tafsîlen beyân buyurmay›p, halk›n yanl›ﬂ anlamas›ndan ve dalâlete düﬂmesinden sak›narak icmâl ile yetinmiﬂlerdir. Çünki kemâlât-i rûhiyye [rûhla
alâkal› mertebe ve olgunluklar] sûreta [görünüﬂde] kemâlât-i vücûbiyyeye benzer oldu¤undan, aralar›ndaki fark
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çok incedir. Bunu ancak râs›h [do¤ru ve kuvvetli] ilme sâhib olan âlimler anl›yabilir. Do¤ru yolun âlimleri maslahat›
[halka yaray›ﬂl› olan›] icmâlde [k›sa ve öz olarak beyân etmekde] gördüler. Hattâ rûhun hakîkatini oldu¤u gibi izhâr
ve beyân edenlere inkâr ehli dediler. Lâkin yukar›da zikr
edildi¤i gibi, rûhun kemâlât›n› inkâr etmediler. Bu za’îf kulun, rûhun ba’z› hâllerini beyân ve ba’z› husûsiyyetlerini
aç›klamas›, sahîh ilmine ve sarîh keﬂfine dayanarak ve güvenerekdir. Allahü teâlâ kendi yard›m› ve tevfîk› ve Habîbinin “aleyhissalâtü vesselâmü ve âlihil-kirâm” sadakas›
olarak, beyâna mâni’ olacak ﬂübheleri de gidererek hepsini bildirdi. Dikkat et, iyi anla!
Bilinmesi lâz›m gelen ﬂeylerden biri de ﬂudur: Cesed
rûhdan say›s›z kemâlât edindi¤i gibi, rûh da cesedden büyük fâideler kazanmakdad›r. Bu fâidelerden bir k›sm›, rûhun da beden sâyesinde iﬂitmesi, görmesi, konuﬂmas›, bedeni hâline girmesi, çal›ﬂ›p kazan›r olmas› ve âlem-i ecsâda
[ya’nî beden, madde âlemine] münâsib olan iﬂleri yapmas›
ﬂeklinde s›ralanabilir.
Yukar›da geçdi¤i gibi, mutme’inne olan nefs, rûhânîlere, ya’nî beﬂ latîfeye mülhak olunca, ya’nî âlem-i emre dönünce, âlem-i ecsâdda, akl onun yerine oturur ve akl-›
meâd ismini al›r. O zemân bütün düﬂünce ve endiﬂesi âh›ret için olur. Mâ’iﬂet, ya’nî dünyâ hayât› düﬂüncesinden
kurtulup, kendisine verilmiﬂ olan bir nûr vâs›tas›yla firâsete lây›k olur. Bu mertebe, akl için olan kemâlât mertebelerinin nihâyetidir. Olgunlaﬂmam›ﬂ birisi, burada i’tirâzla kalk›p, “Akl›n kemâlât mertebelerinin sonu, dünyâ ve âh›reti
unutmas›d›r. O art›k Hak sübhânehü ve teâlâdan baﬂka,
ne dünyây›, ne de âh›reti düﬂünmez olur” demesin. Derse,
CEVÂB›nda derim ki, bu unutma hâli, tesavvuf yolculu¤unda ilerlerken, fenâ fillah makâm›nda hâs›l olmakdad›r. ﬁimdi bahs etdi¤imiz kemâl mertebesi, ondan kat kat
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ilerdedir. Burada cehlden sonra ilme, cem’den sonra farka
dönüﬂ vard›r. Cem’ mertebesinde olan tarîkat küfründen
sonra hakîkî islâma kavuﬂmak vard›r. Akl›n dört mertebesi
vard›r ve akl›n kemâlât› bunlardan ibâretdir diyen sefîh [akldan uzak] felsefeciler, akl›n kemâlinin ne demek oldu¤unu
bilmiyorlar. Akl›n hakîkati ve ona tâbi’ olan kemâlât› akl ve
düﬂünce ile anlaﬂ›lamaz. Anlamak için Peygamberlik kandilinin nûrlar›ndan iktibâs etmiﬂ sahîh keﬂf ve sarîh ilhâm sâhibi olmak lâz›md›r. Salavâtullahi teâlâ ve teslimâtühü alâ
cemi’il enbiyâi vel-mürselîn umûmen ve efdalihim Habîbillahi husûsen.
SÜÂL: Büyük evliyân›n sözlerinde, “Ak›l rûhun tercümân›d›r” ifâdesi geçmekdedir. Bu ne demekdir? diye sorulursa,
CEVÂB›nda deriz ki, Mebde-i Feyyâzdan [Hak teâlâdan] rûhânî telakkî, ya’nî ilhâmla gelen ilm ve ma’rifetleri,
rûhlar âleminden olan kalb al›r ve onun tercümân› olan akl,
o ilm ve ma’rifetleri, âlem-i halka tutulmuﬂ olan insanlar›n
anlay›ﬂ›na göre düzenler, özetler söyler ve yazar. E¤er akl
onlar› bu ﬂeklde tercüme etmemiﬂ olsayd›, bunlar› anlamak
çok zor, belki imkâns›z olurdu. Yürek, hakîkat-i câmi’a denen kalbin yerine oturdu¤undan, o makâm›n aslî sâhibi gibi olmuﬂ, ona olan ilhâm da, rûhânî ilhâm gibi olup, tercümâna ihtiyâc hâs›l olmuﬂdur.
ﬁunu da bildirelim ki, akl-› meâd üzerine bir zemân gelir ki, nefs-i mutme’inneye yak›nl›k ﬂevk ve arzûsu son dereceye var›r ve onun makâm›na kavuﬂmak ister. ‹ﬂte o zemân kal›b› [bedeni] boﬂ ve hâli b›rak›r. O zemân anlama ve
hât›rlama da yürekde karar k›lar. (Kalbi olan için burada
çok nasîhatler vard›r.) ‹ﬂte bu zemân kalb, yine kendisinin
tercümân› olur. Bu durumda ârifin mu’âmelesi kal›b› ile olmakdad›r. (Ben ondan dahâ hayrl›y›m) diye feryâd eden
ateﬂ cüz’ü, ink›yâd ve itâ’ate yüz tutar ve tedrîcen hakîkî is– 27 –

lâm ﬂerefi ile ﬂereflenir. ‹blîslik s›fat›n› ondan izâle edip,
nefs-i mutme’inne aslî makâm›na ulaﬂd›r›rlar ve onun vekîli
yaparlar. Öyle olunca kal›bda kalb-i hakîkînin yerine yürek
oturdu ve nefs-i mutme’innenin vekîli ateﬂ cüz’ü oldu.
M›sra’:
Aﬂk kimyâs›ndan alt›na döndü vücûdümün bak›r›.
Hava cüz’ünün rûh ile münâsebeti vard›r. Bunun için
sâlikin hava makâm›na vüsûlü ve urûcu [yükselip kavuﬂmas›] vaktinde, ba’zan hava Hak olarak bilinir ve zan eder ki,
Hakd›r ve onun giriftâr› olarak kal›r. Nitekim rûh makâm›nda böyle ﬂühûdlar el verir ve rûha Hak diye tutulmalar olur.
Meﬂây›hdan biri, “Otuz sene Hak teâlâ diye rûha tapd›m”
demiﬂdir. O makâmdan geçirilince, hak bât›ldan ayr›ld›. Bu
hava cüz’ü, rûh makâm›na münâsebeti sebebiyle, bu kal›bda, ya’nî bedende rûhun vekâletini üslenir ve ba’z› iﬂlerde
rûh hükmünü al›r.
Su cüz’ü, hakîkat-i câmi’a olan kalble münâsebete sâhib oldu¤undan, onun feyzi bütün eﬂyâya ulaﬂ›r. Âyet-i kerîmede: (Biz her ﬂeye sudan hayât verdik) buyuruldu.
Onun dönüﬂü de yüre¤edir. Bedenin en büyük cüz’ü olan
toprak unsûru, aﬂa¤›l›k ve alçakl›k kirlerinden temizlendikden sonra –ki onun aslî s›fatlar›d›rlar– bu bedende hâkim
ve gâlib olur ve bedende ne varsa onun hükmünde ortaya
ç›kar ve onun hâliyle hâllenir. Onun bu tam câmi’ olmakl›¤› vâs›tas› iledir ki, bedenin bütün cüz’leri, gerçekde onun
cüz’leridir. Bunun için anas›r ve eflâk›n merkezi kürre-i arz,
ya’nî dünyâd›r. Onun merkezi de âlemin merkezidir. Bu zemân bedenin iﬂi de sona erer ve uruc ve nüzûlün [yükseliﬂ
ve iniﬂin] sonu ele geçmiﬂ olur ve tekmîlin kemâli elverir.
Nihâyetin baﬂlang›ca dönüﬂü de budur.
Rûh, bütün mertebe ve ona tâbi’ olanlarla birlikde yükselme yoluyla, karar k›laca¤› makâma ulaﬂsa da, kal›b›n ter– 28 –

biyesi için dahâ çok mesâfe oldu¤undan, bu âleme teveccühü lâz›md›r. Kal›b›n iﬂi nihâyete vard›¤›ndan, rûh, s›r, hafî, ahfâ ile birlikde ve kalb, nefs ve aklla berâber, Hak teâlâ
hazretlerine müteveccih olup, bütün varl›¤› ile bu kal›bdan
yüz çevirir. Kal›b da bütün varl›¤› ile kulluk makâm›na yönelir. O hâlde rûh, mertebeleri ile birlikde, ﬂühûd ve huzûr makâm›na yerleﬂir ve ma’sivây› [Allahdan baﬂkas›n›] görmekden ve bilmekden temâmen kesilir, kal›p da temâmen tâ’at
ve kulluk makâm›nda kuvvet bulur. Cem’den sonra fark
makâm› budur. Allahü teâlâ kemâlâta kavuﬂmak için tevfîk
ve kolayl›k ihsân eylesin.
Bu fakîrin bu makâmda husûsî bir kademi [ad›m›, yol
almas›] vard›r. O da, rûhun tâbi’leri ile birlikde âlem-i halka
dönüﬂüdür ki, onlar› Hak teâlâya da’vet eder. Rûh, bu zemân beden hükmünü al›r ve ona tâbi’ olur. ‹ﬂ oraya var›r ki,
beden hâz›r ise, rûh da hâz›r olur. Beden gâfil ise, rûh da
gâfil olur. Ancak nemâz k›larken rûh, bütün mertebeleri ile
birlikde Hak teâlâya yönelir, beden gâfil olsa da, onun teveccühüne mâni’ olmaz. Çünki nemâz, mü’minin mi’râc›d›r.
ﬁunu da bildirelim ki, vâs›l›n [Hakka kavuﬂmuﬂ olan›n]
bütün ma’nâs›yla vâk›’ olan rücû’u [geriye dönüﬂü] da’vet
makâmlar›n›n en yüksek mertebelerindendir. Bu gaflet çoklar›n›n huzûr sebebidir. Gâfiller bu gafletden gâfillerdir ve
hâz›r olanlar bu geriye dönüﬂden câhillerdir. Bu makâm,
zemme benzeyen medh kabîlinden bir makâmd›r. Her k›sa
görüﬂlünün idrâki ve anlay›ﬂ› buraya ulaﬂamaz. Bu gafletin
kemâlât›n› beyâna kalk›ﬂ›rsam, aslâ hiç kimse huzûra kavuﬂmak arzûsunda olmaz. Bu o gafletdir ki, insanlar›n seçilmiﬂlerini meleklerin seçilmiﬂlerinden üstün eder. Bu o
gafletdir ki, Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün
âlemlere rahmet edici k›lar. Bu o gafletdir ki, vilâyetden nübüvvete eriﬂdirir. Bu o gafletdir ki, nübüvvetden risâlete
ulaﬂd›r›r. Bu o gafletdir ki, insanlar aras›ndaki evliyây›, insanlardan uzak duran evliyâdan üstün eder. Bu o gafletdir
– 29 –

ki, Muhammedi “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” S›ddîk› Ekberin “rad›yallahü anh” önüne geçirir. Bu o gafletdir ki,
sahv› sekre tercîhe götürür. Bu o gafletdir ki, nübüvveti vilâyetden efdal eder. Bu o gafletdir ki, Onun sebebiyle irﬂâd
kutbu, ebdal kutbundan üstün olur. Bu o gafletdir ki, S›ddîk-› Ekberi “rad›yallahü anh”, “Âh, keﬂke Muhammedin bir
sehvi [yan›lmas›] olayd›m” dedirtmiﬂdir. Bu o gafletdir ki,
huzûr onun aﬂa¤› bir hizmetcisidir. Bu o gafletdir ki, kavuﬂmak onu elde etmenin baﬂlang›c›d›r. Bu o gafletdir ki, görünüﬂde inmek, gerçekde ise yukar›lara ç›kmakd›r. Bu o
gafletdir ki, seçilmiﬂleri s›radan insanlar gibi yapar ve onlar›n kemâlât›n› insanlar›n gözünden örter. M›sra’:
Söyleme¤e kalkarsam, ﬂerhinin sonu gelmez.
Az ço¤a iﬂâret eder. Damla engin bir denizden haber
verir. Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinden gidenlere selâm olsun. Aleyhi ve alâ âlihi mines-salevâti vet-teslimâti etemmühâ ve ekmelühâ.
14. FIKRA: Son Peygamber “sallallahü aleyhi ve âlihi
ve sellem” di¤er Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vet-teslimât” aras›nda zât›n tecellîsine kavuﬂmakla mümtâzd›r ve
bütün kemâlât›n fevk›nde olan bu devlet ve se’âdet Ona
mahsûsdur. Ona tâbi’ olanlar›n en kâmillerinin de bu husûsî makâmdan nasîbleri vard›r. Bu sözümüzden, o hâlde, bu
ümmetin en kâmil evliyâs› di¤er peygamberlerden üstün olmak îcâb eder anlaﬂ›lmas›n. Böyle düﬂünmek Ehl-i sünnet
ve cemâ’at i’tikâd›na ayk›r›d›r. Bu cüz’î bir fazîlet de¤ildir ki,
onunla ﬂübhe izâle edilmiﬂ olsun. Hây›r küllî bir fazîletdir.
Zîrâ insanlar›n fazîleti Allahü teâlâya yak›nl›klar›na göredir.
Her fazîlet bu üstünlü¤ün alt›nda kal›r.
CEVÂB›nda deriz ki, bu ümmetin en kâmil Evliyâs›n›n
ve büyüklerinin o makâmdan nasîb almalar› ve o makâma
kavuﬂmalar›ndan, di¤er peygamberlerden üstün olmalar›
lâz›m gelmez. Fazîlet vusûle [üstünlük kavuﬂmaya] ba¤l›– 30 –

d›r. Ümmetlerin en hayrl›s› olan bu ümmetin en büyük Evliyâs›n›n yükselmesi, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vet-teslimât” ayaklar›n›n alt›na kadard›r. Peygamberlerden
“aleyhimüssalevâtü vet-teslimâtü vet-teh›yyât” sonra bütün insanlardan yüksek olan S›ddîk-› Ekberin “rad›yallahü
anh” yükselmesinin sonu bir Peygamberin aya¤›n›n alt›na
kadar olup, bütün peygamberlerden aﬂa¤›d›r. Ya’nî demek istiyoruz ki, bu ümmetin Peygamberine en çok tâbi’
olanlar› için, Peygamberlerine “aleyhissalâtü vesselâm”
mahsûs fevk-ul fevk makâm›na mahsûs kemâlât›n alt›ndaki makâmdan tam nasîbleri vard›r. Hâdim [hizmet edici]
nerede olsa, mahdûmun [efendinin] art›¤› ona yetiﬂir. Uzak
olan hâdim, mahdûmun tufeylisi olarak öyle ﬂeyler bulur
ki, yak›nda olanlara hizmet se’âdeti olmaks›z›n müyesser
olmaz. Beyt:
Onun kâfilesine ulaﬂamam bilirim,
Ç›ng›rak seslerini duymay› ni’met bilirim.
ﬁunu da bilmelidir ki, müridler ba’zan pîrleri hakk›nda
bir tevehümme kap›l›p, pîrlerin makâm›na kavuﬂduklar›n›,
onunla berâber ve eﬂit olduklar›n› düﬂünürler. ‹ﬂin hakîkati
anlatd›¤›m›z gibidir. Onunla eﬂit görmesi, ancak o makâmlara kavuﬂmas› hâlindedir, o makâmlar›n hâs›l olmas›nda
de¤ildir. Zîrâ hâs›l olan, tufeylî olmakla hâs›l olmuﬂdur.
Buradan, müridin mürﬂidi derecesine ç›kamayaca¤›,
onunla ayn› seviyeye gelemiyece¤i de anlaﬂ›lmas›n. Öyle
de¤ildir. Ayn› seviyeye gelmek mümkin ve câizdir. Hattâ
vâk›’d›r. Lâkin fark, o makâm›n hâs›l olmas› ile, o makâma
vâs›l olmakda olup, çok incedir. Her mürid bunu anl›yacak
dereceye ve hâle kavuﬂamaz. Bu fark› anl›yabilmekde sahîh keﬂf ve sarîh ilhâm ﬂartd›r. Allahü teâlâ en do¤rusunu ilhâm edicidir. Hidâyet üzre olanlara selâm olsun!
15. FIKRA: Tesavvuf yolunda çal›ﬂan birisi süâl etdi.
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SÜÂL: Bu yolda ilerliyen bir tâlib bir hâl ile hâlleniyor,
bu hâl bir zemân kal›p, sonra örtülüyor. Bir zemân sonra
ayn› hâl tekrâr ortaya ç›k›yor, yine bir müddet kal›p örtülüyor ve bu ﬂeklde devâm ve tekrâr edip, sürüp gidiyor.
CEVÂB: ‹nsanda yedi latîfe vard›r. Her latîfenin devlet
ve saltanât [hâkim olma] müddeti ayr› ayr›d›r. Bunun için
bunlar›n en latîfi üzerine vâridât gelir ve kuvvetli bir hâl vâk›’ olursa, sâlikin bütün varl›¤›, o latîfenin rengine ve hâline
bürünür ve o hâl bütün latîfelere sirâyet eder ve o latîfenin
hâkimiyyeti durdu¤u müddetce o hâl devâm eder. Kuvvet
ve hâkimiyyeti bitince, o hâl de gider. Bir zemân sonra e¤er
o hâl tekrâr geri gelirse, iki ﬂ›k vard›r: Yâ ayn› latîfe üzerine
döner; bu durumda ilerleme yolu o sâlike kapal›d›r. Ya da
di¤er bir latîfeye gelir ki, ilerleme yolu aç›k demekdir. O di¤er latîfedeki durum da, birincisinde oldu¤u gibi devâm
eder. Zîrâ o hâlin gitmesinden sonra, e¤er ayn› hâl geriye
dönerse, önceki iki ﬂ›kdaki durum meydâna gelir. ‹ﬂte bütün latîfelerin hâli böyledir. E¤er gelen vâridât, bütün latîfelerde asl olarak cereyân ederse, hâlden makâma geçer ve
art›k gitmez. Her iﬂin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Vessalâtü ves-selâmü alâ seyyid-il beﬂer ve âlih-il ethâr.
16. FIKRA: (Ey mü’minler, size verdi¤im r›zklar›n temiz ve halâlinden yiyin ve Allahü teâlâya ﬂükr edin, e¤er
hakîkaten Ona ibâdet, kulluk ediyorsan›z) [Bekara-172]
âyet-i kerîmesindeki, in küntüm “iseniz” ﬂart ifâdesi, yemek ile emrin ba¤l›l›¤› olmas› muhtemeldir. Ya’nî e¤er Allahü teâlâya ibâdete tahsîs edecekseniz, size r›zk olarak gönderdi¤imiz lezzetli g›dâlardan yiyiniz. Ammâ e¤er bunu yapamayacak, hattâ o lezzetli yiyecekleri ve r›zklar›, nefsinizin
isteklerini yapmak ve nefsinize kulluk etmek için kullanacaksan›z, onlardan yimeyiniz. Çünki sizde bât›n [kalb] hastal›¤› vard›r. Böyle lezzetli r›zklar sizin için öldürücü zehrdir.
Bu bât›n [kalb] hastal›¤›n›z giderse, o zemân bu lezzetli
r›zklar› yimek sizin için iyi ve fâideli olur. Keﬂﬂâf sâhibi, ar– 32 –

kas›nda ﬂükr ile emr olundu¤una bakarak, tayyibât kelimesini müstellezzât ile tefsîr etdi.
17. FIKRA: Büyük evliyâdan biri, “Allahü teâlây› hakk›yle tan›yana günâh zarar vermez” buyurdu. Ya’nî ma’rifetden, tan›madan önceki günâh› zarar vermez demekdir.
Çünki islâm, kendinden evvel iﬂlenmiﬂ olan günâhlar› geçersiz k›lar. ‹slâm›n hakîkati, tesavvuf dilinde, fenâ ve bekâdan sonra kavuﬂulan gerçek ma’rifetdir, Allahü teâlây› bilmekdir. ‹ﬂte bu ma’rifete ulaﬂmak da, kavuﬂmadan önceki
günâhlar› mahv eder, geçersiz k›lar. Bu sözdeki “zarar vermez” ifâdesinin, ma’rifete kavuﬂdukdan sonraki günâhlar›
bildirmesi de mümkündür. O zemân, büyük günâh de¤il,
küçük günâh kasd edilmiﬂ olur. Çünki evliyâullah büyük günâh iﬂlemekden mahfûzdur. Küçük günâh›n zarar› ise, ›srâr
ve devâml› olmas› hâlindedir. Evliyâullahda ›srâr olmad›¤›
ve aral›ks›z istigfâr ve tevbe ile tedârike çal›ﬂma bulundu¤u
için, küçük günâh onlara zarar vermez. Ve yine mümkündür
ki, bu sözün ma’nâs›, fenâ ve bekâdan sonra günâh meydâna gelmez, demek ola. Çünki günâh meydâna gelmeyince, zarar› da olmaz.
Mülhidlerin bu sözden anlamak istedikleri, mâdem ki,
günâh iﬂlemek ârife zarar vermiyor, o hâlde istedikleri kadar günâh iﬂlerler, sözleri z›nd›kl›kd›r. Kat’î olarak yersizdir,
bât›ld›r. (Onlar ﬂeytân›n tak›m›d›r. Uyan›n›z ve iyice biliniz ki, hüsrân ve zararda olanlar, ﬂeytân›n tak›m› olanlard›r), âyet-i kerîmedir. Yâ Rabbî, bize hidâyet verdikden, do¤ru yolu gösterip, hidâyet üzre bulundurdukdan
sonra kalblerimizi kayd›rma ve bize yüce kat›ndan rahmet ver. Sen çok ihsân edicisin. Ve Sallallahü teâlâ alâ
seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sellem ve bârek.
Magfireti bol ve çok kerîm olan Rabbimden, islâm›n hakîkati ile ﬂereflenen ârifin, bu ma’rifete kavuﬂmadan önceki
günâhlar›n›n, mezâlim ve kul hakk› cinsinden de olsa, ken– 33 –

dine zarar vermeyece¤ini umar›m. Hak teâlâ mutlak mâlikdir ve kullar›n kalbi, Onun iki parma¤› aras›ndad›r; diledi¤i
gibi onlar› çevirir. ‹slâm zulm ve kul haklar› hâric, bütün günâhlar› kesip at›nca, Onun hakîkatinde, elbette mutlak olan›nda olmayan meziyyet ve fazîletler bulunur.
18. FIKRA: Allahü teâlâ, vücûdlar› ile mevcûd olan di¤er varl›klar›n hilâf›na, vücûdü ile de¤il, zât› ile mevcûddur.
O hâlde varl›¤›nda vücûda ihtiyâc› yokdur ki, “Allahü teâlân›n vücûdu, zât›n›n ayn›d›r, ondan baﬂka de¤ildir ki, baﬂkas›na ihtiyâc› yokdur densin. Yoksa vücûdün zât ile ayn› oldu¤unu isbâtda uzun delîllere ihtiyâc düﬂer. E¤er vücûd zât›n ayn›d›r dersek, bu sözle Ehl-i sünnet ve cemâ’atin cumhûruna uymam›ﬂ oluruz. Zîrâ bu büyükler ikisinin ayn› olmad›¤›n› bildiriyorlar. Vücûdu zâid, ayr› olarak telakkî ediyorlar.
ﬁûrâs› gizli de¤ildir ki, vücûdün ziyâdeli¤ini söylemek, Vâcib teâlâ ve tekaddesin baﬂkas›na muhtâc oldu¤unu gerekdirir. E¤er Vâcib teâlâ ve tekaddes vücûd-i zâid ile mevcûddur, yâhud Hak teâlâ zât› ile mevcûddur dersek ve bu
vücûdu umûmî araz [s›fat] kabûl edersek, hem Ehl-i sünnet
âlimlerinin müﬂterek sözüne uyar›z, hem de muhâliflerin i’tirâzlar›na hiç yer b›rakmam›ﬂ oluruz. Vâcib teâlâ için, zât› ile
mevcûddur deyip, vücûdü hiç kar›ﬂd›rmamak ile vücûd ile
mevcûddur deyip, o vücûda zât›n ayn›s›d›r demek aras›nda
büyük ve aç›k fark vard›r. Bu, Allahü teâlân›n bana mahsûs
k›ld›¤› ma’rifetlerdendir. Bunun için Allahü teâlâya hamd
ederim ve Resûlüne salâtü selâm ederim.
19. FIKRA: Hazret-i vâcib-ül vücûd teâlâ ve tekaddesin kendine mahsûs olanlardand›r ki, zât› ile mevcûddur ve
var olmas›nda aslâ vücûda muhtâc de¤ildir. Vücûdu zât›n
ayn›s›, yâhud zât üzerine zâid tutmam›z ayn›d›r. Her iki takdîrde de, ya’nî vücûd zât›n ayn›d›r veyâ zât üzerine ziyâdedir de mahzûr vard›r. [Ayn› oldu¤unu söylersek, uzun delîllere ihtiyâc ve Ehl-i sünnet âlimlerinin cümhûru kavline muhâlefet vard›r. Ziyâdeli¤ini söylersek, baﬂkas›na muhtâcd›r
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ma’nâs› ç›kar.] Allahü teâlân›n âdeti ﬂöyle cereyân etmekdedir ki, vücûb mertebesinde olan bir ﬂeyin, imkân›n her
mertebesinde bir nümûnesini zâhir eder. ‹nsanlar›n bundan
haberi olsun veyâ olmas›n. Bu husûsiyyetin nümûnesi
âlem-i imkânda vücûddur. Vücûd her ne kadar mevcûd olmay›p, ma’kulât-i sâniyyeden ise de, vücûdunu [bu derecede var oldu¤unu] kabûl edelim. O zaman kendi zât› ile mevcûd olacakd›r, bir baﬂka vücûdla de¤il. Di¤er mevcûdlar ise
böyle olmay›p, onlar›n varl›¤› vücûda muhtâcd›r, zâtlar› kâfi de¤ildir. O hâlde eﬂyân›n mevcûdiyyetinde dahlî olan vücûd, e¤er mevcûd olursa, kendi zât› ile mevcûd olacakd›r
ve baﬂka bir vücûda muhtâc olmayacakd›r. Bütün mevcûdât›n yarat›c›s› teâlâ ve tekaddes, müstakil olarak, e¤er zât› ile mevcûd olur ve aslâ vücûda muhtâc olmazsa, bunda
ﬂaﬂ›lacak ne olabilir. Bunu uzak görenler, sözümüzün d›ﬂ›ndad›r. Elbette do¤ruyu ilhâm eden [bildiren] Allahü teâlâd›r.
Bir kimse derse ki, hukemâ, Eﬂ’arî âlimleri ve ba’z› mutasavvuflar›n, zât vücûdun ayn›d›r sözleri, sizin bir önceki
ma’rifetde bildirdi¤iniz gibi, vâcib-i vücûd teâlâ ve tekaddes, vücûdla de¤il, kendi zât› ile mevcûddura benziyor. O
zemân, “zâten ayn› olan bir vücûdla mevcûddur” sözünün
ma’nâs›, “kendi zât›yla mevcûddur, vücûdla de¤il” olmakdad›r.
Cevâb›nda deriz ki, bu ﬂekl Ehl-i sünnete uymuyor. Bu
mes’elede Ehl-i sünnet âlimleri ile berâber olmad›lar. ﬁöyle
gerekirdi ki, Ehl-i sünnet âlimleri bu durumda, onlara mukâbil desinler ki, Hak teâlâ vücûdla mevcûddur, zâtla de¤il. Bu
sûretden ise, vücûdün zâid olmas›n›n isbât› anlaﬂ›lmakdad›r. Demek ki, vücûdun ziyâdeli¤inin isbât› [var oldu¤unu
kabûllenmek] ﬂunu gösteriyor ki, iki f›rka aras›ndaki ayr›l›k
vücûdün kendisinde de¤il, s›fat›nda, onun ayn› veyâ ziyâde
oluﬂundad›r. Ya’nî iki taraf da Hak teâlân›n vücûd ile mevcûd oldu¤unu söylemekde berâberdir. Ancak ayn› m›d›r, ziyâde midir k›sm›nda ayr›lmakdad›rlar.
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Vâcib-ül vücûd teâlâ ve tekaddes, kendi zât› ile mevcûd ise, vâcib teâlâya mevcûd derken ne kasd ediliyor?
Çünkü, mevcûdün ma’nâs› vücûdla varl›kda duran demekdir. Hâlbuki burada vücûddan hiç söz edilmiyor, denirse,
Cevâb›nda deriz ki, evet, Vâcib teâlâ ve tekaddesin
kendisiyle mevcûd oldu¤u vücûd, Hak teâlâ hakk›nda söylenemez. Ammâ a’râz-› ân [ma’kulat-i sâniyeden olarak] zât
üzerine söylenen vücûdla vâcib teâlâ mevcûddur deyip, iﬂtikâk yoluyla yorumlan›rsa, hiçbir mahzûru yokdur. Vesselâm.
20. FIKRA: ﬁühûdun ihâtas›na giren, görünen, bilinen
düﬂünce ve hayâle s›¤an bir hudâya [ma’bûda] aslâ tapmam. Çünki müﬂâhede edilen, görünen, bilinen, vehm ve
hayâle gelen de, müﬂâhede eden, gören, bilen, düﬂünen ve
hayâl eden gibi mahlûkdur ve sonradan olmad›r [ezelî ve
ebedî de¤ildir]. Beyt:
Ben, a¤›za s›¤m›yan lokman›n tâlibiyim.
Seyr ve sülûkden maksad perdelerin y›rt›lmas›d›r. Bu
perdeler, imkânî [mahlûkâta âid] olsun, vücûbî [Rabbe âid]
olsun ayn›d›r. Ya’nî ﬂühûde mâni’ olan nûrânî veyâ zulmânî
perdeleri aradan kald›rmakd›r ki, vasl-› uryânî, ya’nî tam kavuﬂmak ele geçsin. Yoksa matlûbu kayda getirmek ve avlamak için de¤ildir. Beyt:
Anka kimseye av olmaz, tuza¤›n› topla,
Ki ancak orada hava girer tuza¤a.
Kald› ki, âh›retde rü’yet hakd›r, ya’nî Cennetde olanlar
Allahü teâlây› göreceklerdir. Buna îmân ederiz, ammâ nas›l
olaca¤› ile meﬂgûl olmay›z. Çünki avâm bunu anl›yamaz;
havâs›n, seçkinlerin bunu anl›yamamas›ndan dolay› de¤il.
Çünki havâs için dünyâda bu makâmdan nasîb vard›r, ismi
rü’yet olmasa da, vard›r. Hidâyet üzre olanlara selâm olsun!
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21. FIKRA: Görülen ve bilinen her ﬂey, mukayyeddir,
mahdûddur. Mutlak olan sarafetden [hiçbir kayd ve ba¤la
ba¤l› olmamakdan] aﬂa¤› mertebededir. Matlûb, ya’nî Hak
teâlâ Odur ki, bütün kayd ve ba¤lardan münezzeh ve müberrâ ola. O hâlde Onu, görmenin ve bilmenin ötesinde aramal›d›r. Bunun nas›l oldu¤unu akl anl›yamaz. Çünki akl,
görmenin ve bilmenin ötesinde arama¤› muhal [imkâns›z]
bilir. Beyt:
Perdenin arkas›n›, mest olmuﬂ rindlerden sor,
Ki yüksek makâm sâhibi sofîye, bu hâl çok zor.
22. FIKRA: Mutlak, kendi sarâfeti üzere kayds›zd›r.
Ona hiçbir kayd, ba¤ yol bulmam›ﬂd›r. Ammâ kayd aynas›nda zuhûr edince, onun aksi [par›lt›s›] o aynan›n hükmüne bürünür de, mukayyed ve mahdûd görünür. Böylece
görülebilir ve bilinebilir. O hâlde, görme ve bilme ile iktifâ, o
matlûbun akslerinden bir aks [par›lt›] ile yetinmek olur.
Maksad› yüksek olanlar ceviz mevizle kanmaz. Hadîs-i ﬂerîfde, (Allahü teâlâ himmetleri yüksek olan kullar› sever)
buyuruldu. Allahü teâlâ bizi himmeti, arzûsu yüksek olanlardan eylesin. Bu düâm›z› insanlar›n Efendisinin “aleyhi ve alâ
âlihissalevâtü vet-teslimât” hurmetine kabûl buyursun!
23. FIKRA: Bu büyükler yoluna girdi¤im ilk zemânlarda
idi. Gördüm ki, bir yerde tavâf ediyorum. Benimle birlikde
bir cemâ’at de tavâf ediyordu. Ammâ onlar o kadar yavaﬂ
hareket ediyor ve dönüyorlard› ki, ben bir tavâf edinciye kadar, ancak bir iki ad›m at›yorlard›. O esnâda bana bildirildi
ki, bu tavâf etdi¤imiz yer, Arﬂ›n üzeridir ve tavâf edenler
meleklerdir “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vet-teslimât”. (Allahü teâlâ ba’z› kullar›na husûsî rahmet eder. O
büyük ihsânlar sâhibidir.)
24. FIKRA: Evliyâullah› insanlar›n gözünden saklayan
perde ve örtüler, insanl›k s›fatlar›d›r. Di¤er insanlar neye
muhtâc ise, bu büyükler de ona muhtâcd›r. Evliyâl›klar› on– 37 –

lar› bu ihtiyâclardan hâric tutmaz. Onlar da, di¤er insanlar
gibi k›zarlar. Peygamberlerin Efendisi “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vet-teslimât”, (Ben de insan›m, di¤er insanlar
gibi ben de k›zar›m) buyurunca, Evliyâya ne düﬂer. Bu büyükler, ayn› ﬂeklde, yimekde, içmekde, çoluk çocu¤u ile
görüﬂmekde, onlara yak›nl›k ve alâka göstermekde, di¤er
insanlarla ayn›d›r. ‹nsanl›¤›n îcâb› ve ihtiyâc› olan çeﬂidli
ba¤lar ve alâkalar, avâmdan da, havâsdan da gitmez. Allahü teâlâ, Peygamberler hakk›nda, (Biz Peygamberleri yemek yimez birer cesed olarak yaratmad›k. Dünyâda
ebediyyen kal›c› da de¤illerdir) [Enbiyâ sûresi, 8.ci âyeti]
buyuruyor. ﬁekle, görünüﬂe bakan kâfirler diyorlard› ki, (Bu
Peygambere ne oluyor? Yemek yiyor, çarﬂ›da yürüyor...) [Furkan sûresi, 7.ci âyeti]
O hâlde Evliyâullah›n d›ﬂ görünüﬂüne bakan, mahrûm
olmuﬂ, dünyâ ve âh›retde hüsrân ve ziyâna u¤ram›ﬂd›r. Bu
d›ﬂ görünüﬂe bakmak de¤il midir ki, Ebû Cehli ve Ebû Lehebi islâm devlet ve se’âdetinden mahrûm edip, sonsuz
zarara sokdu. Mes’ûd o kimsedir ki, Evliyân›n d›ﬂ görünüﬂüne de¤il, bu büyüklerin iç güzelli¤ine, kalblerinin yüksek
hâl ve s›fatlar›na bakar. Onlar M›srdaki Nil gibidir. ‹nanm›yanlara belâ, sevilenlere sudur. Hattâ ﬂaﬂ›lacak ﬂeydir ki,
Ehlullahda insanl›k s›fatlar› o kadar çok görünür ki, di¤er insanlarda bu kadar görünmezler. Sebebi ﬂudur ki, zulmet ve
küdüret [karanl›k ve bulan›kl›k] aç›k ve temiz yerde olunca,
az da olsa, çok görünür. Kirli ve aç›k olmayan yer böyle de¤ildir. Çok da olsa, orada, o kadar belli olmaz ve göze batmaz. Lâkin insanl›k s›fatlar›n›n zulmeti avâm›n bütün varl›¤›na sinmekde, kal›b›na, kalbine ve rûhuna iﬂlemekdedir.
Ammâ havâsda, ya’nî Evliyâda bu zulmet, sâdece kal›b ve
nefs de bulunmakda olup, seçilmiﬂlerin seçilmiﬂlerinde
nefs de bu zulmetden kurtulmuﬂdur. Sâdece kal›bad›r. Bunun gibi bu zulmet avâmda noksanl›¤a ve ziyâna, havâsda
kemâle ve parlakl›¤a sebeb olmakdad›r. ‹ﬂte havâss›n bu
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zulmetidir ki, avâm›n zulmetlerini gideriyor, onlar›n kalblerini tasfiye ediyor, parlat›yor. Nefslerini tezkiye ediyor, temizliyor. Bu zulmet olmasayd›, havâss›n avâmla münâsebet
kurmas›nda hiç bir yol olmaz, ifâde ve istifâde ba¤lant›s›
kesilirdi. Bu zulmet havâsda, onun kalbini buland›racak kadar kalmaz. Arkas›ndan gelen piﬂmânl›k, tevbe ve istigfâr,
yaln›z o zulmet ve bulan›kl›¤› de¤il, onlar gibi dahâ nice nice zulmet ve bulan›kl›klar› temizler ve nice terakkîlere yol
açar. Bu zulmet, meleklerde olmad›¤› için, onlar ilerleyemezler. Buna zulmet demek, zemme benziyen bir medhdir.
S›radan insanlar, Ehlullah›n s›fatlar›n›, kendi insanl›k s›fatlar› gibi bilirler ve bunun için mahrûm ve mahzûl [ziyânda] kal›rlar. Hâlbuki gâibi ﬂâhide k›yâs fâsiddir. Her makâm›n ayr› ayr› husûsiyyetleri ve her yerin baﬂka gerekleri vard›r. Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vet-teslimât” izinde gidenlere selâm
olsun!
25. FIKRA: ‹nsan ilme ba¤l› kald›¤› ve ma’sivâya tutulma iz ve iﬂâretlerini taﬂ›d›¤› müddetçe, hor ve k›ymetsizdir.
Allahü teâlâdan baﬂkas›n› unutmak bu yolun ﬂart›d›r. Hak
teâlâdan gayr›s›n› unutmak bu yolda ilk ad›md›r. Bât›n [kalb
ve di¤er latîfeler] aynas› imkân [mahlûk] paslar›ndan temizlenmedikçe, hazret-i Vücûbun Onda görünmesi muhâldir.
Çünki imkân›n ilminin, Vücûbî olan›n ma’rifetleri ile birleﬂmesi, cem’-i ezdâd [z›dlar›n bir araya gelmesi] kabîlindendir. Burada ciddî bir süâl ortaya ç›kar ve ﬂöyle denir: Ârif
bekâ ile ﬂereflenip, nâk›slar› terbiye etmek ve kemâle getirmek için geriye döndürülünce, giden ilmler tekrâr geri gelir.
Buna göre, imkânî ilmler [mahlûkâta âid bilgiler] vücûbî
ma’rifetler [Hak teâlâya âid kalb ma’rifetleri] ile bir araya geliyorlar. Hâlbuki sen buna cem’-i z›ddeyn [iki z›d ﬂeyin bir
araya gelmesi –ki] muhaldir dedin.
Cevâb›nda deriz ki, bekâ billah makâm›na kavuﬂmuﬂ
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olan bir ârif, bu durumda berzâh [geçit] durumundad›r.
Sanki o vâcible imkân aras›nda berzâh [geçit ve vâs›ta]d›r
ve her iki makâm›n rengini taﬂ›makdad›r. Böyle olunca, her
iki makâm›n ilm ve ma’rifetleri birlikde onda bulunursa niçin
zor olsun. Zîrâ iki z›d ﬂeyin birleﬂme yeri bir olmuyor, sanki
ayr› ayr› oluyor. O hâlde birleﬂme yokdur.
26. FIKRA: Fenâ mertebesinde, gitmiﬂ olan eﬂyâya âid
ilmler, bekâdan sonra tekrâr gelirlerse, ârifin kemâlinde bir
noksanl›k say›lmaz. Hattâ onun kemâli, gitmiﬂ olan o ilmlerin geri gelmesindedir. Ve hattâ insanlar› kemâle getirmesi
bunlar›n geri gelmelerine ba¤l›d›r. Zîrâ ârif, bekâdan sonra
Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanm›ﬂ olmakdad›r. Vâcib teâlâda eﬂyân›n ilmi [Allahü teâlân›n mahlûkâta âid bilgileri ve
her ﬂeyi bilmesi] kemâlin kendisidir. Z›dd› ise noksanl›¤›
mucîbdir, ya’nî Allahü teâlân›n eﬂyây› bilmemesi, Ona noksanl›k getirir, ki Allahü teâlâ noksandan berî ve münezzehdir. Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanm›ﬂ ârifin hâli de böyledir. Onun s›rr› insan›n ilminde ma’lûm sûretinin husûlüyle
hâs›l olur. ﬁübhe yokdur ki, o ma’lûm olan sûretin onda husûlü zemân›nda, âlim müteessir olur [etkilenir]. ‹lm dahâ
çok oldukca, âlimdeki te’sîri de dahâ ziyâde olur. Öyleyse
âlimdeki tegayyûr ve televvün [de¤iﬂme ve baﬂka hâl alma]
de önceki hâlinden dahâ geniﬂ ve dahâ basît [yayg›n] olur
ki, bu hâl noksanl›kd›r. Hak tâlibine lâz›md›r ki, bu ilmlerin
herbirini kendinden uzaklaﬂd›rs›n, nefy etsin ve o eﬂyân›n
cümlesini unutsun.
Vâcib teâlâdaki ilm böyle de¤ildir. Çünki Hak sübhânehü ve teâlâ eﬂyân›n ma’lûm sûretlerinin kendisinde hâl olmas›ndan [kar›ﬂmas›ndan, çözülüp erimesinden] müberrâ
ve münezzehdir. Hak teâlân›n ilminin onlara te’alluku sebebi ile eﬂyâ ona münkeﬂîf olur. Mahlûkâtda olan de¤iﬂikliklerden, zât›nda, s›fatlar›nda ve fi’llerinde de¤iﬂiklik olmayan
Allahü teâlâ, her kusûrdan münezzehdir. Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanm›ﬂ olan ârifin ilmi de böyle olur. Ma’lûmâ– 40 –

t›n [eﬂyân›n, bilinen ﬂeylerin] sûretleri onda hâl olmaz. Ondan etkilenmez, de¤iﬂmez, baﬂka ﬂekl de almaz. O hâlde
bu hâl ârife noksanl›k de¤il, belki kemâldir. Bu s›r, ilâhî s›rlar›n en derinlerinden ve müﬂkillerindendir. Allahü teâlâ Habîbinin hurmet ve bereketine, kullar›ndan diledi¤ini bu s›rra
mazhar eder.
27. FIKRA: Bu fakîri, tevbe edip bu büyükler yoluna
girdikden oniki sene sonra r›zâ makâm› ile ﬂereflendirdiler.
Önce nefsi itminâna kavuﬂdurdular. Bundan sonra tedrîcen, s›rf Allahü teâlân›n fadl›, ihsân› ile bu se’âdete eriﬂdirdiler. Allahü teâlân›n r›zâs›ndan bir par›lt› görülmeyince, bu
devlet ve se’âdetle ﬂereflenmek nasîb olmad›. R›zâ makâm›nda, mutme’inne olmuﬂ nefs, Mevlâs›ndan râz› oldu;
Mevlâs› da ondan râz› oldu. Bunun için Allahü teâlâya çok
hamd ederim. Rabbimizin sevdi¤i ve râz› oldu¤u ﬂeklde en
güzel ve bereketli hamdler Ona olsun. Vessalâtü ves-selâmü alâ Resûlihi Muhammedin ve âlihî kemâ yahrâ.
SÜÂL: Nefs, Mevlâs›ndan râz› olunca, düâ etmek
[Rabbinden istemek] ve belân›n giderilmesini dilemek, ne
ma’nâ taﬂ›r, denirse,
CEVÂB›nda deriz ki, Allahü teâlân›n fi’linden, yapd›klar›ndan râz› olmak, Onun mahlûkundan [kulundan] râz› olma¤› îcâb etdirmez. Hattâ ço¤u zemân kuldan râz› olmak
çirkin ve kötü olur. Küfr ve günâhlar gibi. O hâlde kabîhi
[çirkini, kötülü¤ü] yaratmakdan râz› olmak lâz›m gelir ve
nefs-i kabîhden [aﬂa¤›, çirkin nefsden] hoﬂlanmamak vâcib
olur. Allahü teâlâ aﬂa¤› nefsden râz› olmay›nca, kul ondan
nas›l râz› olur, onun yapd›¤› kötü iﬂleri nas›l be¤enir? Bilâkis kul burada ﬂiddet ve sertlik göstermekle me’mûrdur. O
hâlde kuldan görülen bir kerahat, kötülük, onu yaratma¤a
râz› olma¤a ters düﬂmez. Demek ki, belân›n giderilmesini
istemek, iyi bir ma’nâ taﬂ›makdad›r. Fi’lden râz› olmak ile
mef’ûlden [yap›lan iﬂden] râz› olmamak aras›nda fark bul– 41 –

m›yanlar, r›zân›n husûlünden sonra, r›zâs›zl›¤›n bulunmas›n› anlayamad›lar ve bu müﬂkillerini giderebilmek için çok
zorland›lar ve dediler ki, r›zâs›zl›¤›n bulunmas›, r›zâ hâlini giderir, r›zâ makâm›n› sarsmaz. Do¤rusu, Allahü teâlân›n bize ilhâm etdi¤idir. Hidâyet üzre olanlara selâm olsun.
28. FIKRA: Mâdem ki, nemâzda k›râet farzd›r ve hadîsde gelmiﬂdir ki, (Fâtihas›z nemâz yokdur). Bunun için hakîkî k›râeti b›rak›p, hükmî k›râete karar vermek, ya’nî kendisi Fâtiha okumay›p, imâm›n okudu¤u Fâtiha ile yetinmek,
bana pek ma’kûl gelmedi¤inden, hanefî mezhebinde imâm
arkas›nda k›râete dâir, sarîh delîlin bulunmas›n› arzû ederdim. Ammâ mezhebe ri’âyet sebebiyle, yine Fâtihâ okumazd›m ve bu okumamay› riyâzet ve mücâhede kabîlinden
sayard›m. Nihâyet Allahü teâlâ mezhebe ri’âyet etmenin
bereketiyle –ki durup dururken [veyâ dünyevî bir menfe’at
için] baﬂka mezhebe geçmek ilhâdd›r– hanefî mezhebinde
imâm›n arkas›nda nemâz k›lan cemâ’atin Fâtiha okumamas›n›n hakîkatini bildirdi ve basîret nazar›mda, hükmî k›râetin, hakîkî k›râetden dahâ güzel oldu¤unu gösterdi. ﬁöyle
ki: ‹mâm ve cemâ’at hep birlikde, münâcât makâm›nda duruyorlar. Çünki nemâz k›lan Rabbine münâcâtdad›r buyurulmuﬂdur ve imâm› bu iﬂde re’îs edinmiﬂlerdir. O hâlde
imâm ne okur, ne söylerse, sanki cemâ’atinin dilinden söylemekdedir. ﬁuna benzer ki, bir gurup insan büyük bir pâdiﬂâh›n huzûruna bir iﬂ için ç›karlar ve içlerinden birini re’îs
[baﬂkan] seçerler ve hepsinin a¤z›ndan onun konuﬂmas›n›
ve ihtiyâclar›n› arz etmesini isterler. Re’îsleri ihtiyâclar›n› arz
etmek için konuﬂurken, onlar da konuﬂma¤a baﬂlarlarsa,
edeb dâiresinin d›ﬂ›na ç›km›ﬂ olurlar ve pâdiﬂâh›n r›zâs›ndan d›ﬂar› taﬂarlar ve o huzûrda uygun olm›yan iﬂ yapm›ﬂ
olurlar. Demek ki, bu cemâ’atin seçdikleri re’îsin onlar›n dilinden ihtiyâclar› arz etmesindeki hükmî konuﬂmalar›, onlar›n ayr› ayr› konuﬂmalar›ndan dahâ iyidir. Bunun gibi, imâm
okurken, cemâ’atin de okumas›, ortal›¤› kar›ﬂd›rmak, huzû– 42 –

ru bozmak olup, edebden uzakd›r.
Hanefî mezhebi ile ﬂâfi’î mezhebe aras›ndaki ihtilâfl›
mes’elelerin ço¤u bu ﬂeklde olup, görünüﬂ ve ﬂekl ﬂâfi’î taraf›n› tercîh, içi ve hakîkati hanefî mezhebini te’yîd taraf›ndad›r. Bu fakîre bildirildi ki, kelâm ilmindeki ihtilâflarda hak
[do¤ru ve isâbetli görüﬂ] hanefî taraf›ndad›r. Ebû Hanîfe
hazretleri Tekvîn s›fat›n›, hakîkî [sübûtî] s›fatlardan biliyor.
Her ne kadar görünüﬂde Tekvîn [yaratma], Kudret ve ‹râdet
s›fatlar›na rücû’ ediyorsa da, ince ve dikkatle ve firâset nûru ile bak›l›rsa, Tekvînin ayr› bir s›fat oldu¤u anlaﬂ›l›r. Di¤er
ihtilâfl› mevzû’lar da buna benzetilebilir.
F›kh ilmindeki ihtilâfl› mes’elelerin ço¤unda, hakk›n,
ya’nî do¤ru ictihâd›n ve isâbetin hanefî taraf›nda oldu¤u
ﬂübhesizdir. Az bir k›sm›nda ise tereddüd vard›r. Bu fakîr,
bu büyükler yolunun dahâ ortalar›nda idim ki, Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” vâk›’amda [uyan›kken
gözlerim kapal› veyâ rü’yâda] gördüm. Bana: “Sen, kelâm
ilmi müctehidlerindensin” buyurdu. ‹ﬂte o zemândan beri
kelâm ilmindeki mes’elelerin her birinde, bu fakîrin ayr› bir
görüﬂü ve husûsî bir ilmi vard›r. Mâtüridî ve Eﬂ’arîler aras›ndaki ihtilâf olan mes’elelerin ço¤unda, o mes’elelerin ilk anlaﬂ›lmas› zemân›nda hak Eﬂ’arîler taraf›nda anlaﬂ›l›yor ise
de, firâset nûru ve keskin nazarla bak›nca, Mâtüridîlerin
hakl› oldu¤u ortaya ç›k›yor. Kelâm ilmindeki ihtilâfl›
mes’elelerin hepsinde, bu fakîrin görüﬂü Mâtüridî âlimlerinin görüﬂlerine [ictihâdlar›na] uygundur ve gerçekden Mâtüridî büyükleri, Sünnet-i seniyyeye “alâ sâhibihassalâtü
ves-selâmü vet-teh›yye” mütâbe’atda yüksek ve büyük
ﬂân sâhibleridir. Di¤erlerine ise, bir tak›m felsefî görüﬂler
kar›ﬂd›r›lm›ﬂ olmakla, o mertebe müyesser olmamakdad›r,
her ne kadar ikisi de Hak ehli iseler de.
Bu büyüklerin en büyü¤ü olan ‹mâm-› a’zam, en büyük
rehber Ebû Hanîfenin “rad›yallahü anh” yüksek ﬂân ve mer– 43 –

tebesinden ne yazay›m ki, ﬁâfi’î, Mâlik ve Ahmed bin Hanbel “rad›yallahü anhüm” dâhil, bütün müctehidlerin ilmi, vera’› ve takvâs› en çok olan› idi. Nitekim imâm-› ﬁâfi’î “rahmetullahi aleyh”, “Bütün f›kh âlimleri Ebû Hanîfenin çoluk
çocu¤udur” buyurmuﬂdur. Sa¤lam haberlerle bize geldi ki,
imâm-› ﬁâfi’î, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin kabrini ziyârete
gitdi¤i zemân, kendi ictihâd›n› b›rak›r, kendi ictihâd› ile amel
etmez ve: “Bu büyük ‹mâm›n huzûrunda, onun ictihâd›na
uymayan ictihâd›mla amel etmekden hayâ ederim” buyurur
ve orada nemâz k›ld›¤› zemân imâm›n arkas›nda Fâtiha
okumaz ve sabâh nemâz›nda da kunût düâs›n› okumazd›.
Evet, Ebû Hanîfenin büyüklü¤ünü, k›ymet ve ﬂân›n›n yüceli¤ini ﬁâfi’î “rad›yallahü anhümâ” bilir. Yar›n k›yâmete yak›n
Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” gökden inince, Ebû Hanîfenin mezhebi ile amel edecekdir. Nitekim,
Muhammed Pârisâ hazretleri (Fusûl-i Sitte) kitâb›nda bunu
yazmakdad›r. Sâdece bu büyüklük ona yetiﬂir ki, ülûl-azm
bir peygamber onun mezhebi ile amel edecek. Di¤er yüzlerce büyüklük ve mertebe buna eﬂit olamaz.
Yüksek mürﬂidim [Muhammed Bâk› Billah] “kuddise
sirruh” buyurdular ki, bir kaç gün imâm›n arkas›nda oldu¤um hâlde Fâtiha okudum. Bir gece rü’yâda ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe hazretlerini gördüm. Kendisini medh eden çok
güzel bir kasîde okuyordu. Okudu¤unun k›saca ma’nâs›
ﬂöyle idi: Benim mezhebimde nice evliyâlar var idi. O geceden i’tibâren cemâ’atle k›ld›¤›m nemâzlarda art›k bir dahâ
Fâtiha okumad›m.
29. FIKRA: Ba’zan kâmil-i mükemmil bir velî, tarîkat
ta’lîmi için, kemâle gelmemiﬂ bir velîye izn verir. Henüz kemâle gelmemiﬂ bu mürﬂid de, müridleri ile toplan›p vazîfelerini icrâ ederken olgunlaﬂ›r. Nitekim Hâce ﬁâh-› Nakﬂibend hazretleri, Mevlânâ Ya’kûb-› Çerhîye “aleyhirrahme”
kemâl derecesine kavuﬂmadan önce, tarîkat ta’lîmi için icâzet vermiﬂler ve “Ey Ya’kûb, benden sana ne ulaﬂd›ysa, on– 44 –

lar› insanlara ulaﬂd›r” buyurmuﬂlard›r. Mevlânâ Ya’kûb-›
Çerhî hazretlerinin kemâle gelmesi, dahâ sonra Hâce Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin “kuddise sirruh” hizmet ve huzûrunda olmuﬂdur. Bunun için Abdürrahmân Câmî hazretleri,
(Nefehât) kitâb›nda, Mevlânâ Ya’kûb-› Çerhî hazretlerini
önce Alâeddîn Attâr hazretlerinin müridleri zümresinden
sayar, sonra ﬁâh-› Nakﬂibend hazretlerine ba¤lar.
Mürﬂid-i kâmil-i mükemmilin, vilâyet derecelerinden
sâdece bir derecede ictihâd ve kâbiliyyeti bulunan bir müridine, o dereceye kavuﬂdukdan sonra tarîkat ta’lîmi için
icâzet vermesi de, bu kabîldendir. O mürid bir bak›mdan
kâmildir, bir bak›mdan nâk›sd›r. Vilâyet derecelerinden iki
veyâ üç dereceye isti’dâd› bulunan müridin hâli de onun gibi, bir bak›mdan kâmildir, bir bak›mdansa nâk›sd›r. Çünki,
nihâyetin nihâyetindeki bütün derecelere ulaﬂmadan bir
bak›mdan kemâlde, bir bak›mdan da noksandad›r. Bununla berâber kâmil ve mükemmil ﬁeyh, isti’dâd›nda mevcûd
olan vilâyete kavuﬂdukdan sonra, tarîkat ta’lîmi için icâzet
verir.
Demek ki, icâzet [hilâfetnâme], mutlak olarak kemâle
gelmiﬂ olanlara verilmez. ﬁunu da bildirelim ki, kemâle gelmemiﬂ olmak icâzete mâni’ ise de, kâmil-i mükemmil, noksan birini, ya’nî kemâle gelmemiﬂ birini kendine nâib eder
ve “Onun eli benim elimdir” derse, huzûruna gelenlere bir
zarar› olmaz. Her iﬂin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
30. FIKRA: Yâd-› dâﬂt, Allahü teâlân›n huzûrunun devâm›ndan ibâretdir. Bu ma’nâ ba’zan olur ki, kalbin hakîkat-i câmi’a olmas›ndan dolay›, kalb sâhiblerinin hayâllerine de gelir. Zîrâ bir insanda bulunanlar›n hepsi, kalbde yaln›zca bulunmakdad›r. Evet, tafsîl ve icmâl bak›m›ndan fark
vard›r. O hâlde kalb mertebesinde de Allahü teâlân›n zât›n›n huzûru devâml› olarak ele geçmekdedir. Ammâ bu yâd› dâﬂt›n hakîkati de¤il, sûretidir. Nihâyetin baﬂlang›ca yer– 45 –

leﬂdirilmiﬂ olmas›na, yâd-› dâﬂt›n bu sûretiyle iﬂâret edilmiﬂ
olabilir. Yâd-› dâﬂt›n hakîkatine kavuﬂmak ise, nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesinden sonrad›r. E¤er hazret-i Zâtdan
Zât›n vücûbî s›fatlar› kendinde bulunduran, vücûb mertebesi kasd edilmiﬂ ise, yâd-› dâﬂta kavuﬂmak, ancak bu mertebenin ﬂühûdüne eriﬂmekle olur ve bu da bütün imkân
mertebelerini aﬂd›kdan sonra elverir. S›fatlar›n tecellîlerinde
de bu ma’nâ ele geçer. Çünki s›fatlar› düﬂünmek, bu durumda Zât-› teâlân›n huzûruna mâni’ olmaz. Yok, e¤er hazret-i Zâtdan murâd, ism, s›fat, nisbet ve bütün i’tibârlardan
mu’arra [uzak], s›rf ehadiyyet mertebesi ise, yâd-› dâﬂta kavuﬂmak, bütün ism, s›fat, nisbet ve i’tibârlar›n mertebelerini geçdikden sonrad›r.
Bu fakîr, nerede yâd-› dâﬂt dediysem, bu ikinci ma’nâda demiﬂim. Her ne kadar, o makâma kavuﬂmuﬂ olanlarca
gizli olmad›¤› gibi, huzûr kelimesini kullanmak tam yerinde
olmasa da! Çünki O, huzûr ve gaybetden [bulunmak ve bulunmamakdan] yüksekdir. Huzûr kelimesinin kullan›lmas›nda s›fatlardan bir s›fat›n hât›ra gelmesi ﬂartd›r. Huzûr sözüne yak›ﬂan yâd-› dâﬂt›n ikinci ma’nâda kullan›lmas›d›r. O
zemân yâd-› dâﬂta nihâyet demek, ﬂühûd ve huzûr i’tibâriyledir. Çünki bu mertebenin üstünde ﬂühûd ve huzûra yer
yokdur. Yâ hayret [ﬂaﬂk›nl›k], yâ cehl [bilememek], yâ da
ma’rifet vard›r. Bu senin bildi¤in ma’rifet de¤ildir. Senin bildi¤in ma’rifet fi’l ve s›fatlara âid ma’rifetlerdir. Bu makâm
ise, ism ve s›fatlara âid ma’rifetlerin çok çok dahâ yukar›s›ndad›r. Vesselâtü vesselâmü alâ seyyid-il beﬂer ve alâ
âlih-il-ether.
31. FIKRA: Bu büyükler yolunun temâmlanmas› ve nihâyetin nihâyetine kavuﬂmak, meﬂhûr on makâm›n aﬂ›lmas›na ba¤l›d›r. Bu on makâm›n ilki tevbe, sonuncusu r›zâ
makâm›d›r. Kemâl mertebelerinde r›zâ makâm›ndan yukar›da hiçbir makâm yokdur. Hattâ âh›retde Allahü teâlây›
görmek bile, ondan yüksek de¤ildir. Bununla berâber r›zâ
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makâm›n›n hakîkati, gerçek ve tam olarak âh›retde zuhûr
edecekdir. Âh›retde di¤er makâmlar›n elvermesi ise yokdur. Tevbenin orada bir ma’nâs›, zühdün orada bir yeri, tevekkülün orada bir makâm›, sabr›n husûsî bir hâli orada bulunmaz. Evet ﬂükr orada vard›r, ammâ o da r›zân›n bir k›sm› olup, ondan ayr› bir ﬂey de¤ildir.
SÜÂL: Zemân olur ki, kâmil-i mükemmilde, dünyâya
karﬂ› bir ra¤bet ve istek olur ve onda tevekkülü gideren
ba’z› ﬂeyler ve hâller görülür. Ayn› ﬂeklde sabrla ba¤daﬂmayan, dayanamamazl›k ve tahammülsüzlük ve bunun gibi r›zâs›zl›k ifâde eden hâller ortaya ç›kar. Bunlar›n sebebi
nedir?
CEVÂB›nda deriz ki, bu makâmlar kalbe ve rûha mahsûs makâmlard›r. Seçilmiﬂlerin seçilmiﬂlerine göre, bu makâmlar nefs-i mutme’innede de hâs›l olur. Ammâ kal›b›n
bundan nasîbi ve hissesi yokdur, ﬂiddet ve kuvvetin gere¤ini yapmasa da böyledir. Birisi ﬁiblî hazretlerinden, “Sen
muhabbet ehli oldu¤unu söylersin, ammâ senin bu gürbüz
hâlin muhabbetle ba¤daﬂm›yor” deyince, ona bir ﬂi’rle cevâb verdi. Beyt:
Kalbim sevdi, bedenim, habersizdir sevgiden,
Bedenim sevse idi, erirdi muhabbetden.
O hâlde, o makâmlarla ba¤daﬂm›yan hâller, e¤er bir
kâmilin kal›b›nda, bedeninde görünüyorsa, o makâmlar›n
hâs›l olmas›nda, bât›nlar› [kalb ve rûhlar›] için bir zararlar›
olmaz. Kâmil olm›yan velîde, o makâmlardaki noksanl›klar
bütün varl›¤›nda görülür ve bât›n ve zâhiri ile dünyâya ra¤bet eder ve tevekkülü bozan birﬂey, onun sûretini de, hakîkatini de içine al›r. Kal›b›nda ve kalbinde râhats›zl›k ve tâkats›zl›k görülür. Beden ve rûhu ile r›zâs›zl›k gösterir. Allahü
teâlân›n evliyâs› için örtü k›ld›¤›, onlar› insanlar›n gözünden
saklad›¤› hâller, bunun gibi bedenin ihtiyâc› olan ﬂeylerdir.
Çok kimseleri bu büyüklerin kemâlât›ndan bunlar mahrûm
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b›rakd›. Bu gibi ﬂeylerin evliyâda b›rak›lmas›nda ince hikmetler, derin s›rlar vard›r. Onlardan biri, bu dünyâ hâline,
imtihân yeri olan bu dünyâda hakla bât›l›n kar›ﬂm›ﬂ olmas›d›r. Biri de, öyle görünüyorlarsa da, asl›nda onlar›n terakkîlerine sebeb olmakdad›rlar. E¤er bu gibi, insanl›k ihtiyâclar› evliyâdan temâmen kalksayd›, ilerleme yollar› kesilir, melekler gibi belli bir makâmda kal›r, ileri gidemezlerdi. Hidâyet üzre olana ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihis-salevâtü vet-teslimâtü etemmühâ ve ekmelühâ” yolunda gidenlere selâm olsun!
32. FIKRA: Yâ Rabbî, bu ne hâldir ki, kendine evliyâ
kullar edindin ki, onlar›n bât›n› âb-› hayâtd›r. Ondan bir
damla tadan ebedî hayât› [se’âdeti] buldu. Zâhirleri ise, öldürücü zehrdir. Onlar›n zâhirine [d›ﬂ görünüﬂüne] bakan,
sonsuz olarak öldü. Onlar, onlard›r ki, bât›nlar› rahmet, zâhirleri zahmetdir. Bât›nlar›na bakan onlardan, zâhirlerine
bakan, tersine en kötülerdendir. Arpa gibi görünürler, ammâ hakîkatda bu¤dayd›rlar. Zâhirde s›radan insan, bât›nda
meleklerin seçilmiﬂlerindendirler. Görünüﬂde yeryüzünde,
asl›nda göklerin üstündedirler. Onlarla oturan, sohbet eden
ﬂakîlikden [kâfir ve fâs›k olmakdan] kurtulmuﬂdur. Onlarla
ahbâbl›k eden se’âdete ermiﬂdir. (Onlar Allahü teâlân›n
cemâ’atidir. Allah›n cemâ’ati olanlar felâha, kurtuluﬂa
ermiﬂlerdir) âyet-i kerîmesi onlar› bildirmekdedir. Ve sallallahü teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sellem.
33. FIKRA: Allahü teâlâ, evliyâ kullar›n› öyle örtmüﬂdür
ki, onlar›n zâhirlerinin bile bât›nlar›ndaki kemâlâtdan haberleri yokdur; nerede kald› ki, di¤er insanlar›n onlar›n iç
kemâlât›ndan haberleri olsun. Onlar›n bât›nlar›n›n bîçûn ve
bîçigûne mertebesine olan nisbetleri de bîçûndur, ya’nî anlat›lamaz, vasf edilemez. Bât›nlar›, âlem-i emrden oldu¤u
için, bîçünîlikden nasîbleri olur. Temâmen bilinen ve anlaﬂ›lan hâlde olan zâhirleri, onu nas›l anlayabilir. Hattâ bu
nisbetin sâhibi oldu¤unu nerede ise inkâr edecek durum– 48 –

da bulunur. Çünki, ondan hiç haberi yokdur; hattâ münâsebeti bile yok gibidir. Nisbetin hâs›l oldu¤unu bilebilir,
ammâ kime ba¤l› oldu¤unu bilemez. Hattâ çok zemân gerçek bir ba¤l›l›¤›ndan haberi de olmaz. Bütün bunlar, o nisbetin çok yüksek olmas›ndan ve zâhirinin çok alçak bulunmas›ndand›r. Bu arada ﬂunu da söyliyelim ki, bât›n› o nisbetin temâmen hükmü alt›nda bulunmakdad›r. O bilmek ve
görmekden geçmiﬂdir. Neye sâhib oldu¤unu ve kimi buldu¤unu nereden bilsin? Böylece, ma’rifete [bilme¤e, tan›ma¤a] bilememekden ve tan›yamamakdan baﬂka yol kalmaz. Bunun için S›ddîk-› Ekber “rad›yallahü anh”, “Anlayamamak anlamakd›r” buyurdu. ‹drâkin [anlaman›n] kendisi,
husûsî bir nisbetden ibâret olup, onu anlayamamak lâz›m
gelir. Çünki idrâk sâhibi ma¤lûbdur, anlad›¤›n› bilemez.
Baﬂkalar› ise, dahâ önce dedi¤imiz gibi, onun hâlini hiç bilemezler.
34. FIKRA: Sofî k›yâfetinde birisi vard›. Bid’at i’tikâda
kap›lm›ﬂd›. Bu fakîr onun hakk›nda tereddüdde idim. O s›rada gördüm ki, bütün peygamberler “salevâtullahi teâlâ ve
teslimâtühü aleyhim ecma’în” toplanm›ﬂlar ve hepsi bir
a¤›zdan, o ﬂahs hakk›nda, “Bizden de¤ildir” diyorlard›. Bu
s›rada, hât›r›ma, hakk›nda tereddüd etdi¤im bir baﬂka ﬂahs› da sormak, hâlini ö¤renmek geldi. Onun için, “O bizdendir” buyurdular. Bozuk i’tikâddan ve Allahü teâlân›n en seçkin temiz kullar› olan Peygamberlere dil uzatmakdan Allaha
s›¤›n›r›z.
35. FIKRA: Bu fakîre bildirildi ki, Kur’ân-› kerîmde vâk›’
olan Allahü teâlân›n kuluna kurbu [yak›nl›¤›], ma’iyyeti [kulu
ile berâberli¤i] ve ihâtas› [herﬂeyi kaplamas›] da, yed [el] ve
vech [yüz] gibi müteﬂâbihler cümlesindendir. Evvel, âh›r,
zâhir ve bât›n sözleri ve benzerleri de bunlar gibidir. ‹ﬂte Allahü teâlâya karîb [yak›n] deriz, ammâ kurbun [yak›nl›¤›n] ne
demek oldu¤unu bilmeyiz. Ayn› ﬂeklde Ona, evvel deriz,
ammâ evvelin ne demek oldu¤unu anlamay›z. Bizim ilm ve
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anlay›ﬂ dâiremize s›¤an Kurb ve Evvele âid ma’nâlardan Allahü teâlâ münezzehdir ve çok yüksekdir. Bizim keﬂf ve ﬂühûdümüze gelip, münkeﬂif ve müﬂâhede olunandan, çok
yüksek ve müberrâd›r. Ba’z› tesavvuf ehlinin keﬂf yoluyla
anlad›klar› ve o keﬂfleri ile Allahü teâlây› yak›n ve berâber
bildikleri ma’nâlar hoﬂ de¤ildir. Mücessime mezhebine
do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›m gibidir. Ba’z› âlimlerin bunlar› te’vîl
ederken, kurbdan [yak›nl›kdan] murâd, ilmî yak›nl›kd›r, demeleri, eli kudretle, vechi zâtla te’vîl etmeleri gibi olup, te’vîli câiz görenlerce câizdir. Biz te’vîli câiz görmüyoruz ve öyle müteﬂâbih kelimelerin te’vîllerini, ne demek olduklar›n›
Allahü teâlâya havâle ediyoruz. En iyisini Allahü teâlâ bilir.
Hidâyet üzre olanlara selâm olsun.
36. FIKRA: Bu fakîr, salât-i vitri ba’zan gecenin evvelinde, ba’zan sonunda k›lard›m. Bir gece bana gösterdiler
ki, vitr nemâz›n› gecenin sonunda k›lmak niyyetiyle yatana
kâtib melekler bütün geceyi ibâdetle geçirmiﬂ gibi sevâb
yazarlar. Bu sevâb yazma meﬂgûliyyetleri, vitr nemâz›n›
edâ edinceye kadar devâm eder. O hâlde salât-› vitr ne kadar geç k›l›n›rsa, o kadar çok sevâb olmakdad›r. Bununla
berâber, bu fakîr, vitrin erken veyâ geç edâs›nda, insanlar›n Efendisine “aleyhi ve alâ âlihis-salavâtü vet-teslimât” tâbi’ olmakdan baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyorum ve mütâbe’atle ayn› seviyede bulunabilecek hiç bir fazîlet bulam›yorum.
Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” efendimiz ise, vitr nemâz›n› ba’zan gecenin evvelinde, ba’zan da
âh›rinde [sonunda] edâ ederlerdi. Kendi se’âdet ve kurtuluﬂumu, herhangi bir iﬂde o Servere uymada biliyorum; isterse bu uyma ve Ona benzeme sûret ve ﬂeklde olsun.
Ba’z›lar› ba’z› sünnetleri edâ ederken, geceyi ihyâ etmek gibi ba’z› niyyetleri de ekliyorlar. Böylelerinin ne kadar
k›sa düﬂünceli ve dar görüﬂlü olduklar›na ﬂaﬂ›yorum. Binlerce geceyi ihyâ etme¤i, mütâbe’atin yar›m arpas› ile de¤iﬂmek istemem.
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Ramezân-› ﬂerîfin son on gününde i’tikâfda idim. Talebe ve sevdiklerimi toplay›p, dedim ki, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” tâbi’ olmakdan [uymakdan]
baﬂka niyyet etmeyiniz. Bizim gibilerin insanlardan kesilmesinden ve uzak durmas›ndan ne ç›kar. Yüzlerce tutulmay› bir mütâbe’ate kavuﬂmak için kabûl ederim; ammâ
binlerce kesilme ve insanlardan uzak durmay› mütâbe’at
vesîlesi yoksa kabûl etmem. Beyt:
Sevgilinin serây›nda olanlar,
Ba¤, bostan ve lâlezara bakmazlar.
Allahü teâlâ bize, Habîb-i Muhammed Mustafâya
“aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vet-teslimâtü etemmühâ ve ekmelühâ” tam tâbi’ olma¤› ihsân eylesin!
37. FIKRA: Bir gün derviﬂler ile oturuyorduk. Bu fakîr,
Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” hizmetçilerine olan muhabbetimden, “O Serverin muhabbeti
beni öyle kaplam›ﬂd›r ki, Allahü teâlây›, Onun vâs›tas› ile,
ya’nî Allahü teâlây› Muhammedin “sallallahü aleyhi ve âlihi
ve sellem” Rabbi oldu¤u için seviyorum” dedim. Hâz›r
olanlar bu sözden hayretde kald›lar, ammâ muhâlefet edemediler. Benim bu sözüm, hazret-i Râbi’an›n sözünün tersi
oluyor. O ﬂöyle demiﬂdi: Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
âlihi ve sellem” rü’yâda gördüm. Kendisine, “Allahü teâlân›n muhabbeti beni öyle sard› ve kaplad› ki, senin muhabbetine kalbimde yer kalmad›.”
Bu sözlerin ikisinde de sekr [muhabbet serhoﬂlu¤u]
var ise de, benim sözümde asâlet vard›r. O tam sekrde
iken söylemiﬂ, bense sahv›n [ay›lman›n] baﬂ›nda söylemiﬂim. Onun sözü s›fatlar mertebesinde, benim sözüm ise,
Zât mertebesinden geriye dönüﬂden sonrad›r. Çünki Zât
mertebesinde böyle muhabbete yer yokdur. Bütün nisbet
ve ba¤lant›lar, o mertebe yan›nda eksikdir. Orada hep
hayret, ya da cehl vard›r. Belki o mertebede, zevkle mu– 51 –

habbeti uzaklaﬂd›rmakd›r. Hiçbir ﬂeklde kendini Onun muhabbetine lây›k göremez. Muhabbet ve ma’rifet s›fatlarda
olur. Bahs etdikleri zâta âid muhabbetden maksad, Zât-i
ehadiyyet de¤il, zât›n ba’z› i’tibârlar› ile, zât demelerindendir. O hâlde hazret-i Râbi’an›n muhabbeti s›fatlar mertebesindedir. Allahü teâlâ do¤rular› ilhâm edicidir. Vessalâtü
vesselâmü alâ seyyid-il beﬂer ve âlih-il ether.
38. FIKRA: ‹lmin ﬂeref ve k›ymeti, âid oldu¤u ﬂeyin ﬂeref ve rütbesi mikdâr›ncad›r. Âid oldu¤u ne kadar ﬂerefli ise,
onun ilmi, ya’nî o ﬂeyi bildiren, tan›tan ilm de o kadar yüksekdir. O hâlde tesavvuf ehline mahsûs bât›n [kalb ve rûh]
ilmi, zâhir âlimlerinin sâhib olduklar› zâhir ilminden dahâ ﬂereflidir. Zâhir [f›kh] ilmi de, dokumac›l›k ve hacamat ilmlerinden ﬂereflidir. Bunun için kalb ilmlerini ald›¤› mürﬂidine karﬂ› edebleri, zâhir ilmini ald›¤› üstâd›na karﬂ› edeblerinden
kat kat ziyâdedir. Zâhir ilmini ald›¤› üstâd›na karﬂ› edebleri
de, dünyâ iﬂlerinde meslek ö¤rendi¤i ustas›na karﬂ› edeblerinden kat kat çokdur. Ayn› fark zâhir ilminin kollar› aras›nda da geçerlidir. Kelâm ve f›kh hocas›, nahv ve sarf hocas›ndan önce, sarf ve nahv hocas›, felsefî dersleri ö¤reten
ö¤retmenden önde yer almakdad›r. ﬁunu da söyliyelim ki,
felsefî ilmler, mu’teber [k›ymetli] ilmlere dâhil de¤ildirler.
Çok konular› lüzûmsuzdur ve kiﬂiye bir ﬂey vermezler. ‹slâm kitâblar›ndan ald›klar› bir kaç konuyu da de¤iﬂdirmiﬂlerdir. Bunlarda da hâkim olan cehl-i mürekkeb olmakd›r.
Çünki akl›n oralarda iﬂi yokdur. Nübüvvet [Peygamberlik]
hâli ve bilgileri, normal insanlar›n akl›n›n çok üstündedir.
Mürﬂidin hakk› [ve edebleri] di¤er hak sâhiblerininkinden çokdur. Hattâ mukâyese edilemiyecek kadar fazlad›r.
Mürﬂidin üstünde, ancak Allahü teâlân›n ni’metleri ve Resûlünün “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vet-teslimât” ihsânlar›
vard›r. Hattâ deriz ki, herkesin hakîkî mürﬂidi Resûlullahd›r
“sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem”. Evet, maddî olarak
dünyâya gelmek, ana ve baba vâs›tas› ile olmakdad›r, am– 52 –

mâ ma’nevî olarak do¤mak, mürﬂid-i kâmille husûle gelmekdedir. Maddî olan do¤umla ilgili olan hayât birkaç gün
sürer, ammâ ma’nevî do¤um, sonsuz hayâta sebeb olur.
Mürîdin ma’nevî kirlerini ve pisliklerini, kalbi ve rûhu ile süpürücülük yap›p temizleyen, içini ve mi’desini zararl› ﬂeylerden uzak tutan hep mürﬂid-i kâmildir. ‹rﬂâd edilecek ba’z›
talebe, mürﬂidin, kendilerine yapm›ﬂ oldu¤u teveccühlerle,
kalb ve rûhlar›ndaki necâset pisliklerini temizlerken, bunlar›n mürﬂidine de s›çrad›¤›n›, böylece kalbini de bir nev’î kirletdi¤ini, bu kir ve bulan›kl›¤›n bir müddet devâm etdi¤ini,
kendilerinin de hissetdi¤ini bildirmiﬂdir.
Pîr [mürﬂid], kendisi ile Allahü teâlâya kavuﬂulan büyük
velî ve sevgili kuldur. Bu ise, dünyevî ve uhrevî bütün
se’âdetlerin fevk›ndedir. Pîr [mürﬂid] odur ki, yarat›l›ﬂdan
habîs ve aﬂa¤› olan nefs-i emmâre onun eliyle temiz ve pâk
olur. Emmârelikden itminâna, cibillî küfrden hakîkî islâma
kavuﬂur.
M›sra’:
Aç›klama¤a kalksam, ﬂerhinin sonu gelmez.
O hâlde kendi se’âdetini pîrin [mürﬂid-i kâmilin] kabûlünde, ﬂekâvetini de onun reddinde bilmelidir. Bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Allahü teâlân›n r›zâs›, pîrin r›zâ perdesinin arkas›na konmuﬂdur. Aç›kcas›, mürid, mürﬂidinin r›zâs›n› almad›kca, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuﬂamaz. Müridin
en büyük tehlükesi, mürﬂidin ondan incinmesindedir. Bundan baﬂka her hatân›n tedâriki mümkündür, ammâ pîrin incinmesini hiç bir çâre düzeltemez. Pîrini incitmek, mürid
için ﬂekâvet tohumu ekmekdir. Allahü teâlâ bizi bundan korusun. ‹slâm akâidindeki bozukluk ve ﬂerî’atin emr ve yasaklar›na ri’âyetsizlik, hep onun netîcelerindendir. Kalbe âid
hâllerden ve kendinden geçmelerden ne diyeyim. Mürﬂidini incitmekle berâber hâlâ kalb hâllerinden bir eser, alâmet
kalm›ﬂsa, onu istidrâc bilmelidir ki, sonunda onu harâb
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edecek ve zarardan baﬂka hiç bir netîce vermiyecekdir. Allah yolunda olanlara selâm olsun.
39. FIKRA: Kalb, âlem-i emrdendir. Kendisine âlem-i
halka karﬂ› bir alâka ve sevgi verildi de, âlem-i halka [insana] indirildi ve insan›n gö¤sünün sol taraf›nda bulunan yüre¤e husûsî bir alâka ve ba¤lant›s› oldu. Pâdiﬂâh›n bir süpürgeci k›za âﬂ›k olup, o süpürgeci, hizmetçi k›z›n kulübesine
gitmesi gibi, kalb de yürek kulübesine girdi.
Kalbden dahâ latîf olan rûh, eshâb-› yemînden, ya’nî
sa¤ taraf ehlindendir.
Rûhun üstünde bulunan di¤er üç latîfe, “‹ﬂlerin hayrl›s›
ortada oland›r” ﬂerefiyle ﬂereflenip, ortada oldu. Hangisi
dahâ latîf ise, ortaya dahâ yak›n ve uygun bulundu. Ancak
s›r ve hafî, ahfân›n iki taraf›nda olup, biri sa¤›nda [hafî], di¤eri [s›r] solundad›r.
Hislere [duygulara] çok yak›n olan nefs, dimâga [beyne]
alâkal›d›r.
Kalbin terakkîsi [ilerlemesi] rûh makâm›na ve rûhun üstündeki makâmlara kavuﬂmas›yla olur. Bunun gibi rûh ve
üstündekiler, kendinden yukar›da makâmlara eriﬂmekle terakkî ederler. Lâkin bu kavuﬂma, baﬂlang›çda, hâller ile olmakda, sonda ise, makâm ﬂeklinde vuku’ bulmakdad›r.
Nefsin ilerlemesi de, baﬂda hâl yoluyla, kalb makâm›na
eriﬂmesiyle, sonda ise, makâm i’tibâriyle olmakdad›r. En
sonunda bu alt› latîfe ahfâ makâm›na kavuﬂup, hepsi sözbirli¤i ile kudsî âleme do¤ru uçar ve kal›b latîfesini boﬂ ve
yaln›z b›rak›rlar. Ammâ bu uçuﬂlar› da baﬂlang›çda hâl,
sonda ise makâm olarak hâs›l olmakdad›r.
‹ﬂte o zemân fenâ hâs›l olur. Ölümden evvel ölüm dedikleri, iﬂte bu alt› latîfenin kal›bdan ayr›lmas›d›r. Bunlar›n
ayr›ld›kdan sonra, his ve hareketin kal›bda kalmas›n›n içyüzünü, baﬂka yerlerde bildirmiﬂdim. Oralardan bulup ö¤re– 54 –

nebilirsiniz. Bu küçük kâ¤›dda, bunlar› anlatmak mümkün
de¤ildir. ‹ﬂâretle yetiniyoruz.
ﬁunu da bildirelim ki, bütün latîfelerin bir makâmda birleﬂip, oradan uçmalar› lâz›m de¤ildir. Ba’zan kalb ve rûh
sözleﬂip bu iﬂe koyulurlar. Ba’zan üçü, ba’zan dördü berâber uçar. Önce söyledi¤imiz en kâmil ve temâm olan›d›r ve
vilâyet-i Muhammedîye “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” mahsûsdur. Ondan baﬂkas› vilâyetin k›smlar›ndan
bir k›smd›r.
Bu alt› latîfe, bedenden ayr›l›p, kuds makâm›na var›p,
onun renk ve s›fat›na büründükden sonra, e¤er tekrâr kal›ba döner ve alâka peydâ ederlerse, makâm-› kudse olan
taalluk-› hubbî [sevgi ba¤›]ndan baﬂkas›, kal›b›n hükmünü
al›rlar, s›fatlar› ile s›fatlan›rlar ve imtizâc etdikden sonra bir
nev’î fenâya kavuﬂurlar ve ölü gibi olurlar ve bu vaktde husûsî tecellîye kavuﬂup, yeniden hayât bulur ve Bekâ billah
makâm› ile ﬂereflenip, Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklan›r.
Bu zemânda ona hil’at ihsân edip, tekrâr âleme döndürürlerse, hâli denâdan tedellâya ulaﬂ›r. ‹nsanlar› kemâle erdirme ni’metine kavuﬂur. E¤er geri göndermezler ve denâdan sonra tedellâ hâs›l olmazsa, uzlet evliyâs›ndan olur,
tâlibleri terbiye, eksikleri temâmlamak, ya’nî insanlar› irﬂâd
edip, kemâle kavuﬂdurmak, onun eli ve vâs›tas› ile olmaz.
‹ﬂâret ve remz ile bidâyeti ve nihâyeti anlatmak bu kadar
olur. Ammâ bu sözleri tam anlamak, bu mertebelere kavuﬂmam›ﬂ, bu menzîl ve konaklardan geçmemiﬂ olanlara
mümkün de¤ildir. Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed
Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” izinden gidenlere
selâm olsun!
40. FIKRA: Allahü teâlâ ezelden ebede kadar bir kelâmla söyleyicidir. O kelâm bölünmez ve parçalanmaz.
Çünki, sükût ve söylememek Allahü teâlâ hakk›nda muhâldir. ﬁaﬂ›lacak ne var ki, orada ezelden ebede kadar denen
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zemân bir ând›r. Çünki, Allahü teâlâ üzerinden zemân geçmez. Bir ânda, basît bir sözden baﬂka ne vâk›’ olabilir. ‹ﬂte
o tek bir söz, çeﬂitli ba¤lant›lar› i’tibâriyle, kelâm›n bu kadar
çok k›smlar›na esâs olmakdad›r. Meselâ bir iﬂin yap›lmas›n› öngörüyorsa, emr, bir yasa¤›n yap›lmamas›n› gösteriyorsa, nehy, bir ﬂeyi haber veriyorsa, haber olarak ortaya ç›k›yor. Ya’nî demek istiyoruz ki, geçmiﬂ ve gelece¤e âid haberler, bir tak›m kimseleri zora sokuyor ve öncelik ve sonral›k ifâde eden sözler, o ﬂeyin önceli¤ine ve sonral›¤›na delîl gösteriliyor. Hâlbuki burada süâli ve zorlu¤u gerekdirecek bir durum yokdur. Zîrâ geçmiﬂ ve gelecek, dalâlet edenin husûsî s›fatlar›ndan olup, o bir ân›n yay›lmas›ndan [geniﬂlemesinden] hâs›l olmakdad›r. Gösterdi¤i ﬂey [medlûl]
mertebesinde, o bir ân kendi hâlinde olup, hiç bir inbisât
[yay›lma, geniﬂleme] hâli yokdur. Geçmiﬂ ve gelece¤in orada yeri yokdur.
Akl sâhibleri demiﬂlerdir ki, o bir ân›n mâhiyyeti, vücûdi hâricî [d›ﬂar›da bulunma] i’tibâriyle ayr›, vücûd-i zihnî
[zihnde bulunma] bak›m›ndan baﬂka s›fatd›r. O hâlde tek
bir ﬂeyde ayr› ayr› s›fatlar ve gerekleri, varl›¤›n ve kimli¤in
de¤iﬂmesi bak›mlar›ndan câiz oluyor da, gerçekde birbirinden ayr› olan dâl [gösterme] ve medlûl [gösterilen, iﬂâret
edilen] de niçin olmas›n; evleviyyetle câiz olur. Ezelden
ebede kadar tek bir ând›r sözü, kelime bulunamad›¤› içindir. Yoksa orada ân demenin de yeri yokdur. Orada ân demek de, zemân demek gibi a¤›r ve yersiz kal›r.
ﬁunu da beyân edeyim ki, mümkin [kul] kurb-i ilâhî [Allaha yak›nl›k] makâmlar›nda, ad›m›n› imkân [mahlûk] dâiresinin d›ﬂ›na atarsa, ezel ve ebedi birleﬂmiﬂ bulur. Resûl-i
ekrem efendimiz “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”
mi’râc gecesi, yükselme makâmlar›nda Yûnüs aleyhisselâm› bal›¤›n karn›nda, Nûh aleyhisselâm› Tufânda, Cennetlikleri Cennetde, Cehennemlikleri Cehennemde gördü. Eshâb-› kirâm›n zenginlerinden Abdürrahmân bin Avf› “rad›– 56 –

yallahü anh” di¤erlerinden, âh›ret zemân› ile yar›m gün,
dünyâ zemân› ile beﬂyüz sene sonra Cennete girerken
gördü¤ünde, geç kalmas›n›n sebebini sormuﬂ ve hesâb›n›n çoklu¤undan, çekdi¤i s›k›nt›lar›n› anlatm›ﬂd›r. Bütün
bunlar hep tek bir ânda görülmüﬂdür. Orada geçmiﬂ ve gelece¤in yeri yokdu.
Bu fakîre de, zemân zemân Habîbullah›n “aleyhissalâtü ves-selâm” sadakas› olarak, bu hâl hâs›l olmakdad›r. Bir
def’as›nda, meleklerin hazret-i Âdeme “aleyhisselâm” secde etdiklerini ve dahâ baﬂlar›n› o secdeden kald›rmad›klar›n› ve illiyyûn meleklerinin ise, bu emrle emr olunmad›klar›n›, müﬂâhe etdiklerinde [Allahü teâlân›n tecellîlerinde] kendinden geçmiﬂ, o huzûr ve nûra dalm›ﬂ olarak, âh›ret için
söz verilmiﬂ hâllerin o bir ânda keﬂf olundu¤unu gördüm.
Bu hâllere ﬂâhid oldu¤um zemândan beri epey bir vakit
geçdi¤inden, âh›ret hâllerini geniﬂ yazm›yorum. Zîrâ hâf›zama tam güvenemiyorum. Fekat ﬂunu bilmek lâz›md›r ki, bu
hâller, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”
hem bedenine, hem de mubârek rûhlar›na olmuﬂdu. Hem
gözle, hem de kalble görmüﬂdü. Ona tufeyli olan baﬂkalar›na, e¤er bu hâller, Ona tâbi’ olman›n bereketi olarak verilirse, ya’nî hâlleri görürlerse, rûhlar› ve kalb gözleri ile görmüﬂ olurlar.
Beyt:
Onun kâfilesine bilirim yetiﬂemem,
Yetiﬂir, o kervân›n ç›ng›ra¤›n iﬂitsem.
Aleyhi ve alâ âlihis-salâtü vet-teslimâtü etemmühâ ve
ekmelühâ.
41. FIKRA: Tekvîn. Vâcib-ül vücûdün hakîkî [sübûtî] s›fatlar›ndan biridir. Eﬂ’arîler Tekvîni izâfî s›fatlardan sayarlar.
Âlemin var olmas›nda kudret ve irâde s›fatlar›n› kâfî bilirler.
Ammâ do¤rusu Tekvîn, di¤er s›fatlar gibi hakîkî bir s›fatd›r.
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Kudret ve irâdeden baﬂkad›r. Bunun aç›klamas›nda deriz
ki:
Kudret, bir iﬂi yapmak ve yapmamakda gücü yetmek
demekdir. ‹râde ise, kudretin ta’rîfinde bulunan, yapmak
veyâ yapmamakdan birini dilemekdir. O hâlde kudretin rütbesi, [yeri] irâdeninkinden öncedir. Hakîkî s›fatlardan bildi¤imiz tekvînin yeri ise, kudret ve irâdeden sonrad›r. Bu s›fat›n iﬂi, bir ﬂeyin yap›lmas› veyâ yap›lmamas›n› diledikden
sonra, o dilenen ﬂeyi yaratmakd›r. O hâlde, kudret, bir iﬂe
gücü yetmek, irâdet, o iﬂi yapma¤› dilemek, tekvîn de onu
vücûde getirmek, ya’nî yaratmak demekdir. O hâlde Tekvîn muhakkakd›r. Bu istitaatin [gücü yetmenin] me’al-fi’l
[iﬂle birlikde] olmas›na benzer ki, Ehl-i sünnet âlimleri, kulda bunun bulundu¤unu söylemiﬂlerdir. ﬁübhe yokdur ki,
bu istitaat [gücü yetme] kudretin sübûtünden sonrad›r.
Hattâ irâdenin o iﬂe ba¤lanmas›ndan sonra olmakda ve
meydâna gelmek [yarat›lmak] bu istitaate ba¤l›d›r. Belki o
istitaat, iﬂin olmas›na sebebdir; orada olmamak söz konusu de¤ildir.
Tekvîn s›fat›n›n hâli de böyledir. Onunla meydâna gelmek, bir nev’î îcâbd›r, ammâ bu îcâb [gerekli olma] Vâcib
teâlâya zarar vermez. Çünki Onun sübûtü, kudretin tahakkukundan sonrad›r ki, kudret bir iﬂi yapmak veyâ yapmama¤a gücü yetmek demekdir. ‹râdenin tahsîsinden de
sonrad›r. Felsefecilerin dedi¤i buna uymuyor. Birinci ﬂart›
[dilerse, yapar] vâcib-üs-s›dk bildiler. ‹kinci ﬂart› [dilemezse ya’nî olmamas›n› dilerse, yapmaz], mümteni-üs-s›dk bilip, irâdeyi aradan ç›kard›lar. Sarîh olan îcâb olmas›d›r. Allahü teâlâ bundan çok yüksekdir. Bir îcâb ki, ikisinden birinin tahsîsinden ve irâdenin taallukundan sonra ortaya ç›kar, ihtiyâr› îcâb etdirir. Ve onu kuvvetlendiren ihtiyâr› nefy
etmez. (Futûhat-› Mekkiyye) sâhibinin görüﬂü de, hükemân›n re’yine uygun olmuﬂdur. O da kudretin ilk ﬂart›n› vâcib-üs-s›dk, ikincisini mümteni-üs-s›dk bilmiﬂdir. Bu söz
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îcâb olup [mecbûriyyet bildirip], irâdeye iﬂ kalmamakdad›r.
Çünki iki müsâvîden [eﬂit a¤›rl›kda olan iki s›fatdan] biri burada aradan ç›kar›lm›ﬂ oluyor. E¤er bu ma’nây› tekvîn için
söyleselerdi, yeri vard›. Çünki, o îcâb ﬂâibesinden uzakd›r.
Bu çok ince bir fark olup, bunun îzâh›na çok az kimse giriﬂmiﬂdir. Mâtüridî âlimleri her ne kadar bu s›fat›n bulundu¤unu söylerlerse de, bizim yazd›¤›m›z kadar ince ve keskin
bak›ﬂla bakamad›lar. Sünnet-i seniyyeye “alâ sâhibihassalâtü ves-selâmü vet-tehiyye” çok tâbi’ olmalar›, onlar› bu
husûsda mümtâz k›lm›ﬂd›r. Di¤er kelâmc›lar onlar›n vard›¤› yere varamad›lar. Bu fakîr Mâtüridî âlimlerinin sofralar›ndan dökülen ve artanlarla beslenmiﬂim. Allahü teâlâ, Peygamberlerin efendisi “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vet-teslimâtü etemmühâ ve ekmelühâ” hurmetine bizi onlar›n do¤ru i’tikâdlar› üzere bulundursun!
42. FIKRA: Allahü teâlây› görmek, âh›retde mü’minlere
hakd›r [olacakd›r]. Bu öyle bir mes’eledir ki, Ehl-i sünnet ve
cemâ’atden baﬂka, hiç bir islâm f›rkas› ve felsefecilerden
hiçbiri, bunu câiz görmemiﬂdir. Onlar›n inkârlar›na sebeb,
gâibin ﬂâhide k›yâs edilmesi ve bunun ise, fâsid olmas›d›r.
Görülen bîçûn ve bîçigûne olunca, onunla alâkal› olan görme de, bîçûn [nas›l oldu¤u bilinmiyen bir görme] olacakd›r.
Ona inanmal›, nas›l olaca¤› ile meﬂgûl olmamal›d›r. Bu s›rr›
bugün evliyân›n en seçkinlerine izhâr etdiler. Her ne kadar
görme yoksa da, görmemezlik de yokdur. Ya’nî, Onu görür
gibidir. K›yâmetde [Cennetden] bütün mü’minler Hak teâlây› baﬂ gözüyle göreceklerdir. Ammâ anlayam›yacaklard›r.
(Onu gözler idrâk edemez) âyet-i kerîmedir. ‹ki ﬂey idrâk
edecekler: Biri, gördüklerine ilm-i yakîn, di¤eri rü’yete ba¤l› olan lezzeti duyma. Rü’yetin levâz›m›ndan bu iki ﬂeyden
baﬂkas› yokdur.
Bu konu, kelâm ilminin en derin ve zor bahslerindendir.
Akl bunu bulma¤a ve anlatma¤a yeterli de¤ildir. Âlimler ve
mutesavvuflardan Peygamberlere tâbi’ olanlar, nübüvvet
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nûrlar›ndan al›nm›ﬂ firâset nûru ile bunu anlam›ﬂlard›r. Bunun gibi, akl›n, isbât›ndan âciz kald›¤› ve hayrân oldu¤u
ilm-i kelâm›n di¤er bahslerini, sâdece Ehl-i sünnet âlimleri
firâset nûru ile bilmiﬂlerdir. Mutesavvuflarda ise, firâset nûru ile birlikde keﬂf ve ﬂühûd da vard›r. Keﬂfle firâset aras›ndaki fark, hadsiyyâtla hissiyyât aras›ndaki fark gibidir. Firâset, nazarî olanlar› hadsiyyât yapar, keﬂf ise, hissiyyât yapar. Ehl-i sünnetin söyledikleri ile, muhâliflerinin akla uyup,
inkâr etdiklerinin hepsi, bu kabîlden olup, firâset nûru ile bilmiﬂler ve sahîh keﬂfle müﬂâhede etmiﬂlerdir. E¤er bu
mes’elelerin beyân›nda bir îzâh yaparlarsa, maksad nazar
ve delîlle isbât de¤il, anlatma ve uyarmad›r. Zîrâ onlar›n tasvîrinde akl›n nazar› [bak›ﬂ›] kördür. ﬁaﬂ›l›r o âlimlere ki, bu
mes’elelerde kendilerini istidlâl [delîl getirme] makâm›nda
görürler ve delîlle isbât etmek isterler ve muhâliflerine tam
bir huccet gösterirler. Ammâ bunu da yapamazlar ve temâm›na erdiremezler. Muhâlifleri de düﬂünürler ki, onlar›n
mes’eleleri de, kendi istidlâlleri gibi za’îf ve eksikdir.
Meselâ, Ehl-i sünnet âlimleri, istita’atin [gücü yetmenin]
fi’lle berâber oldu¤unu isbât etmiﬂler [bildirmiﬂler]dir. Bu
mes’ele do¤ru mes’elelerden olup, firâset nûru ve sahîh
keﬂfle bilinmiﬂdir. Ammâ bunun için getirdikleri delîller, za’îf
ve eksikdir. Bu mes’elenin isbât›nda onlar›n delîllerinin en
kuvvetlisi iki zemânda a’raz›n devâm etmemesidir. Çünki
a’raz [s›fat] devâm ederse, a’raz›n k›yâm›n›n [varl›kda durmas›n›n] a’razla olmas› lâz›m gelir ki, bu muhâldir. Muhâlifler bu delîli za’îf ve eksik bulunca, bilemediler ki, onlar›n bu
husûsda ve benzeri husûslarda tâbi’ olduklar› ﬂey, nübüvvet nûrundan al›nm›ﬂ firâset nûrudur. Ammâ bu bizim kusûrumuz olup, hadsî ve bedihî olanlar› muhâliflerin nazar›nda,
nazarî yap›yoruz ve isbât› için çok zorluklara giriﬂiyoruz.
Ya’nî bize hadsî ve bedihî olanlar, muhâliflerimize huccet
de¤ildir. Vars›n olmas›n; bize bildirmek ve duyurmakdan
baﬂka vazîfe verilmemiﬂdir. ‹slâm›n güzelli¤ini benimseyen– 60 –

ler, ister istemez kabûl edeceklerdir. ‹slâm›n güzelli¤inden
nasîbi olmayanlar›n ise, inkârlar› artmayacakd›r.
Ehl-i sünnet âlimleri aras›nda, ﬁeyh-ül islâm ﬂeyh Ebû
Mansûr Mâtüridî hazretlerinin eshâb›n›n yolu ne kadar güzeldir ki, maksadla yetindiler ve felsefî incelemelerden yüz
çevirdiler. Nazar ve istidlâl yolu, felsefecilerin yapd›¤› gibi,
Ehl-i sünnet ve cemâ’at âlimleri aras›nda ﬂeyh Ebül Hasen
Eﬂ’arîden neﬂ’et etmiﬂ [ortaya ç›km›ﬂ]d›r. Ehl-i sünnetin i’tikâd bilgilerini felsefî istidlâllerle [aklî delîller getirerek] temâmlamak istedi. Ammâ bu çok zor bir iﬂdir ve muhâlifleri
din büyüklerine karﬂ› cesâretlendirmek ve selef-i sâlihînin
yolunu terk etmekdir. Allahü teâlâ bizi, nübüvvet nûrlar›ndan al›nm›ﬂ olan Ehl-i sünnet âlimlerinin sa¤lam rey ve görüﬂleri üzere bulundursun!
43. FIKRA: (Rabbinin ni’metlerini dile getir) âyet-i kerîmesine uyarak, bu büyük ni’meti bildirmek için derim ki: Bu
fakîrin Ehl-i sünnet ve cemâ’at âlimlerinin bildirdikleri kelâmdaki i’tikâd bilgilerinin do¤rulu¤una öyle bir yakînim [kuvvetli îmân›m] vard›r ki, o yakînin yan›nda, en aç›k ve bedihî olan
yakînler, zan, hattâ vehm gibi kal›r.
Meselâ kelâm mes’elelerinin herbiri için hâs›l olan yakîni [îmân›], güneﬂin varl›¤›na olan yakînim [inanc›m ve kabûlüm] ile karﬂ›laﬂd›r›rsam, ikincisisine birincinin yan›nda yak›n demek, çok a¤›r ve esef verici gelir. Aklla iﬂ yapanlar bu
sözümü ister kabûl etsinler, ister etmesinler. Hattâ kabûl
etmeyeceklerdir. Çünki bu mevzu’, akl›n görüﬂünün ve düﬂünüﬂünün ötesindedir. Zâhire [d›ﬂ görünüﬂe] bakan akl›n
bu makâmdan inkârdan baﬂka nasîbi yokdur.
Bu iﬂin esâs› ve hakîkati ﬂudur ki, yakîn kalbin iﬂidir.
Kalbin güneﬂin varl›¤›na yakîni, habercileri gibi olan hislerin
[duygu organlar›n›n] vâs›tas› iledir. Ammâ kelâm mes’elelerinden bir mes’ele hakk›nda kalbde hâs›l olan yakîn, herhangi bir organ ve kiﬂi taraf›ndan olmay›p, ihsân› bol olan
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Allahü teâlâdan ilhâm yoluyla ve vâs›tas›z olarak al›nm›ﬂd›r.
O hâlde birinci yakîn, ilm-ül yakîn mertebesinde, ikinci yakîn ayn-ül yakîn mesâbesindedir. Aralar›nda çok fark vard›r.
M›sra’:
Hiç, iﬂitmek görmek gibi olur mu?
44. FIKRA: Allahü teâlân›n fadl› ve ihsân› ile tâlibin sînesi, bütün arzû ve murâdlardan boﬂal›r ve Allahü teâlâdan
baﬂka hiçbir iste¤i kalmazsa, o zemân yarad›l›ﬂ›ndan maksad ne ise, ele geçmiﬂ ve kullu¤un hakîkati yerine gelmiﬂ
olur. Bundan sonra, e¤er nâk›slar›n terbiyesi [yetiﬂdirilmesi
ve olgunlaﬂd›r›lmas›] için geri gönderilmesi istenirse, kendi
taraf›ndan ona irâde ve ihtiyâr verilir de, söz ve fi’ldeki tasarruflar›nda muhtâr ve mucâz [serbest ve iznli] olup,
me’zûn olan kul gibi olur.
Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanmak olan bu makâmda, irâde [istek] sâhibi, ne isterse, baﬂkalar› için ister ve hep
baﬂkalar›n›n menfe’atini göz önünde bulundurur. Kendi
menfe’at ve ç›kar›n› düﬂünmez. Vâcib teâlân›n irâdesi iﬂte
öyledir ve âyet-i kerîmede, (En büyük s›fatlar Allah›nd›r)
buyuruldu. Bu irâde sâhibinin kendi menfe’atini düﬂünmesi
lâz›m de¤ildir, hattâ câiz de¤ildir. Çünki bu irâde sâhibi ne
isterse, olur. O hâlde kendi menfe’atini düﬂünmesi ve göz
önünde tutmas› ﬂirkdir ve kulluk bunu kald›rmaz. Allahü teâlâ Habîbine “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, (Muhakkak ki, Sen istedi¤ine hidâyet veremezsin. Lâkin Allah
diledi¤ini hidâyete getirir) buyurmakla, insanlar›n Efendisinin irâdesinde duraklama olunca, baﬂkalar› kendi için nas›l isteyebilirler.
Ayn› ﬂeklde, bu irâde sâhibinin bütün isteklerinin Hak
teâlân›n r›zâs›na uygun olmas› lâz›m de¤ildir. Görmez misin
ki, O insanlar›n en büyü¤ü Efendimizin “sallallahü aleyhi ve
âlihi ve sellem” ba’z› davran›ﬂlar›na ve sözlerine Allahü teâlâ taraf›ndan i’tirâz vâk›’ oldu. Nitekim Tahrîm sûresi birin– 62 –

ci âyetinde, (Ey Peygamberim! Zevcelerinin gönül r›zâs›n› arayarak, Allah›n sana halâl k›ld›¤›n›, niçin harâm
edersin. Bununla berâber üzülme, Allah Gafûr ve Rahîmdir [magfireti boldur ve çok merhametlidir]), Âl-i ‹mrân
sûresi 161. âyetinde, (Bir peygamber için emânete [ganîmet mal›na] h›yânet hiç olmuﬂ ﬂey de¤ildir), Tevbe sûresi, 43.cü âyetinde, (Ey büyük Peygamber! Allah senden
hüznü gidersin! Do¤ru söyliyenler belli oluncaya kadar
ve yalanc›lar bilinciye kadar, niçin beklemeyip, onlara
izn verdin) buyuruyor. Buradaki afv kelimesi, bir taksîri hât›rlat›yor. Hâlbuki, Allahü teâlâ, kendinin bütün irâde etdiklerinden râz› de¤ildir. Küfr ve günâhlar böyledir.
45. FIKRA: Bu iﬂte benim imâm›m [uydu¤um] Kelâmullahd›r ve yine benim bu iﬂimde pîrim [mürﬂidim]
Kur’ân-› meciddir. E¤er Kur’ân-› kerîmin hidâyeti olmasayd›, hak ma’bûd olan Allahü teâlâya ibâdet yolu aç›lmazd›.
Bu yolda, her latîf ve eltaf [dahâ latîf] “ben Allah›m” nidâs›
vurur idi ve bu yolun yolcular›n› kendilerine tapd›r›rlard›.
Çün olan kendini bîçûn sûretinde izhâr ederdi. Teﬂbîh
[benzetilen] ise, kendini tenzîh ﬂeklinde gösterirdi. Burada
imkân vücûbla imtizâc, hudûs [sonradan olma] kadîm
olanla kar›ﬂ›kd›r. Bât›l ise, hak sûretinde ortaya ç›kmakda,
dalâlet ise hidâyet ﬂeklinde zâhir olmakdad›r. Çâresiz sâlik, kör müsâfir gibi olup, her biri “Bu Rabbimdir” diyerek,
yüz gösterir. Hazret-i Hak sübhânehü ve teâlâ, kendini,
(Göklerin ve yerin yarat›c›s›) olarak senâ ediyor ve kendisi için: “Do¤unun ve bat›n›n [ya’nî, kâinâtdaki herﬂeyin]
rabbi) diye tan›t›yor ve uruc [yükselme] zemân›nda, bu s›fatlar›, hayâli ilahlara arz etdiklerinde, hepsi gayri ihtiyârî
bundan kaç›nd›lar ve ortadan kayboldular. Bunun için,
(Üfûl edenleri [batanlar› kaybolanlar›] sevmem) diyerek,
yüzünü hepsinden çevirdi ve teveccüh k›blesini, vâcib-ül
vücûd olan zâtdan baﬂkas› yapmad›. (Bizi buna hidâyet
eden Allahü teâlâya hamd olsun. Allahü teâlâ bize hi– 63 –

dâyet vermeseydi, biz hidâyete kavuﬂamazd›k. Elbette
Rabbimizin Peygamberlerinin söyledikleri, getirdikleri
hakd›r, do¤rudur.)
46. FIKRA: Mürﬂidimin hizmet ve sohbetinde dört kiﬂi
idik. Di¤er talebe ve müridler aras›nda ayr› bir yerimiz ve
husûsiyyetimiz vard›. Herbirimizin hazret-i Hâcemize baﬂka
davran›ﬂ› ve ayr› i’tikâd› [ba¤l›l›¤› ve teslimiyyeti] var idi. Bu
fakîr kesin olarak biliyordum ki, böyle bir sohbet, buna benzer bir topluluk, bunun gibi bir terbiye ve irﬂâd, O din ve
dünyân›n Serverinden “aleyhi ve alâ âlihis-salâtü vet-teslimât” sonra hiç bir zemân bulunmam›ﬂd›r. Bu ni’metin ﬂükrünü ﬂu sözle yerine getirdim: “Her ne kadar insanlar›n En
Hayrl›s›n›n “aleyhi ve alâ âlihissalâtü ves-selâm” sohbetine
yetiﬂmedimse de, hazret-i Hâcenin sohbetinden de mahrûm kalmad›m.”
Hazret-i Hâcemiz, di¤er üçü için buyurdular ki, filân beni tekmîl sâhibi biliyor, ammâ irﬂâd sâhibi bilmiyor. Ona göre irﬂâd makâm›, tekmîl [kemâle getirme] makâm›ndan yüksekdir. Filân›n ise, bizimle iﬂi yok. Üçüncüsü için ise, o bizi
inkârdad›r [kabûl etmiyor] buyurdu. Her birimiz hazret-i Hâceye olan i’tikâd›m›za göre, ondan nasîb ald›k.
Bilmek lâz›md›r ki, müridin mürﬂidinin üstünlü¤üne ve
onun en kâmil oldu¤una i’tikâd›, ona olan muhabbeti netîcesidir ve ifâde [fâide verme] ve istifâde [fâidelenme] sebebi olan münâsebetin, berâberli¤in ve sohbetin meyvesidir.
Bununla berâber, mürid mürﬂidini, dînimizde üstünlü¤ü, fazîleti bildirilmiﬂ olan zâtlardan üstün tutmamal›d›r. Yoksa
muhabbetde ifrât etmiﬂ olur. ‹frât ise kötülenmiﬂ s›fatlardand›r. ﬁî’îler, Ehl-i Beyt muhabbetindeki ifrâtlar› yüzünden
hak yoldan ayr›l›p, perîﬂân olmuﬂlar. H›ristiyanlar Îsâ aleyhisselâma olan aﬂ›r› sevgileri sebebiyle, ona “Allah›n o¤lu”
demiﬂler ve ebedî ziyânda kalm›ﬂlard›r. Lâkin, büyüklükleri
ve üstünlükleri kabûllenilmiﬂ olanlar› hâric tutar ve: “Benim
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mürﬂidim di¤erlerinden üstündür” derse, câizdir; hattâ tarîkatde vâcibdir. Bu üstün bilmek, müridin elinde de¤ildir.
Hattâ deriz ki, e¤er mürid kâbiliyyetli ise, gayr-i ihtiyârî bu
i’tikâd onda hâs›l olur ve o muhabbeti ve üstün bilmesi sebebi ile, mürﬂidin kemâlât›n› iktisâb eder. E¤er bu üstün bilmek müridin irâde ve iste¤i ile olur ve zorlama hâli görülürse, câiz olmaz ve netîce vermez.
47. FIKRA: (Lâ ilâhe illallah) kelimesi ile bütün bât›l
ilâhlar› nefy ve ibâdet olunma¤a lây›k ve müstehak olan
Hak teâlây› isbâtda en yüksek derece odur ki, görülen, bilinen, keﬂf ve müﬂâhede edilen ne varsa, s›rf tenzîh ve anlaﬂ›lmaz, anlat›lmaz, vasf edilemez olsa da, hepsini lân›n
[yokdur] alt›na almal›, isbât taraf›nda ise, kalbin muvâtâd›
[muvâfakat›, berâberli¤i] ile sâd›r olan illallahdan baﬂka hiç
bir ﬂey düﬂünmemelidir.
Beyt:
Anka kuﬂu avlanmaz, tuza¤›n› topla,
Çünki orda havâd›r, yaln›z giren tuza¤a.
Hidâyet üzere olanlara ve Resûl-i ekremin “sallallahü
aleyhi ve âlihi ve sellem” izinde gidenlere selâm olsun!
48. FIKRA: Kur’ân-› kerîmin ve Kâ’be-i Rabbânînin hakîkatleri, Muhammed aleyhissalâtü vesselâm›n hakîkatinin
üstündedir. Bunun için, hakîkat-› Kur’ân, hakîkat-› Muhammedînin imâm› ve hakîkat-› Kâ’be-i Rabbânî, hakîkat-i Muhammedînin mescûdu [secdegâh›] oldu. Bununla birlikde
Kâ’be-i Rabbânînin hakîkati, Kur’ân-› kerîmin hakîkatinin
üstündedir. O mertebede temâmen s›fats›zl›k ve renksizlik
vard›r. ﬁân ve i’tibârlar›n orada yeri yokdur. Tenzîh ve takdîs dahî o hazrete yanaﬂamaz. M›sra’:
Orada olan her ﬂey, beyândan da yüksekdir.
Bu öyle bir ma’rifetdir ki, bugüne kadar evliyâdan hiç
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biri bu husûsda a¤z›n› açmam›ﬂ, dilini oynatmam›ﬂd›r. Hattâ îmâ ve iﬂâretle dahî bundan bahs etmemiﬂdir. Bu fakîri
bu büyük ma’rifetle ﬂereflendirdiler ve kendi akran› [ya’nî
büyük evliyâ] aras›ndan seçdiler. Bütün bunlar Resûlullah
ve Habîbullah›n sadakas› olarak, Onun hurmetine verilmiﬂdir.
ﬁunu da bildirelim ki, Kâ’benin sûreti, eﬂyân›n mescûdu [secdegâh›] oldu¤u gibi, Kâ’benin hakîkati de, eﬂyân›n
hakîkatinin secdegâh›d›r. ﬁaﬂ›lacak bir söz söylüyorum ki,
ﬂimdiye kadar onu kimse iﬂitmedi, bir haberci haber vermedi. Allahü teâlân›n bana bildirmesi ve ilhâm etmesi ve bana
mahsûs k›ld›¤› fadl ve keremi ile derim ki:
Resûlullah›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vet-teh›yyât”
âh›rete intikâlinden bin bir kaç sene sonra, bir zemân gelecek. O zemân hakîkat-i Muhammedî kendi makâm›ndan
urûc edecek [yükselecek] ve hakîkat-i Kâ’be makâm› ile
birleﬂecek. O zemân hakîkat-i Muhammedî, hakîkat-i Ahmedî ismini al›r ve bir olan Zât-› ilâhîye mazhar olur ve her
iki mubârek ism müsemmâ ile mütehakk›k olur, onun hâlini
al›r ve önceki makâm hakîkat-i Muhammedîden boﬂal›r. Bu
hâl, Îsâ aleyhisselâm›n gökden inmesine ve Muhammed
aleyhisselâm›n ﬂerî’ati ile amel etmesine kadar devâm
eder. O zemân hakîkat-i Îsevî, kendi makâm›ndan yükselerek, boﬂ kalm›ﬂ olan hakîkat-i Muhammedî makâm›na yerleﬂir.
49. FIKRA: Lâ ilâhe illallah kelime-i tayyîbesi olmasayd›, Allahü teâlâya kim yol bulabilir, tevhîdin yüzündeki
örtüyü kim kald›rabilir ve Cennet kap›lar›n› kim açabilirdi.
Da¤ da¤ insanl›k s›fatlar› bu LÂ kazmas› ile ancak kaz›l›r ve
devrilir; yüzlerce nefsânî ba¤lar bu LÂ ‹LÂHE kelimesinin
tekrâr› ile kopar›l›r. O bât›l ilâhlar, ancak bu kelime ile ortadan kald›r›l›r ve ‹LLALLAH isbât kelimesi ile O hak ma’bûd
isbât edilir. Sâlik [büyükler yolunun yolcusu] imkân medâri– 66 –

cini [insanlara âid mertebeleri] bu kelimenin yard›m› ile aﬂar.
Ârif, vücûbî [ilâhî] yükselmelere, onun bereketi ile kavuﬂur.
O öyle bir kelimedir ki, fi’llerin tecellîlerinden, s›fatlar›n tecellîlerine götürür ve s›fatlar›n tecellîlerinden Zât›n tecellîlerine ulaﬂd›r›r.
Beyt:
Lâ süpürgesi ile yolu süpürmez isen,
‹llallah serây›na kavuﬂamazs›n aslâ.
Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed Mustafân›n izinden gidenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ!
50. FIKRA: Mahdûm ﬂeyh ﬁerefüddîn Münîrî, (Mektûbât)›nda yaz›yor ki, Mu’avvizeteyni [Kul-e’ûzüleri] farz nemâzlar›nda okumamal›d›r. Zîrâ, Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” bu iki sûrenin Kur’ân-› kerîmden oldu¤unda
cümhûra muhâlefetle, Kur’ândan de¤illerdir demekdedir. O
hâlde kat’î farz olan nemâzlarda, bu iki sûreyi okumamal›d›r. Bu fakîr de bunun için okumuyordum. Nihâyet bir gün,
bu fakîre gösterdiler ki, bu iki sûre huzûr-i ilâhîye ç›k›p hazret-i Mahdûmun kendilerini farz nemâzlar›nda okumakdan
men’ etdiklerinden ﬂikâyet ediyorlar ve bizi Kur’ândan ç›kard›” diyorlar. O zemândan beri, onlar› okumamakdan vaz
geçip, farz nemâzlar›nda okuma¤a baﬂlad›m. Her ne zemân bu iki sûreyi farz nemâz›nda okusam, acîb ve garîb
haller müﬂâhede ediyorum. Gerçekden ﬂerî’at bilgilerine
baﬂ vuruldu¤unda, farz nemâz›nda bu iki sûrenin okunmamas› hakk›nda bir sebeb görülmüyor. Hattâ mushaf›n içindekilerin hepsinin Kur’ân oldu¤u hakk›ndaki kesin hükme
ﬂübhe b›rakmamakdad›r. Bununla berâber bu iki sûrenin,
nemâzda zamm-› sûre olarak mezhebde okunmas›n›n vâcib olmas› zannîdir. [Zîrâ hanefî mezhebinde nemâzda Fâtiha-i ﬂerîfeyi ve herhangi bir zamm-› sûreyi okumak vâcib,
k›râet ise farzd›r.] O hâlde, zannî de olsa, bu iki sûre için,
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farzda okunmazlar demek, farz-› muhâl [ya’nî bir an bu sözü kabûllensek bile] hiç bir senede dayanm›yor. Çünki bunlar Fâtiha-i ﬂerîfe üzerine zamm-› sûre olarak okunmakdad›r. Böyle büyük ve uyulmas› gereken bir ﬂeyhin böyle bir
söz söylemesine ne kadar ﬂaﬂ›lsa yeridir.
Ves-salâtü ves-selâmü alâ Seyyid-il beﬂer ve âlih-il ethâr.
51. FIKRA: Tesavvuf büyüklerinin yolundan, hattâ islâm milleti ve ﬂerî’atinden büyük pay alanlar, taklîd f›trat›na
ve mütâbe’at yarat›l›ﬂ›na sâhib olanlard›r. Bu f›trat ve yarat›l›ﬂ kimde dahâ çoksa, nasîbi de çokdur. Burada iﬂin esâs›, taklîdde ve bu yerde esâs mes’ele, mütâbe’atdad›r. Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vet-teslimât” taklîd, en yüksek derecelere ulaﬂd›r›r ve asf›yâya mütâbe’at, yüksek makâmlara erdirir. Ebû Bekr-i S›ddîkda “rad›yallahü anh” bu
f›trat ziyâde bulundu¤undan, hiç duraklamadan, Resûlullah›n peygamberli¤ini tasdîk etmek se’âdeti ile ﬂereflendi ve
bütün s›ddîklar›n re’îsi oldu. Ebû Cehl mel’ûnunda, taklîd ve
tâbi’ olma isti’dâd› az bulundu¤undan, o büyük se’âdetle
ﬂereflenemedi ve la’netlenmiﬂlerin önderi oldu.
Mürid kavuﬂdu¤u her kemâle, mürﬂidini taklîdle kavuﬂur. Mürﬂidin hatâs› müridin savab›ndan [do¤rusundan]
iyidir. Bunun için Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûl-i Ekremin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” bir sehvi
[yan›lmas›] olma¤› tercîh ediyor ve: (Âh, ne olayd›, Muhammedin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” bir sehvi [yan›lmas›] olayd›m) buyuruyor. Resûlullah Efendimiz “aleyhissalâtü ves-selâm”, (Bilâlin sini [S harfi], Allah kat›nda ﬂ›ndir) buyurdu. Çünki hazret-i Bilâl-i Habeﬂî “rad›yallahü
anh” arab de¤ildi. Yabanc› idi, ya’nî Habeﬂli idi ve ezân
okurken eﬂhedü yerine eshedü derdi ve Allah kat›nda
onun eshedüsü, eﬂhedü olarak kabûl edilirdi. O hâlde Bilâl-i Habeﬂînin “rad›yallahü anh” hatâs›, baﬂkalar›n›n do¤– 68 –

rusundan dahâ iyi ve makbûl olmakdad›r. M›sra’:
Senin eﬂhedüne güler, Bilâlin eshedüsü.
Azîzlerden birinden iﬂitdim. Dedi ki, meﬂây›hdan nakl
edilen ba’z› düâlarda, her nas›lsa ba’z› ﬂeyhler hatâ etmiﬂler ve asl›na uygun okumam›ﬂlar. Ammâ e¤er onlara tâbi’
olanlar, o düâlar› asl› üzere de¤il de, ﬂeyhlerinin okudu¤u
gibi okurlarsa, yine te’sîri görülür. E¤er ﬂeyhlerinin okudu¤u gibi de¤il de, do¤ru okurlarsa, te’sîri görülmez. Allahü
teâlâ Habîbinin hurmetine “aleyhi ve alâ cemi’il-enbiyâ-i
vel-mürselîn ve alâ mütabi’ihim-üs-salevâtü vet-teslimât”
bizi peygamberlerini taklîd ve evliyâs›na tâbi’ olmak üzere
bulundursun!
52. FIKRA: Muhammedün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem”, Resûllerin, ya’nî bütün peygamberlerin “aleyhi ve aleyhimüs-salevâtü vet-teslimâtü
vet-teh›yyât” efendisidir, büyü¤üdür. Nerede kald› ki, di¤er
insanlardan yüksek olmas›n. Hâlbuki Îsâ ve Mûsân›n “aleyhimesselâm”, mertebe ve isti’dâdlar›na göre zât›n tecellîlerinden nasîbleri vard›r. Nitekim Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma: (Ben Seni kendime [zât›m için] Peygamber seçdim.) [Tâhâ sûresi, 41.ci âyet-i kerîmesi] buyurdu. Îsâ aleyhisselâm ise, rûhullah ve kelimetullah olmakla, Resûlullah
Efendimiz ile münâsebeti çokdur. Ammâ ‹brâhîm aleyhisselâm, s›fatlar›n tecellîsine kavuﬂmuﬂ olmakla berâber,
keskin ve ileri görüﬂlüdür. Zât›n tecellîsi makâm›nda bizim
Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” müyesser olan husûsî ﬂân ve mertebe, ‹brâhîm aleyhisselâma,
s›fatlar›n tecellîsi makâm›nda hâs›l oldu. Tabi’i ki aralar›ndaki isti’dâd göz ard› edilmiyecek. O hâlde bu bak›mdan O,
hazret-i Îsâ ve hazret-i Mûsâdan efdal [üstün] olur ve hazret-i Îsâ da hazret-i Mûsâdan efdaldir ve onun mertebesi
hazret-i Mûsân›n fevk›ndedir. Keskin görüﬂlü ve ay›r›c› bak›ﬂl›d›r. Onlardan sonra Nûh “aleyhisselâm” gelir. Nûh aley– 69 –

hisselâm›n makâm›, s›fatlar makâm›nda ‹brâhîm aleyhisselâm›n makâm›ndan dahâ yukar›da ise de, ‹brâhîm aleyhisselâm›n o makâmda husûsî ﬂân› ve keskin görüﬂü vard›r ki,
baﬂkas›nda yokdur. Lâkin evlâd-› kirâm›n›n, Ona tâbi’ olmak ve Ondan gelmekle, Onun makâm›ndan da nasîbi vard›r. Âdem aleyhisselâm ise, Nûh aleyhisselâmdan sonrad›r
“alâ nebiyyinâ ve alâ cemî’ihimüs-salevâtü vetteslimât”. Bu
anlatd›klar›m› bana Rabbim bildirdi ve keremi ile ilhâm eyledi. Her ﬂeyin en iyisini Allahü teâlâ bilir.
53. FIKRA: Seyri, ya’nî tesavvuf yolundaki ilerlemesi,
ism ve s›fatlar›n tafsîline düﬂmüﬂ olan sâlikin, hazret-i Zâta
kavuﬂma yolu t›kanm›ﬂd›r. Çünki ism ve s›fatlar›n nihâyeti
yokdur ki, onlar› aﬂd›kdan sonra nihâî maksada kavuﬂabilsin. Meﬂây›h bu makâmdan haber vermiﬂ olup, kavuﬂma
mertebelerinin nihâyeti yokdur demiﬂlerdir. Çünki mahbûbun kemâlleri nihâyetsizdir. Burada kavuﬂmakdan murâdlar›, ism ve s›fatlarla alâkal› kavuﬂmad›r.
Mes’ûd o kimsedir ki, ism ve s›fatlardaki seyri icmâlen
vâk›’ olur da, sür’atle hazret-i Zâta “teâlâ ve tekaddes” kavuﬂur.
Zâta kavuﬂmuﬂ olanlar›n nihâyet-ün-nihâyeye, ya’nî
var›labilecek en son makâma kavuﬂdukdan sonra, da’vet
için geri dönmeleri lâz›md›r. O mertebeden geriye dönüﬂ olmaz diye bir ﬂey yokdur. Ortada olanlar böyle de¤ildir. Onlar isti’dâdlar›n›n nihâyetlerine kavuﬂdukdan sonra, geriye
dönebilirler; dönmeyip bulunduklar› makâmda kalabilirler
de. O hâlde nihâyete varm›ﬂ olanlar›n, bütün mertebelere
kavuﬂmas› mümkündür, hattâ lâz›md›r. ‹smlerin ve s›fatlar›n tafsîlinde ilerliyen ortalardakiler için kavuﬂma mertebelerinin sonu yokdur. Bu ilm de, bu fakîre mahsûs olan ilmlerdendir. Her ﬂeyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
54. FIKRA: R›zâ makâm›, bütün vilâyet makâmlar›n›n
üstündedir. Bu yüksek makâm›n ele geçmesi ise, sülûk ve
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cezbeyi temâmlad›kdan sonrad›r.
E¤er denirse ki, Allahü teâlân›n Zât›ndan, s›fatlar›ndan
ve fi’llerinden râz› olmak vâcibdir ve îmân›n kendisinde zâten vard›r. O hâlde bütün mü’minler için, Allahü teâlâdan,
s›fat ve fi’llerinden râz› olmak gerekdir. ‹ﬂ böyle olunca, sülûk ve cezbenin temâm›ndan sonra hâs›l olur demenin
ma’nâs› nedir?
Cevâb›nda deriz ki, îmân›n di¤er esâslar› gibi, r›zân›n
da bir sûreti, bir de hakîkati vard›r. Baﬂlang›çda hâs›l olan
sûretidir; nihâyetde ise hakîkatidir. Bir r›zâs›zl›k olmay›nca,
ﬂerî’atin zâhiri, r›zâ hâs›l olmuﬂdur der. Aynen kalbin tasdîki gibidir. Tasdîki bozan veyâ gideren bir hâl bulunmad›kça,
tasdîk ele geçmiﬂdir denir. Bizim burada kasd etdi¤imiz, r›zân›n hakîkatinin hâs›l olmas›d›r, sûretinin de¤il. Her ﬂeyin
en iyisini Allahü teâlâ bilir.
55. FIKRA: Sünnet-i seniyye üzere amel etmek için çok
çal›ﬂmal›d›r. Bid’atden sak›nmak için de bir o kadar gayret
lâz›md›r. Bilhâssa sünneti kald›ran bir bid’atden, dahâ çok
kaç›nmal›d›r. Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem”, (Bizim bu dînimizde, ona uym›yan bir ﬂey ortaya
ç›karan›n, bu uydurdu¤u ﬂey red edilir) buyurmuﬂken,
din kemâle gelmiﬂ ve temâmlanm›ﬂ iken, bir tak›m kimselerin, dinde bir tak›m yenilikler [reformlar] ihdâs etmelerine ve
bu uydurmalarla, dîni temâml›yoruz sözlerine çok ﬂaﬂ›l›r. Bu
uydurduklar› ﬂeyler ile, sünnetin ortadan kalkaca¤›ndan hiç
korkmuyorlar. Meselâ sar›¤›n sarkan ucunu iki omuz aras›ndan arkaya sark›tmak sünnetdir. Bir tak›m kimseler bu
sarkan k›sm› sol tarafdan sark›t›p, bunu yapmakla ölüye
benzemeyi kasd ediyorlar. Büyük bir kalabal›k da bu iﬂde
onlara uyuyor. Bilmiyorlar ki, bu hareketleri sünneti ortadan
kald›r›p, bid’ate götürüyor ve harâma ulaﬂd›r›yor. Muhammed Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” benzemek
mi, yoksa ölüye benzemek mi dahâ iyidir. Sallallahü aleyhi
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ve sellem efendimiz, ölmeden evvelki ölümle ﬂereflenmiﬂdir. O hâlde ölüye benzemeyi ar›yorlarsa, en münâsibi yine
Ona “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” benzemekdir.
Ölünün kefenine sar›k koymak bid’at olunca, bunun
sarkan k›sm› üzerinde fikr yürütmek ve bununla dîni temâml›yoruz demek, dahâ çok ﬂaﬂ›lacak bir hâldir. Sonra
gelenlerden ba’z›lar›, âlimlerin kefenine sar›k da koymal›d›r
demeleri, bu fakîre göre f›kh mes’elelerinde de¤iﬂiklik olur
ve de¤iﬂiklik ile dînin hükmünü kald›rmak aras›nda fark
yokdur. Allahü teâlâ bize, Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” sünnetine tâbi’ olmakda sebât
ve devâml›l›k ihsân eylesin!
56. FIKRA: Bir gün cinnîlerin hâllerini bu fakîre gösterdiler. Gördüm ki, cinnîler sokaklarda insanlar gibi dolaﬂ›rlar.
Her cinnînin baﬂ›n›n üzerinde müvekkel [onunla vazîfeli] bir
melek vard›r. Her bir cinnî o mele¤in korkusundan baﬂ›n›
kald›r›p, sa¤›na, soluna bakamaz. Ba¤l› ve tutuklular gibi
dolaﬂ›rlar ve aslâ o mele¤e muhâlefet edemezler. O zemân
bildirildi ki, sanki o mele¤in elinde demirden bir gürz vard›r
ki, e¤er cinnîden az bir muhâlefet görse, bir vuruﬂla onun
iﬂini bitirir. Beyt:
O Allah ki, alça¤›, yüksekleri yaratd›,
Her elin üzerinde bir baﬂka et yaratd›.
57. FIKRA: Velî, buldu¤u her kemâli ve kavuﬂdu¤u her
derece ve makâm›, kendi Peygamberine mütâbe’atle, tufeyli olarak bulur ve kavuﬂur. E¤er peygambere mütâbe’at
olmasayd›, îmân›n kendisi bile yüz göstermezdi, nerede
kald› ki, yüksek derecelere ç›karan yol ona aç›lm›ﬂ olsun. O
hâlde Velîde, Nebîde bulunm›yan cüz’î bir fazîlet ve yüksek
derecelerden husûsî bir derece hâs›l olursa, peygamberinin
de o cüz’î [k›smî] fazîletden ve husûsî dereceden tam nasîbi olur. Çünki o kemâlin ele geçmesi, Peygamberine tâbi’
olmak sebebiyledir. O, sünnetine uyman›n meyvelerinden
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bir meyvedir. O hâlde o Peygamberin o kemâlden tam nasîbi ve hissesi olur. Nitekim Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem”, (Kim iyi bir yol açarsa,
onun sevâb›n› ald›¤› gibi, onunla amel edenlerin sevâblar› kadar da sevâb al›r) buyurdu. Lâkin Velî, bu kemâle
kavuﬂmakda ve bu derecenin hâs›l olmas›nda ondan dahâ
öncedir. Velînin nebî üzerine cüz’î olan bu fazîletini câiz
görmüﬂlerdir. Bu k›smî, ya’nî bir bak›mdan olan fazîlet, her
bak›mdan nebîde bulunan üstünlükle çat›ﬂmaz.
(Fusûs-ül hikem) kitâb›n›n sâhibinin [Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin], Peygamberlerin sonuncusu, ilm ve ma’rifetleri vilâyetin sonuncusundan al›yor, buyurmas›, bu fakîri
ﬂereflendirdikleri bu ma’rifet içindir. Bu söz baﬂdan baﬂa
ﬂerî’ate uygundur. Fusûsu ﬂerh edenler ise, bunun tashîhinde, do¤ru îzâh ve isbât›nda çok zorlanm›ﬂlar ve, (Vilâyetin sonuncusu, nübüvvetin sonuncusunun haznedâr› gibidir. Pâdiﬂâh kendi hazînesinden bir ﬂey al›rsa, onun için bu
iﬂde hiçbir noksanl›k lâz›m gelmez) demiﬂlerdir. ‹ﬂin esâs›
ise, bizim bildirdi¤imiz gibidir. O zorlanmalar›n menﬂei, iﬂin
esâs›na varamad›klar›na dayanmakdad›r. Her ﬂeyin hakîkatini Allahü teâlâ bilir. Vessalâtü ves-selâmü alâ seyyid-il beﬂer ve âlihil ether.
58. FIKRA: Velînin vilâyeti, kendi Peygamberinin vilâyetinin k›smlar›ndan bir k›smd›r. Velî ne kadar yüksek derecelere kavuﬂursa, kavuﬂsun, Peygamberinin derecelerinin
k›smlar›ndan bir k›sm olmakdan ileri geçemez. K›sm ve
parça ne kadar büyük olsa da, külden, ya’nî bir ﬂeyin bütününden küçükdür. “Kül cüzden dahâ büyükdür” mant›k kâidesi ve herkesin bildi¤i bir gerçekdir. Cüz’ün külden [parçan›n bütününden] dahâ büyük oldu¤unu sanmak ahmakl›k ve sefîhlik olur. Çünki bütün, o ve di¤er parçalardan
meydâna gelmekdedir.
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lar› üç k›smd›r:
Birincisi, izâfî s›fatlard›r. Yaratmak ve r›zk vermek gibi.
‹kincisi, hakîkî s›fatlard›r, bunlar›n izâfî s›fatlara benzer taraflar› vard›r. ‹lm, kudret, irâdet, sem’, basar ve kelâm
s›fatlar› gibi.
Üçüncüsü, s›rf hakîkî s›fatd›r. Hayât gibi. Çünki onda
izâfîlikden bir kar›ﬂ›kl›k yokdur. ‹zâfîlikden murâd, âlem ile
teallukdur. Bu üçüncü k›sm, üç k›sm›n en yükse¤idir ve bütün k›smlar› kendinde toplamakdad›r ve s›fatlar›n esâs›d›r.
‹lm s›fat›, câmi’ [toplay›c›] olmakla berâber, hayât s›fat›na
tâbi’dir ve s›fat ve ﬂüûnât dâiresi, hayât s›fat›na kadard›r.
Matlûba kavuﬂman›n kap›s› da Odur. Hayât s›fat›, ilm s›fat›ndan yüksek olunca, Ona kavuﬂmak da, elbette, ilm mertebelerini aﬂd›kdan sonra olacakd›r. Söz konusu ilm, zâhirî
veyâ bât›n› olsun, ﬂerî’at ilmi veyâ tarîkat ilmi olsun ayn›d›r.
O kap›dan içeri girenler ise çok çok azd›r. Sokaklar›n arkas›ndan bile, içeriye bakmak istiyenler azd›r. Bu s›rlardan
iﬂâretle bile konuﬂma¤a kalk›ﬂ›rsam bo¤az›m› keserler.
Beyt:
Ötesinde bir ﬂey var, anlatmak dahâ zordur,
Bence onu saklamakdan dahâ güzel ﬂey yokdur.
Hidâyet üzre olanlara ve Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” izinde gidenlere selâm
olsun!
60. FIKRA: Allahü teâlâ misli olmakdan münezzehdir.
Nitekim Kur’ân-› kerîmde, (Misli gibi bir ﬂey yokdur) buyurulmuﬂdur. Ammâ misâli olabilir demiﬂlerdir. Meseli [benzeri] olmaz buyurmuﬂlard›r. Nitekim âyet-i kerîmede, (En yüksek meseller [s›fatlar] Allah›nd›r) buyuruldu.
Sülûk erbâb› ve keﬂf eshâb›na misâl ile tesellî veriyor– 74 –

lar ve hayâl ile râhatl›k bahﬂ ediyorlar. Bîçûnü çûn misâli ile
gösteriyorlar. Vücûbü imkân sûretinde ortaya koyuyorlar.
Çâresiz sâlik, misâli, misâlin sâhibinin ayn›s›, sûreti, sûret
sâhibinin kendisi zan ediyor. Bu yüzden Hak sübhânehü ve
teâlân›n ihâtas› sûretini eﬂyâda görüp, o ihâtan›n misâlini
âlemde müﬂâhede ediyor ve zannediyor ki, müﬂâhede edilen Hak sübhânehü ve teâlân›n hakîkî ihâtas›d›r. Hây›r, böyle de¤ildir. Allahü teâlân›n ihâtas› da bîçûn ve bîçigûnedir
ve müﬂâhede edilmekden münezzehdir ve kimse onu keﬂf
edemez. ‹nan›r›z ki, Allahü teâlâ her ﬂeyi muhîtdir [kuﬂatm›ﬂd›r], ammâ Onun ihâtas›n›n ne ve nas›l oldu¤unu bilmeyiz. Bizim bildi¤imiz o ihâtan›n misâli ve benzeridir. Allahü
teâlân›n kurbu ve mâiyyeti de böyle olup, onlardan mekﬂûf
ve meﬂhûd olan, benzeri ve misâlidir, hakîkati de¤ildir; belki bunlar›n hakîkatlar› hâs›l oldu¤u bilinemeyen mertebededirler. Allahü teâlân›n karîb [yak›n] oldu¤una ve bizimle oldu¤una inan›r›z. Ammâ yak›nl›¤›n›n ve berâberli¤inin hakîkatini bilmeyiz. Belki de Resûlullah›n hadîs-i ﬂerîfinde gelmiﬂ olan, (Rabbimiz güler gibi tecellî eder) ifâdesinin
ma’nâs›, misâlinin sûreti i’tibâriyledir. Zîrâ r›zân›n en yüksek
derecesi, misâlde güler gibi sûreti ile ﬂekllenir. El, yüz,
ayak, parmak kelimelerinin Hak teâlâ taraf›ndan kendine
nisbet edilmesi de, misâli sûret i’tibâriyle olur. Rabbim bana böyle bildirdi. (Allahü teâlâ diledi¤ini rahmetine mahsûs k›lar; O büyük ihsânlar sâhibidir.) Ve sallallahü teâlâ
alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sellem ve bârek.
61. FIKRA: Bu yaz›lar› yazan›n, ahvâl, mevâcid, ilm ve
ma’rifetleri beyân›ndaki ifâde ve yaz›lar›nda, birbiriyle uyuﬂmayan ve çat›ﬂan bir ﬂeyler anlaﬂ›l›rsa, vaktlerin ve vaziyyetlerin ayr› ayr› oluﬂuna haml etmelidir. Zîrâ ahvâl ve mevâcidin vakti ayr›d›r ve her vaziyyetin ilm ve ma’rifetleri baﬂka baﬂkad›r. O hâlde asl›nda uyuﬂmamak ve çat›ﬂmak yok
demekdir. Ya’nî bunlar da ﬂerî’atdeki hükmler gibi olup,
neshden ve tebdîlden sonra uyuﬂmaz ve çat›ﬂ›r görünürler.
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Ammâ vaktlerin ve durumlar›n ayr›l›¤› göz önüne getirilirse,
o uyuﬂmazl›k ve çat›ﬂma kalkar. Bunda Allahü teâlân›n hikmetleri ve nice fâideleri vard›r. O hâlde kabûlden uzak olma. Ve sallallahü teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi
ve sellem ve bârek.
Bu fevkal’âde güzel ve eﬂsiz kitâb› toplayan bu za’îf
kul, Hidâye lakabl› Muhammed S›ddîk Bedahﬂî Kiﬂmî derim ki, (Mebde ve Meâd) ismi ile bilinen bu yüksek ve ﬂerefli ma’rifetlerin yaz›lmas›n›, 1019 [m. 1610] senesi Ramezân-› ﬂerîf ay›n›n sonlar›nda i’tikâfda iken bitirdim.
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