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Bismillâhirrahmânirrahîm.  
 

     Muhterem okuyucularım bu dosya kitabın oluşması ne yazıkki hazin 
bir durumdur. Zaman zaman seyrekte olsa bu tür hadiselere şahit 
olmaktayız. Bütün iyi niyet gayret ve seçiciliğimize rağmen gene de bu 
tür nitecesi hoş olmayan hadiselerle karşılaşıtoruz, ufak ufak görev 
verdiğimiz bazı kimseler ve onların haklarında yanılmış oluyoruz veya, 
baştan gerçekten onlarda iyi niyetleri ile yola çıkıyorlar ne yazıkki bir 
müddet sonra nefsi emmâreleri gizliden gizliye, faaliyete geçip sureta 
haktan gözükerek kendilerine bazı gerçek değerlerinin olduğunu ilka 
ediyor ve o kişide emaneten verilen bu değerleri kendine mâl ederek 
yavaş yavaş nefsi benliğinin hükmü altına girmeye başlıyor. İşte bu 
durumdan sonra o kişi bu halinden dönmez ise, kendi de farkında 
olmadan bozulmuş hallerini, normalmiş gibi addedip daha da ileriye 
götürmeye devam ediyor.  

     Bu durumlardan sonra da hataları artmaya başladığından 
tarafımızdan tekrar ikazlar yapılmaya başlıyor, bunlar dinlenirse kişi 
gene eski haline dönebiliyor, aksi halde kendini kontrol edip düzeltmez 
ise kendine son bir ikaz daha yapılıyor. Gene kendini düzeltmez ise, 
kendine aktarılan bütün halleri geri çekiliyor. Çünkü “vermesini bilen 
lâyık olmayandan almasını da bilir” bu husus açıktır.  

     Bu hikâyemizde böyle bir hadise neticesinde gene üzülerek 
oluşmuştur. Fırsat bulup okuyabildiğinizde, (30 Ağustos 2012) de ki bir 
mail ile başlayan bu macera, (16/ekim/2013) tarihinde gelen gene bir 
mail ile de bu hadise de bahsi geçen şahsın bazı karanlık yönleri olduğu 
ikazı yapılıyor idi. Bizde bu tarihten sonra bu maili dikkate alarak tedbirli 
olup hadiseyi izlemeye ve kişinin hallerini uzaktan  kontrol etmeye 
başladık.  

     Gerçektende bu kişinin güvenilir bir kişi olmadığı anlaşılıyor idi. 
Kendisi birçok kereler ikaz edildi kendini hep haklı çıkarmaya çalıştı 
ancak daha yakından araştırılınca bir hayli olumsuz ve uyumsuz işleri 
olduğu, hele hele çok büyük ve iyi bir yalancı olduğu anlaşılmış oldu.  

     Defalarca ve şiddetle bizi davet ederek bulunduğu yerde kendini bize 
tescil ettirmeyi düşünüyordu gitmeyi düşünmüştük ama bir türlü uymadı 
daha sonra başka bir kardeşimizin yerinde görüştük kendisine ufak bazı 
emanetler ve görev verdim. Netice de bunları taşımaya lâyık olamayınca 
kendisinden alındı. Bu yüzden dosyanın ismini ve kendi yerinin ismini 
(mescid-i Dırar) (zarar mescid-i) Bilindiği gibi asr-ı saadette münafıklar 
tarfından böyle büyük bir hadise olmuştur. Ve kullandığı mail adresi 
isminden de, yola çıkarak (kubbetu’l kara) diye isimlendirdim.     

     Yazının devamında hadisenin ibretlik seyrini göreceksiniz, Cenâb-ı 
Hakk bu gibi durumlara düşmekten cümlemizi korusun. İnşeallah. 

-------------------   
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     Dosyamıza (Mescid-i dırar) bu isimleri vermemizin sebeblerinden bir 
tanesi İnternetten aldığım aşağıdaki yazıda belirtilen, Peygamber 
Efendimiz zamanın da Medine de yaşanmış bir olaydan dolayıdır.  
 
     Diğer isim,  (Kubbetu’l Kara). İse bahsi geçen kişinin kendine güven 
sağlamak için mail adresi olarak, kullandığı. Peygamber efendimizn kabri 
şeriflerinin olduğu mekânın üstünde bulunan (yeşil kubbe/Kubbetu’l 
hadra) yanlış uygulamaları için kullandığından, biz ona (Kubbetu’l Kara) 
dedik. Ve bahsi geçen kişi bu rumuzla belirtilecektir. (Ku…. Ka….) 
 
-------------------      
 
 

Mescid-i dırar nedir?  Zarar Mescid-i 
 

 

Peygamber efendimiz zamanında münafıkların, fitne ve fesat yuvası 
ve silah deposu olarak kullandıkları ve Kubâ denilen yerde yaptırdıkları 
bir mescittir. 

Zındığın birisi, (Allah camilerin yıkılmasını emrediyor, Peygamber de 
yıktırdı. Bugünkü camiler, mescitler geleneğe dayanan bir bid’attir) 
diyor. Bu çok cahilce bir iddiadır. 

Peygamber efendimizin Medine’ye hicretinden sonra, birçok kimsenin 
Müslüman olması, münafıkları iyice endişelendirmişti. Münafıkların başı 
olan Abdullah bin Ubey bin Selûl’ün dayısının oğlu olan Ebû Âmir, 
papazlığa özenir ve papaz elbisesi giyerdi. Peygamber efendimizi 
kıskanarak, kendisine uyanlarla birlikte Mekke’ye gitti ve müşriklere 
katıldı. Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerinde Müslümanlara karşı 
savaştı. Mekke’nin fethinden sonra Şam’a kaçtı. Oradan Medine ve 
Kubâ’daki münafıklara haber gönderip, kendisine Kubâ’da bir mabet 
yapmalarını ve burasını silah deposu olarak kullanmalarını istedi. 

Kendisinin de Bizans ordusuyla yardıma geleceğini bildirdi. 

Münafıklar da Peygamber efendimizin hicreti esnasında Medine’ye 
gelirken Kubâ’da inşa ettirdikleri Kubâ Mescidi karşısında gösterişli bir 
mescit yaptırdılar. Buna mescid-i dırar denmiştir.  

Münafıklar, Müslümanları bölerek birbirine düşürmek istiyorlardı. 
Hatta Bizans askerleri Medine’ye gelince, mescide depo ettikleri 
silahlarla onlara yardım edeceklerdi. Peygamber efendimizin orada 
namaz kılmasını sağlamakla da,Mescid-i Dırâr’ın mukaddes bir yer 
olduğu intibaı hasıl olacaktı. Böylece Müslümanlar da namaz kılmaya 
koşacak ve münafıkların oyununa geleceklerdi 
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Dırar Mescidinin kurucularından beş münafık gelerek; “Yâ 
Resulallah, kış gecesinde ve yağmurlu zamanlarda hasta ve 
hacet sahibi olanların namaz kılmaları için bir mescit yaptık. Sel 
geldiği zaman vadi, Kubâ Mescidi cemaatı ile aramıza engel 
oluyor. Namazımızı kendi mescidimizde, sel çekilip gidince de 
onlarla birlikte kılacağız. Mescidimizde bize namaz kıldırmanı 
arzu ediyoruz” dediler.  

Peygamber efendimiz de; “Ben, şimdi sefere çıkıyorum. Seferden 
dönersek ve Allahü teâlâ da dilerse, orada size namaz kıldırırız” 
buyurdu. 

Peygamber efendimiz, Tebük’ten dönüp Medine’ye gelirken, Zi-
Evân denilen yerde konakladı. Bu sırada Dırar Mescidini kuran 
münafıklar, gelip Peygamberimizi Dırar mescidine götürmek istediler. 
Allahü teâlâ, Tevbe suresi 107-110. âyet-i kerimelerini indirerek oraya 
gitmemesini bildirdi. Âyet-i kerimelerin kısaca meali şöyledir: 
(Müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı 
savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar, “Bununla 
iyilikten başka bir şey istemedik, diye yemin edecek olanlar da vardır. 
Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun 
içinde asla namaz kılma! İlk günden takva üzerine kurulan mescit (Kubâ 
Mescidi) içinde namaz kılman elbette doğru olanıdır.)  

Peygamber efendimiz bu âyetler indikten sonra, Mâlik bin 
Duhşüm ile Âsım bin Adiy’e, “Şu halkı zalim olan mescide gidiniz. 
Onu yıkınız, yakınız”buyurdu. Onlar da gidip, binayı ateşe verdiler.  

------------------- 

Kaynak. Dinimiz islâm sitesi.  Mehmet Ali Demirtaş. 

------------------- 
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MESCİD-İ DIRAR  

 
KUBBETU’L KARA. 

 
 
     Ku….  Ka…. http://www.is-------------uf.org/contact iletişim formunu 
kullanarak bir ileti gönderdi. 
 
     Selâmun aleyküm verahmetullahi veberakâtuhu sevgili kardeşim, 
Necdet uşşaki hazretlerini 2 senedir takıb etmek ve incelemekle 
meşgulum efendi hazretleri ile tanışma muradındayız ka……den 
yazıyorum size eğerki vesile olursanız sevinirim selâm ve dua ile 
fî’emânillâh.  
 
-------------------    

     Aleyküm Selâm, 
 
     Kıymetli kardeşim, Terzi Baba  Necdet Ardıç vakti çok yoğun 
çalışmalarından ötürü fazla bir vakitleri yok.. Kendileri yaşından ötürüde 
yeni talipli kabul etmiyor.. Tekirdağda Bürosu var. Uygun vakitlerde 
randevu ile ziyaretçi kabul ediyor.. Sitedeki eserlerinin altında iletişim 
bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
 
     Biz kendisinin Rehber ve Vekil Halifesiyiz.. Her türlü sorunuz ve 
talebiniz olursa bizimlede paylaşabilirsiniz.. 
 
     Selâmlar, Hoşçakalın, 
 
     Mu….  Ca……  (30/Ağustos/2012) 

-------------------   

     Ku….   Ka….  

 
     Selâmün aleyküm verahmetullahi ve berakâtühu 

     Hitabımızda eksiklığimizden dolayı kusurumuza bakmayın fakir 
ka…..ride Nuru Muhammediye derneğimiz ve dergâhımız var ufak bir 
cematiz genelde egitimci kardeşlerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz, 
ka….ri merkezde 3 katlı yerimiz mevcuttur, öğrenci ve eğitimci 
kardeşlerimizle beraber hizmet ediyoruz daha evvel şeyhim seyyid 
muhammed bin alevi maliki hazretlerine hizmetim oldu, vefatından 
sonra bir ustaza intisab nasıb olmadı araştırdım inceledim takib ettim 
necdet uşşaki efendi hazretleri kadar tasavvufu  irdeleyen ve açıklayan 
bir ustaza raslamak nasıb olmadı.  
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     Çok sevdim benimsedim, gercekten cok samimi ve içten buldum 
açıklamalarını ve izahlarını vede bazı şeyhim diyenlerin açıklamaya 
cesaret edemediği vahdet mevzularının  izahlarını çok beğendim. Ve de 
karar verdim Necdet uşşaki hazretlerine hizmet etmeye, şahsım adına 
değil, bir grub adına sizinle gorüşüyorum, bize nasıl bir yol gösterirsınız, 
ne dersiniz, nasıl bir tavsiyede bulunursunuz, cevabınızı bekliyorum 
selâm ve dua ile, fî’emânillâh.  

     Kusura bakmayın ismimi söylemeye unuttum.  Ab….va….. (Ku… Ka..) 

-------------------    

     Mu…  Ca….  1 Eylül 2012 

     Aleykümselâm, 
 
Terzi Baba ile görüştük.. Kendinizi tanıtıcı bilgi vermenizi istiyor. Yolunuz 
hangi meşrep üzeredir ders geçme sisteminiz nasıldır. Yol anlayışınız, 
şeriat, tarikat, vahdet hangi anlayış üzere devam ediyor? Grubunuz kaç 
kişiden oluşmaktadır? Vs...  

Bu konular hakkında malumat ve iletişim, tel adres gibi bilgileri 
göndermenizi rica ederiz.  

     Terzi Baba Vekili Mu…. Ca….  

-------------------  

Ku….   Ka….  

Aziz muhterem, fakir şeyhimin vefatından sonra teberruken usulu 
devam ettirdim ki  uygun bir zatı muhterem bulalım diye ve de istifade 
edelim hemde hızmet edelim diye  

Nakşibendi, Rıfai, Halveti, tarikatlarinden istifade etme şansım oldu 
ancak benimsedigimiz usul halvetilik usulu idi çünki vahdeti şeriat, 
vahdeti şuhud ve vahdeti vücut mevzularını izah eylememiz, 
konuşmamıza vede tatbik etmemize imkan verdigi için. 

Diğer usullleri eleştirmek niyetinde değilim ancak Cenâb-ı Hakkın 
insanı halk etmesinde ki gayeyi sadece cennet veya cehennem için 
acıklamaları  vede insanları buna teşvik etmelerini yeterli bulmadığımız 
dan şu soruyu sorduğumuzda cevap veremediler tenkit ettiler . 

Cenâb-ı Hakkın canı sıkıldıda ınsanları halk etti emrini tutanları 
cennete emrini tutmayanları cehenneme atmak için mi yarattı? halk 
edilmenin gayesi bumu dediğimizde, bize ya sert bir şekilde kızdılar veya 
tekfir ettiler, sapıtmakla suçlandık. 

bundan dolyıdır ki Cenâb-ı Hakkın ilmen yakın, aynel yakın, hakkel 
yakın,  mevzularını bizlere bildirmiş aramamızı bulmamızı istemiş 
bizlerde, bu gaye ile çalıştık araştırdık, inceledik, bunlardan dolyı sizlerle 
görüşmek istifade etmek istedik, ve de hizmet etmek istedik malûnumuz 
anadoluda ağırlık üzerine şeriat eksenlidir, din hizmetleri şuhud ve 
vahdeti vucut mevzuları pek konuşulmaz ve benimsenmez, bizler 
elhamdulillâhi Rabbul âlemin olan Cenâb-ı Hakk’ı anlamayı idrak etmeyi 
vede yaşamayı nasıb etti binlerce kere hamd olsun.  
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kitablarından ağırlıklı olarak istifade ettiğimiz pir muhyiddini arabi 
hazretleri ve ismâil hakkı bursevi hazretlerinin eserinden istifade ettik 
halveti dersinin yanında muhyiddini arabi hazretlerinin günlük ders 
evradı ve devri âlâ duasını okumayı kardeşlerime tavsiye ettim ve 
uygulattım . 

Mevaki 'un nucum isimli eserinden cok istifade ettik elhamdülillâh 
vede yol göstermesinde güzelliklerden istifade ettik pir muhyiddini arabi 
hazretlerinin gerçeği arayanla kendini kandıranları eleştirmesini vede 
verdiği muazzam cevablardan cok faydalandık elhamdulıllah  

Ka……de 50 veya daha fazla olabilir kesin rakkamı bilmiyorum ancak 
çoğunluk erkekler üzerine kurulu bir düzenimiz var talebe yetiştiriyoruz 
sıfırdan temelden insan yetiştirme üzerine hızmet verıyoruz kalıblaşmış 
fikirleri aşmak cok zor ancak taze ve yeni dimağlara anlatmak ve 
ögretmek daha güzel ve kalıcı bu prensible hızmet ediyoruz. Azizim 
drumumuzu kısaca özetlemeye çalıştım, çok kelâmın cok kusuru olur 
derler sürçü lisanda  ettik ise kusurumuza bakmayın affola.  

www.ku.......ka.com bu internet adresmiz fakir yazdığı bazı risaleleri 
kardeşlerimize istifade etmeleri için yayınlıyor burda vede facede 
nurumuhammediye derneği olrak sayfamız var burdan da bakabilirsiniz 
yotubda da.   

Selâm ve dua ile fî’emânillâh. 

-------------------   

Hayırlı Akşamlar Ku….   Ka…. kardeşim, 

Yolunuz halvetiyenin hangi koludur.. Ve hangi Esma terkipleri vardır.. 
Kaç derstir? Sizin dersiniz neredeydi.. Şeyhiniz göçmeden bir vazife 
görevlendirilmeniz olmuşmuydu.. Şeyhiniz göçeli ne kadar oldu.. 
Ka…….den başka bir yerde ihvan kardeşiniz var mı? Mailinizi siteden 
değil buradan cevaplayınız..  

Hoşçakalın, Selâmlar.   

Terzi Baba Vekili Mu…. Ca…..  

-------------------    

Ku….   Ka…. 1 Eylül 2012 tarihinde yazdı. 

kendi ayıplarını başkasına itham edenden daha zalim kim olabilirki... 
------------------- 

Bismillâhirrahmenirrahîm.   

Halveti tarikatının uşşaki kolu üzerine usulümuz  teberruken devam 
etmektedir, etturu seba nefis merhaleleri ve hakikat ve marifet 
makamları için hazarati hamse makamları olmak üzere 12 makam dan 
oluşmaktadır malumunuz olduğu üzere  

Fakir üstazım yolunun ka…..ri vekilliği hizmetini yapmak nasib oldu 
vefatından sonrada herhangi bir yere beyatım olmadı ancak görüşmeler 
yaptım bazı şeyh efendilerle görüştüm durumlarını hallerini usullerini 
yakınen gormek için yakınlaşmam oldu, ancak mutmain edici bir şey 
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gormedim yurt dışında mekadonyada ve isviçrede kardeşlerim var bazı 
şehirlerde irtibatta olduğum vede yetiştirdiğim öğrencilerim 
elhamdülillâh yayılmaktadırlar daha evvelde bahsetmiştim.  

Sabır ve istikrar isteyen bir usulde gittiğimiz için bazı hizmetler yavaş 
gidiyor birde şeyh olmadığım için, vede iddia da bulunmadığım için, 
inşallahu teâlâ Cenâb-ı Hakkın nasib edeceği üstazı beklediğim için, bazı 
hızmetlerde ağırdan almaktayım, ustazım fakire hizmet etmemi istemişti 
fakirde çocukluğumdan beri maneviyatla olduğumuz için fakire sen 
hizmete musaitsin dedi, direk hizmet etmemi istedi, bazı manevi haller 
üzerine vede Cenâb-ı rasul efendimizden manevi zuhuratlarla hizmet 
etmeye devam ettim, elhamdülillâhi rabbul âlemîn bir çok gerçegi de 
manevi işretlerle idrak etme ve anlama imkânı buldum, fakirin yetişmesi 
yarı vehbi yarı üstazımın himmetleri ile oıldu ustazım 2004 vefat etti 
mevlâ rahmet eyleye, vefatından bu zamana kadar hem aramalarımız 
hemde hizmetlerimiz devam etmektedir.  

Cemeatin hizmetkârı olarak kardeşlerime elimden geldiğince yol 
gostermeye çalıştım eksiklerimizide Cenâb-ı hak affetsin tamamlasın 
inşallahu teâlâ 7 seneye yakındır halveti uşşaki usulu üzerine 
çalışmalarımız ağırlık kazanmaktadır vede devam etmektedir.  

Malûmunuz olduğu için tektek saymama gerek yotur diye nefis ve 
hazreti insan makamlarını yazmadım.  

     Aziz ve muhterem Mu…. efendi kardeşim selâm vedua ile 
fî’emânillâh. 

-------------------   

Hayırlı geceler  

Size daha evvel dile getirmiş olduğumuz duygu düşüncelerimizi 
anlatan ufak risalerden bir kaçını gonderiyorum fakiri tanımanız için  

3 ek — Tüm ekleri indir (sıkıştırma hedefi: )    

 
Zeheballah-vhdet-şeria.docx 

18K   Görüntüle   İndir    

 
ebedi üstad risalesi.docx 

17K   Görüntüle   İndir    

 
şehadetname.docx 

19K   Görüntüle   İndir   

 

ZEHEBALLAH 

Değerli evlâtlarım ve kardeşlerim, 
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Alemlerin Rabbi Hak Subhanehu Ve Teala Hazretlerine hamdu  
senalar, Güzeller güzeli Muhammed Mustafa ya (sav) salat u selâmlar 
olsun. 

Zamanımızda dini kavramların o kadar içi boşaltılmış ki din 
konusunda birşeyleri en güzel bir biçimde anlatabilmek için önce 
kavramları hakiki yerlerine oturtmak, ifade edilmek istenen  maneviyatın 
anlamına vakıf olmak gerekir. meselelerin hakiki anlamlarına vakıf 
olmadan hikmet ilminden yoksun bir şekilde  yani ilmi ledün yolundan 
geçmeden yol göstermeye, birşeyler öğretmeye, içtihat yapmaya 
kalkanların bilmedikleri yolda rehberlik etmeye kalkmış olacakları hem 
kendilerini hem de ümmeti büyük bir tehlikeye maruz bırakacakları 
açıktır. 

Ümmeti Muhammedin (a.s.), bu tip insanlardan ve oluşumlardan 
dolayı yüzyıllardan beri çeşitli sıkıntılar yaşamış olduğunu, dinin 
hakikatine ters birçok itikadın ve anlayışın sanki Allah ve Resulunun 
emriymiş gibi telakki edildiği gerçeğini ve  de dinin asıl hakikatlerinin 
çeşitli amaçlarla  perdelendiği gerçeğini  göz ardı etmemeliyiz. Bu tip 
oluşumları Hak olandan ayırt edebilmenin en güzel göstergesi içerisinde 
uzunca bir müddet kalınmasına rağmen kişide manevi bir terakkinin 
görülmeyişi, Hakka vasıl olunamayışı ve dini yaşantının bir menkıbe 
dininden ibaret kalışıdır. 

Hâl buyken görmüş olduğumuz en büyük tehlike ise hakiki bir itikat 
anlayışının gönüllere yerleştirilmesi konusunda çok ciddi zayıflıkların 
olduğudur. İtikat meselelerinin üzerinde titizlikle durulmayıp ikinci 
plânda bırakılması, iman zafiyetlerine hatta açıkça şirk ve küfür kabul 
edilen davranışların gayet normal birşeymiş gibi algılanmasına sebep 
olduğu üzücü bir gerçektir. 

Allahu Teâlâ Azimüşşan Hazretleri; Kuran-ı Kerim de kendisini bize 
nasıl tanıtıyorsa ve Resulu Ekrem Muhammed Mustafa (a.s.) O nu bize 
nasıl tarif ediyorsa öyle anlamalıyız. Oysa bunun tam tersi olarak işimize 
geldiği şekilde zihinde oluşturulan bir Allah (c.c.) anlayışı bizi Hakiki 
Allahu Teâlâ Hazretlerine yaklaştırmaz aksine uzaklaştırır. Öncelikle 
zihinlerimizde telâkki ettiğimiz Allahu Teâlâ ile Kuran ın ve Efendimizin 
(sav) bildirdiği Allahu Teâlâ Hazretlerinin aynısı olup olmadığına titizlikle 
dikkat etmeliyiz. İşte o zaman yaptığımız dua ve amellerimiz makbul 
Rabbi Teâlâ Hazretlerinin katında makbul olacaktır. Allahu Teâlâyı 
bilmeyen, onu doğru bir biçimde tanıyamamış, kâinattaki birçok 
hadisenin anlamına ve kişinin kendi  kaderindeki birçok hikmetin 
anlamına vakıf olmadan farkında olarak ya da olmayarak  O nu zâlim 
olmakla, adil olmamakla ittiham eden ve buna benzer kuranın ruhuna 
muhalif düşünceleri olan bir kişinin önce itikadını doğru bir şekilde 
düzeltmesi lâzım gelir ki bu kişi akşama kadar oruç tutsa ve geceler 
boyunca namaz kılma imkânı olsa ameli kendisini kurtarmaz. Tevbe edip 
itikadını düzeltmesi gerekir. 

İtikadın getirisi ve ondan gelen nurun hakikati  o kadar yüksektir ki 
diğer amellerin çok çok fevkinde kişiyi Cenâb-ı Hakka çok yüksek bir 
hızla yaklaştırır çünkü yapılan amellerin ister namaz ister oruç ister ne 
olursa olsun hakiki gayesi O nu hakkıyla tanımak yani marifetullah sahibi 
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olmak O nu tanıdıkça O nun güzelliklerine hayran olup O na aşık olmak 
yani muhabbetullaha ulaşıp daima O nunla olmak O na kul ve dost 
olmak şerefine haiz olmaktır. Böylelikle doğru, hakiki bir itikad kişinin 
dikey yükselmesine, ruhunun yüksek bir hızla inkişafına sebep olur. Kişi 
artık hakiki tevhidin farkına vararak gizli şirk ve batıl anlayışlardan 
kurtulur ve yaratılışının asıl gayesine ulaşmış olur. Hakiki itikadın 
anlamına varabilmenin yani bu hızlı dikey yükselişin yanında diğer 
ameller kişiye ancak bulunduğu nokta itibarıyla bir genişleme 
sağlayacağı için yatay bir gelişme söz konusu olacaktır. Bunun en güzel 
örneği Cenabı Hakkı tanıyarak bir kere Allah diyen kişinin durumu  ile 
hakkıyla tanıyamayan kişinin durumu gibidir. 

Allahu teâlânın yarattığı herşey havadistir, mahluktur ve Allahu Teâlâ 
hazretlerinin bize O nu anlamak noktasında en önemli ışık tutacak 
esmaül hüsnalarından biriside  Muhalefetun lil havadis(c.c.) tir.yani 
yarattıklarına benzemeyendir. O halde mahlûkun vasıfları ile onu 
yaratan, yoktan var eden Halıkın vasıfları birbirinden farklı olarak 
değerlendirilmedir.  Zamanımızdaki en büyük tehlike ise birçok insanın 
Halıkın yani yaratıcının vasıflarını Mahlûkun yani yaratılanın vasıflarına 
göre düşünmesidir. Ona göre var olan bir şeyin illâ ki kendi gibi bir yer 
kaplaması, zaman ve mekâna kayıtlı olması bir şeklinin şemalinin olması 
gerekir ki; Allahu teâlâ yermi , içermi, gözümüzle görebilir miyiz, 
nerededir, kime  benzer ve benzeri türden yaklaşımlar bu tip bir düşünce 
şeklinden kaynaklanmaktadır. 

İkinci bir tehlike ise, kabul edilen yani ikrar edilenin kalbe tam 
yerleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Allahu Teâlâ Hazretlerinin 
müminlerin velisi olduğuna ve gücünün herşeye yeteceğine inandığını 
söyleyen birisinin herhangi bir konuda ümitsizlik ve ya aşırı üzüntü yani 
yeis denilen duruma kapılması bu inancında farkındalığın tam olarak 
kalbine oturmamış olduğunu göstermektedir. O halde hakiki bir mümine 
düşen asıl görev inandıkları ile yaşadıkları arasında bir paralellik bulunup 
bulunmadığını tespit etmektir. Bu konuda karşılaştığı her eksiklik 
kendisini maneviyattan uzaklaştıran en temel  bir sorundur, fakat bu 
eksiklikleri tesbit edip düzeltme yolunda atılan her bir adımda kâinatın 
tamamından daha mühim olup kişiyi Cenâb-ı Hakka yaklaştıran en 
kıymetli bir ameldir. Cenâb-ı Hak tevbe eden ve hallerini düzeltenler 
müstesna buyurarak bu kıymetli hakikate işaret buyurmaktadır. 

Alemlerin Rabbi (c.c.) rahmeti ilâhiyesiyle bizi kendisini tanıma 
noktasında doğruyu bulanlardan eylesin,  Onu yanlış tanımaktan ve O 
Zatı Zül Celâle kendisinin münezzeh olduğu şeyleri yakıştırmaktan bizleri 
korusun. Muhammed mustafa (a.s.) Efendimizede salât u selâmların en 
güzeli olsun. 

 Ku….   Ka….   

-------------------   

EBEDİ ÜSTAD RİSALESİ 

Değerli evlâtlarım ve kardeşlerim; 
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Hak subhanehu ve Teâlâ hazrelerine hamdu senalar, kâinatı nuruyla 
ışıklandıran ve aziz, lâtif varlığıyla ve Hak katında en şerefli davasıyla 
bizleri zulumatın, küfrün ve cehaletin karanlığına düşmekten kurtaran 
Muhammed Mustafa (sav) ya salât-u selâmların en güzeli olsun…. 

Allahu Teâlâ Hazretleri zatı muâllâları itibariyle tanınmaya, sevilmeye 
ve keşfedilmeye en çok lâyık olandır.. Hak Teâlâ  bilinmeyi, tanınmayı 
irade buyurduklarında  kendi zâtına has nurundan Nuru Muhammediye’ 
yi  (sav) yarattı ve  O’nu (a.s.) bütün varlıklara Allahu Teâlanın izzetinin, 
şanının yüceliğini ilân eden ve Hakkı bilmek ve Hakka yaklaşmak ve 
O’nu sevmek konusunda nasibi olan tüm müminlere Ebedi Üstad  
eyledi…. 

Onun içindir ki Muhammed Mustafa  (a.s) tüm peygamberlere ve tüm 
müminlere  tüm ihtiyaçları için bir Rahmeti İlâhiye kapısı, dayanağı ve 
sığınağıdır….yetimler gökyüzüne gözlerini kaldırdığında onunla bereket 
bulur, peygamberler ve müminler  O (a.s) nun sayesinde ve O (a.s.)nun 
hürmetine Allah u Teâlânın affına ve bereketine nail olurlar…çünkü Hak 
(c.c.) yalnız O (sav) na ‘’ sen olmasaydın sen olmasaydın âlemleri 
yaratmazdım’’ buyurmuştur… 

O halde hidayetten ve ilimden nasibi olanın yakalaması  gereken en 
büyük farkındalık Allahu Teâlâya giden yolun şartlarının, Hakka (c.c.) 
nasıl ulaşılacağının ve Hakka vasıl olununca uyulması gereken edebin ne 
olduğunu anlamak  noktasında  en mühim rehberin Hazreti Peygamber 
(a.s) olduğunu bilmek  ve O ndaki (a.s) sırrı kavramaktan geçer… 

Elbette hiçbir ilim üstadsız olmaz ve hiçbir ilim yoktur ki o ilimde 
kemâle ulaşmış bir üstad bulunup ondan usul öğrenilmedikçe vuslata 
ulaşılamaz…ilimlerin en yükseği, en alisi  Allahu Teâlâyı tanımak yani 
marifetullah ilmide ancak bir üstad sayesinde ve onun eliyle öğrenilebilir, 
yolun incelikleri kavranabilir ve yolun tehlikelerinden ancak bu surette 
korunulabilir….Eğer ki insan yolu bilmezse ve üstadından gerekli edebi 
tahsil etmezse rahmet bulacağını düşünürken gazap bulabilir…Hakkı 
bulmak yolunda ehliyetli olan mürşitler, rehberler, yol göstericiler  bir 
nevi Hazreti Peygamberin a.s makamını temsil ederler.. onun içindir ki 
bir kimseyi  Allahu  Tealaya kavuşturan üstad  o kişi için ÜSTADI EBEDİ 
mahiyetinde ve değerindedir… 

Üstadı ebediye karşı sevgi, sadakat ona karşı nankörlük etmemek ve 
asla ihanet etmemek üstadın hakkı olmakla beraber NURU MUHAMMEDİ 
yolunun vazgeçilmez nurani şartlarının da temellerini oluşturmaktadır… 
’’hallerini  düzeltenler ve tevbe edenler‘’ müstesna olmak şartıyla bu 
şartlara riayetsizlik ve kusur göstermek Hakka vasıl olmak isteyenler için 
amaca ulaşmada aşılması gereken ciddi bir engel teşkil etmektedir…  

Hazreti Ali (kv.) hazretlerinin Resûlü Ekrem  aleyhisselâma  
göstermiş olduğu diller destan edebi hepimiz için bir ölçüdür. O muazzez 
peygamber (a.s.) bir oruç gününde ashabıyla oturduğu esnada iftara 
yarım saat kala sofrayı kuran  ve karpuz kesen Hazreti Ali’ye (kv.)  Ya  
Ali madem kestin ye, buyurduğunda  Hazreti Ali nin karpuzu yemesi ve 
Efendimizin (sav) Ya Ali sen oruç değilmiydin demesiyle‘’ tut dedin 
tuttum ye dedin yedim ya Resulallah’’ diyerek göstermiş olduğu, eşsiz 
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emre sadakat hepimiz için en güzel bir ölçü olarak gözlerimizin önünde 
durmaktadır….. 

Bir kimsenin bir başka kimseye ebediyyen üstad olması demek dünya 
ve ahiretle ilgili tüm işlerde kişinin konumu, durumu, hali ne olursa olsun 
ve  hangi şartlar altında olursa olsun Üstadını kendinden ve kendisiyle 
alâkalı olan herşeyden daha aziz bilmesi demektir ki Hazreti 
Peygamberin (a.s) Hazreti Ömer’e (r.a) Ya Ömer beni kendinden de 
daha çok sevmedikçe bu iş tamam olmaz sözünün hakikati ortaya çıkmış 
olsun... 

Ebedi sevgi ateşinin kalbimizde yanması ve sevgilinin nurunun 
ebediyyen yüzümüzden yansıması ancak onun Resulluğunu temsil eden 
yüce peygamberin (sav) ve o yolda giden onun makamını ve davasını 
temsil eden Ebedi Üstadların sayesinde olacaktır ki üstadıyla yaptığı 
manevi yolculukta kişinin damarlarına kadar üstadının tarzı, metodu ve 
anlayışı yerleşmiş olsun.. Elbetteki bir bayrağı dalgalandırmanın en 
büyük şerefi o bayrağın neyi temsil ettiğini doğru bilmekle ve kimlerin 
ellerinde daha önce dalgalandığının farkına en güzel bir biçimde 
varmakla olur… Bu bayrağı dalgalandırma onurunu yaşamış ve Rablerine 
o onurla yücelmiş. kavuşmuş olan mübarek rehberler Allahu Teâlâ 
hazretlerinin (c.c.) güzeller güzeli Resûlünde (a.s) tecelli etmiş olan 
yüksek şefkatini, merhametini ve bağışlama duygusunu en güçlü bir 
şekilde temsil etmektedirler…… 

Nuru Muhammedi bütün yollara ve bütün maneviyatlara üstadlık 
yapan, yol gösteren ve düştükleri hatalardan kurtulmalarında onlara en 
büyük bir yardımcı olmakla birlikte, ebedi kurtuluşun ve manevi 
imametin bir kalesi olarak Resulu Ekrem aleyhisselemın halis, tertemiz  
maneviyatını en yüce bir şekilde temsil etme şerefini sonsuza kadar 
sürdürecektir….. 

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi 
kâimen bil kıst (kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm (hakîmu)    

Allah muhakkak ki; Kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti. 
Melekler ve ULÛL’İLM (ilim sahipleri) adalet ile (şahitlik ettiler ki) O’ndan 
başka ilâh yoktur. O, AZÎZ’ül HAKÎM’dir.  

Ali İmran 18 Âlemlerin Rabbi Allahu zül celâli vel ikram hazretlerine 
hamdu senalar, şâhitlikte adım adım en son mertebeye ulaşmış ve 
Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerinin yüceliğinin, büyüklüğü-
nün, ulviyetinin ve kemâlâtının türlü türlü tecellilerine binlerce kez 
şâhitlik yapmış olan ve bütün ömrünü bu şehâdetin nuruna adamış olan 
fahri kâinat sultanı hazreti Muhammed Mustafaya (a.s) salâtu selâmların 
en güzeli olsun…..  

Kardeşlerim; Allahu Teâlâ bilinmez bir hazine iken mahlûkatı 
yaratmasının yegâne sebebini, kendi kuvvet ve kudretinin, saltanatı 
ilâhiyesinin, yüceliğinin ve azizliğinin bilinmesi için olduğunu bizlere 
buyurarak insanın varoluşunun asıl gayesinin ise yüce ve yüksek bir 
şehadet olduğuna bu ayeti kerime ile işaret etmektedir…  
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Alemlerin Rabbi olan Cenâb-ı vacibul vücûd hazretleri (c.c.) mahlûkatı 
halk eyledi ve türlü mahlûkatlar içerisinde onsekizbin âlem yarattı ki bu 
onsekizbin âlem Hak Teâlâyı bilebilme kabiliyetine sahiptir. Eşreful 
mahlûkat olan insan ise bu onsekizbin âlemin en güzide varlığıdır. Çünkü 
Allahın biricik sevgilisi insanların içerisinden gelmiş olmakla tecelliyatı 
ilahi kemalini insanda bulmuştur. İnsanın hakikatı; hakikatı ilâhiyenin 
mazharı, Allahu Teâlânın yüce isimlerinin müsemmasıdır. Yani Allahu 
Teâlânın yüce varlığının tecelligahı, ayinesi insandır. İnsan muhakkiktir. 
Tüm yaşamı boyunca gözlerini kâinata bir açıp baktığında görür ki Allahu 
Teâlâ saltanatı ilâhiyesinin eşsiz güzelliği ve nurlarının gözleri kamaştıran 
şahaneliğiyle ve tüm varlıkları nimetlendirip ehli imana olan sevgisinin 
yüceliğiyle ve ehli küfre olan celâliyle tüm kainatta varlığının esrarlarını 
bir bir açıp insanın gözünün önüne sermektedir.  

Yeter ki insan Rabbi Rahimine yüzünü dönmesin. Şehadetten yüzünü 
çevirmesin. Çünkü insan varlığının gayesi şehadettir, şâhitlik yapmaktır 
ve şâhitlik yaptığı davasına tüm kalbiyle iman edip tüm varlığıyla 
davasına hizmet etmektir… Esrar perdesi bir bir açılıp gözler 
karanlıklardan kurtulunca insanın asıl vazifesinin Hakka ve Hakikate 
perde olan nefsinin karanlığından kurtulup hakikatte şahitlik yapanında 
şahitlik yapılanında Haktan başkasının olmadığını görmektir ki Haktan 
gayri hiçbir mevcudatın olmadığı sırrı sübhaniyesi de böylece açığa 
çıkmış olmaktadır. Bu yüzdendir ki bir kimse mümin olmaya ilk adımı 
şehadet ile atar ve tüm manevi ömrünce şâhitlik yapmış olduğu Hakkın 
varlığını ebeden ve daima sena eder…  

Ayeti kerimenin şehadet ile başlaması ve ilk şâhit olmanın Hak 
Teâlânın bizzat kendisi tarafından yapılmasının sırrı azimesi bize 
göstermektedir ki asıl şâhit olan herşeyi ve herkesi hakkıyla bilen ancak 
âlemlerin Rabbi olan Allahu zul celâli vel ikram hazretleridir. Bu öyle bir 
sırrın açığa çıkmasıdır ki tevhidin temel akidesi olan LÂ İLâHE İLLâLLAH 
kelimeyi kudsiyesinin ifade eylediği anlamı tamamıyle içerisine 
almaktadır. Lâ İLÂHE İLLÂLLAH kelime-i tevhidi Türkçeye anlamı tam 
ifade edecek şekilde çevrilmemektedir. Lâ kelimesi kesin bir reddediştir. 
Reddedilen o kadar kesin net bir şeydir ki insanların ilâh diye ifade 
eyledikleri herşeyi tümden bir reddediştir.. insanlık tarihi boyunca 
insanın kendi varlığıyla ve tüm kainatın düzeniyle ve yaşamın asıl 
amacıyla ilgili olarak en temel gaye neyi görüyorlarsa bunları tümden 
reddetmektir..  

Lâ İLâHE den maksat budur. O halde bütün bu reddedişin sonucunda 
herşey bir kenara bırakıldığında ise geriye kalan sadece bir şey vardır ki 
o da vacibul vücûd olan, bütün var olarak bilinenleri kün feye kün ( ol 
deyince olur) sırrıyla yaratan, ubudiyete ve övgüye hakikatte sadece 
kendisinin lâyık olduğu ALLAH tır.. (c.c.) ve böylelikle İLLÂLLAH sırrıda 
açığa çıkmış olmaktadır… O halde ayeti kerimede ifade edildiği gibi ilâh 
olarak anılan herşeyin reddedildiği ve kendisinden başka mabud 
olmayan Hak Teâlânın varlığına şahitliği ilk önce Hak Teâlânın bizzat 
kendisi yapmıştır…ve böylelikle insan için hakikatte de asıl matlubun, 
mahbubun ve dostun Allah (c.c) tan başkasının olmayacağı onun yerine 
konulan her türlü matlubun, sevgilinin ve dostun yok olup gitmeye 
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mecbur olduğu gerçeğine de bizatihi Allahu Teâlâ şahitlik yapmış 
olmaktadır.  

Ayeti kerimede ki HUVE kelimeyi kudsiyesinin anlamı o kadar geniştir 
ki HU arapça aslındaki bir ‘’ O’’ ifadesi olmaktan çok, bir itikadı bir imanı 
işaret etmektedir….HU öyle bir itikad öyle bir imandır ki ondan başka 
ortaya konulacak herşey ancak nefsin kendisini ifadesinden ibaret olan ‘’ 
ben’’ olmaktan başka bir şey olmayacaktır…bu da gizli şirkin, varlık 
duygusunun bir eseri olarak tecelliyatı ilahiyeye ŞEHADET edilmesine 
engel olacaktır. O halde mücadele edilmesi gereken ilk şey ikilik 
duygusu, varlık duygusudur….  

‘’Vel melâiketü’’ ise hakkıyla şehadet etmeye müsait bir topluluk olan 
meleklere işaret etmektedir ki, onlar daima Allahu Teâlânın âlemlerdeki 
tüm tasarruflarına şahittirler ve bu şahitliklerini de Kuranı Hakim de 
birçok defalar ikrar etmektedirler…Hazreti Cebrâilin, Hazreti Azrâilin, 
Hazreti Mikâilin ve Hazreti İsrâfilin ve onlara bağlı sayısını ancak Hak 
Teâlânın bileceği tüm melek kardeşlerimizin ve melekut âleminin vakıf 
oldukları esrarı ilâhiye onları Hak Teâlânın eşsiz yüceliğinin ve 
güzelliğinin en güzel ve en kudsi şâhitlerinden biri yapmaktadır. 

ve ULÛL’İLM (ilim sahipleri) ifadesiyle Hak Teâlâ hazretleri en başta 
güzeller güzeli Hazreti Muhammed Mustafa (sav) efendimize işaret 
buyurmakla birlikte o kutsal bayrağın güzide temsilcileri olan, tertemiz 
olan yüce Resullere ve Hak Teâlâyı bilmek yolunda Hazreti Muhammedin 
(a.s) ve o tertemiz Resullerin yolunda olan sıratı mustakiym üzere olan 
hak dostlarına ve Rabbin ilim verdiği ve ilim vermekle şeref verdiği 
kullarına işaret etmektedir… Onlar ki tüm ömürlerince Hak Teâlânın 
yüceliğine şehadet etmektedirler ve Cenâb-ı Hakkın azim saltanatının 
hizmetçiliğini yapmaktadırlar…  

Allahu Teâlâyı bilmek ârif olmaktır.. İnsan birçok şeye ârif olabilir 
tüm hayatı boyunca…Fakat Arifibillâh olmak Hak Teâlânın yüce varlığının 
bilgisine sahip olmaktır ki Rabbin kuluna vereceği en büyük şeref, onur 
payesi kendi varlığının ve kudretinin yüceliğinin bilgisiyle kulunu Ârif 
eylemesidir…ve bu üç adımda gerçekleşmektedir…ilmel yakin, aynel 
yakin, hakkel yakin basamakları Ârifibillâh olmakta kulun attığı üç 
adımdan ibarettir…ve bu üç adımdan sonra kişi HAKİKATULLAH a 
kavuşur…ilmel yakin olmak Allahu Teâlânın varlığının en doğru bilgisiyle 
başlar...doğru bir itikad doğru bir manevi görüş gerektirir ki Hak Teâlâ 
hakkında en doğru bilgi Resullerden gelen(a.s) ve ehli beyti Mustafa a.s 
tarafından temsil edilmekte olan bilgidir….ehli beyti Mustafa (a.s) 
yolunda talim edilen Hakkın bilgisi Resûllüllah tan (as.) gelen bilgidir ki 
kişinin ilmel yakini ancak onunla tamam olur…. 

Ehli beytten nasip almamış olanlar mutlaka ama mutlaka ilmel yakin 
noktasında eksik olur fakat kendisini tam zannedebilir…maneviyatta yol 
alınamamasının en büyük engellerinden birisi de budur…kişi şeriatle 
girmiş olduğu maneviyat kapısından şeriatı garranın özünü ancak ehli 
beyti Mustafa eliyle anlar ve seyru sülûku noksan olmamış olur….  
Aynel yakin ise müşahadedir… Ehli marifet kapısıdır…ehli marifetten 
murad o dur ki ehli marifet olan Hak Teâlânın esmalarının nurlarını anlar, 
bilir. Hakkın nurlarına Ârif olur…herşeyde tecelli eyleyen aslında Hak 
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Teâlânın mübarek isimleri olduğunun farkına varıp, ondan gafil olmaz ve 
bu nurların müşadesiyle onun hakikatini daha iyi anlamak yolunda seyru 
sulukuna devam eder…..Cenâb-ı Hak azze ve celle hem Aziz olandır hem 
de Celâl sahibidir ki aynel yakin de yapılan şehadet Allahu Teâlâ 
hazretlerinin celâl ve cemâl nurlarının müşahadesinden ibaret 
olmaktadır….ve ehli marifet mümin nazarıyla Hak Teâlânın mühim bir 
şahitçisidir….  

Hakkel yakin ise ehli marifetin sülûkunun ehli hakikat olmasıyla 
gerçekleşmektedir ki burada ki sır insanoğlunun hakikatinin ne 
olduğunun farkına varması, yüce ve yüksek olan bu hakikatin derununa 
vakıf olmasıdır… hakikatte Allahtan başka bir varoluşun olmadığı sırrı 
ilmen, aynel değil hakkel yakin olarak ifşa olur…ve sırlar gösterilir..ve 
böylelikle âyeti kerimenin başında olduğu gibi asıl şâhit olanın Hak 
Teâlâdan başkası olmadığı sırrı açığa çıkmış olur….nuru 
muhammediyyenin esasının ne olduğu ve nuru Muhammediyye ile ilân 
edilenin aslında Rab Teâlânın kendisinden başka ilâh ve mevcut 
olmadığını ve Rabbin kulunda zahir olmakla Resulunun dilinden kendi 
hakikatinin ilan etmekte olduğunun farkına varılır ve bugün Ahmed 
benim Muhammed benim sırrı zuhur etmiş olur….  

kâimen bil kıst (kıstı) ile ifade buyurulan ise muhakkik olan bu 
gözlerin gerçekleri olduğu gibi, vicdan ayinelerine yansıyan Hak Teâlânın 
zattan esmaya esmadan tecelliye geçen tüm akislerine olduğu gibi iman 
etmeleri ve şâhit olamalarıdır ki insan Hakka gönlünü kapamazsa vicdanı 
ona hakkın gücünü, kudretini hikmetini ve saltanatı ilâhiyesinin 
yüceliğini anlatmaya yeteceği de bir gerçektir….   

Evet âyeti kerimenin şu ana kadar olan manâsıyla ilmel yakin olan 
kullarına Hak Teâlâ hazretleri ‘’lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm (hakîmu)’’ 
buyurarak ilk önce marifetin kapılarını açmış olmaktadır… Çünkü Hak 
teâlâdan başka kulluğa lâyık olanın olmadığının ve onun gerçekten Aziz 
ve Hakim olduğunun müşadesini canı yürekten kabul eden kullarına Hak 
Teala evet bunun farkında olun ve ehli marifet olarak esmalarımın 
nurlarını müşade eyleyin buyurmaktadır …lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm 
(hakîmu) buyurarak bunun en güzel ilanı yine ŞEHADETİN en güzelini 
yapan Hak Teâlâ tarafından yapılmaktadır…Aziz ismiyle onun yüceliğinin 
ve kudsiyetinin enginliğine Hakim ismiyle ise onun herşeyi yönetmekte 
olan saltanatı ilâhiyesine işaret edilmektedir ki ne olursa olsun Galip 
olanın ancak Allah olduğu herşeyin ona boyun eğmekte olduğuna en 
güzel bir biçimde ŞEHADET edilmektedir….  

Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ hazretleri Zatı Pakı İlahisinin eşsiz 
yüceliği ve tecelliyatı ilâhiyesinin tüm nurlarıyla ve tarif olunamayan 
şefkatiyle bizleri affetsin,hayır ve bereketlendirsin…..  

 Ku….   Ka…. 

-------------------   

     Not = Yukarıda bahsedilen konuların, daha sonra daha yakından 
incelenmesi dolayısı ile, bahse konu olan kişinin kendi genel ifadesine 
yapısına ve bulunduğu haline göre, kendisinin düzenleyemeyeceği şeyler 
olduğu hakkında büyük şüpheler oluşmuştur. Bu yüzden bunları başka 



 16 

bir yerden alıp kendininmiş gibi bize göndermesi ile kendine zemin 
hazırlamış olduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen kişiyi daha yakından 
tanıdıkça bu cümleleri kurması ve içinde bulunan ifadeleri anlaması 
adeta mümkün değildir. Bu durumda olan bir kimse zâten, kendine 
yönelmek için bir yer aramaz. Allah muhafaza eylesin.  (T.B.)  

-------------------   

 Ku….   Ka….  

(Kendi ayıplarını başkasına itham edenden daha zâlim kim olabilirki.) 

     Not= Bahsi geçen kişi, yukarıdaki cümleyi bütün maillerinin başlığı 
olarak gönderiyor idi. Sonradan anlaşılyorki kendi halini gizlemek için 
kendinde bulunan bu halleri kendinde yokmuş gibi gösterip karşıdaki 
kişileri herhalde bunlarla suçlayarak kendini kurtaracağını tahmin 
ediyordu. (T.B.)   

-------------------   

Hayırlı günler aziz muhterem Mu….. efendi kardeşim  

cevabınızı beklemekteyim düşüncelerinizi, size şunuda sölemek 
isterim ki fakir tasavvuf adına yapılan câhilliklerden bunaldım, etrafına 
kalabalık toplayıp hiç tasavvuffla alâkası olmayan bir yaşam sürenlerden 
insanları tekfir edenlerden bunaldım artık, malûmunuz iç anadolu 
bölgesinde geleneksel şeriat düzeyinde kalmışlık var, bundan öteye 
gitme pek yoktur, klâsik durum ve davranışlar vardır, artık bunlardan 
sıyrılınması lâzım Cenâb-ı Hakkın halkıyetinde ki gayeyi yüksek sesle 
birilerinin dile getirmesi lâzım. İnsanların buna hakkı var şeriat, tarikat, 
marifet konularını hakkı ile duymaları kabul etmeleri tatbik etmelerine 
vesile olacak yerlerin olması lazım, bilmedikleri için ilmel yakını bile 
doğru düzgün tamamlayamadıklarından, tasavvufu bile anlamadan, körü 
körüne bir yaklaşım var, Cenâb-ı mevlâ cümlemize hayır ve bereket 
ihsan eylesin selâm ve dua ile, fî’emânillâh.  

-------------------   

Mu…. Ca….  

Hayırlı Akşamlar  Ku….   Ka….   kardeşim, 
Sizden gelenleri Necdet Babamıza iletip istişare edelim, İnşallah.. 
Netice size iletilir.. Sizlerin hakkınızda hayırlısını dileriz.. 
Selamlar, Hoşçakalın…  

Terzi Baba Vekili Mu…. Ca…..  

-------------------   

     Ku….   Ka….   

2 Eylül 2012 13:53 tarihinde kendi ayıplarını başkasına itham 
edenden daha zalim kim olabilirki... yazdı: 

hayırlı geceler aziz muhterem mu…. efendi kardeşim  

vesilelerinizden dolyı cenabı hak size kendi katından ikramda 
bulunsun inşallahu teala. innelllaha meassabirin allahu teala 
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sabredenlerle beraberdir sabırla bekleyecegim inşallah cevabınızı selam 
ve dua ile fieamnillah.  

-------------------    

Necdet:   (04/09/2012) Salı  

Hayırlı günler kardeşim göndermiş olduğunuz yazınız cereyan 
kesilmesi sebebi ile silindi tekrar gönderirseniz memnun olurum. 
Selâmlar. Necdet. Terzi Baba.  

-------------------  

Ku…. Ka…. 

selamün aleyküm verahmetullahi ve berakatühu  

efendim ka…..riden fakir ab…/ Ku….   Ka….  adresini vekiliniz mu…. 
efendi kardeşim verdi selam vermek duanızı almak maksati ile sizi 
rahatsız ettim 3 seneye yakındır sizi anlamak idrak etmekle meşgul 
oldum rabbi teala inşallahu teala anlamışızdır 

------------------- 

Necdet: 

ve aleyküm selâm.  

-------------------  

     Ku….  Ka…. 

muradımzı dile getirme vakti bugunelere oldu  

-------------------   

Necdet: 

Hayırlısı olsun İnşeallah Cenâb-ı Hakk herbirerlerimize kendini idrak 
etme kabiliyyetini versin. Nasılsınız.  

-------------------  

Ku….   Ka….  

elhamdülillah herhalimize şükür hamd olsun herhalin güzelligini idrak 
etmeyi cenabı hak nasıb eyleyin inşallahu Teala  

-------------------  

Necdet: 

Hamdolsun vakti gelince her şey yerli yerince olur. Bize yazı yazmak 
isterseniz (terzibaba13@hotmail.com) adresinden mail olarak 
gönderebilirsiniz, burada yazılar kısa kısa olmakta.  

-------------------    

Ku….   Ka….  

tamam efendim degerli vaktinizi ayırdıgınız için şükranlırımı 
sunuyorum  
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inşallahu teala layıkı veçhi ile anlayanlardan amel edenlerden idrakın 
neşesini yaşanlardan oluruz  

-------------------   

Necdet: 

Şimdi çarşıya çıkmam lâzım gene görüşürüz inşeallah. Selâmlar 
hoşça kalın. 

-------------------   

Ku….   Ka…. 

ve aleyküm selam efendim hizmetiniz irşatınız insanlıgınm üzerinde 
daim olsun  

-------------------  

     NOT= Bahsi geçen kişiyle (skaypi) ile başlayan bu ilk görüşmedir.  

-------------------    

Te…. Ba…. 

Hayırlı akşamlar Ab…. Ku….   Ka….kardeşim gönderdiğin resimleri 
indirdim, hepsi çok güzel Cenâb-ı Hakk bu hizmetlerden arzulu 
olanlarını faydalandırsın İnşeallah. Ancak gece geç olduğu için sohbeti 
açamadım vakit bulursam onu da yarın dinlerim İnşeallah. Eğer bu 
arada İzmirden dönünceye kadar yavaş yavaş yeni bir şeyler yapmak 
isterseniz ne yapmayı düşündüğünüzü bildirin ona göre yardımcı 
olmaya çalışalım, gerçi bilgi sayarı İzmirede götürüyorum orada da 
dergâhımız evlâtlarımız var senede iki defa oraya gidiyoruz daha sonra 
tekirdağına dönüyoruz. Oradanda mailleri cevaplıyorum aksi halde çok 
mail birikmiş olur daha sonra cevaplamak çok zor olur.  

Özellikle her hususta benden sormak istediğiniz neler varsa çekinme 
den sorabilirsiniz. Bildiğimiz hususlar ise cevaplarız bilemediğimiz 
şeylerse araştırırız bizede yeni konular çıkmış açılmış olur İnşeallah. Şu 
anda baskıda olan (Yasin Sûresi) ve özet şerhini  sizlere ilk kitabımız 
olarak  göndereyim vakit bulunca indirir "nüzül" okursunuz İnşeallah. 
Hayırlı akşamlar Hoşça kalın Terzi Baba.  

-------------------  

 
     Hayırlı Akşamlar Efendi Babacığım,  

Çizimde küçük bir değişiklik yaptık.. Dün Ra… annemlere gittiğimde 
Evin mutfağı değişmişti. Muslukta Hak Su yazıyordu.. Sizin bize 
verdiğiniz şemada Hakk'ul Vekil olarak geçiyor bunu bu şekilde 
değişitirdik.. 
 
     Yazılıştada Hak El Vekil, 205 ve okunuşta 305 ve 503 ve 310 ve 311 
sayılarını veriyor.. Uygunsa önceki gönderdiğimiz Yeşil ve Esmalarının 
yazılı olduğunu iptal edersiniz..  
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Metin Veli için, Bais ve Veli Hamid için Şehiyd El Veli için Bais 
esmalarının tasdiği alem kitabından geldi, üsteki esmanın da daha sonra 
ki sıralama için olduğu anlaşılıyor diye düşünüyorum..  

Ab…. Ku….   Ka….bey kardeş aradı 3 dakika kadar görüştük.. Bizde 
de olumlu intiba bıraktı, hayırlısı olur.. İnşallah..  
 
Allah'a emanet olunuz. 
 
El-Fakiry Mu…. Ca….. 

-------------------    

Te…. Ba….  

Hayırlı günler, Ab… Ku….   Ka….kardeşim. Sohbetini indirip dinledim 
olduça güzel, klâsik şeriat mertebesinin üstünde olmuş, diline gönlüne 
sağlık. düzeltilmesi lâzım gelen bir iki terim var ama acil değil zaten 
onları da anlayacak kimse de zor çıkar. Zamanla bunlara göz atarız 
İnşeallah. Şimdi bu mevsim bir başlangıç olsun çok fazla değişiklik 
yapmadan aynen olduğu gibi sohbet mevsimine başlayın, bizde yazın üç 
ay tatil yaparız. Yazın havalar sıcak olduğundan kişinin tefekkür 
yeteneği azalır, ayrıca okullar tatil olduğu için çoğunlukla aileler kendi 
izinlerine ve yazlığı olanda yazlıklara gittiği için zaten sohbetlere devam 
edenler azalır.  

Ayrıca bu konular klâsik tarikat konuları olmadığı için insan-ı biraz 
ilmen ve ruhen yorar, İşte yazın tatil olması hem kişilerin kendilerini 
tartmaları bir evvelki halleriyle karşılaştırma yapmaları imkânını da 
verdiğinden faydalı olmaktadır. Ve yeni bir şevk ve hevesle tazelenmiş 
dinlenmiş olarak derslere başlanmaktadır. Evvelâ senden derviş 
kardeşlerimizin ders kontrollarının hangi sistem üzere olduğunu 
anlamak isterim, Yani kullandığınız sistem hangisidir? zuhuratlar 
yönüylemi? yoksa hal ve davranışlara göremi ders geçiliyor? ölçüler 
nelerdir yoksa herkez aynı virdlerimi yapıyor, yapıyor ise adetler neye 
göre tesbit ediliyor bu hususta biraz bilgi verirsen memnun olurum 
çünkü bundan sonraki devam edecek hale geçişi eskiyi tamamen 
yıkmadan tabii, muhabbetli, ilimli ve kimseyi incitmeden ve dışlamadan, 
bir geçişi gerçekleştirelim, bunun içinde bir ön hazırlık gerekmekte daha 
sonra bunları faaliyyete geçirelim.    

Belki bizim sitelerde görmüşündür ama ben sana bizim ders takip 
kitabımız olan (İrfan mektebi ve şerhi) isimli kitabı göndereyim sen onu 
güzel bir şekilde oku incele uyguladığınız sisteme uygunluğu varmı? 
varsa nereleri yoksa nerelerinin yok olduğu hakkında, kısa bir bilgi 
verirsin ona göre eğitim siteminde takib edeceğimiz sistemi 
karalaştırmış oluruz. Yoksa tamamen o kitaptaki seyirmi takib edilir.  Ve 
şu anda senin bulunduğun yerin yaklaşık olarak konumunun ne, ve 
neresi, olduğunu da bildirirsen senin özel halinide değerlendirmemiz 
mümkün olsun, İnşeallah.  

başlamayı düşündüğünüz sohbet mevsimi için senin nasıl bir plânın 
var, yani bu sene hangi konuları işlemeyi düşünüyorsun. Yoksa tecelliye 
mi kalıp ne zuhur ederse veya sorular olursa onlara göremi başlamak 
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istiyorsun? Bence şimdi ilk toplantınızın başında yeni hiç bir şey 
söyleme, ancak toplantının sonunda bu mevzuu aç kendileriyle de 
istişare yap onlarında fikrini al bundan sonraki sohbetlerimizde bazı 
olumlu değişikliklerin olabileceğini açık yüreklilikle anlat, ve şöyle de bu 
hali bir deneyelim uygun bulursak devam ederiz yoksa eski halimizle 
gideriz diye onlara bildir. Çünkü bu işler şahıs işi değil cemaat işidir 
Peygamberimizin de eshabı ile yaptığı gibi öyle bir istişare olsun daha 
sonra aranızda çoğunluğun kararı ile bu düşünceniz kesinleşmiş olur ve 
bizde elimizden geldiğince işin seyrine göre hareket etmeye çalışırız. 
İnşeallah.  

 Ayrıca birde (Salât namaz) isimli kitabımı da gönderiyorum onu da 
arada baştan başlayıp kısım kısım sohbet mevzuu yapabilirsin o kitap 
oldukça daha kolay anlaşılır durumda dır. Böylece hemde tevhid fikrine 
yavaş yavaş alışırlar gerçi onlar zaten bu tür fikirlere alışkın oldukları 
görülüyor, Yolumuz teklik üzere dir (çiftlik) üzere değildir bazı mevzular 
şartlanmış kimselerin akıllarını yorar veya daha ileriye gidip inkâr da 
edebilirler. Onlardan evvel kendimizde, eski hallerimize kıyasen, aynı 
şeyleri yaşayabiliriz. Bütün bunların aşılması lâzım gelecektir. İnşeallah 
herşey zaman ve sabırla yoluna girer. Cenâb-ı Hakk her türlü işlerinde 
kolaylıklar versin.   

Bahsettiğin risalelere gelince Gönlün bilir gönlüne danış kapat derse 
kapatırsın bırak derse bırakırsın kalmasında bir mani yok gibi duruyor. 
Ama, dersenki ben biraz daha olgunlaşayım ondan sonra gene yazarım 
mesele yok öylede olabilir.   

Mecmua çıkarmaya gelince olabilir ama oldukça yorucu ve bir ekip 
işidir durmunuza bağlı, İstanbula fa… isminde bir kardeşimiz vardır 
onun cemeati (İ……ol) diye bir mecmua çıkarıyorlar ve bizim (İrfan 
mektebi ve şerhi) ni her sayısında bölüm bölüm yayınlıyorlar mecmua 
çıkarsa malzeme olması bakımından sizde yayınlayabilirsiniz. 

 Olmayacak bir şey değildir. İnşeallah İzmirden geldikten sonra 
elimde mevcut basılmış bütün kitaplarımdan sizlere gönderirim 
incelersiniz. İşleriniz kolay gelsin bunlardan başka sorulacak herhangi 
bir şey olura çekinmeden sorabilirsin. herkeze selâmlar hoşça kal.   

Terzi Baba.  

------------------- 

Ku….   Ka…. 

Sure-i Felak Risalesi 

Bismillahirrahmanirrahiym 

Kul e'ûzübi-rabbilfelâkıminşerri mahalâka ve min şerri gasikınizâva 
kabe ve min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hâsi-din izâhased. 

De ki: Yaratilmislarinserrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin 
serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki 
hasedini disariyavurdugu vakit, serrinden; şafakaydinliginin Rabbine 
(Allâh'a) siginirim. 
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Hamdin en güzeli  ‘’künfeyekün ‘’ ol deyince oldurur sırrıyla bütün 
varlıkları yoktan var eyleyen ‘’Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim 
ve mahlûkatı yarattım’’  buyurarak yarattığı türlü türlü mahlukatında 
esmalarının nurlarıyla zuhur eden, açığa çıkan  alemlerin Rabbi Allahuzul 
celali vel ikram hazretlerine, salatu selamın en güzeli ise şahitçilerin 
şahiti sultanımız Hazreti Muhammed Mustafa’nın üzerine olsun…. 

Allahu Teala Hazretleri azze ve celle‘’Kul’’ ‘’ de ki ‘’ buyurarak Resulu 
Ekrem aleyhisselamın hikmetin ve hakikatin bizatihi kendisine en yakın 
şahitçi olduğuna işaret etmektedir.. bu öyle bir şehadet mertebesidir ki 
Hak Tealanın varlığına,birliğine,yüceliğine ,kuvvetinin ve kudretinin 
azametine kendinden sonra en yakın şahitçilik yapmış bir idrakin ve 
farkındalık sahibinin şehadetidir… 

‘’e'ûzü’’ ise tüm tesirlerin ve sebeplerin yaratıcısı , herşeyin kendisine 
boyun büktüğü, kendisinden başka ilah olmayan yani sığınılacak, medet 
beklenilecek bir başka dayanağın olmadığı alemlerin Rabbi Allahu Teala 
hazretlerinin şefkatine, merhametine ,yardımına sığınmak ve ancak 
kurtuluşu ondan beklemektir…çünkü kim kime sığınırsa onu Rab biliyor 
demektir…o halde ‘’e'ûzü’’ kelimesi çok güçlü bir itikadın ve farkındalığın 
göstergesidir… 

‘’bi-rabbilfelâk’’ Felak sırrı öyle bir sırdır ki Allahuzülcelalivel ikram 
hazretlerinin  varlıkları halk eylemesiyle nurunun yani ilahi enerjinin 
hakikatinin açığa çıkmasıdır…öyle bir nur zuhur etmiştir ki bu nur varlığın 
hem asıl kaynağı hem de tecelliyatıilahiyenin bizatihi kendisidir…bütün 
varlıklarda esmalarının tecellisiyle kendisini bildiren ve elbette kendisini 
bildirdiği kadarıyla bilinebilen ,herşeyi ilmi ve rahmetiyle kuşatandır…o 
halde kur’anın  ‘’B’’ sırrıyla yani tüm kudretin ve kuvvetin kendisinde 
bulunduğu tüm bu açığa çıkışın, tecellilerin Rabbi  Allah u zul celali vel 
ikram hazretleri felakın Rabbi olarak asıl sığınılması gereken makamdır… 

‘’min şerri mahalâka’’ ise insanın acziyetinin en mühim bir gösterge-
sidir ki insan acziyeti itibariyle Hak Tealanın korumasına, gözetimine 
muhtaçtır.. Bir insanın nefsinin şerrinden, şeytanın şerrinden, türlü türlü 
görünür görünmez mahlukatın şerrinden, kazalardan ,belalardan, 
musibetlerden Hak Tealanın yardımı olmaksızın korunmasına ,selamette 
kalmasına imkan yoktur…bu farkındalığın sahibi olan insanın 
AllahuTealanın rızasına uygun davranışlar göstermesi, Ondan sakınması 
ve an be an onun şefkatine iltica etmesi gerekmektedir…ta ki hem bu 
dünyada ve hem de ahirette belalardan emin olsun, Hak Tealanın 
koruduklarından olsun… 

‘’ve min şerri gasikın izâvakabe’’ ve tüm bu Nurlar en güzel bir 
şekilde inkişaf etmekteyken, Rab Tealanın tecelliyatı ilahiyesinin Nurları 
en güzel bir şekilde zuhur ederken , aklımızın, nefsimizin ve çevremizin 
karanlığı çöktüğünde, çaresizlik acıları bizleri sardığında bu zulumatın da 
şerrinden Rabbimize sığınırız ki bizleri nurlandıracak olan, gözlerimize ve 
gönüllerimize aydınlık verecek olan yine alemlerin Rabbi Hak Teala 
hazretleridir… 
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‘’ve min şerrin neffasati fil ukadi’’ ve kendi karanlıklarıyla bizleri 
etkilemek isteyen ,türlü türlü yöntemlerle bizleri hak ve hakikatin 
yolundan etmeye çalışan, kendilerinde Haktan ve nurdan bir eser 
bulunmadığı halde dini bir makam ve itibar edinme aracı haline 
getirenlerin şerrinden, şeytana esir olmuş, ona kulluk eden, görünen ve 
görünmeyen tüm aldatıcıların şerrinden yine Allahu Teala azze ve celle 
hazretlerine sığınırız… gerek dini, gerek siyaseti ve gerekse metafizik 
varlıkları kullanmaktan çekinmeyip insanların en zayıf noktalarını kendi 
amaçları uğrunda kullanmayı ve bunun için her türlü vesileye sarılmayı 
yaşam tarzı haline getirmişlerdir…kendileri de Hakkı bildikleri halde ,Hak 
Tealaya kavuşturmayı vaad ederek bu yolda edindikleri ilimle sahte 
yollar kurmuş, kendilerine sahte makamlar icad ederek insanların 
maneviyatlarını, emeklerini,  mallarını sömürmüşlerdir…. Tüm bu 
zulumatın sahiplerinin şerrinden bizleri korumaya muktedir olana 
sığınırız….. 

‘’ve min şerri hâsidinizâhased.’’ Ve nefislerinin şerrine yenik düşmüş, 
hased etmekten başka elinde bir şey kalmamış; tüm güçleriyle güzel 
olanı, iyi ve temiz olanı yok etmeye , örtmeye çalışanların şerrinden de 
ancak AllahuTealaya sığınırız…kur’anıazimüşşan da ki hutame kuyusunun 
ateşi gibi hasedin ateşiyle yanmakta olan bu gönüller iyi ve güzel olanı 
yok etmek için her türlü çareye başvurmaktan çekinmezler…. 

O halde insanın başına gelebilecek türlü türlü sıkıntıların ,belaların, 
musibetlerin ve halk edilmiş ve bize musallat olabilecek herşeyin,kendi 
nefsimizin, şeytanın,şeytana kulluk edenlerin ve tüm karanlıkların 
şerrinden, sahtekarların ,sömürücülerin ,dinini dünyanın malına 
makamına değişmiş olanların şerrinden ve bağırları ateşle dolu olup 
hasetle yananların şerrinden ancak ve ancak  nuruyla ve nurlarının 
hakikatiyle açığa çıkmış ,tecelliyatı ilahiyenin asıl sahibi, felakın rabbi 
Allahu Teala Hazretlerine sığınırız…. 

-----------------   

(08/09/2012) Cumartesi. 

Ku….   Ka…. 

hayırlı günler efendim fakirde ses kayıt cihacı var yurt dısından geldi 
orda bılnan kardeşlerim gondermişti benim bana lazım degil size 
göndere bilirim siz kayıt yapıyorsunuz size lazım olur hayırlı günler  

-------------------  

Necdet: 

Teşekkür ederim sağolun bende kayıt cihazı var, Ancak bundan sonra 
size de lâzım olacak yapılacak sohbetleri kayda alırsanız iyiy olur, 
çünkü onlar daha sonra birer birikim olacaklar.  

-------------------   

Ku….   Ka…. 
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efendim makedonyada da kardeşlerim var onlarada bildirdim durumu 
nasıb olursa 3 aydan ziyaretlerine gidecem 

isviçrede bigrub var zürüh üniversitesinde okuyorlar inşallah ekseriyeti 
doktora yapıyor  

10 kişide isviçrede zürüh üniversitesinde var egitimci  

-------------------  

Necdet: 

maşeallah Cenâ-ı Hakk sayılarını arttırsın ve feyizlerini 
bereketlendirsin, İnşeallah.                                        

------------------------     

     NOT= Aşağıdaki bölümler bizim (İrfan mektebi ve şerhi) isimli 
kitabımızdan alınmıştır. Sebebi ise, bahsi geçen kişi aynı kitaptan 
alıntılar yaparak ve kendinden de bazı ilâveler katarak, bölümlerin aslını 
bozduğu ve değiştirdiği için, bende o bölümlerin asıllarını buraya ilâve 
ettim. Çünkü yazışmalarda bunlarda vardı, Bu hususun da farkına daha 
sonra varmış idim. (T.B.)  

-------------------          

 
BİRİNCİ  KISIM;      BİRİNCİ  BÖLÜM: 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        

“NEFS-İ  EMMÂRE” 
                                                                                                                                                    
          Nefs-i emmâre, çok emreden, istediğini yaptıran nefs anlamında 
dır. Nefs-i emmârenin boyunduruğundan kurtulmak ve yukarı da 
belirtilen merhalelerin aşılması için yirmi dört saatta bir yapılması lâzım 
olan çalışmalar şöyle sıralanabilir.              
                                                                                                                                                   
          Günlük beş vakit namaz kılındıktan sonra ayrıca.                                                                
          Nafile hükmü ile, iki rek’ât Mi’râc namazı niyyetiyle kılınır.                                   
          Tebâreke;  Mülk, Sûresi; (67)  tamamı okunur.                                                                  
          Haşr  Sûresi nin (59)  (22 ve 23) üncü Âyetleri, “hüvalla 
hüllezi” den okunur.   
         
 Sonra  devamla:                                                                                                                                                                
          (101)  adet  “istiğfar”  (estağfirullah)  çekilip, 3 İhlâs 1 Fâtiha  
okunup, Âdem  baba ile Havva validemizin rûhlarına hediyye edilir.                                                     
          
 Sonra  devamla:                                                                                                                    
         (101) adet “Salâvât-ı  şerife” çekilip, 3 İhlâs 1 Fâtiha okunup 
Efendimizin ve validelerimizin rûhlarına hediyye edilir.                                                                                
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 Sonra  devamla:                                                                                                                     
         Dikkatlice dizlerin üstüne oturarak, kendini dünyadan uzak 
tutmaya çalışarak ve     Hakk’a rabıtâya yönelerek, “destûr yâ Hz. 
ALLAH, destûr yâ Hz.Rasûlüllah, destûr ya Hz. Âlî, destûr yâ 
Gavsûl A’zâm, destûr yâ Hz. Pir Hasan Hüsâmettin Ûşşâki, destûr 
yâ recâlel   gayb. “Neveytü lillâh feğlem ennehü” (Lâ ilâhe 
illâllah) diye başlayarak  (700) adet “Kelime-i Tevhid” çekilip, 3 
İhlâs 1 Fatiha okunup, Pirimiz Hasan Hüsamettin Ûşşâki ve Halva-i Bacı 
validemizin ruhlarına hediyye edilir. 
                                                                                                                             
         Her günkü çalışmalar, bu sistem üzere devam ederken, görülen 
yeni zuhurat ve gelişmelere göre, yeni ilâvelerle derslere ve bâtın 
yolculuğuna devam edilir.                  
         Bu özet tariflerden sonra Nefs-i Emmâreyi tanımağa çalışalım.                                
                                                                                                                                                               
         NEFS-İ EMMÂRE’nin zikri.     “LÂİLÂHE  İLLÂLLAH” tır.       
                                                                                                                                                                                                  
         İdrâki:   Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.            
                                                                                                                                                      
         Kûr’ân-ı Keriym A’râf Sûresi, (7/23) Âyetinde, bu mevzua işaret 
vardır.                                                                                                                                  
                                                                                                                                           

         
 

 
         Kâle;  “ Rabbenâ  zalemnâ  enfüsenâ  ve in  lem teğfirlenâ  
veterhamnâ  le  nekünenne   minel  hasirin.”                                                                                 
 
        Meâlen;“Ey Rabb’i miz biz nefislerimize zûlmettik, eğer sen 
bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen hüsrana 
uğrayanlardan oluruz.”                                                                                                                                     
                                                                                                                                              
          Hâli: Bu mertebenin hâliyle hâllenmeye çalışmaktır.                                                   
                                                                                                                                                
     Kûr’ân-ı Keriym,  Yûsuf  Sûresi, (12/53) Âyetinde;  bu  hâle  işaret  
vardır. 
     
 

 
       (Vema uberriu nefsi innennefse le emmâretün bissui illâ mâ 
rahime Rabb’i inne  Rabb’i  gafururrahiym.)                                                                                                                                
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         Meâlen: “Ben nefsimi temize çıkarmak istemem, çünkü nefis 
daima kötü- lüğü Emredicidir. Meğer ki Rabb’imin esirgediği bir 
nefs ola. Gerçekten Rabb’ im  bağışlayan ve  esirgeyendir. “                                                                                   
                                                                                                                                            
          Yaşantısı:  Haktan gafildir, kötülüğe meyyaldir, isyan ve 
fenalığın menşeidir. Kötü ahlâk sahibidir, tabiatı zûlmani ve süflidir.                                                           
          Nefs-i emmârenin belirgin ahlâk ve sıfatları şunlardır:                                      
          Hırs, tama, şehvet, gadap, kendini beğenme, emretme hırsı, ve 
zûlm etme arzusu’dur.    
                                                                                                                                                                  
         Bu mertebeden kurtulup yükselmenin anahtarı, “Lâ ilâhe ilâllah” 
Kelime-i Tevhidi dir. Mürşidinin sâlik’e yaptığı bu telkinle zikre başlar, 
nûrunu, sırrını ve halini müşahede edinceye kadar çalışmasını sürdürür.                                                              
                                                                                                                                                  
         Rengi:  Gök ve kül rengi tonlarındadır.                                                                      
         Mürşidinin himmeti irşadıdır.                                                                                        
         Şeriat mertebesidir.                                                                                                    
                                                                                                                                                      
         Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.                                                             
        HAKK’ın zâtından ayrılıp (on sekiz bin) âlem arasında yer alan, 
“akl-ı  kül, nefsikül, arş, kürsi, yedi kat gök, ay, hava, ateş, su, toprak, 
maden, nebat, hayvan, gibi yollar katederek İnsân sûretinde dünya ya 
gelen varlık, şekli olarak o görünüm de olmakla  beraber, manâ olarak 
henüz o seviye ye ulaşamamıştır. Burası; doğduğu andan itibaren 
insân’ın fiziki olarak hayat bulduğu yer olmasına rağmen, aslında 
manen öldüğü yerdir.  Çünkü o, mânâ olarak Hakk’ın zatından ayrılmış 
gayrılığa ve birimselliğe düşmüştür.  
          Tebâreke  sûresinin  ikinci  Âyetinde  belirtildiği  gibi.                                                                                                                                                                                            
 

 
       “Ellezi  halâkal  mevte  vel  hayate”                                                                             
                                                                                                                                      
        Meâlen:  “ALLAH  (c.c.)  evvelâ ölümü sonra hayatı 
halketmiştir.”                                 
        Dünya ya gelmekten maksat, kişinin gerçek ve ebedi hayatına 
ulaşması için elindeki büyük imkânları kullanıp tekrar geldiği yollardan 
geri dönüp aslına ulaşması itiba- 
riyle (İnsân-ı Kâmil) mertebesinde kendini Hakk’ani sıfatlarıyle 
bulmasıdır.  
        Böylece (İlâhi  seyr) tamamlanır gaye hasıl olur.                                                                                
                                                                                                                                                  
        (Ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi sevdim ve bu âlemleri 
meydana getirdm.) 
Hadîs-i kûdsisi’n de belirtilen hüküm gerçekleşmiş, kendini ve halkını, 
(İnsân-ı Kâmil)  
Gözünden her mertebede seyr etmiş olur.                                                                            
                                                                                                                                                     
        (Nefs-i emmâre) şuuruna gelemeyen kimse, ALLAH’dan (c.c.) en 
uzak noktadadır. Bu bilinçten noksan olan her nefes HAKK’tan daha da 
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uzaklaşmaktadır.  Eğer  bir kimse araştırıcı  olursa, (Fecr Sûresi, 89/28 

Âyetinde)          
 
        “İrci i ilâ Rabb’i ki” Meâlen; (Rabb’ı na dön) emrini derinden 
hafif, hafif  du- 
yar ve onu araştırmaya başlar.                                                                                                
          Bu safhada, Hakk yolunda giden âşıklar kervanına rastlarsa oraya 
dahil olma arzusu duyar. Kendini kervan halkına dahil ettirebildiğinde, 
kabiliyeti olduğu da görülürse kervanla birlikte yola devam eder.                                                                                          
         
          İşte o kimse, o andan itibaren gerçek İNSÂN olmağa namzettir. 
Gayreti  nispetinde o da yoluna  devam eder. Himmeti yüce ise sonunda, 
evvelâ kendine oradan da RABB’ı na ulaşır. Çünkü (nefsini bilen Rabb’ı 
nı bilir) denmiştir.                                   
                                                                                                                                                  
          Dünyadan geçip Rabb’ı na dönmeğe çalışan kimse işte böylece 
(nefs-i emmâre)  
bilincine varmıştır. Daha evvelce de kendinde (nefs-i emmâre) gücü 
vardı, fakat bunun farkında değildi. İşte bunun farkına varması, onu 
terbiye ye dönük çalışmalara başlaması geriye gidişi durduran en büyük 
etkendir.                                                                          
                                                                                                                                                      
          Yukarıda bahs edilen on iki mertebe iç içe on iki daire olarak 
düşünülürse en dış    daire ve dışı (nefs-i emmâre) dir. O nun kalınlığı 
sonsuzdur. Bu mertebe de kalındığı  sürece, eğer gidişi durdurulmassa 
Hakk’a yaklaşılamaz, uzaklaşılır.                                   
                                                                                                                                                     
          Geriye gidiş durdurulup, merkeze doğru dönülebilinirse aslına 
ulaşılır, (KÂMİL  
İNSÂN)  olunur.                                                                                                                        
         İşte bu yüzden (nefs-i emmâre) bilinci ve mertebesi çok önemli 
bir başlangıçtır. 
Bir irfan ehline “(nefs-i emmâre) den nasıl geçilir” sorusuna karşılık, o 
da “evvelâ  (nefs-i emmâre)  ye  nasıl  gelinir,? onu  anlamak  lâzım 
dır,”  diye  belirtmiştir. 
          
          Bu mertebenin içi “İnsânlığa” yükseliş, dışı ise “Hayvanlığa” 
iniştir.   
                                 
 
           ÂDEM  (a.s.)  ve   HAVVA    validemizin  duaları.                          
                                                                                                                                                   
                Yukarı da  belirttiğimiz (Â’râf Sûresi 7/23 Âyetinde) 
bahsedilen mevzuu şeriat  mertebesi  itibariyle  idrak  etmeye  
çalışalım.                                                          
          Cenâb-ı Hakk, Âdem (a.s.) mı cennette halkettikten sonra onu 
orada bir müddet iskân ettiğini melekler ve iblisle olan münasebetlerini, 
daha sonra hep birlikte nasıl yer  yüzüne indirildiklerini, (Bakara  
Sûresi 2/ 30-38 Âyetlerinde) bildirmiştir. Şimdilik sadece bu 
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hadisenin meâlini vermekle yetinelim daha ileriki sayfalar da değişik 
yönleriyle  ele almaya çalışacağız.  
          Bu oluşum insânlığın yer yüzünde görünmeye başladığını ve 
faaliyyet’e geçtiğini  bildiren  Kûr’ân-î  bilgilerdir.                                                                                               
                                                                                                                                                    
             (Bakara  Sûresi  2/30-38 Âyetleri)   Meâlen:                                                             
                                                                                                                                                   
         -  (30)    Hani; Rabb’in meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife hâlk 
edeceğim” demişti; melekler, “orada bozgunculuk yapacak, kanlar 
akıtacak birini mi hâlk edeceksin? Oysa biz Seni yüceltiyoruz ve seni 
devamlı takdis ediyoruz” dediler: Allah “Ben şüphesiz sizin 
bilmediklerinizi bilirim” dedi. 
   
       -  (31)   Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti, sonra eşyayı meleklere 
gösterdi.   
“Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin” dedi.                 
        
        -  (32)  Cevab verdiler, “Sen münezzehsin öğrettiğinden başka 
bizim bir  bilgimiz yoktur.  Şüphesiz Sen hem bilensin, hem hakim’sin”.                                                            
 
        -  (33)  Allah, “Ey Âdem onlara isimlerini söyle” dedi. Âdem 
isimlerini söyleyince. Allah, “Ben gökler ve yerde görünmeyeni 
biliyorum, sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim, diye 
size söylememişmiydim?” dedi.                                           
 
        -  (34)  Meleklere, “Âdem’e secde edin” demiştik. İblis müstesnâ 
hepsi secde  ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden 
oldu.                                            

 
 -  (35) “Ey Âdem! Eşin ve sen cennette kal, orada olandan 

istediğiniz yerde bol bol yiyin yalnız şu ağaca yaklaşmayın; yoksa 
zâlimlerden olursunuz” dedik.            
        
        - (36)  Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları 
bulundukları yerden çıkardı. Onlara, “Birbirinize düşman olarak inin 
yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz” dedik.                                                                                                                    
    
         - (37)  Âdem Rabb’in den bir takım kelimeler öğrendi; onları 
yerine getirdi.  Rabb’i de bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o 
tevbeleri daimâ kabul edendir, merhametli olandır.                                                                                         
   
        - (38) “İnin oradan hepiniz, tarafımdan size bir yol gösteren 
(hidayetçi) gelecektir: 
Benim yoluma uyanlar için, artık korku yoktur. Onlar üzülmeyece-
klerdir,”  dedik. 
             
        Yukarıda ki; Âyet-i Kerimelerden de anlaşıldığı üzere, genel olarak 
yer yüzünde gö-   rülen isânlık macerâsı, Âdem (a.s.) ismi ve sûretiyle 
başlamıştır. Bu hadiseden, bu mer- 
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tebede çıkarılacak hisse şu olabilir. Hayelle geçmeye devam eden bir 
ömrü şuurlandırmak    için, “Âdem-i mânâ” yı, hayal cennetinden, 
beden arz’ı na indirmek o hali bu gün ya- şamak olacaktır. Böylece 
gerçek mânâ da kendine dönüş başlayacaktır. 
                                                                                                                                          
         İşte bu yüzden Hakk yolun da yolculuğa çıkacak bir sâlik’in ilk 
yapması lâzım gelen  şey’in Âdem  kıssası’nı çok iyi okuyup, anlayıp, 
idrak etmeye çalışması olmalıdır. 
         Bu sebeble onların halleriyle hallenmeye çalışıp, dualarını duamız 
olarak dillerimizden düşürmememiz gerekecektir.  Bu hususta geniş 
bilgi, altı peygamber, Âdem (a.s.) bölümünde gelecektir.                                                                                  
                                                                                                                                                      
         Yine bu mertebe de, yukarı da ifade edilen (Yûsuf  Sûresi 12/53 
Âyeti)n de Yûsuf (a.s.) lisânından bu mertebeyle ilgili yaşantı bizlere dua 
şekliyle sunulmaktadır. 
         Bu duayı da sık, sık tefekkür ederek tekrarlamamız bizlere 
yolumuz da çok yardımcı olacaktır. Ayrıca belirtilen Âyet-i Kerime’nin 
içeriğini de iyi anlamağa çalışmamız bizlere  çok  şeyler  kazandıracaktır.   
“Ben  nefsimi temize çıkarmam nefs  (emmâre) daima kötülüğü  
emreder.....) diyen Yûsuf (a.s.) dan alacağımız çok, çok hisselerimiz 
vardır. Vaktiyle bu ibretli hadiseleri değerlendirmemiz bizlere çok şeyler 
kazandıracaktır. 
                                                                                                                                                        
          Eyy  İnsân görüntüsünde olan varlık! Sakin ve tarafsız olarak 
kendini eleştir, araştır, tart, açıkça değerlendir, yerini tespit etmeğe 
çalış. Bu dünya hayatı bir daha ele geçmez. Akıllı İnsân, daha ziyade 
yarınını düşünen kimsedir.                                
                                                                                                                                                  
          Kendine merhametin varsa İnsân’ca düşün, değerlendir, dengeli 
karar ver.Ne yapman gerektiğini, gerçekten dünya ya niçin geldiğini 
düşün. Hedefini tayin et ve yolunda   devamlı yürü. Bu, kendine 
yapabileceğin en büyük lütuftur.                    
                                                                                                                                       
          Kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı günden sakın. Nefs-i 
Emmâre’ne  hakim olmağa çalış. Güçlü bir pehlivan ol. Dünya 
sahnesinden nefsinin muzafferi olarak git.   
 
         Gereksiz boş şeylerle vakit geçirme. SEN  SENİ  BİL. Kendini 
tanı. Hakk’ın indin de değerin artsın. Ârifler defterinde kaydın olsun. 
Ebedi hayat senin olsun. 
                                                                                                                                                                                  
 
                                                                            

* 
*    * 
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         Bu mertebenin zikri olan Kelime-i  Tevhid verilen sayıda 
çekildikten sonra, yukarıda idrâki ve hâli diye belirtilen Âyet-i 
kerimelerin günde en az (33) üçer def’a çekilme-  si, bu mertebenin 
daha iyi anlaşılıp yaşanmasına yardımcı olacaktır. 
                                                                                                                                                     
-------------------           
 
 

İKİNCİ  BÖLÜM 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        

“NEFS-İ   LEVVÂME” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Levm etmek;  çekiştirmek, zemmetmek, paylamak, serzeniş 
telâşlânmak, pişmanlık duymak, anlamında dır.                                                                                                                                                                                      

        Zikri:    “YA  ALLAH” tır.                                                                                               

        İdrâki:   Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.                                                                                                                                                           

        Kûr’ân-ı Keriym, Enbiya Sûresi, (21/87) Âyetinde bu mevzua işaret 
vardır.           
                                                                                                                                                   
         

 
       “Fenâdâ fizzûlümâti en lâilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü 
minezzâlimiyn.” 
                                                                                                                                                       
        Meâlen; “ Karanlıklar  içinde “senden başka ilâh yoktur, sen 
münezzehsin,  doğrusu ben  zalimlerden  oldum,” diye  niyaz  
etmişti”. 
                                                                                                                                           
        Hâli:  Bu mertebenin haliyle hallenmeye çalışmaktır.                                                          
                                                                                                                                                      
        Kûr’ân-ı  Keriym;  Kıyâmet Sûresi; (75/1-2) Âyetinde  bu  hâle  
işaret  vardır.                  
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         “Lâ uksimü bi yevmil kıyâmeti.  (1) “                                                                      
         “Ve lâ uksimü binnefsillevvameti. (2)”                                                                              
 
         Meâlen: “ Kıyâmet gününe ve pişmanlık çeken nefs-e yemin 
ederim. “                     
                                                                                                                                                     
        Yaşantısı:  Nefs-i levvâmenin biri emmâreye, diğeri de mülhimeye 
bakan iki yüzü vardır. Ehli hayvandır. Davul önünde oynar, kürsi dibinde 
ağlar. Kendini beğenmiş olup, şer kaynağıdır, ham sofudur.                                                                             
        Nefs-i levvâmenin belirgin ahlâk ve sıfatları; “ cehalet, hamlık,  
kızgınlık, gıybet, levm, çok yemek, ve seks” dir.                                                                                             
  
        (HAVF ve  RECA)   (korku  ve  ümit)  arasında  yaşar.                                                     
 
         Bu mertebeden kurtulup yükselmenin anahtarı, (yâ  ALLAH) ( c.c.) 
ismi Celâli dir.  Mürşidinin sâlik’e yapmış olduğu bu telkinle zikre başlar, 
nûrunu, sırrını ve halini müşahede edinceye kadar çalışmalarına devam 
eder.                                      
 
          Rengi:  Kızıldır. Mürşidinin himmeti irşadıdır.                                                                   
          Şeriat  mertebesidir.                                                                                                          
                                                                                                                                                  
         Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.                                                            
         Bu dünya âleminde bulûğa eren ve (nefs-i emmâre) tesirinde 
olan kimse, yukarı da bahsedilen biçimde çalışmalarını sürdürdükçe 
yavaş, yavaş manen güçlenmeğe başlar.      
        Nefs-i Emmâre’de kendine hakim olamayan yapmış olduğu her 
işte, “oh olsun, ne iyi yaptım,” diyen ve pişmanlık duymayan  kişi, 
(nefs-i levvâme) ye ulaşınca, az da olsa şuurlanmaya ve pişmanlık 
duymaya başlar.                                                                         
        Yaptığı düşük işleri her ne kadar henüz daha durduramaz ise de, 
ancak yanlışlıklarının farkına varır. Kendi kendine pişman olur.                                                                  
        Bir daha yapmamaya gayret eder. Böyle böyle irâdi güç toplamaya 
başlar. Eski hareketler firenlendikçe kötülükler azalır ve artık yapılmaz 
hale gelir.                                 
       
        Kişi yavaş yavaş üzerindeki  (emmâre nefs-in) hakimiyetinden 
kurtulmaya başlar. Ancak burada yine tehlike vardır. Çünkü  (nefs-i 
levvâme) bir yüzden içeriye, yani (nefs-i mülhime) mertebesine 
bakıyor ise de bir yüzden de eski mertebesi olan dışa dönük (nefs-i 
emmâre) ye bakar. Himmetini yüceltirse içeriye doğru ilerler. Eğer 
eksiltirse dışarıya doğru gidip eski haline döner.                                                                            
      
        Her ne kadar bu mertebe dıştan ikinci daire ise de aslında  çok 
mühim bir mertebedir. Balığın  karnında  karanlıklar  içinde  kalan  ve  
oradan  çıkmağa  çalışan Yunus (a.s.) gibi niyaz eder ve içinde 
bulunduğu (nefs) mertebesinin karanlığından kurtulup, zikr’in nûru ve 
sohbetin feyzi ile aydınlanmağa çalışır.                                                                     
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       Âyet’te; “Kıyâmet gününe ve pişmanlık çeken nefs’e yemin 
ederim,” diye buyuran Cenâb-ı Hak, acaba kıyâmet ile nefs-i levvâme yi 
niçin birlikte zikretmiştir? Demek ki;          
Hakk Teâlâ Hz. “nefs-i levvâme”ye o kadar çok değer veriyor ve bizim 
dikkatimizi çok açık olarak bu istikamete çekmek istiyordur.                                                                             
                                                                                                                                                   
        Birimsel kişiliğinin gelişmesi için bu mertebe de yüzünü  (nefs-i 
mülhime)ye çeviren kimsenin oraya ulaştığında, (nefs-i levvâme) si nin 
kıyâmeti kopmuş olur. Böylece onun ahlâkından kurtulur, kendine ve 
Hakk’a doğru bir daire daha yaklaşmış olur.                    
                                                                                                                                                         
        Yukarıda bahsedilen Âyet-i Kerime de, Yunus (a.s.) hayatından bir 
bölüm kısaca anlatılmaktadır.                                                                                                                          
        
        Lâkabı Zünnun  ( Nun sahibi )  olan Yunus  peygamber, uzun 
nasihatler ve vaazlar neticesinde ıslah olmayan kavminden ümidini 
keserek bireysel akl-ı ile hareket ederek bulunduğu kasabasından hicret 
etmeğe karar vererek yola çıkar. Nihayet bir suyun başına geldiğinde, 
karşıya geçmek üzere bir gemiye biner, fakat bütün şartlar yerinde 
olduğu  halde gemi hareket etmez.                                                                                
                                                                                                                                      
             Bunun üzerine kaptan gemide bir günahkâr olduğuna ve bu 
yüzden geminin hareket edemediğine karar vererek, bunu ilân ettirir. Bu 
hadise üzerine, gemiden suya atlayan Yunus (a.s.) mı yutan yunus 
balığı, onu midesinde bir müddet dolaştırdıktan sonra  sahilde bir kenara 
çıkarır.                                                                                               
                                                                                                                                                 
            Balığın midesinde; karanlıklar içerisinden,  (lâ ilâhe illâ ente 
sübhaneke inni  küntü minezzâlimiyn.) Duasını okuyarak, Rabb’ı nın 
affına mazhar olur.              
 
           Bu hadise bizlere Hakk yolunda çok büyük tecrübeler kazandır-
maktadır. 
           Evvelâ bir kimsenin aldığı görevini kendi aklına göre karar 
vererek bırakmaması gerektiğini. 
           Dara düştüğünde Rabb’na sığınmayı.                                                                   
           Her zaman Rabb’ı ndan ümit var olmayı.                                                                 
           Başına gelen hadiselerden ibret almayı.                                                                        
           Kendini eleştirmeyi ve varsa, yapılan yanlışlıklardan pişmanlık 
(levm) duymayı. 
           Ahdine vefayı ve daha bir çok ibretleri bildirmektedir.                                              
                                                                                                                                                      
           Yunus  (a.s.) balığın midesinde iken üç karanlık içerisinde idi.  
Biri kendi varlığında mevcud!                                                                                                                                
           (1)    Nefs-i levvâme karanlığı:                                                                                     
           (2)    Balığın midesindeki karanlık:                                                                            
           (3)    Suyun içinin karanlığı:                                                                                            
                                                                                                                                                     
           İşte bir Hakk yolcusu sâlik de, başlarda bu üç karanlık içerisinde 
dir de, farkın da 
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bile değildir. Ayrıca yaşayan her insân da, bilsin bilmesin, fikren ve 
fiziken dahi bu hüküm içindedir. İnsân-ı insân yapan kendinde ki ilâhi 
akıl ve bilinçtir.                         
          
           Bu akıl, nefs-i benliği tarafından kaplandığında birinci karanlık 
içerisinde dir. Vücûd varlığı da bunları kapladığından ikinci karanlık 
içerisindedir. Vücûd varlığını da nasıl ki; suyun, içindekilerini kapladığı-
sardığı gibi, oksijen deryası kaplayıp sarmaktadır. Bu 
da üç üncü karanlıktır.                                                                                                         
          
           İşte bu karanlıklardan kurtulmak için, (Zünnun) lâkab-ı nı 

faaliyyete geçirmek gerekecektir. ( )  “zü” sahip () “nûn” Nûr-u İlâhi 

ve kudret nun-u dur. Nun nûr’a dönüşünce kudret, ortaya çıkar. Melâike-
i kiram nûrdan dır ve Hakk’ın bütün ilâhi kudret ve sıfatlarıyla her 
mahalde faaliyettedirler, ulaşamadıkları hiçbir zerre ve mahal  toktur. 
                                                                                                                                                                                                                                         
          Genelde yaşadığımız hayat dahi  Zünnun’un hayatından başka bir 
şey değildir. Hava dediğimiz (oksijen) deryası her tarafımızı istilâ  
etmiş lâtif bir denizdir. Vücud varlığımız yunus balığıdır, aklımız olan 
gerçek kimliğimiz ise o balığın karnında yani (batn-ı n da) batının da dır, 
ve sadece bedenler yaşanan hayatlar aynen bu üç karanlık hükmünde 
dir. Tek fark bizim dikey, balıkların yatay geziyor olmalarıdır.                       
 
          Bu halde iken bireysel dini görevlerini ihmal edip onlardan 
uzaklaşarak hakikat-i ilâhiyyeden hicret etmek, aynen Yunus (a.s.) mın 
o günkü haline düşmek olur ki; nefis  balığı her birerlerimizi hemen 
yutarak kendine yem yapar ve bir ömür boyu beden balığımızın içinde 
onunla birlikte, o nun esiri olarak yaşar gideriz de haberimiz bile olmaz. 
                                                                                                                                     
          İşin aslı ise nefs yunusumuz’un içinden çıkıp o na hakim olup 
eğitmekle bir çok yararlı işlerde kullanıp ondan istifade etmeyi öğrenmek 
bizlere çok şey kazandıracaktır. 
   
          İşte,  Cenâb-ı  Hakk  bu  hakikatleri  bizlere  Kûr’ân-ı  Keriyminde 
(Zünnun) Yunus (a.s.) mın hayatından küçük bir bölüm halinde hikâye 
ederek habibinin lisanından bizlere ulaştırarak  lütfetmiştir.                                                                       
           Faydalı olur düşüncesiyle, yeri gelmişken bu hadise hakkında 
küçük bir hatıramı da ilâve edeyim.                                                                                                                     
          
          Sayın; muhterem hocam, Ahmed Elitaş ile tefsir derslerimizi 
okurken Yunus (a.s.) mın bu faslına gelince, kendinin Kûr’ân-ı 
Azimüşşandan daha evvelce derlediği (10) soru- 
yu sormuştu, onlardan bir tanesi de; (tabutuyla gezen  kişi  kimdir?)  idi, 
az sonra sorusunu yine kendisi cevaplayarak, “düya da tabutuyla gezen 
tek kişi  Yunus (a.s.)  dır,”  diyerek ilâve etmişti. ALLAH  (c.c.)  lühü  
razı  olsun.                                                           
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          Kıyâmet kelimesi genel anlamda dünyanın sonu, kıyametin 
kopması diye ifade edilirken, özel anlamda ise (KIYAM-ET) yani ayağa 
kalk anlamında dır. Ayağa kalkmak ise, iki türlüdür. Biri fiziki mânâ da, 
yatmak veya oturmaktan kalkmak, diğeri ise akıl ve şuurda ayağa 
kalkmak, yani şuurlanmak, gafletten uyanıklığa yönelmektir.                   
                                                                                                                                                            
          İşte bu durum da olan kimse, eski yaptıklarından pişmanlıklar 
duyarak kendini  levm etmesi ile aklî mahiyette kıyam, etmektedir. 
Böylece nefsinin hükmünde olan akl-ı cüz’ün den, akl-ı külle doğru yola 
çıkması o mertebenin gerçek kıyâm-et’ i dir.                           
         
          Böylece beklenen genel kıyâmet gelmeden, kendi bireysel kıyâm-
et’i ni koparmış ve vaktiyle hesabını, kitabını da görmüş olur.                                                                     
          
          Âhirette ise belki insânların çoğu kendilerini  levm edeceklerdir. 
Günahkârlar, günahlarından pişman olacakları için, iyiler ise neden daha 
iyi olamadıklarından pişman olup  kendilerini levm edeceklerdir. 
         
          Bu ve benzeri hallerden bizleri vaktiyle uyaran Cenâb-ı Hakk, 
Kıyâmet Sûresi 1-2 Âyetlerinde ki; ikazlarıyla başımıza gelebilecek 
olumsuz hadiselerden bizleri yemin ederek korumağa çalışmaktadır. Bu 
çalışmalar sonun da idrak yükselmesi yolunda bir merhale daha aşılmış 
olur. ALLAH (c.c.) seyr halinde olanlara gayret ve kuvvet versin. 
 

 
* 

*     * 
     
 
         Bu mertebenin zikri olan ALLAH esmâsı verilen sayıda çekildikten 
sonra yukarıda belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden  Âyetlerin en az 
(33) üçer def’a çekilmesi bu mertebenin daha iyi yaşanmasına yardımcı 
olacaktır.                                                                 
                                                                                                                                                           
        Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç Îhlâs bir Fatiha okuyup 
Peygamber  Efendimiz (s.a.v.) min ve ehli beyt hazaratının rûhlarına 
hediye eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş oluruz.                                                                                                                   
                                                                                                                                                            
        Ancak dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonunda 
yaparız diğerlerine de böyle devam ederiz.                                                                                                                                                      
 
-------------------  
 
 

ÜÇÜNCÜ     BÖLÜM 
                
                                                                                                                                              

“NEFS-İ     MÜLHİME” 
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              Nefs-i Mülhime: Kalbine gönlüne feyz ve ilham olunan kimse 
anlamındadır.                                    
                                                                                                                                                      
             Zikri:     “YA HU” dur.                                                                                                 
             İdrâki:    Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.    
 
             Kûr’ân-ı Keriym; Tahrim Sûresi; (66/8) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır.    
   

           

                   
           (Ya eyyühellezine amenû tübû ilellahi tevbeten nasuha.)                                   
           Meâlen:   “Ey iman edenler! Yürekten tevbe ederek Allah’a 
dönün.”                   
                                                                                                                                                        
           Hâli:   Bu mertebenin hâli ile hâllenmeye çalışmaktır.                                           
                                                                                                                                                  
           Kûr’ân-ı Keriym; A’lâ Sûresi; (87/14) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                                  
                                                                                                                                                 
          
 
          (Kad eflâha men tezekkâ)                                                                                               
           Meâlen:  “Nefsini temizleyen mutlak felâha-kurtuluşa 
erer.”                                    
                                                                                                                                                       
          Yaşantısı:  Nefs-i mülhime’nin iki yüzü vardır, biri levvâme’ ye 
diğeri, mutmeinne’ye bakar.                                                                                                                                 
           Görünüşü, (zahiri) zühd ve takva iledir, iç âlemi (batını) günah, 
haddini aşmak 
Hakk’tan ayrılmak yolundadır. Kendini beğenme, riya, medih edilme 
zevkidir. Kendini     düşünen olup  ham sofudur.  Nefs-i mülhime’nin 
belirgin ahlâk ve sıfatları şunlardır.                                                                                                           
                                                                                                                                                   
          Ahlâkı  şeytanidir, kibir, kendini beğenme, riya, mekr, huyudur, 
hâli, hile ve fitnedir, nasın ahlâkı fiilidir.                                                                                                         
          Nefs-i mülhime, hayra ve şerre kabiliyetli, ilham ve evham  
mertebesi’dir.                   
                                                                                                                                                   
         Rengi:   Yeşildir. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi HU ismidir. 
Mürşidinin himmeti irşadı’dır.                                                                                                                      
         Tarikat mertebesi’nin başlangıcıdır, KABZ  ve  BAST,hali’dir.                                      
            
         Bu  hususta  kısa  bilgi  sunmağa  çalışalım.                                                            
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        Evvelki hallerde samimiyyetle çalışmalarına devam eden sâlik  bu 
mertebe’de Yavaş, yavaş hallerinin değiştiğini müşahede etmeğe başlar. 
Evvelce farkında  olmadığı iç âlemine değişik duygular gelmeğe başlar, 
bunların bir kısmı (Melekî) ilham, daha  çoğu’da (Şeytâni) evham’dır.  
                                                                                          
          Burada en mühim  mes’e le, gelen duyguları ayırd edebilme 
yeteneğine sahip ol- 
mağa çalışmaktır.   
                                                                                                                          
          Eğer bu başarılırsa şeytâniler bertaraf edilip sadece melekilerden 
faydalanılmağa çalışılır. Buradan geriye dönmemek için tevbe-i NASÛH 
ile azmedip irade gücü oluşturulması yerinde olur.Levvâme mertebesin 
de Yunus (a.s.) gibi balığın karnında yaşayan kimse burada balığın 
karnından çıkıp  Nûh’un (a.s.) gemisine binmeğe çalışmalıdır.                                  
                                                                                                                                                       
        “Nefsini temizleyen mutlak felâha-kurtuluşa erer” beyanıyla 
belirtilen iç ve dış  bünyedeki temizlik, kişinin varlığının hakikatine doğru 
yolalmasını sağlar.                              
                                                                                                                                                        
        “Men esleme  vechehu lillâhi ve hüve muhsinin” (4/125)                                                 
        “Kim vechini-varlığını ALLAH’a teslim ederse ona ihsân olunur”                                
                                                                                                                                                       
        Beyanında belirtildiği gibi daha sıkı bir çalışma ile yoluna devam 
eden salik bütün samimiyyetiyle Hakk’a yönelir. Bu çalışma onda zaman 
zaman ferahlık, zaman zaman da sıkıntı meydana getirir. Kolay olanı 
tercih ederse geri döner. Zor olanı tercih ederse daha ileriye gitme yolu 
açılır. Bu Hakk’ın ihsanıdır ve çok değerlidir. Ancak kendini tanıma yo- 
lunda olanla ra ihsan olunur.                 
 
 
 

* 
*        * 

        
 
 
          Yeri gelmişken faydalı olur düşüncesiyle, Mevlânâ (r.a.) 
efendimizin Mesnevii Şerifi nin  beş inci cildinde mevcud mevzuumuzla 
ilgili bir hikâyeyi özet olarak vermeğe 
çalışalım.                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
         Geçmiş senelerde Nâsuh adlı bir kişi vardı. “hamam işçiliği”  
(Tellâklık) eder, bu sûretle kadınları avlardı.                                                                                                    
         Yüzü, kadın yüzüne benzerdi. Tüyü yoktu. Erkek olduğunu daima 
gizlerdi.  
         Kadınların hamamında tellâklık ederdi. Kötülükte, hilede pek 
çevikti.                    
         Yıllarca böylece çalıştı, kimse onun halinden, sırrından bir koku 
bile alamadı.  
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         Çünkü sesi de kadın sesine benziyordu, yüzü de kadın yüzüne. 
Fakat nefsaniyette pek yüceydi, pek uyanıktı.                                                                                                     
         Çarşaf giyer başını örter, peçe takardı. Fakat nefsaniyeti azgın bir 
genç idi.        
         Bu sûretle padişahların kızlarını bile güzelce keseler, ovar, yıkardı.               
         Tövbe etmeye çalışır, fakat kâfir nefs tövbesini bozdurup dururdu.                        
      
        O kötü işli kişi, bir ârifin yanına  gidip “benim için dua  et” diye 
yalvardı.             
        O hür er, onun sırrını anladı ama Hakk hilmi gibi açığa vurmadı.              
        Dudağı kilitliydi ama, gönlünde sırlar vardı.                                                       
        Dudağını yummuştu ama, gönlü seslerle doluydu.                                                   
        Hakk şarabını içen ârifler, sırları bilirler ama örterler.                                            
        İşin   sırlarını  kime  öğretirlerse de  onun  ağzını  mühürlerler  
dikerler.                        
        Ârif, tuhaf tuhaf güldü de dedi ki: A içi kötü adam, bildiğin, 
gönlünde tuttuğun 
şeyden, Hakk seni kurtarsın.                                                                                                     
  
        O dua, yedi ğöğü de geçti kabul edildi. O yoksulun işi, nihayet 
iyileşti, düzene girdi. 
        Çünkü ârifin o duası, her duaya benzemez. Ârif Hakk’da yok 
olmuştur, onun  sözü 
  Hakk sözüdür.                                                                                                              
        Hakk, kendi kendisinden, bir şey isterse, kendi isteğini nasıl 
reddeder.?               
        Ululuk kaynağı Hakk, onu  bu lânetleme işten, bu vebalden 
kurtarmak için bir sebeb  
 halketti.                                                                                                                            
        Nâsuh, hamamda tası doldururken padişahın kızının küpesindeki 
incilerden biri kayboldu, ve bütün kadınlar, o inciyi araştırmaya 
koyuldular.                                               
        Önce her kesin eşyasını araştırmak üzere hamamın kapısını iyice 
kapattılar.   
        Herkesin eşyası arandı, inci bulunmadığı gibi, inciyi çalanda rezil 
olmadı.  
        Bunun üzerine üstün körü işi bırakıp her kesin ağzını, kulağını, 
vücudundaki bütün  delikleri adamakıllı aramaya koyuldular.                                                                       
        O sedefi güzel inciyi altta, üstte her yanda araştırmaya başladılar.                          
        Hepiniz soyunun, ihtiyar genç herkes anadan doğma soyunsun diye 
bağrıldı.           
        Sultanın hizmetçileri, o değerli inciyi bulmak için bir bir, her kesi 
aramaya başladı-   lar.                                                                                                                                   
        Nâsuh korkusundan tenha bir yere çekildi. Yüzü, korkusundan 
sapsarı olmuştu,  
dudakları morarmıştı.                                                                                                                
       Ölümünü gözünün önünde görüyor, sonbahar yaprağı gibi tir, tir 
titriyordu.  
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       Dedi ki: Yarabbi, nice defalar tövbeler ettim, ahtlar ettim, sonra 
onları bozdum.Ben,  bana lâyık olanları yaptım. Sonunda da işte bu kara 
sel, gelip çattı.             
       Arama nöbeti bana gelirse eyvah bana! Kim bilir neler çekecek, ne 
güçlüklere düşeceğim.?                                                                                                                               
       Ciğerime yüzlerce kor düştü. Münacatımdaki ciğer kokusuna bak.                              
       Böyle bir keder, böyle bir gam, kâfirde bile olmasın. Rahmet 
eteğine sarıldım medet medet!                                                                                                                             
       Keşke anam, beni doğurmasaydı, yahud da beni bir aslan 
paralasaydı.                   
       Rabb’ım, sana düşeni yap. Beni, her delikten bir yılan sokmada.                             
Ne de taş gibi bir canım, ne de demir gibi bir yüreğim varmış. Yoksa bu 
dertle çoktan                                                                                                                                                                                                                                                   
erir, kan kesilirdim.                                                                                                      
       Vaktim daraldı, bir an içinde feryadıma yetiş, padişahlık et.                                      
       Beni bu sefer de korur, suçumu örtersen ne olur? Her türlü 
yapılmayacak işlerden  tövbe ettim.                                                                                                                        
       Bu sefer de tövbemi kabul et de tövbemde durmak için yüzlerce 
kemer bağlayayım. 
       Bu sefer de kusurda bulunursam artık duamı ve sözümü dinleme.                               
       Hem böyle söylenip titremede, hem katre katre gözyaşları 
dökmede, hem de cellâtların, hain kişilerin ellerine düştüm diye 
feryadetmedeydi.                                       
       Hiç bir kötü kişi bu hale düşmesin. Hiçbir mülhit bu feryada 
uğramasın diyor. Kendine ağlayıp duruyor, Azrâil’i gözünün önünde 
görüyordu.                                
       Yarabbi, yarabbi diye o kadar söylendi ki; kapı ve duvar da onunla 
beraber ya Rabbi,  ya Rabbi demeye başladı.                                                                                           
       O yarabbi, ya Rabbi derken birden, inciyi arayanların sesi duyuldu:                             
       Herkesi aradık ey Nâsuh, sıra sende sen gel. Bu sesi duyar 
duymaz, Nâsuh kendisinden geçti, âdeta bedeninden rûhu uçtu.                                                                                
       Harap duvar gibi çöküverdi. Aklı fikri gitti, cansız bir hâl aldı.                                   
       Bedeninden amansız bir hâlde aklı gidince sırrı, derhal Hakk’a 
ulaştı.                     
       Bomboş bir hale geldi, varlığı kalmadı. Hakk, bir doğan kuşuna 
benzeyen canını, hu-zuruna çağırdı.                                                                                        
       Muratsız gemisi kırılınca rahmet denizinin kıyısına düştü.                                           
       Akılsız, fikirsiz bir hale gelince canı, Hakk’a ulaştı. İşte o zaman 
rahmet denizi coştu. 
       Can beden ayıbından kurtulunca sevine sevine aslına gitti.                                            
       Can, doğan kuşuna benzer, ten ona tuzaktır. O, beden tuzağına 
ayağı bağlı, kanadı kırık bir halde düşüp kalmıştır.                                                                                               
       Fakat aklı, fikri gidince ayağı açıldı. Artık o doğan kuşu. Keykubad’a 
uçar gider. 
       Rahmet denizleri, coşunca taşlar bile âbı hayatı içer.                                                  
   
        Zayıf zerre değerlenir, büyür. Topraktan meydana gelen şu 
döşeme, atlas haline  
gelir, değerli bir kumaş olur.                                                                                                   
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        Yüz yıllık ölü, mezarından çıkar. Mel’un şeytan güzelleşir, huriler 
bile ona haset  
ederler.                                                                                                                                            
        Bütün bu yeryüzü yeşerir, kuru sopa meyva verir, tazeleşir.                                       
        Kurt kuzuyla eş olur. Ümitsizlerin damarları hoş bir hale gelir, izleri 
kutlu olur.  
                                                                                                                                                   
       Can-ı helâk eden o korkudan sonra. “Kaybolan inci buracıkta” diye 
müjdeler geldi. 
       Ansızın ses geldi: Korku gitti, o değeri bulunmaz eşsiz inci bulundu.                        
       İnci bulundu, biz de neşelere daldık. Müjde verin inci bulundu.                               
       Hamam, halkın bağrışmasıyle, hüzün gitti, feryadıyle, el çırpışıyle 
doldu. Ondan. Kendinden geçen, Nâsuh tekrar kendine geldi. Gözü, 
yüzlerce aydın gün gördü. Herkes ondan helâllık istemekte, herkes elini 
öpüp durmaktaydı.                                                            
       Senden şüphe ettik, hakkını helâl et. Dedikodu da bulunduk, âdeta 
etini yedik, diyorlardı.  
       Çünkü o, yakınlıkta herkesten önde olduğu için herkes daha ziyade 
ondan şüphe etmişti.                                                                                                                      
       Nâsuh, has tellâktı mahremdi. Hattâ Sûltanla ruhları birdi, 
bedenleri ayrı.      
       Sûltana ondan yakın bir kadın yok. İnciyi aşırdıysa o aşırmıştır.                         
       Önce onu aramalı demişlerdi ama yine de hürmet ettiklerinden sona 
bırakmışlar; 
aldıysa biraz mühlet vermiş olalım da bir yere atsın bari, fikrine 
düşmüşlerdi.    
       Onun için ondan helâllık diliyorlardı, mazeret getirip duruyorlardı.                     
 
       Nâsuh,  Bu bana Hakk’ın lûtfu, ihsanı. Yoksa dediğinizden beterim 
ben.           
       Benden helâllık dilemeye hacet yok. Çünkü ben, zamane halkının en 
suçlusuyum. 
       Bana söylediğiniz kötülükler, bendeki kötülüğün yüzde biridir. 
Bunda şüphe eden olabilir, fakat bence apaçıktır bu.                                                                                                  
      Kim bende birazcık kötülük biliyorsa muhakkak o bildiği şey, binlerce 
kötü suçumdan, binlerce pis işimden biridir.                                                                             
      Suçlarımı ve kötü hareketlerimi bir ben bilirim, bir de onları örten 
Rabb’ım.   
      Önce İblis bana hocalık etti ama sonradan o gözümde bir yelden 
ibaret oldu.                                                                                                                                                            
      Yaptıklarımın hepsini Rabb’ım gördü de göstermedi, bu sûretle de 
kötülükle yüzümü  sarartmadı.                                                                                                                        
      Sonra da yine Rabb’ı mın rahmeti, kürkümü dikti, canıma can gibi 
tatlı tövbeyi nasib-etti.                                                                                                                                       
      Ne yaptıysam yapmadım saydı, bulunmadığım ibadetleri yapmışım 
farzetti.        
      Beni selvi ve süsen gibi azadetti. Bahtım, devletim gibi gönlüm de 
açıldı.         
      Adımı temizler defterine yazdı. Cehennemliktim, bana cenneti 
bağışladı.    
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      Ah ettim, ahım bir ipe döndü, düştüğüm kuyuya sarktı.                                 
      O ipe sarıldım, dışarı çıktım. Neşelendim, ferahladım, semirdim, 
benzim kırmızılaştı.                                                                                                                             
      Kuyunun dibinde zebun bir haldeydim, şimdi bütün âleme 
sığmıyorum.        
      Şükürler olsun sana ya Rabb’i. Beni ansızın gamdan kurtardın.                      
      Tenimin her kılında bir dil olsa da hepsiyle sana şükretmeye 
kalkışsam yine  şükründen âcizim.                                                                                                                
       Şu bahçede, şu ırmakların kıyısında halka “Keşke kavmim beni 
bilseydi, Rabb’ım beni ne yüzden yargıladı” diye nara atmaktayım dedi.                                                                                                                                                                                                    
       Ondan sonra birisi gelip Nâsuh’a iltifat ederek dedi ki: 
Padişahımızın kızı, seni çağırıyor.                                                                                                                           
       Ey temiz kişi, padişahın kızı seni istemede, gel de başını yıka.                                  
       Gönlü, senden başka bir tellâk istemiyor. Onu ovmak, kille yıkamak 
senin işin. 
       Nâsuh, yürü yürü dedi, elim işten kurtuldu benim. Senin Nâsuh’un 
hastalandı şimdi.                                                                                                                                     
     Yürü, koş, acele bir başkasını bul. Hakk hakkıyçin benim elim işe 
varmıyor artık.                                                                                                                      
       Kendi kendisine de suç, hadden aştı. Gönlümden o korku, o elem 
nasıl gider.  
       Ben bir kere öldüm de tekrar dünyaya geldim. Ben, ölüm ve yokluk 
acısını tattım.   
       Rabb’ı ma sağlam tövbe ettim. Canım bedenimden ayrılmadıkça bu 
tövbeyi bozmam. 

  O mihneti gördükten sonra ancak merkep olanın ayağı, tehlikenin 
bulundığu tarafa 

 gider diyordu.....                                                                                                                            
                                          

* 
*      * 

   
 
       Böylece hedefi, nefs-i  mutmeinne olan gönül ehli ağır, ağır, daha 
emin adımlarla yoluna devam eder.                                                                                                 
       ALLAH (c.c.) seyr halinde olanlara gayret ve kuvvet versin.                                     
                                                                                                                                         
       Bu mertebenin zikri olan HÛ esmâsı verilen sayıda çekildikten 
sonra, yukarıda belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetlerin en az 
(33) üçer def’a çekilmesi bu mertebenin daha iyi yaşanmasına yardımcı 
olacaktır.                                                                             
                                                                                                                                                   
       Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç İhlâs bir Fâtiha okuyup 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ve ehli beyt hazaratının rûhlarına 
hediye eyleyip, o günkü dersimizi  bitirmiş oluruz.                                                                                                             
 
        Ancak  dersimiz  daha  ileride  ise  bu  duayı   son  dersimizin  
sonunda  yaparız diğerleri de  böyle  devam  eder.                                                                                                                                                                                           
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        Yukarı da bahsedilen KABZ hâli zaman, zaman gelen sıkılmalar, 
BAST hâli ise, ortada hiç bir sebeb dahi yok iken, neşelenme ve 
ganişleme hâlidir.                  
    
 ------------------ 
 

DÖRDÜNCÜ      BÖLÜM 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

“NEFS-İ    MUTMEİNNE” 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
           Nefs-i Mutmeinne: Tatmin olan, huzur bulan, nefs anlamında 
dır.                        
             
           Zikri:    “YA HAKK” dır.                                                                                                     
           İdrâki:   Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.         
                                                                                                                                                         
           Kûr’ân-ı Keriym; Fecr Sûresi; (89/27-28) Âyetinde bu mevzua 
işaret  vardır.              
         
          
              

    (Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü  (27)  irci i ilâ Rabb’i 

ki........(28)                 
          Meâlen: “Ey nefs-i mutmeinneye eren kişi. Rabb’i ne dön.”                                
                                                                                                                                                    
         Hâli:  Bu mertebenin hâli ile hâllenmeye çalışmaktır.                                              
                                                                                                                                                      
         Kûr’ân-ı Keriym,  En’âm Sûresi; (6/79) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                   
     
  
 

                                                                     
       (İnni veccehtü vechiye lillezi fatırıssemavati vel erda hanife  
ve ma ene       
        minel müşrikin.)                                                                                                           
        
        Meâlen: “Ben, varlığımı semavat ve arzı var edene 
döndürdüm, ben müşrik-  lerden  değilim.”                                                                                                                     
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       Yaşantısı:  Nefs-i Mutmeinne’nin iki yüzü vardır, biri Mülhime’ ye 
bakar,diğeri Râdıyye’ye bakar.                                                                                                                 
 
       Bu mertebenin belirgin ahlâk ve sıfatları şunlardır:                                                         
       Meleki ahlâklıdır. Hâli, tevazu ve ihlâs üzeredir. Kanaat, sehavet, 
şeceat, iffet, fiilleriyle iş görür. Taat ve itaatten zevk alır. İyiliği 
terketmekten ve kötülüğe dönmek-  
ten korkar.                                                                                                                        
                                                                                                                                             
       Rengi:  Beyazdır. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi HAKK 
ismi’dir. Mürşidinin himmeti irşadı’dır.  
       Tarikat mertebesi’ ni iyi idrak etme yeridir. Zaman, zaman KABZ 
zaman, zaman da  BAST hali devam eder.                                                                                       
Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım:                                                                                                                                                      
          
        Evvelki hallerinde yaşamını sürdürerek Nefs-i Mutmeinne’ye ulaşan 
sâlik, önceki hallerinde az da olsa şüphe ve endişeler içinde 
bulunuyorken burada daha çok huzur  
bulmuş ve yaşantısında yeni bir aşama daha kaydetmiş olur. Bu 
mertebede ilâhi huzuru bulup kendine ve Rabb’na güveni artar. Kendini 
daha derinlemesine tanımağa başlar. 
        
         Bu yer Rabb’ın özel olarak Hakk zikrine devam eden kullarını 
kendine davet ettiği yerdir. Bu davete ancak (Nefsini bilen Rabb’ı nı 
bilir) hakikatine âşina olanlar icabet edebilirler. Oldukça özel bir 
mertebedir. Umumilik’ten seçilmişliğe geçiştir, ve çok çalışma  gerektirir.                                                                                                                        
        
         Kulaktan duyan her kişi değil, gönülden duyan er kişi ancak bu 
çağrıya icabet edebilir. Bu hitap bâtını açık olanlara ulaşır. Diğerleri ise 
sadece kelâmını duyar ve orada kalırlar. 
                                                                                                                                          
         Gönül ve can gözünü faaliyete geçirenler bu daveti duyar ve 
uyarlar. (Ey  tatmin olup huzur bulan nefs, Rabb’ı na dön, 89/27) 
emrini her müslüman duyar, veya o-     kur, fakat bulunduğu mertebesi 
itibarile icabet etmeğe çalışır. 
                                                    
         Bu hâli çok iyi düşünmemiz gerekmektedir. Bir ömür boyu ibadet 
ehli olan kimse  acaba; nereye dönüyordu ki; (Rabb’ı na dön) hitabına 
muhatap oldu.? 
       
         Kişi gaflet ve şuursuz bir halde yaptığı ibadetleri (hayâli Rabb’ı) 
na, yani (Hakk’dan gayrı muhabbet ettiği ne var ise) farkında 
olmadan onlara yönelmesidir. İşte bu oluşumun farkına vararak, varlık 
muhabbetinden, Hakk muhabbetine dönmesi (irci’i)   hitabını duymağa 
başlamasıdır.                                                                                                 
        
         Bu emre ancak Mutmeinne olmuş nefs gerçek haliyle icabet 
edebilir ve Rabb’ın dan bu emri vasıtasız (müşahede ederek) alır. Çünkü 
gerçek Rabb’ı na ulaşmıştır. Daha 
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evvelce, hayalinde var ettiği Rabb’ı na ibadet ederken, burada derçek 
Rabb’a yani Rabb-ül erbab’a, Rabb’ların Rabb’ına, yönelmiştir. 
                                                                                   
        İşte bu yüzden de (Mutmeinne nefs) hitabına mazhar olmuştur. 
(Mutlak irfan) mertebesinin başlangıcıdır. Kendini tanıma yolunda büyük 
aşama kaydetmektir. 
                                                                                                                                                      
        Ne büyük saadettir ki; Rabb’ kişiye bu mertebe de özel olarak hitab 
etmektedir. Duyanlara, uyanlara, yaşayanlara gerçekten aşk olsun, helâl 
olsun.                    
                                                                                                                                                           
       Buraya gelinceye kadar insânlara olan hitap umumidir. Burada 
hususiliğe ve özelliğe geçiliyor. Rabb’ın sana, özel olarak hitabı ne 
güzeldir, ne hoştur! Onun için bu kimseye büyük ihsan-zât-i müşahede 
vaki olmuştur. İşte bu yaşantıya ulaşan ve idrak eden kişi de, karşılık 
olarak: (Ben mutlak varlığımı-vechimi semavat ve arzı var 
edene döndürdüm, ben müşriklerden değilim, 6/79) idraki ile cevap 
vermeğe ve bu halin gereğini elinden geldiği kadar yerine getirmeğe 
çalışmalıdır. Burası şirkten yani ikilikten kurtulmağa başlamanın yeridir.    
   
       (İyi bilin ki kâlpler ancak Allah’ın zikri ile mutmein olur,13/28) lâfzı 
ilâhisi bu hâli ne güzel anlatmaktadır. Burada Allah zikri demek sadece 
tesbih ile Allah Allah diye saya- rak Onu anmak değil, ancak idrak ile 
evvelâ Rabb, yani Rububiyyet  mertebesini anlayıp  oraya yönelmek, 
oradan da daha sonraki çalışmalarla ULÛHİYYET mertebesine ulaşmak 
olduğunu anlamamız icab etmektedir.                                                     
                                                                                                                                              
        Bu mertebenin daha iyi anlaşılabilmesi için İbrâhim (a.s.) mın 
hayatından yaşanmış bir bölümü misal olarak vermeğe çalışalım.   
   
         Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi; (2/260) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır. 
                                                                                                                                           





 
          (Ve iz kâle İbrâhimü rabb’i keyfe tühyilmevta, kâle  evelem 
tü’min, kâle belâ ve lâkin liyetmeinne kalbi, kâle fehuz erbaeten 
minettayri fesurhünne ileyke sümmec’al alâ külli cebelin min 
hünne cüz’en sümmed uhünne  ye’tineke 
sagyen, vaglem ennellahe azîzün hakîmün.) 
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         Meâlen: Hani İbrâhim: “Rabb’im! Ölüleri nasıl dirilttiğini 
bana göster” dediğinde, “inanmıyormusun?” deyince de, “hayır 
öyle değil, fakat kalbim iyice kansın- mutmein olsun” demişti: 
“Öyle ise dört kuş al, onları kendine alıştır, sonra onları 
parçalayıp her dağın üzerine bir parça koy, sonra onları çağır; 
koşarak sana gelirler; o  halde ALLAH’ın Azîz ve Hakîm olduğunu 
bil” demişti. 
                                                                                                                                                 
          Özet yorum:                                                                                                                       
          Mertebe-i İbrâhimiyye’nin, bir mertebesi olan Mutmeinnilik yani 
müşahedeli yaşantı, bu Âyet-i Kerime ile idraklerimize sunulmaktadır, 
yavaş, yavaş incelemeğe çalışalım. Bilindiği gibi Ulûl azm 
peygamberlerden olan İbrâhim (a.s.) mın hayatında bizler                                                                                                     
için bir çok örnekler vardır. Bunlardan biri de (ba’sül ba’del mevt) 
öldükten sonra di- rilmedir. Bu ise seyrü sülûk yolunda yaşanması 
gereken bir aşamadır. Burada ki; ölüm fena fillâh mertebesinde ki külli 
ölüm değil mahalli ölüm ve dirimdir.                                                                                                                                              
                     
          İbrâhim (a.s.) ölülerin nasıl diriltildiğini görmek istediğini 
bildirmiştir. Bu  hususta (Mutmain) olmaya çalışmakta idi, çünkü bu 
muhteşem hayatın başı ve sonu olan iki oluşum, diriliş ve ölüm, 
insânlığı, şuurlandığı ilk günlerden itibaren derinden ilgilendirmiştir. 
                                                                                                                               
          İbrâhim (a.s.) dahi bu hususta müşahedeli bilgiye ulaşmayı 
istiyordu. Bu isteği karşısında, Rabb’ı (inanmıyormusun?) o da evet 
inanıyorum, fakat  kalbimin (Mutmein) yani bu hususta güvenle tatmin 
olmasını istiyorum demişti. 
          
          (Öyle ise dört kuş al, onları kendine alıştır.)                                                             
          Tefsirlerdeki rivayetler bu kuşların, (tavus, horoz, karga, 
güvercin) olduğu yolunda dır. Cenâb-ı Hakk’ın bu dört kuşu tecrübe için 
belirtmesi tabii ki bir çok hikmete bağlıdır. 
                                                                                                                                               
          Bu kuşların üçü (Nefs-i Emmâre) yi biri ise (Nefs-i Levvâme) 
yi ifade etmekte dir.     
          Tavus; süs ve zineti, dünya ya bağlılığı, gösterişi.  
           Horoz; gazab ve hücum kuvvetini.   
           Karga; düşük adi tabiatı.  
          Güvercin; heva ve hevesi, ifade etmektedir.  
          
          İşte bu hadise kişilerde, genelde var olan bu tabiatların 
öldürülmesinin gerekliliğini açık olarak ifade etmektedir. 
                                                                                                                           
          Mutmeinne mertebesine gelirken bu ahlâkların bir kısmının zaten 
geçilmiş olması gereken oluşumlardır, ancak bura da tekrarlanması 
gerçekten bu ahlâkların öldürülme  hükmü ile mutlak mânâda kendi 
konturolünde olmasının gereğinin belirtilmesidir. 
         (Onları  kendine  alıştır.)         
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         Yani, onları eğit düşük ahlâklarını iyiye dönüştür, sana faydalı ve 
ehil olmalarını  sağla, öyle bir itaat ehli olsunlar ki; (sonra onları 
parçala) dığın zaman sana hiç bir şekilde karşı gelmesinler.                                                                                                
        
         Tefsirler bu parçalanmayı genelde, şöyle anlatırlar.   
         “İbrâhim (a.s.) o kuşları aldı, kafalarını koparıp yanında alıkoydu 
ve bedenlerini parça, parça ayırıp bir birleriyle  karıştırdı, dörde bölüp 
dört dağın başına koydu.” 
                                                             
         Tekrar; tefekkür yoluyla özet olarak hadiseyi incelemeye devam 
edelim.          
         Yukarıda belirtildiği üzere, dört kuştan ikisi, karga ve güvercin, 
gök ehli, tâvus ve horoz, ise kanatları olduğu halde yer ehlidirler. Arada 
sırada uçuş yapsalarda kısa 
süreli olur.                                                                                                                
        
          Bu dört kuşun hayvani ahlâkları bizlere bu yönlerden gelmektedir.                                                                                                 
           Karga; karanlığı, nefsi Emmâre’nin kurduğu pusuları, 
belirsizliği, acaba’ları, adi düşük tabiat lı işleri, ve daha benzeri bir çok 
şeyleri.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                
          Güvercin; heva ve hevesi, Hakk’a dayanmayan ne türlü bilgi, 
oluşum, yaşam ve muhabbet var ise hepsini ifade etmektedir, bunlar 
bize havadan yani, heva’mızdan  gelmektedir ki; hepsine birden 
hevaiyyat veya evhamlar denir, bunların hepsi de karanlık ve 
belirsizliktir, insanın yalnız başına savaşabileceği şeyler değildir, bu 
hallerle yaşayan insanlar ömürlerini heva ile heba etmiş olurlar.                                                        
         
          Tavus; süsü, süslenmeyi, dünya ya bağlılığı, nefsi benliğin en 
şiddetli şekliyle yaşanmasını, önder olup yönetme arzusunu, her kesten 
üstün görünme çabasını, ve benzeri  bir çok şeyleri ifade etmektedir.                                                                                                                 
         
          Horoz; hakkında bilindiği gibi, bir söz, darb-ı mesel, vardır, 
deniliyor ya, (her horoz kendi çöplüğünde öter) işte meşhur olduğu 
mahâl–yer çöplüktür, ve burası nefs-i Emmâre’nin çöplüğüdür. Kendine 
göre değerli gibi olan bu çöplük onda çöplük ahlâkını  da oluşturur.                                                                            
    
          Eğer horoz ahlâkı, kişinin beden çöplüğünde hâkim duruma 
geçerse, orada ötmeğe ve orasının hakimi olmaya çalışır, böylece kişinin 
belirgin ahlâkı farkına dahi varmadan o ahlâkın özellikleri ile yaşamını 
sürdürür hale gelir.                                                                
        
         Böylece kişi tevhid eğitimi alamassa, iki yönden gökten, yani 
heva’dan, yerden, yani nefs-i Emmâre’ den aldığı yanlış kıstaslarla 
yanlış hesaplar yaparak ömrünü, yani vaktini yanlış yerlerde ve yanlış 
işlerde sonu hüsran olacak bir biçimde geçirmiş olur.       
         Hayat sahibi olan her bir birey olan bizlerin bu çok hassas 
meselelerin özüne vaktiyle eğilebilmemiz her birerlerimizin lehine olacağı 
aşikârdır.                                             
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         (Sonra onları parçala.)                                                                                                          
         Eğer onların ahlâklarının üstümüzden gitmesini arzu ediyorsak 
Âyette belirtilen  emre uyarak evvelâ onları parçalara bölmemiz 
gerekmektedir, yani onları olduğu gibi bütün bırakmayıp ufaltmamız 
gerekecektir ki; faaliyetleri de küçülsün ve mücadelesi 
kolaylaşsın. 

 
         O hayvanların parçalanmış karışık fakat toplu olan uzuvlarını kendi 
adetleri üzere dörde böl ve onları (her dağın üzerine bir parça koy.) 
yani dört dağın üstüne dört parça koy. Bu dağlar kişinin varlığında 
mevcud (anâsır-ı erbaa)  “dört ana unsur” yani dört ana madde dir 
ki; bunlar da, toprak, su, ateş, hava, dır.   
 
          Bu unsurların lâtif ve kesif  olmak üzere iki özellikleri vardır, 
lâtif taraflarıyla Hakk’a kesif taraflarıyla da nefs-e hizmet ederler. 
 
          Bu dört ana unsurun, dağ’ın her birerlerinin üzerine dört kuşun 
karıştırılmış dört kısmının konması bu kuşların bütün ahlâklarının dört 
unsur ile de eşit olarak imtizac etmesi yani mizaçlarının-ahlâklarının 
hepsinin-hepsinde dengeli ve itidâl üzere olacak şekkilde bulunması 
içindir ki; her yönden yapılabilecek terbiye ile terbiye edilebilsinler. İşte 
bu oluş kişinin bu ahlâklarına hâkim olduğunu ancak bu hâkimiyetinin bir 
eğitim neticesinde gelişebileceğini bildirmektedir.                                                                              
        
           (Sonra onları çağır.)  
           Eğiticisi tarafından güzel eğitilmiş olan hayvanlar çağırıldıkları 
zaman hemen gelirler. Onların da asılları bize dayandığından ve başları, 
yani a’yan-ı sabiteleri–programları bizim cebimizde-bünyemizde 
olduğundan, biz onların âmiri ve var edicileri olduğumuzdan bizim 
emrimize uymak zorundadırlar.                                                                        
                                                                                          
           (Koşarak sana gelirler.)                                                                                                               
           Eğitim gereği parçalanmış olan o duygular asıllarına bağlı 
olduklarından bulundukları anasır tepelerinden çağrılınca merkeze doğru 
(sâ’y) ederek-koşarak-sevinerek gelirler ki; tekrar eski ferdî varlıklarına 
kavuşsunlar.   
                                                         
           Ancak artık onlar giden kuşlar değil onların bedelleri ve yeni bir 
inşa ile oluşan sadece Rahmâni tarafları faaliyyet sahasında gözükecek 
varlıklar olacaklar dır. 
 
           Böylece iki yönden, bundan sonra, yerden ve gökten gelebilecek 
tehlikeleri haber vererek Hakk yolcusunun en büyük yardımcıları 
olacaklardır.                        
         
          Tavus;  kanatlarını ve kuyruğunu açtığında güzelliğinin en 
kemâlli hâline ulaştığı   gibi Hakk yolcusu sâlik de kendi rahmet 
kanatlarını açtığında öyle bir güzelliğe ulaşıp çevresinde olanları da 
kanatlarının altında koruması bu güzelliğin oluşmasına sebeb olacaktır. 
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          Horoz; müezzinliğe başlayıp davetçi olacak ve böylece kendinde 
bulunan erliği erginliği ile çoğalmaya sebeb olacaktır.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       
         Karga; karanlık yerlerde yapılan fitneleri ve düşmanlıkları onlar 
farkında olmadan  kara renginden istifade ederek aralarına girip o 
fitnelerden haber vermesi ve hava değişikliklerinden de haber vermesi 
bizleri tehlikelerden korumağa sebeb olacaktır. 
                                                                                                                                                     
          Güvercin; ise, Hakk yolcusu sâlikin gök ve gönül habercisi 
olacaktır.                
 
          Nefs-i  Emmâre hükmünde bir çok hayvan görünümünde olan 
Cenâb-ı Hakk’ın  (Hay) esmâsının zuhur mahalli o varlıklar, Rahmâni 
mânâda kullanıldığı zaman insân oğluna ne derece faydalı olduğu 
Kûr’ân-ı  Keriym de küçük hikâyeler halinde bildirilmiştir. 
            
          İşte bunların dördü, tavus, horoz, karga, güvercin, dir. 
İbrâhim (a.s.) ile birlikte ifade edilmişlerdir. Bu sûretlerde var olan Hay 
esmâsının zuhurları bu mertebede gerçek değerlerine irfaniyetle 
ulaşmaktadırlar. Aksi halde o zuhurlar hep töhmet altında kalıp kötü 
örnekler olarak değerlendirilmektedirler ki; çok yanlış ve haksız bir 
uygulamadır. 
                                                                
          Nûh (a.s.) epey zaman sularda dolaştıktan sonra güvercin’ i 
göndererek suların halinden haber almak istedi güvercin de bir zeytin 
dalı ile döndü. Böylece suların çekilmekte olduğu anlaşıldı.                                                                                                             
                                                                                                                                                             
        Cenâb-ı Hakk. Mûsâ (a.s.) ma “asânı yere bırak” dediğinde, 
asâ-değnek, bir yılan olarak müneccimlerin ürettikleri bütün araçlarını 
yuttu gitti.                                           
   
            Yunus balığı yunus (a.s.) mı bir müddet kendi evinde misafir 
etti.           
            Süleyman (a.s.) mın hüd  hüd kuşu ona bilmediği haberleri 
getirdi.                            
            Ashâb-ı Kehf’in  köpeği onların nöbetçisi-bekçisi oldu.                                 
            Salih (a.s.) mın nakata-devesi taştan çıkarak onun mucizesi 
oldu.              
 
Ve âlemlerin sultânı ile dostuna nöbetçilik yapan güvercin ile 
örümceğin ne hikmetli  bir iş yaptıkları ortadadır.                                                                                            
                                                                                                                                               
           Güvercin’in özelliklerine daha evvelce kısaca değinmiştik, 
burada ise örümceği 
anlamağa çalışalım. Bilindiği gibi örümcek, sinsiliği, ağa düşürmeyi, 
avcılığı,ifade etmektedir. Ördüğü ağa düşen avlarını sinsice avlar yapmış 
olduğu, örmüş olduğu ağlar, kendi cüssesine göre çok kuvvetl  bir örgü 
ipine sahiptir.       
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           Sevr mağarasında içeride iki mübarek kişi onları avlamaya 
gelen, dışarıda bir gurup ihtiraslı kişiler. İzci, aradıklarının sürdürdükleri 
izlerden mağara içerisinde olacaklarını kesin olarak söylemekte, fakat 
etrafındakiler sahnede gördüklerini beşeri bir anlayışla değerlendirdik-
lerinden gerçeğe ulaşamamaktalar.                                                   
          
           İşte o anda onlara güvercin kendi nefs-i anlayışları üzere hayal 
ve vehim ile göründü, onlar da hayal ve vehim ile kıyas ettilerinden 
içeride kimsenin olamıyacağına kanaat getirdiler. Çünkü güvercin 
yuvasında yumurtaların üstünde oturuyor idi.  
 
        Eğer buraya birileri girmiş olsaydı, güvercinin korkudan uçup 
giderek orada olmaması gerekecekti. Halbuki güvercin hiç korkmamış 
ve rahatsız olmamış idi ki, yerinde 
duruyordu.                                                                                                                                              
        
          Ve örümcek; onlara zihnen öyle bir oyun oynadı ki; içeridekilere 
en yakın oldukları bir zamanda onları-dışardakileri oradan kendi düşünce 
ve istekleriyle uzaklaştırdı.  
 
          Örümcek onlara öyle kuvvetli hayal ve vehim ağı ördü ki; o ağı 
aşıp içeriye ulaşmaları hiç mümkün olmadı.                                                                                                 
                                                                                                                                                 
          Bu iki küçük  (Hay) vanın-yaşayan varlığın karakteristik ahlâk ve 
zanları onların    o anda bütün benliğini sararak orada oluşan manzaraya 
hayal ve vehimlerinin kendilerine  verdiği  hayali kıstas-ölçümlerle içeri 
de kimsenin olamıyacağına dair oldu. Çünkü içeriye girilmiş olsaydı bu 
örümcek ağı da mağara ağzında olmaz idi.  Diye, düşündüler. 
                                                                                                                                 
         Eğer onlar bu vehmi kıstası yapmayıp, izci nin tecrübeli sözlerini 
az bir mantıkla   dinlemiş olsalardı, içeriye eğilip bakarlar ve 
içerdekilerini görürler idi. İşte eğitimin varlıklar üzerindeki açık durumu 
böylece ortaya çıkmış olmaktadır. 
                                                                                                                                               
          Daha evvelce Nefs-i Emmâre hükmüyle faaliyyet gösteren bu 
duygular eğitildiğinde, kişiye–sahibine ne derece faydalı olduğu açık 
olarak görülmektedir.       
          
          “Bu  tür  hikmetlerle:”                                                                                               
          (O halde Allah’ın azîz ve hakîm olduğunu bil) demişti.                                       
          Allah’ın azîz izzet sahibi, hakîm hikmet sahibi, “her şeyi yerli 
yerinde yapan” olduğunu bil diyerek, böylece bazı şeyleri bildirmek 
istemişti.                                       
                                                                                                                                                          
          Bu hadise İbrâhim (a.s.) mın şahsında onun hayatından bir 
bölüm olarak bizlere sunulmuştur.                                                                                                                      
          
          İbrâhim (a.s.) (İSR’) in yani “gece yolculuğu” nun–seyr-ü 
sülûk’un çok mühim  makamlarından biridir. O nun bir kendine ait 
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yaptığı seyr-ü sülûku vardır, hem de onda  başkalarına örnek bir çok 
mertebenin yaşantısı da vardır. Bu hadise ise onun mutmein’ 
nilik mertebesine ulaşınca Rabb’ından istediği bir talebidir ve ondan da 
biz lere birer armağan tecrübe ve yol göstermedir.                                                                  
             
          Kâ’be-i muazzama da ki ayak izi de onun takib edilmesinin 
gereğidir. Ancak o ayak izini takib ederek, Hakk’a ulaşmanın mümkün 
olabileceği açık olarak ifade edilmektedir. 
                                                                                                                                                    
          Bu ulaşılan “Mutmeinne”lik, dördüncü mertebe ilk huzur 
bulunan, belirli denge sağlanan bir mertebedir. Ancak her mertebenin 
kendi içinde kendine ait ayrı ayrı Mutmeinne’lik hali vardır.                                                                                                                
                                                                                                                                                      
        Eskiden dergâhlarda sâlik bu mertebeye ulaşınca başına “arakiye” 
ismi verilen “fes“ benzeri, krem renkli bir başlık giydirilerek 
ödüllendirilir idi.                                               
                                                             
    

* 
*      * 

 
                                                                                                                               
         Böylece hedefi, Nefs-i Râdiye olan gönül ehli ağır, ağır, daha 
emin adımlarla yo- luna devam eder.                                                                                                                                 
         ALLAH (c.c.) seyr halinde olanlara gayret kuvvet versin.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                      
         Bu mertebenin zikri olan HAKK esmâsı verilen sayıda çekildikten 
sonra, yukarıda belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetlerin en az 
(33) üçer def’a çekilmesi bu mertebe nin daha iyi yaşanmasına yardımcı 
olacaktır.                                                                       
                                                                                                                                                      
        Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç İhlâs bir Fâtiha okuyup 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ve ehli beyt hazaratının rûhlarına 
hediye eyleyip, o günkü dersimizi  bitirmiş oluruz. Ancak dersimiz daha 
ileride ise bu duayı son dersimizin sonunda yaparız, diğerleri de böyle 
devam eder.   
 
-------------------     
 

BEŞİNCİ       BÖLÜM 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  

“NEFS-i     RÂDİYE” 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          
         Nefs-i Râdiye: Razı olan nefs, kayıtsız  şartsız her şeyden razı 
olan nefs            
anlamında dır.                                                                                                                     
        Zikri:   “Ya HAY” dır.                                                                                                           
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        İdrâki:  Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.    
                                                                                                                                                        
        Kûr’ân-ı Keriym; Fecr Sûresi; (89/27-28) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır.       
                                                                                                                                                    
        


                                                                                                                                                                                                                                                              

        (Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü  (27) 
         (ircii ilâRabb’i ki râdiyeten.....(28)           
                                                                                                                                           
        Meâlen:  “Ey  nefs-i  mutmeinneye  eren  kişi. Râzı  olarak,  
Rabb’i ne  dön.”                                                                                                                                                                                                                                            
         Hâli:  Bu hâlin hâli ile hâllenmeye çalışmaktır.                                                           
                                                                                                                                                      
        Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi; (2/153) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                  
                                                                                                                                             

       
 

 
        (Ya eyyühellezine amenüsteinü bissabri vesselâti, innellahe 
meassabirin.)       
        Meâlen:  “Ey iman edenler sabır ve namazla yardım dileyin. 
ALLAH’u Teâlâ 
muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.”                                                                              
                                                                                                                                                          
        Yaşantısı: Nefs-i Râdiyenin iki yüzü vardır. Biri Mutmeinneye, 
diğeri Merdiyye ye  bakar. Başına gelen her hâle rıza göstermeye çalışır. 
Büyük cehd içinde olur.  Tevekkül hâli çok gelişmiştir. Hakk’ın rızasını 
kazanamamaktan kokar.                                        
                                                                                                                                                
         Nefs-i Râdiyenin belirgin ahlâk ve sıfatları şunlardır. Ahlâkı hoş 
görüdür.Tevekkül, sabır, teslim, rıza, hâlidir. Tezekkür, tefekkür, korku, 
fiilidir. Keramet sevgisi, melekût keşfi, zevkidir.                                                                                                      
         Rengi: Sarıdır. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi HAY 
ismidir.Mürşidinin him- meti irşadıdır.  
         Tarikat mertebesi nin devamıdır.                                                                                                                                                 
          
         Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.                                                                            
        Daha evvelki çalışmaları ile sâlik, “Mutmein olarak Rabb’ına 
dön” hitabına mazhar olma mertebesine ulaşmış idi. Buna karşılık sâlik 
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de vechini tam mânâsı ile Rabb’ına döndürüp (lebbeyk) buyur yâ Rabb’i 
emret; demişti. Bu defa Rabb’ı onu, “ey Mutmeinne  nefs RÂZI olarak 
Rabb’ına dön” hitabına mazhar eder. Bu hitabı duyan Hakk yolcusunun 
işi zorlaşır. Çünkü bu mertebe, Rabb’ının rızasını kazanma mertebesidir 
ve burada bazı imtihanların olması da pek tabiidir.                                                                                 
                                                                                                                                                      
         Cenab’ı Hakk burada HAY ismi ile yeni bir hayat verdiği kuluna 
böylece, yeni güçler de vermiş olur. Bu güçlerin yardımıyla sâlik, önüne 
çıkan engelleri daha kolay geçebilir. Bu mertebede KABZ (darlık) ve 
BAST (genişlik) hali daha belirginleşir. Geçilmesi ol-  dukça zor olan bu 
mertebede ALLAH (c.c.) kullarına yardımcı olsun.       
                                                                                                                                                    
         Burada her türlü bedeni, mali, ve aile fertlerine gelen sıkıntılarla 
imtihan olan sâlik, ayrıca çevre’den gelen insanların ezalarına da 
katlanmak zorunda kalır. Bütün bunlara Rabb’ından gelen ve onun 
rızasını kazanmak için sabretmesi gereken haller olarak isyan etmeden 
kabullenmesi, kendisini bu zor durumdan kurtaracaktır.                               
      
         Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi; (2/156) Âyeti de bu özelliğe 
dikkat çekmektedir. 
 

        
  

          
         (Ellezine iza esabethüm musibetün kâlû innâ lillâhi ve innâ 
ileyhi raciûn) 
                               
         Meâlen: “O kimseler ki; kendilerine bir musibet isabet ettiği 
zaman biz  ALLAH’ ı nız O na döndürüleceğiz” derler. 
                                                                                                                                               
         Yukarıda belirtilen Âyet-i Kerime de mevzuumuza çok yakından 
ışık tutmakla beraber, daha bir çok hususlara dikkat çekmektedir.                                                             
                                                                                                                                                
         (Ey imân edenler sabır ve namazla yardım dileyin, ALLAH 
(c.c.) muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.) 
                                                                                                                                                 
         Kişinin her hangi bir işinde muvaffak olabilmesi için iki mühim 
sebebin sabır ve namaz olduğu yukarıda ki Âyet-i Kerimede açık olarak 
belirtilmiştir. Bu gayretlerle yoluna devam edenlerin yanında ALLAH’ın 
(c.c.) olduğu da açık olarak ifade edilmektedir. 
 
        Gerçekten ciddi bir anlayışla meseleye bakıldığında, başımıza 
gelebilecek hadiseler karşısında ne kadar güçlü yardımcılarımız olduğu 
kolayca anlaşılacaktır.  
 
        ALLAH’ın (c.c.) gerçekten yanında olduğunu içten inanarak bilen ve 
o gayret ile yoluna devam eden kişinin başarısız olması adeta mümkün 
değildir.                                    
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        Bunlar ve benzeri diğer bir çok Âyet-i Kerimeler de belirtilen 
hükümleri yerine getirmeğe çalışan sâlikler oldukça zorlanırlar. Böylece 
birimsel benliklerinden soyutlanmağa çalışırlar. Başlarına gelen 
şeylerden şikâyet etmemeğe gayret ederler. Diğer insanlara mümkün 
olan en ince hoş görü ile muamele etmeğe ve herkesi kendilerinden 
üstün görmeye çalışırlar. Bu anlayış idraki içinde olan sâlik-e Rabb’i “Ey 
huzur bulmuş mut- meinne nefs, razı olmuş olarak bana dön,” 
emrini verince; o da “emret” ya Rabb’i, dilediğin şekilde muamele et. 
(Kahrında hoş lütfunda hoş) der ve bu arada (hoştur bana senden 
gelen, ya hil’ati yahud kefen; ya gonca gül, yahud diken) sözlerini 
terennüm etmeğe  başlar. 
           
          Böylece epey zaman hayatını Rabb’ın dan gelen her türlü hâle razı 
olarak sürdüren  sâlik      (2/155)   “sabredenlere  

müjdele”  Âyeti  ile  cevap verilir, ve bu mertebeden de ALLAH’ın 
yardımı ile epey oğraşmalardan sonra.  
              
  (89/28)   “Razı  olarak  

 
Rabb’ına  dön”  emriyle geçirtilir.                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
         Yine bu mertebeye bir misal olmak üzere İbrâhim (a.s.) mın 
Kûr’ân-ı Keriym de  geçen koç hikâyesini meâlen vermeğe çalışalım 
İnşeallah faydalı olur.                         
                                                                                                                                                  
         Kûr’ân-ı Keriym; Sâffât Sûresi; (37/100-111) Âyetlerinde şöyle 
bildirilmektedir.         
                                                                                                                              
        100 -  (İbrâhim a.s. “Rabb’im bana sâlihlerden olacak bir 
çocuk ver,” dedi)                                    
        101 -   Biz de ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik.                                                 
        102 -   O kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca dedi ki: “Ey  
oğulcuğum, doğrusu Ben, rü’yada iken seni  boğazladığımı 
görüyorum. Bir bak ne dersin?” O da dedi ki: “Babacığım, sana 
emrolunanı yap. İnşeallah beni sabredenlerden  bulursun.” 
                                                                                                                                   
        103 -  Böylece ikiside teslim olunca, babası; oğlunu alnı üzere 
yatırdı.                
        104 -  Biz ona şöyle  seslendik: Ey  İbrâhim.                                                              
         105 - Sen rü’ya yı derçekleştirdin. Muhakkak ki biz ihsân 
edenleri  böylece  mükâfatlandırırız.                                                                                                                             
        106 -  Muhakkak ki bu, apaçık bir imtihandı.                                                                                                                         
        107 - Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. 
        108 - Ve sonra gelenler arasında ona (iyi bir nâm) bıraktık.                                             

        109 - Selâm olsun İbrâhim’e.  

                                                             (selâmun   alâ  İbrâhim.)                                                
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         110 - İşte biz iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.                                                  
        111 -  O, muhakkak ki, mü’min kullarımızdandı.   
                                                                                                                                         
        Âyet-i Kerimelerde de görüldüğü gibi kûrb’ân edilme teşebbüsünün 
İbrâhim (a.s.) ın hangi oğlu üzerinde cereyan ettiği ismen 
bildirilmemiştir. Bu yüzden geğişik rivayettler vardır. 
                                                                                                                           

        İslâm âlimlerinin büyük bir çoğunluğunun bu husustaki 
kanaati, kûrb’ân edilme girişiminin İsmâil (a.s.) üzerinde olduğu 
yolundadır.                                                                                                                              

       Muhyiddin-i Arabî ve bazıları ise kûrb’ân edilme girişiminin İshâk 
(a.s.) üzerinde olduğu yolundadır. Tevrat’ta da kûrb’ân edilmek 
istenenin İshâk (a.s.) olduğu yazılıdır.  
 
       Bu hususun Kûr’ân-ı Keriym de isim belirtilmeksizin ifade 
edilmesinde büyük hikmet-  ler olduğu açıktır. 
                                                                                                           
       Beytullah’ın tamirinde ise İbrâhim’in (a.s.) yardımcısının İsmâil 
(a.s.) olduğu  açık olarak ifade edilmiştir.       “Yeri  geldiğinde  tekrar 
bakacağız.”                                                   
                                                                                                                                                   
       Kûrb’ân-lık hadisesinde isim belirtilmemesinin sebebi hakkında ki 
“indi”  kanâatimiz, şudur ki; eğer bu hususta isim belirtilmiş olsa  idi, 
kimin ismi belirtilmiş ise sadece o yoldan gelenlere bu eğitimin verilmesi 
gerekecek, diğer ismin yolundan gelenlere ise bu eğitim verilemiyecek 
ve o yolun seyr-u sülûk-u bu mertebede kesilmiş olacak idi. 
                                                                                                                                                     
       İbrâhim (a.s.) iki dallı bir kök ağaçtır. Bir dalı İbrâhimiyyet’ten  
Muhammediyye’ye, bir dalı ise İshâkiyyet’ten Beni İsrâil’e  Mûseviyyet 
ve iseviyyet’te  uzanmaktadır.     
       Kök aynı olduğundan dalların ve meyvelerininde aynı olması 
tabiidir. Ancak  sonradan  uç dallara yapılan değişik aşı kalemleri ile 
olan müdahaleler bozuk fikir meyvelerinin yetişip çoğalmalarına, böylece 
de farklılıklara sebeb olunmuştur.                        
      
         Hâl böyle olunca her iki daldan da yola çıkan sâliklerin, hiç 
olmassa bu mertebeye  
gelinceye kadar aynı eğitimi almaları gerekmektedir. Ancak İshâkiler bu 
hikâyeyi sadece  kendilerine mâl ederler fakat gerçek hakikatinden pek 
haberleri olmadığından uygulama- 
ları gerçekçi olamamakta ve kendileri bu hakikatten 
faydalanamamaktadırlar.                
                                                                                                                                                
         Yaşam ve idrâki oldukça zor olan bu mertebeden geçmeyi Cenâb-ı 
Hakk oraya ula-  şanlara fazla zorluk çıkarmadan nasib etsin. Gayret 
yolcudan. Yol verme Hâdîden’dir. 
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* 

*      * 
 
 
 
 
         Böylece hedefi, Nefs-i Merdiyye olan gönül ehli ağır, ağır, daha 
emin adımlarla yoluna devam  eder.  
                                                                                                              
        Bu mertebede zikirlerde küçük bir değişiklik yapmak yerinde 
olacaktır. Şöyle ki; 
 
        Buraya gelinceye kadar ilâve olarak çekilen ara Âyetlerin (idrâk-i 
ve hâli) geçen  derslere ait olanlarının çekimlerinin yeterli olmalarından 
dolayı bırakılması yerinde olacaktır.                                                                                                                                                                     
   
        Bu mertebenin zikri olan HAY esmâsı verilen sayıda çekildikten 
sonra, yukarıda belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetlerin en az 
(33) üçer def’a çekilmesi bu mertebe nin daha iyi yaşanmasına yardımcı 
olacaktır.    
     
        Ayrıca; diğer bir tavsiye olarak, yukarıda (109) uncu Âyet-i 
Kerime de belirtilen (selâmun alâ İbrâhim) sözlerini en az bu dersini 
tamamlayıncaya kadar lisanlarında vakit  buldukça (vird  etmeleri)  
tekrarlamaları  sâlikler  için  yerinde  olacaktır.                                        
                                                                                                                                           
       Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç ihlâs bir fâtiha okuyup 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ve ehli beyt hazarâtının rûhlarına 
hediye eyleyip, o günkü dersimizi   bitirmiş  oluruz.  Ancak  dersimiz  
daha  ileride  ise  bu  duayı  son  dersimizin sonun da yaparız, 
diğerleri de böyle devam eder. 
                          
-------------------      
 
                                          ALTINCI       BÖLÜM        
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                          “NEFS-i    MERDİYYE”                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
          Nefs-i Merdiyye:  Kendisinden râzı olunan, hoşnud olunan 
kimse, (Nefs) anlamında dır.    
                                                                                                                  
          Zikri:   “Ya KAYYUM” dur.                                                                                     
          İdrâki:   Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.         
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          Kûr’ân-ı Keriym;  Fecr Sûresi; (89/27-30) Âyetlerinde bu mevzua 
işaret vardır.                                                                                                                                                                                                                                              





 

 
         (Ya  eyyetühennefsülmutmeinnetü. (27) ircii ilâ Rabb’i ki 
Râdiyeten  Merdiyyeten. (28) fedhuli fi  ibadi. (29)  vedhuli 
cenneti. (30)                                                                    

 
Meâlen: “Ey Nefs-i Mutmeinneye eren kişi, sen ondan râzı o 
da senden mer-  zi olarak Rabb’ı na dön. Benim kullarımın 
arasına ve benim cennetime gir.”                                                                                      
 
Hâli:  Bu hâlin hâli ile hâllenmeye çalışmaktır.                                                                   

        Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi; (2/152) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.  
  
 

 
        (Fezküruni ezkürküm veşkürülî ve lâ tekfürunî.)                                                          
        Meâlen: “Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana 
şükredin nankörlük etmeyin.”      
        Yaşantısı:  Nefs-i Merdiyye nin iki yüzü vardır. Biri Râdiyye ye 
diğeri Sâfiyye ye    
 
        bakar. Henüz daha beşeri varlığından tam sıyrılamamış olmakla 
birlikte bu halin  sonuna gelmiş sayılır, eski hallerine dönmemeğe çalışır.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
       Rengi:  Siyahtır. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi KAYYUM 
ismidir. Mürşidi- 
nin  himmeti irşadıdır.                                                                                                                 
     
        Tarikat  mertebesi nin  devamıdır.                                                                                      
                                                                                                                                                      
        Bu  hususta  kısa  bilgi  sunmağa  çalışalım.                                                                           
        Epey zorlu çalışmalardan sonra Râdiyye mertebesinde 
olgunlaşmaya devam eden  sâ like yavaş, yavaş Merdiyye, yani kendi-
sinden râzı ve hoşnud olunma yolu açılmağa başlar. Buraya ulaşan 
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kimseler. “Ey mutmeinneye eren kişi sen ondan o da senden razı olarak 
Rabb’ı na dön. Benim kullarımın arasına karış ve benim cennetime gir.” 
Hitabını  gönlünden duyarlar. Bu kimselere gerçekten çok büyük ihsanda 
bulunulmuştur ve sıradanlıktan tamamen kurtulmuşlardır. YAKIYN 
Nûruyla aydınlanmışlar. HAKK’ın sevgisini  ve hoşnutluğunu kazanmışlar, 
bu hâl içinde kendilerinden geçmişlerdir.                             
                                                                                                                                                     
        Hâlkı, âlem-i, terk etmişler, sadece Rablarıyle alış verişe 
başlamışlardır. Rabları  onlara, “beni zikredin, bende sizi zikredeyim, 
bana şükredin, sakın küfretmeyin” sözleri  ile hitab eder. Bu hitab gönül 
ehli için çok büyük manâlar ifade eder.   
                               
        Bu mertebe de zikr, zâkir, mezkür, birlenme yolundadır. “Beni 
zikr edin” hitabını gönülden duyan sâlik’in onu zikr etmemesi diye bir şey 
düşünülemez.                             
                                                                                                                                                      
        KAYYUM  ismi ağırlıklı olan bu zikr, baştan beri verilen isimlerle 
birlikte çekilmeğe devam edilir. Bunların feyz ve nûrlarıyle sâlik 
KAYYUM isminin gereği olan, (kendi varlığı ile kaim olma) yoluna girer. 
Bu halin kemâlinde beşeri benlik ve vehmi varlığının büyük 
bir kısmından daha kurtulmuş olur. 
                                                                                                                                                     
        HAKK’ın rızâsını kazanmak; kişinin kendi vehmi varlığından 
kurtularak, varlığının gerçek sahibi olan ilâhi varlığa teslim etmesiyle 
olur.                                                          
        Daha evvelki mertebelerde başlayan teslim hâli burada kemâlini 
bulur. “Çık aradan kalsın yaradan” sözüyle ifadesini bulan bu yaşam 
neticesinde, kul. Rabb’ı na elindeki  emaneti teslim edince benlik davası 
ortadan kalkar, emanet sahibine devr edilir.        
                                                                                                                                           
        Bu hâl Rabb’ı nın rızâsına sebeb olur. Böylece kul, râzı 
olunmuşlardan, yani ehli Merdiyy’ den olur. “Râdiyallahü anhüm ve râdu 
anh” (Sûre 5, Âyet 119) “ALLAH onlardan râzı ve onlar da ALLAH’ 
dan râzı” Âyeti gerçek hali ile yaşama geçmiş olur. 
                                                                                                                                                     
        Rivâyet ederler ki Hz. Ömer (r.a.) bu hâli yaşayıp idrâk ettiğinde 
meydana gelen hoşluk neticesinde, “ene râzı ente râzı” yani “ben râzı 
sen râzı” diye diye sema etmeye başlamış.                                                                                                                     
      
        “Yühübbuhüm ve yühibbunehü” (Sûre 5, Âyet 54)  “ALLAH onları 
sever onlar da onu  sever.” Âyetinde belirtilen HUB yani muhabbet, 
(SEKR,) yani İlâhi serhoşluk AŞK hükmüne ulaşmıştır.                                                                                               
                                                                                                                                        
          Yine burada küçük bir misal olması bakımından İbrâhim  (a.s.)  
mın  K.K. geçen ateşe atılma hadisesini özet olarak vermeğe çalışalım, 
inşeallah faydalı olur.         
                                                                                                                                            
          Kûr’ân-ı Keriym; Enbiya Sûresi; (21/69) Âyetinde bu hususta 
şöyle denmektedir.     
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         (Kûlnâ yâ nâru künî berden ve selâmen alâ İbrâhime.)                                          
                                                                                                                                                     
          Meâlen: “Dedik ki: Ey ateş! İbrâhim üzerine serin ve 
selâmet ol.”                              
                                                                                                                                                 
          Bu hususta Konyalı Mehmed Vehbi efendinin (Hülâsat’ül Beyân) 
isimli tefsirin de cilt 9 sâhife 3450-51 den, özetle mevzuumuz ile ilgili 
bölümünden küçük bir bilgi aktarımı  yapmağa  çalışalım.                                                                                                             
                                                                                                                                                         
        İbrâhim (a.s.) yetişkin hâle gelince, kavminin yolunun batıl, ve 
putlara tapmanın da hamlık olduğunu anlamış olduğundan uygun bir 
zamanda onları kırmıştı.   
                         
        Oluşan hadiseyi gören kavmi bu işi İbrâhim’in yaptığını anlayıp onu 
ateşte yakarak imha etmeye karar verdiler.  
                                                                                                      
        Fahri Râzî, Kâzî ve Hâzî’nin beyanlarına göre hâdise özetle şöyle 
cereyan etmiştir. 
                                                                                                                                                           
        Âyette beyan edildiği üzere İbrâhim (a.s.) mın Allah’ın indinde 
makbul olan (putları kırma) fiili ni, onlar cinayet olarak kabul ederek 
azabın şiddetlisi olan ateşle yakma- ğa karar verdiler. 
                                                                                                                           
        İbrâhim (a.s.) mı tutup hapsettiler. Irak’ta Babil’de (Kevsa) 
isminde bir kasaba civa rında etrafı yüksek duvarlarla çevrili ağıl 
şeklinde bir yer yaptılar ve hayvanlarla odun çekmeye başladılar. Kemâl-
i arzularıyla bütün ahali odun çeker, hatta, hasta olanlar şifa bulursa bir 
miktar odun alacağını vaad eder, vefat edenler odun alınmasını arttırır 
odun alırdı. 
                                                                                                                                              
        Bu hâl belirli bir müddet devam etti ve yaptıkları yer fazlasıyla 
odunla doldu.Yedi gün ateş yaktılar, sekizinci günü İbrâhim (a.s.) mı 
mancınık ile ateşin ortasına attılar  İbrâhim (a.s.) (Hasbünellah ve 
ni’mel vekîyl) “Allah bana yeter ve ne güzel vekil” dir. (virdine) zikri 
ne devam eder Cenâb’ı Hakk’ın (yâ  nâru.....) hitabı ateşe gelince ate- 
şin içi İbrâhim (a.s.) için yeşillikle dolu bir bahçe olduğu ve Nemrud’un 
yüksek bir yerden bunu seyrettiği rivâyet  edilmiştir.                                                                               
        
         O makamda İbrâhim (a.s.) mın yedi gün kaldığı ve “dünya da en 
çok lezzet duyduğum o yedi gündür”  buyurduğu da rivâyet edilmiştir.                                                    
         
         O günde dünya yüzünde bütün ateşlerin sönüp yanmadığı da 
rivâyet edilmiştir.  
       
         Ateşe atıldığı halde sadece (Hasbünellah ve ni’mel vekiyl,) 
sözleriyle Rabb’ı na ne kadar güven içinde olduğunu mutmain bir gönül 
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ile hadiseleri şikâyet etmeden nasıl karşıladığı ve hiç kimseden yardım 
istemediği anlaşılmaktadır ki; bu hadise bir yönüyle onun Rabb’ı nın 
kendisinden râzı olmasını kendisinin de ehli Merdiyye den olmasını 
sağlamıştır.                                                                              
 
 
 

* 
*      * 

 
                                                                                                                                         
        Böylece, evvelce seven iken sonra sevilen olmağa başlamıştır.Bu 
hâlde seyrine devam eden sâlike yavaş, yavaş Nefs-i Sâfiyenin yolu 
açılır. Önüne çıkan engelleri aşa, aşa hedefine doğru ilerlemesine devam 
eder.                                                             
                                                                                                                                                 
        Bu mertebenin zikri olan KAYYUM esmâsı verilen sayıda çekildikten 
sonra, yukarı da  belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetlerin en az 
(33) üçer def’a çekilme si bu mertebe nin daha iyi yaşanmasına yardımcı 
olacaktır. 
                                                                                                                                              
        Her hangi bir hâdise karşısında sıkıntıya düşüldüğünde, İbrâhim 
(a.s.) hakkında yukarı da ifade edilen duaları zaman elverdiğince dilden 
ve gönülden tekrarlanması kişiye büyük bir mânevi güven vereceği 
aşikârdır.                                                                             
                                                                                                                                                          
        (Ya nâru künî berden ve selâmen)         (Hasbünellah ve 
ni’mel vekiyl)     
                                                                                                                                               
         Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç ihlâs bir fâtiha okuyup 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ve ehli beyt hazarâtının rûhlarına 
hediye  eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş oluruz. Ancak dersimiz daha 
ileride ise bu duayı son dersimizin sonunda yaparız, diğerleri de böyle 
devam eder.                                                                                           
                                                                                                                                                            
         ALLAH (c.c.) herkesi hedefine ulaştırsın, Âmîn. 
 
-------------------                                                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                                                             
                                         YEDİNCİ         BÖLÜM 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               
                                              “ NEFS-i      SÂFİYE” 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           
          Nefs-i  Sâfiye:   Sonradan arız olanları terk etmek, kendi özel 
hâli ile saf kalan   (Nefs)  anlamındadır.                                                                                                                       
          Zikri:   “Ya KAHHAR” dır.                                                                                                
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          İdrâki:  Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.         
                                                                                                                                                 
          Kûr’ân-ı Keriym; Mü’min Sûresi; (40/16) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                 
                                                                                                                                              
          
 

          (Limenil mülkül yevm lillâhil Vahidil Kahhar.)                                                                

          Meâlen:  “Bu gün mülk kimindir? Vahid ve kahhar olan 
ALLAH’ın’dır.”                                                                                                                                                             

          Hâli:   Bu hâlin hâli ile hallenmektir.                                                                                

          Kûr’ân-ı  Keriym;  Bakara Sûresi; (2/132) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                        
                                                                                                                                                                                                              

 

 

          (Felâ  temutünne  illâ  ve  entüm  müslimune.)                                                                         

           Meâlen: “Sakın hâ ölmeyin, ancak müslüman  olarak ölün.”                              

          Yaşantısı:  Nefs-i Sâfiye nin belirgin sıfatı, beşeri varlığından 
tamamen soyun-  muş olmasıdır. Ahlâkı yokluktur, hiçliktir, yorumsuz-
luktur. Özelliği renksizlik, kayıtsızlıktır, dünyadan uzaklaşmadır.                                                                                                                                  

          Kendini gerçek hüviyeti ile bir başka manâda, bir başka âlemde 
bulmasıdır. Geçici dünya şartlarından kurtulup ebedi âleme intibak etme 
başlandıcıdır.                            

          Kişi dilerse seyrini burada bırakabilir, fakat daha ilerisini isterse 
çalışmalarını sürdürmesi gerekir.  

          Rengi:  Renksizliktir. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi 
KAHHAR ismidir,  mürşidinin himmeti irşadıdır. 
 
          Tarikat mertebesi nin sonudur. Hakikat mertebesi yaşamına 
geçmeğe nam-  zettir.  
 
          Heybet ve üns tecellisinin başlangıcıdır. 
                                                                                                                                                    
          Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.   
                                                                        
          Seyrine Nefs-i Emmâre den başlayıp devam eden sâlik nihayet 
Nefs-i Sâfiye    mertebesine ulaştığında kendisinde çok büyük 
değişiklikler olduğunu müşahede eder. 
 
          Evvelce var zan ettiği birimsel varlığının, aslında hiç bir zaman 
var olmadığını, bunun bir şartlanma ve hayal mahsulü olduğunu anlar.                                                            
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          İşte bu idrak içerisinde. “Bugün mülk, yani (beden mülkü) 
kimindir? Sorusuna  kendi öz müşahedesi ile, Vahid yani (bir) ve 
(Kahhar) olan ALLAH’ın dır,” gerçek hükmünü duyarak cevap verir.                                                                                                         
         
          ALLAH’ın mülkünde ikliğe yer olmadığını, görünen varlıkların onun 
zuhur mahalleri,  olduklarını ve bunların kendilerine has bir varlıkları 
olmadıklarını anlar. Ancak, bu düşün- ce ve yaşam buraya ulaşanlara 
has bir hükümdür.  Kesret, yani  çokluk âleminde yaşayanlara  göre  
değildir.                                                                                              
          
          KAHHAR ismi, son kalan birimsel benlik artıklarını da ortadan 
kaldırıp tam bir sâfiyete ulaştırır. Bu sâfiyet, sâlik’in tam ve mutlak öz 
yapısı ile kalmasıdır. O da Hakk’tan başka bir şey değildir. Bu mertebe 
çok değişik bir yaşam arzeder. Burada yaşanan haya- tın sırrını, ancak 
yaşayanlar idrâk ve muhafaza edebilirler. Bu halin bazı tehlikeleri de   
vardır. İradesi güçlü olanlar bu tehlikeleri yenerler. 
                                                                                                                                                   
         “Sakın ha ölmeyin, ancak müslüman olarak ölün.” Emri İlâhisi bu 
vadide çok önem  taşır. Cenâb-ı Hakk kulunun gaflet içerisinde ölmesine 
râzı değildir. Âncak  “müslüman”  olarak ölmesine rıza gösterdiğini açık 
olarak bildiren bu Âyetin tahakkuk yeri haliyle   
“Sâfiye” mertebesidir.                                                                                         
                                                                                                                                                 
          Müslüman kelimesinin gerçek ifadesi teslim olan, geçici 
varlığından kurtulup salim olan, selâmette olan mânâsına dır.  
                                                                                    
          Rabb’ı mızın ikazı bizleri, hayali, vehmi ve birimsel varlığımızın 
emri altında iken ölmemizden kurtarıp, gerçek kimliğimize ulaşınca 
ölmemize rıza gösterdiğini belirtmesi içindir.  
                                                                                                                                          
          Gerçekten kendini bilmeden, bulmadan bu dünyadan ayrılmak 
büyük kayıptır. “Mutü kable ente mutü” yani (ölmeden evvel ölünüz) 
Hadîs-i kûdsi si ile Efendimiz de bu hale ne güzel açıklık getirmiştir.                                                                                   
                                                                                                                                                          
          Kendi Nefs-lerin den ölenler, HAKK’ın varlığı ile dirilirler ki işte bu 
gerçek  yaşamdır. Ondan sonra artık o kimesler ölmezler.                                                                 
           
          Bir başka, Hadîs-i şerif’de ise. (Men sâre bil ilmi hayyen lem 
yemüd ebeden) buyurulmuştur. Yani; (ilim ile diri olan ebeden 
ölmez) demektir. Bu ilim ise ancak kendini bilme ilmidir 
          
          Bazı tasavvuf okulları Nefs-i Sâfiye’de seyr-i sülûku bitirirler ve bu 
aralara daha başka mertebeler de ilâve ederler. Her okulun sistemi 
kendine göredir.                                     
                                   
          Biz buraya kadar olan seyr-i, sadece Enfüsi yani kendi 
nefsimizde ki tahakkukunu görüp yaşamağa çalıştık. Bundan sonra 
gelecek olan (HAZARÂT-ı HAMSE) yani “beş hazret” mertebesi bölümü 
ile de afakî seyr-i, yani dış âlemde ki seyr-i,de yaşamağa ve anlatmağa 
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çalışacağız. Bu seyr-i de tamamlayanlar, ancak gerçek mânâda 
(TEVHİD)’e yani varlıktaki mutlak birliğe ulaşabilirler.                                                                              
          Gayret alandan, himmet verenden, muvaffakiyyet ALLAH’dan dır.               
   
 

* 
*      * 

      
 
         Bu mertebenin zikri olan KAHHAR esması verilen sayıda 
çekildikten sonra, yukarı da belirtilen idrâki ve hâli ni ifade eden 
Âyetlerin en az (33) çer def’a çekilmesi bu mertebenin daha iyi 
yaşanmasına yardımcı  olacaktır.                                                                                                                                                                                  
         
         Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yine üç ihlâs bir fatiha okuyup 
Peygamber  Efendimiz (s.a.v.) ve ehli beyt hazarâtının rûhlarına hediye 
eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş  oluruz. Ancak dersimiz daha ileride 
ise bu duayı son dersimizin sonun da yaparız, diğerleri de böyle devam 
eder.                                                                                                                                    
        
         Küçük bir tefekkür ile buraya kadar ki; seyrimizin kısaca  özetini 
yapmağa çalışalım.  
 
         Seyrine “Kelime-i Tevhid” ile başlayıp devam eden sâlik daha 
evvelce lisanen söylediği “Kelime-i Tevhid-i” bu sefer gönülden ve 
muhabbetle söylemeğe ve açılımlarını düşünerek anlamağa gayret eder.                                                                                            
                                                                                                                                               
         Böylece, (Lâ ilâhe illâllah) “Kelime-i Tevhid” zikri ile yola çıkan 
sâlik in de bundan sonra hayata bakışı oldukça değişik olacaktır. 
“Kelime-i Tevhid,” in  bereketi  ona çok şeyler kazandırmağa, birlik 
bilinci yavaş, yavaş kendini göstermeye başlayacaktır. 
                                                                                                                                                    
         Ya  ALLAH:  Zikri ile kişi ALLAH’ın varlığı, bilincini daha ciddi 
mânâda tefekkür  ederek yoluna devam edecektir.   
 
         Ya  HU:   Zikri ile her yerde ve her şeyde O nu görmeğe 
çalışmaktır.   
              
         Ya  HAK: Zikri ile her yerde ve her şeyde Hakk’ı müşahede 
etmeğe çalışmaktır. 
 
         Ya  HAY: Zikri ile kendi de gerçek hayat sahibi olmağa 
çalışacaktır.            
 
         Ya  KAYYUM: Zikri ile bütün âlemin, Hakk’ın varlığı ile kâim 
olduğunu  anlamağa çalışmaktır.  
                                                                                                                            
         Ya  KAHHAR: Zikri ile de varlık hakkında düşünülen hayâli ve 
vehmi yorumları ortadan kaldırmaya çalışarak, böylece bu yere ulaşan 



 61 

kimseler oldukça iyi bir yol katetmiş olacaklardır.  Ancak yolun sonu 
değildir.                                                          
                                                                                                                                                           
          Evvelki derslerimizde gördüğümüz (mürşidinin himmet-i 
irşadıdır,) sözünün küçük 
izahını  isteyen  dostlarımıza  cevaplayarak  gönderdiğimiz  o  yazıyı da  
buraya  ilâve  etmek yararlı  olur düşüncesiyle sizlerede sunuyorum. 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       

Bismillâhirrahmânirrahiym 
Esselâmu aleyküm ve rahmetullah 

                                                                                                                                                          
          Sevgili canlar, gönül dostları, muhabbet aynaları.                                           
       
          Sevgili kâ---- kardeşim, cümlenize Cenâb-ı Hakk’tan sağlık ve 
afiyet dilerim. Gönül açıklığı ve mânâ genişliği niyaz ederim.  
                                                         
          Böyle  kısa  bir  girişten  sonra,  istediğin  kelimelerin  kısaca  
ifadelerine  geçelim.  
                                                                                                                                                                                           
           (1) Mürşidinin  mimmeti irşadır.  
                                                                             
          Sâlik’in, yani Hakk yolcusu nun, kendi bulunduğu mertebesinin bir 
mertebe ilerisine geçebilmesi için, o mertebenin bilgi ve müşahedesine 
ihtiyacı vardır.              
                                                                                                                                                 
          İşte mürşidinin kendisine geçeceği yolları açık veya gizli bir 
ifadeyle işaret etmesi, onu yukarıya doğru yöneltmesi ona olan 
himmet’i dir. Ve bu da irşattır. İrşat ise “rüşt” yani kemâle doğru 
gidiştir. Her mertebenin rüştü bir üst mertebeye doğru yükselmektir. 
                                                                                                                                                     
          İşte bu oluşum için mürşit tarafından sarfedilen gayret, onun 
himmetidir. “Himmet” ise; kelime mânâsı itibariyle, (kâlb isteği ile 
gösterilen karşılıksız gayret)tir, diye  belirtilmiştir. 
                                                                                                                                                       
           (2)    Sohbet,  sohbetin  feyzi:                                                                                             
          Sohbet; görüşüp konuşma, arkadaşlık demektir.                                                              
         
Sohbet-i yaran; dostlar sohbeti demektir.                                                                             
         Tasavvuf  sohbetlerine, can sohbetleri de denilmektedir.                                                    
                                                                                                                                                           
         Hz. Rasûlüllah’ın güzel dostlarıyla yaptığı konuşmalarında 
kendisini dinleyenlere  “ashab”  denildiği bilinen bir şeydir.  
                                                                                     
        “Ashâb-ı kiram”  “ikram edilen sâhibler.”  “Ashâb-ı güzîn”  “güzîde 
sâhibler” diye de bilinmektedirler.   
                                                                                                                              
        Buradan yola çıkarak, bir gerçek irfan ehliyle arkadaşlık kurup, 
onun meclisinde bulunan kimselere de onun eshâbı denilmektedir. 
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Böylece o mecliste söyleyen ve dinleyen olduğundan bu oluşumun aldığı 
isim de “sohbet” olmaktadır.    
                                        
        Gerçek sohbetlerin dört kanaldan olması gerekmektedir.                                                    
                                                                                                                                                           
         (1)  Kelâm (ses) yönü:                                                                                                            
         (2)  Kelâmda ki ses (mânâ)  yönü: 
         (3)  Kelâmda ki ses, mânâ, (rûh)  yönü:                                                                                         
         (4)  Kelâmda ki ses, mânâ, rûh, ve (nûr)  yönü: Olmalıdır. İşte 
gerçek sohbetin sıhhati bu oluşumlara bağlıdır. Ve (venefahtü)  
(15/29) tatbikatı ancak böyle tesirli olabilir. Eğer bir sohbet mânen 
doyurucu olmuyorsa, bunların eksikliği var demektir. 
                                                                                                                                                               
          Sohbetin feyzi:  “Feyz”  bereket, bolluk, mânâsına olduğundan, 
bulunulan or- tamda ki; konuşma eğer gerçekTevhid sohbeti ise, ondan 
mutlaka gönül âleminde mânâ ilminden bolluk ve bereket olur. Bu 
bereket ile de iç dünyası genişleyip aydınlanmağa başlar ve sohbetin 
feyzi ve bereketi ortaya çıkmış olur. 
                                                                            
           (3)   Şeriat, tarikat, hakikat, marifet:                                                                          
          

                                (1)  Şeriat:   
           Kısa ifadelerle; madde mertebesinde bedenin sosyal ve birimsel 
yaşamını düzenleme. 
 
           (2)  Tarikat:  

Az daha ileriye giderek duygular âleminde düzenleme. 
 
(3)  Hakikat:    

          kendini tanıma ve mânâ âleminde düzenleme. 
           

                            (4)  Marifet:          
ALLAH-ı tanıma, gerçek “akl” (akl-ı kül) âleminde düzenleme, 
bilinçlenmedir. 
         Ayrıca  şeriat-ı  Muhammed-i, bâtınî ifadesiyle bu mertebelerin 
hepsini kapsamına almaktadır diyebiliriz. 
                                                                                                                                                    
         Bir başka yönden baktığımızda; şeriatte duygular vardır, 
bilinmez. Tarikatte  duygular vardır bilinir, hâkim olunmaz. Hakikatte 
duygular vardır, bilinir, hâkim olunur. Marifette ise duygular istenildiği 
yerde öldürülür veya ihya edilir, hayat verilir 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         Kûr’ân-ı  Keriym;  Bakara  Sûresi;  (2/261)  Ayetinde; 
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           (meselülleziyne yünfikune emvalehüm fi sebilillâhi 
kemeseli habbetin  enbetet seb’a senabile fi külli sünbületin 
mietü habbetin vellâhü yüdâifü limen yeşaü vellahu  vasiun  
alimün.) 
                                                                                                                                            
           Meâlen: 261. Allah yolunda mallarını harcayanların 
durumu, o bir dânenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve 
her başakta yüz dane bulunmuş olur. Ve Allah Teâlâ dilediğine 
kat kat artırır. Ve Allah Teâlâ geniştir, herşeyi bilir... 
 
            Yukarı da Âyette belirtildiği gibi  ALLAH yolunda mallarını 
harcayanlar.   
                                                                                                                                                                       
           Kişinin en büyük varlığı (zamanı)’dır, bu zamanı nı ALLAH 
yolunda harcaması  kendisine yapacağı en büyük merhametidir. Her bir 
Nefs mertebesin de yüz derece  “mertebe” kazanan   yedi  nefs  
mertebesinde  yedi  yüz  derece “mertebe” kazan- mış olmaktadırlar. 
                                                                                                                                                     
           Özet olarak bu kısa bilgileri verdikten sonra Nefs-i Sâfiye 
bölümünü de nihayete  erdirmiş olalım. Cenâb-ı Hakk cümlemize 
yollarımızda kolaylıklar ihsân eylesin. 
          Gayret alandan, himmet verenden, muvaffakiyyet ALLAH’dan 
dır.                   
          
          ALLAH (c.c.) bundan sonraki seyirlerimizi de tamamına erdirsin. 
Âmin.                                                                                                                                  
                                                         
-------------------    
 
     Not= Bahsi geçen kişi bu bölümüde aynı kitaptan alıp bazı 
değişiklikler yapıp göndermiş idi. Bu yüzden bende gene bu bölümünde 
aslını buraya ilâve ediyorum. T.B.)  
 
-------------------    
 
                                                                                                                  
                                            İKİNCİ      KISIM                                                                                                
                                          
 
 
                                            HAZARÂT-I   HAMSE 
 
 
 
            (Beş Hazret mertebesi.)  Tüm varlığı beş mertebe de 
müşahede etme, birle- 
me  (Tevhid) mertebeleri:               (SIRATULLAH)                                                                                
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  Sekizinci bölüm:        (1)   TEVHİD-İ     EF’ÂL.                                                                                       
           Dokuzuncu bölüm:    (2)   TEVHİD-İ     ESMÂ.                                                                                       
           On uncu bölüm:        (3)   TEVHİD-İ     SIFAT.                                                                                    
           On birinci bölüm:      (4)    TEVHİD-İ     ZÂT.                                                                                            
           On ikinci bölüm:        (5)    İNSÂN-I       KÂMİL.  Dir.        
 
-------------------                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

İKİNCİ  KISIM;     SEKİZİNCİ    BÖLÜM: 

            
“ TEVHİD-İ   EF’ÂL” 

                                                                                                                                       
             
             Tevhid-i Ef’âl:     Fiillerin birliği, anlamındadır.                                                                                
             Makamı:            “Tevhid-i Ef’al.”                               
             Zikri:                 “Ya  FETTAH” dır.                                                                                 
            Âlemi:                “Âlemi  şehadet,”  madde müşahede âlemidir.                               
            Peygamberi:       “İbrâhim  (a.s.)” dır.                                                                                     
            Lâkabı:                “Halilûllah”  dır.                                                                      
            Kelimesi:             “Lâ faile illellah”  Faili  mutlak  ancak  ALLAH  
dır.                  
            Seyr-i:                “Seyr-i ilâllah”  ALLAH’a seyr dir.                                               
           
            İdrâki:   Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.  
                                                                                                                                                     
            Kûr’ân-ı Keriym; Fussilet Sûresi (41/53) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır. 
         

          
 
                                                                                                                                              
           “Senürihim Âyatina fil âfaki vefi enfüsihim hatta 
yetebeyyene lehüm  ennehül Hakk’u”                                                                                                       
                                                                                                                                                  
           Meâlen; 53. Yakında onlara ufuklarda ve kendi nefslerinde 
olan âyetlerimizi göstereceğiz, tâki, onlar için O'nun hakk olduğu 
ortaya çıksın. 
                                                                                                                                                            
           Hâli:   Bu mertebenin hâli ile  hallenmektir.                                                            
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           Kûr’ân-ı Keriym; Kasas Sûresi; (28/88) Âyetinde bu hâle işaret 
vardır.                
                                                                                                                                                  
        

 
           “Küllü  şey’in  helikün  illâ  vechehu  lehülhükmü  ve  
ileyhi  türcaun.”                
                                                                                                                                           
           Mealen:  “O nun  vechinden  başka  her  şey  helâk  
olacaktır.  Hüküm  onundur. O na döndürüleceksiniz” 
                                                              
           Yaşantısı:  Nefis mertebelerini bitirip, Tevhid-i Ef’âl-e varan 
kişinin sıfatı, evvelâ kendi varlığında tevhid-i oluşturmasıdır.  
                                                                                                                                                   
           Nefs-i Sâfiyede beşeri varlığından tamamen soyunmuş olarak, 
hiçlik, yokluk,  renksizlik halinde iken, burada hakikati yönünden tekrar 
kendi özel ve Hakkani kimliğine ulaşmasıdır. Eski birimsel varlığının 
başka bir idrâk ve varlıkla değişmesidir.                    
                                                                                                                                                    
          Bu seyr tamam olunca kişi çalışmasını dış âleme çevirir ve orada 
Tevhid idrakini oluşturmaya başlar. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi 
“FETTAH” ismidir. İşaretini ehli bilir. Mürşidinin himmeti irşadıdır. 
“Hakikat mertebesi”nin başlangıcıdır.                     
                                                                                                                                                    
          Bu  hususta  kısa  bilgi  sunmağa  çalışalım.                                                                  
                                                                                                                                                       
          Bu mertebede kişi, daha evvelce görmüş olduğu, “ENFÜSİ” yani 
kendi nefsinde yaşadığı hakikatleri bu defa “AFAKİ” yani dış âlemde 
yaşamağa  başlar.                              
                                                                                                                                                      
          KÛR’ÂN-I KERİYM’de, bu hakikati ilk def’a idrak edip yaşayan 
kimsenin İbrâhim  (a.s.) olduğu bildirilmiştir. “Yakında onlara 
ufuklarlarda ve kendi nefislerinde olan Âyet-lerimizi göstereceğiz tâki, 
onlar için O nun Hakk olduğu ortaya çıksın.  (41/53)  Kelâmı İlâhisi 
bunu çok güzel anlatmaktadır.                                                                          
                                                                                                                                                      
          Bu mertebeye ulaşan kimse ALLAH’ın  Âyetlerinin, yani 
işaretlerinin Hakk olduğunu müşahede eder. Böylece oluşan  bütün 
fiillerin hakk’ın fiilleri olduğunu YAKIYN bir bilgi ile idrak ederek 
yaşamaya başlar.                                                                                      
                                                                                                                                                      
          Oldukça zor olan bu yaşam halinde kişinin çok dikkatli olması 
gerekir. Karşısına çıkan her fiilin, her şeyin, müspet veya menfi ne 
olursa olsun hepsinin Hakk ve Hakk’tan olduğunu bilmesidir. Ancak.....  
Bu idrak ediş buraya ulaşanlara has bir hükümdür. Buna çok dikkat 
edilmelidir.                                                                                                       
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          “O nun vechinden başka her şey, helâk olacaktır, hüküm 
onundur, O na döndürüleceksiniz.”  (28/88)  Kelâmı İlâhisi de, bu 
mertebede çok açık ifadesini bulmaktadır. 
                                                                                                                                                     
           Her ne kadar bu Âyet-i Kerime’nin gelecekte kıyamet hadisesi ile 
ilgisi var ise de,  yaşadığımız günde de geçerliliğini koruyup bu 
mertebeye ulaşan kişi yaşantısında ve idrakinde fiillerin ve eşyanın her 
yönüyle Hakk’ın değişik mertebelerden, ayrı ayrı zuhurları  olduğunu 
bilmesi anlamındadır.                                                                                       
                                                                                                                                         
           Böylece bu günden, kendiliğinden âlemin kıyameti kopmuş, yani 
zaten, zan etti-ğimiz, fakat aslında sadece isimlerden meydana gelmiş 
olan eşyanın hakikati ortaya çıkmış olur. Eşyanın hakikatini arayanlar 
neticede bu mertebenin idrakine ulaşırlar.              
                                                                                                                                                        
           Bu hüküm de Hakk’ın hükmüdür ve gerçekte görüldüğü gibi her 
şey O na döndürülmektedir, burada döndürülme kelimesi çok iyi 
anlaşılmalıdır.                                            
           Bu mertebe, kişinin kendi İlâhi varlığı, ile ef’âl âleminin birleştiği, 
bütünleştiği ilk tevhid mertebesidir.                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
           İşte bu yüzden burası dostluk, yani hullet mertebesidir. 
İbrâhim (a.s.) mın halil  olması bu yüzdendir.  
                                                                                                                 
           Kendinin ve bütün varlıktaki fiillerin Hakk’ın fiilleri olduğunu, 
dolayısıyle kendi vasıtasıyla Hakk’ın icraatta bulunduğunu idrak 
etmesidir. Bu mertebenin kemâli (fenâ-i ef’ âl) dir. Bu mertebe de 
kesin olarak bilinmelidir ki; âfakta ve enfüste hiç bir şeyin faa- liyyeti 
yoktur, bütün faaliyyet Hakk’a mahsustur. 
                                                           
          (LÂFAİLE İLLÂLLAH)  dır.                 
                                                                                                                              
           Mevzuumuz la ilgili bir kaç Âyet-i Kerime ile yolumuza devam 
edelim.           
                                                                                                                                        
           Kûr’ân-  Keriym;  Nisâ Sûresi; (4/125) Âyetinde şöyle ifade 
edilmiştir.                                                       
                                                                                                                                                             

          


 
 
           “Ve men ahsenü dinen mimmen esleme vechehü lillâhi ve 
hüve muhsinün   
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vettebea  millete  İbrâhime  hanifen  vettehazellahu  İbrâhime  
haliylâ.”                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    
           Meâlen:  125. Ve din itibariyle daha güzel kimdir, o 
kimseden ki, muhsin olduğu halde yüzünü “vechini” Allah 
Teâlâ'ya teslim etmiş, ve hânif olarak İbrahim'in milletine tâbi 
olmuştur.  Allah Teâlâ da İbrahim'i bir dost edinmiştir 
 
          Âyet-i Kerime de belirtildiği gibi bu mertebenin gerçek hâli, 
İbrâhim milletine tabi   olup, “vechini” mutlak mânâ da  Ulûhiyyet 
mertebesine teslim etmiş olmaktır.     
          Bu teslimiyyet neticesinde kendisine “haliyl”  (Esmâul hüsnâ)  
dostluk elbisesi   giydirilen sâlik bu mertebe de yol almağa başlar, ve 
varlığını Esmâi İlâhiyyeler kaplamış  olur. Böylece kendinde zuhura gelen 
yaşantı, “fiiller” o isimlerin mânâları ve zuhurları  olmuş olur.                                                                                                                      
                                                                                                                                                    
           Kûr’ân-ı Keriym;  Nahl Sûresi; (16/120) Âyetinde şöyle ifade 
edilmiştir.              
                                                                                                                                                   

           

                                                                                                                                          

           Meâlen:  “İnne İbrâhime kâne ümmeten kâniten lillâhi 
hanifen ve lemyekü  minel  müşrikin.”         

           120. Muhakkak ki İbrâhim, -başlıca- bir ümmet idi. Allah'a itaat 
ediyordu, batıldan uzak idi ve müşriklerden olmuş değildi.                                                                                                                                                     

          İbrâhim (a.s.) kendi zamanına kadar gelmiş olan insanlığın en 
üst idrak seviyesi- ne ulaşmış  gönül ehli bir Peygamber idi. İlk def’a 
kendinde bütün Esmâi ilâhiyye toplu  olarak zuhurda idi. Her bir isim 
kendi özelliği ve görevi itibariyle bir ümm’mettir, ve üreticidir, Ef’âli 
İlâhiyye bu isimlerin mânâlarıyla sûretlenip zuhura çıkmaktadırlar. 

       
         Hâl böyle olunca bir kimse varlğında ne kadar çok esmâi ilâhiyyeyi 
faaliyyete geçi-  rebiliyorsa o kadar ümmet-i vardır, demektir.                                                                
                                                                                                                                                      
         Yaşadığı devre kadar en geniş şekilde İsimlerin mânâlarını fiiller 
olarak zuhura çıkarabilen İbrâhim (a.s.) bu yüzden Esmâ-i İlâhiyye 
Ümmet-i   idi.  
                                  
         Bütün bunları varlığında cem ettiğinden kendisi tek bir ümmet-ti 
vasfını almış ve Tevhid-i Ef-âl  mertebesinin babası olmuştur.                                                                            
                                                                                                                                                        
          Âdem (a.s.) ma İsimler öğretildi:  
                                                                                 
          İbrâhim  (a.s.)  ma  ise  İsimler  giydirildi:   Bu  yüzden  
ALLAH-ın  dostu  oldu.                                                                        
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         “Ve kâlû künü hüden ev nasâra tehtedü, kûl bel millete 
İbrâhime hanifen ve mâ kâne minel müşrikin.” 
 

135. Ve dediler ki: Yahudi veya Hırıstiyan olunuz ki hidayete ermiş 
olasınız. De ki: Biz hânif olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. 
O müşriklerden değildir. 

         Kendisinde bütün Esmâ-i İlâhiyyenin zuhuru olduğundan genel 
mânâ da eşyanın hakikatine vakıftı, her varlıkta Hakk-ı müşahede 
ettiğinden, Hakk-tan gayrı bir şey  göremedi. Bütün varlığı 
birlediğinden, gayr-a yer kalmadı ki; şirk ihtimali olsun.                   

         Bu anlayış ve idrâke gelen kişilerde ancak şirk-i  zahiri ortadan 
kalkmış olabilir. 

         Bu mertebe fiiller şirkinin ortadan kalkıp Tevhid-i Ef’âlin başlayıp, 
yaşandığı yerdir.                                                                                                                             
                                                                                                                                                          
          
                                                                                                                                                     
          “Kâle inni câilüke linnâsi imamen, kâle ve min zürriyyeti.”                                 
                                                                                                                                        
          Meâlen:  Cenâb-ı Hak- dedi ki: Ben seni insanlara İmam 
kılacağım. O da dedi ki: Zürriyetimden de;  
                                                                                                                                                   
          Bu Âyet-i Kerime de İbrâhim (a.s.) mın Tevhid-i Ef’âl 
mertebesinin İmam-ı  olduğunu açık olarak görmekteyiz. Kendisinin; 
Zürriyyetimden de; duası bu günlere Hatta; kıyamete kadar gelecek 
sâliklerin de üzerinedir. Kim ki bu mertebeye ulaştı. Seyrinde fiili şirkten 
kurtulmuş, mânen İbrâhim (a.s.) mın zürriyyetinden olmuş olur.                            
                                                                                                                                         
         ALLAH (c.c.) lühü cümlemizin idrakini açsın. Âmin.                                               
Bu  mevzuda  daha  geniş  bilgi  altı  Peygamber  isimli  kitabımızın  
İbrâhim  (a.s.)  bölümün de  gelecektir. 
                                                                                                                                                       
         Bu mertebede yapılacak zikir değişikliğini kısaca belirtmeğe 
çalışalım. 
 
         Bu mertebenin özelliği, âfaki mânâ da Tevhid idrakine doğru yol 
almağa başlamaktır.      
                                                                                                                                                    
         Derse başlarken çekilen (700) adet “Kelime-i Tevhid” (100) adet 
eksiltilerek (600) e düşürülecek, geçen derslerin idrâki ve hâli ni 
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belirten Âyetler bırakılacak, verilen sayılar da Esmâlar’a devam 
edilecek, yine verilen sayıda FETTAH zikrine devam 
edilecek. Sonra. 
 
         (100) adet bu mertebenin kelimesi olan (lâ fâile illâllah) ilâve 
edilecek. Daha  sonra  bu   mertebenin  idrâki  ve  hâli ni  ifade  eden  
Âyetleri  en  az  (33) çer defa çektikten  sonra  yine üç ihlâs bir fatiha 
okuyup Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ehli beyt hazarâtının rûhlarına 
hediye eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş oluruz.     
                                                                                                                                                         
         Ancak, dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonun da 
yaparız diğerleri de böyle devam eder.            
                                  
-------------------   
   
 
                                DOKUZUNCU    BÖLÜM 
 
 
 
                                      “ TEVHİD-İ   ESMA”                                                
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
             Tevhid-i  Esmâ:     İsimlerin birliği, anlamındadır.                                                       
             Makamı:                 “Tenzih” dir.                                                                                    
            Zikri:                       “Ya  VAHİD” dir.                                                                            
            Âlemi:                    “Âlemi Melekût” tur, âlemi ervah, âlemi 
hayal de denir.          
            Peygamberi:          “MÛSÂ”  (a.s.) dır.                                                                   
            Lâkabı:                   “Kelimullah” dır.                                                                        
            Kelimesi:                “Lâ mevcude illâllah” dır, yani, mevcud 
olan ancak, ALLAH’dır.                                                                                                                              
            Seyr-i:                     “Seyr-i  ilâllah”  “ALLAH’a seyr” dir.                                  
           İdrâki:       Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe 
gayret etmesidir. 
                                                                                                                                                    
           Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi (2/115) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır.      
                                                                                                                                                       
           
 

 
          “Velillâhil meşriku vel mağribu fe eynema tüvellu fesemme 
vechullah,  innellahe vasiun aliym.”                                                                                                             
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           Meâlen: 115. Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye  
dönerseniz Allah'ın  vechi oradadır, şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın 
rahmeti geniştir, o herşeyi bilendir. 
                                                                                                                                                       
          Hâli:  Bu mertebenin hâli ile hallenmektir.                                                                     
                                                                                                                                                         
         Kûr’ân-ı Keriym; Rahmân Sûresi; (55/26-27) Âyetlerinde  bu hale 
işaret vardır.     
                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                       
            “Küllü men aleyhe fe’nin ve yebka vechü Rabbike zülcelâli 
vel ikram”    
                                                                                                                                                
            Meâlen:  “Varlık âleminde bulunan her KİM’lik fanidir, 
ancak yüce ve  
ikram sahib  Rabb’ının VECHİ, varlığı bakidir.”                                                          
                                                                                                                                               
       Yaşantısı:  Tevhid-i Esmâ ya varan kişinin sıfatı tevhid 
mertebelerini daha ince bir seziş ile idrak etmeye başlamasıdır.                                                                                  
                                                                                                                                                   
           Kişi, Tevhid-i ef’alde, fiilleri  birlemişti, bu def’a fiilleri meydana 
getiren isimleri birlemesi gerektiğini anlamaya başlamasıdır.                                                                   
           
           Her fiilin (ESMÂ’ÜL HÜSNÂ) ALLAH’ ın güzel isimlerinden birinin 
zuhur yeri ol- duğunu kavrar. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi 
(VAHİD) ismidir, işaretini ehli bilir. Mürşidinin himmeti irşadıdır. 
                                
          Hakikat mertebesi nin devamıdır.                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
          Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.                                                                    
          Bu mertebe de kişi daha evvelce, Tevhid-i ef’alde gördüğü fiil 
birliğini bu def’a  fiilleri meydana getiren ve onlara KİM’lik veren İSİM’ 
lerde görüp (ESMÂ’ÜL HÜSNÂ)  “ALLAH’ın güzel isimleri” ni birlemeye 
çalışacaktır. Epey gayret isteyen bu idrak ve yaşam da Hakk’ın yardımı 
ile olgunlaştırılır.                                                                    
                                                                                                                                                  
          Kişi de varlığın ve fiillerin kaynağının (ESMÂ ÂLEMİ) olduğu bilinci 
yerleşince bu  yaşam kişiyi (TEZİH’)i bir yaşama doğru götürür. Gerçek 
(TENZİH’)i “noksan sıfat- lardan arındırma” bu mertebeye ulaşan 
kimseler yapabilir. 
           
            Taklidi (TENZİH)den tahkiki (TENZİH)e ancak bu mertebenin 
ilmi ve anlayışı ile geçmek mümkündür. Gerçek bir (TENZİH) anlayışına 
ermenin tek şartı ise, evvelâ kişinin kendi gerçek varlığını tahlil ederek 
düşünce ve anlayışında ki noksanlıkları gidererek gerçek bir (İLÂH) 
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anlayışı ile (TENZİH)i hakikatleri idrak ederek, (TENZİH) etmesi 
mümkün olabilecektir. 
 
            Aksi halde yapılan lâfzi ve hayali tenzihlerle (ALLAH)  (c.c.) 
lühü hakkında (şunu yapar, veya, bunu yapmaz,) gibi hayali 
anlayışlarla O nun hakkında hüküm vermek olur ki; bu da ne edebe ne 
gerçek ilme ve ne de nezaket kurallarına uymayan bir davranış olmuş 
olur. 
                                                                                                                                                     
          Bu mertebe ilk olarak gerçeği itibarile MÛSÂ (a.s.) ma ve ondan 
da Beni İsrâil 
kavmine verilmiştir. Ancak onlar daha ziyade madde ve paraya düşkün 
olduklarından, bu hakikati idrak edememişler, madde de aramışlar ve 
neticede maddeperrest olmuşlardır. 
      

Doğu da batı da Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın 
isimlenmiş vechi orasıdır” diye buyuran kelâmı ilâhi bu mertebeyi çok 
açık bir şekilde anlatmaktadır. 

 
Bu mertebede sâlik “Vahid” ismi ile birlikte “Lâ Mevcude İllâ 

Allah” kelime- sini fırsat buldukça çekmelidir. 
 
“Gözüken her şey ve oluşan her fiil bir esmânın zuhurudur”  

idrâkine ulaşan kişi “Sıratullah” “Marîfetullah” “Allah bilgisi” 
yolunda epey menzil almış demektir. 

 
“Varlık aleminde bulunan her “kim”‘lik fânidir, ancak yüce 

ve ikram sahibi Rabb’ının varlığı bakidir.” “Kelâmı îlâhi”si bu 
mertebenin kemâlini anlatmaktadır. 

 
Bu mertebede bir hayli çalışma neticesinde varlıklardaki “İzafî 

Kim”likler düşer ve onların yerini “Celâl ve İkram sahibi” olan Allah’ın 
güzel isimleri, “Esmâ’ül Hüsnâ” alır. 

 
           Daha evvelce varlıklarının kendine ait olduğu “zan”edilen isimler 
düşmüş, gerçek, yerine konmuş olur. Aslında gerçek zaten, yerindedir, 
fakat bizdeki yanlış bilinç ve uygulama yerini doğrusu ile değiştirmiş 
olur. 

 
Bu mertebenin kemâli “Fenâ-i Esmâ” yani izâfi isimlerin fenâ 

(son) bulması’dır. Bir başka deyişle kendi varlığında ve dışarda 
gördüğü, hissettiği her varlığın Allah’ın güzel isimlerinden meydana 
geldiğini bilmesi ve Onu bütün noksanlıklardan mutlak “Tenzih” ederek 
yaşamasıdır.  

 

           “Mertebe-i Mûseviyyet”in tahsil yeri ve mertebesi, eymen 
vadisinin  hakikati de burasıdır. 
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        Nefs-i  Sâfiye ye kadar süren seyr, “Sırat-ı Müstakîm” tevhîd-i 
ef-âl den sonra devam eden seyr ise “Sıratullah”tır. 

                                                                     

         Kûr’ân-ı Keriym; Şûrâ Sûresi; (42/53) Âyetinde bu hale işaret 
vardır.                        
                                                                                                                                                     
         
 
                                                                                                                           
          “Sıratillâhillezi lehü  mâfissemavati ve mâ fil’ardi elâ 
ilellahi tesîrul umur” 
 
         Meâlen: 53. O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne varsa ve yerde 
ne varsa hep O'nun dur. Agâh ol! Bütün işler Allah'a dönüp 
varacaktır.!.                                                                                                           
                                                                                                                                    
          Bu bahsi de burada bitiriyoruz, daha fazlasını tadarak yaşamak 
temennisiyle. gayret bizden, yardım ve muvaffakiyyet Allah’dan dır. 
(c.c.)           
     
         Bu mertebede de yapılacak zikir değişikliğini kısaca belirtmeğe 
çalışalım. Bu mertebenin özelliği, âfaki mânâ da Tevhid idrâkine doğru 
yol almağa devam etmektir. 
                                                                                                                                                    
         Derse başlarken çekilen (700) adet “Kelime-i Tevhid” (100) adet 
daha eksiltilerek (500) e düşürülecek, verilen sayılar da Esmâlar’a 
devam edilecek, yine verilen sayıda VAHİD zikrine devam edilecek. 
         
        Sonra. (100) adet bu mertebenin kelimesi olan (lâ mevcude 
illâllah) ilâve edilecek. Daha  sonra  bu   mertebenin  idrâki  ve  hâli 
ni  ifade  eden  Âyetleri en  az  (33) çer defa çektikten  sonra  yine üç 
ihlâs bir fatiha okuyup Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ehli beyt 
hazaratının rûhlarına hediye eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş 
oluruz.     
                                                                                                                                                         
         Ancak, dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonun da 
yaparız diğerleri de böyle devam eder.            
         Bu mevzuda daha geniş bilgi altı peygamber isimli kitabımızın 
Mûsâ (a.s.) bölümüde gelecektir. Fakat en verimli eğitim yolu sohbettir. 
 
        Kelime-i Tevhid kitabımızın, Tevhid-i Esmâ, bölümünde de bu 
mevzu ile ilgili bilgiler vardır oraya da bakılabilir. 

-------------------   

 

ONUNCU      BÖLÜM 
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TEVHİD-İ    SIFAT 

          Tevhid-i Sıfat:    Sıfatların birliği anlamınadır. 

           Makamı:              “Teşbih (benzetme) dir. “fena fillâh” 

Allahta fani olmaktır. 

           Zikri:     “Ya Ahad”dir. 

           Alemi:            “Alemi  Ceberrut”tur, (Hakikati 

Muhammedi)dir.  

           Peygamberi:        “İsâ” (a.s.). dır. 

               Lâkabı:    “Rûhullah” dır. 

           Kelimesi:           “lâ mevsufe illâ Allah” (sıfatlanmış olan 

ancak Allah’tır) 

           Seyri:     “Seyri fillâh”  Allah’da seyir 

 

           İdrâki:        Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe 
gayret etmesidir. 

 

          Kûr’ân-ı Keriym; Âli İmran; (3/185) Âyetinde 



 
          “küllü nefsin zaikatül mevti” 

          
         Meâlen:  “her nefis ölümü tadacaktır.” 

 

          Hâli:   Bu mertebenin hâli ile hallenmektir. 

 

          Kûr’ân-ı Keriym; Bakara Sûresi; (2/253) Âyetinde, bu hâle 
işaret vardır. 

 


 

          “ve eyyednahü birûhil kûdüsi” 
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          Meâlen:  “biz onu rûhül kûdüs ile destekledik.” 

 

          Yaşantısı:  Bu mertebede kişi daha evvelce bu varlığın “Esmaül 
Hüsna” Allah’ın güzel isimlerinden kaynaklandığını idrâk etmişti.  

         Bu defa isimlerin dahi kökenlerinin Allah’ın sıfatlarına “Sıfatı 
Subutiye” yani (hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar)a 
dayandığını ve herşeyin aslında bu sıfatlardan kaynaklandığını anlamaya 
başlar.  

 

           Bu makamın anahtarı ve yükselticisi “Ahad” ismidir.  
Burada zikredilen “Ahad” Ahadiyyet mertebesi değil, “Ahad” ismidir. 

İşaretini ehli bilir. 

Mürşidinin himmeti, irşadıdır. “Hakikat mertebesi”nin devamıdır. 

           Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım. 
 

Bu mertebede kişi daha evvelce “Tevhid-i Esmâ”da gördüğü 
isim birliğinin aslında “Sıfat birliği”ne dayandığım idrak etmeye başlar.  

“Sıfatı subutiye” diye bilinen Cenâb-ı Hakk’ın yedi sıfatı başta 
olmak üzere bütün sıfatlarının faaliyetlerinin iyi idrâk edilmesi için çok 
çalışılmalıdır. 

 
Bu mertebeye ulaşıncaya kadar epey yükselme kaydeden sâlik; 
burada bir mertebe daha yükselir ve “Tenzih”ten “Teşbîh”e 

ulaşır. 
 

Daha evvelce HAKk’ın varlığını, isimler düzeyinde batında müşahede 
etmiş iken; 

bu defa zahirde Sıfat mertebesinde müşahede etmeye başlar. 

         Her varlıkta HAKk’ın bir sıfatını görüp; her şeyi ona göre 
değerlendirir. 

 
“Her nefis ölümü tadacaktır” hükmü ilâhisi bu hâli ne güzel 

anlatır.  
Nefs kelimesi ile anlatılmak istenen mânâ; İnsânda bariz olarak 

benliğinin en geniş mânâ’da ki; vasfı olmakla birlikte, diğer varlıklarda 
da mertebeleri itibariyle, böyledir.  

 
İşte, her varlıktaki “birimsel nefs” ölümü tadacaktır.  
Ondan sonra, “kendi nefisleri üzerine şahid oldular” 

hükmüyle de; gerçek İlâhi nefslerini teşbih mertebesinde müşahede 
etmiş olacaklardır. 
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İdrâk ve yaşantısı oldukça zor olan bu mertebede sâlik, tüm 
sıfatlarının Hakk’ın sıfatları olduğunu idrâk etmeye ve bu anlayış içinde 
hayatını sürdürmeye devam eder.  

 
Âdem (a.s) hakkında buyurulan, “ben ona Rûhumdan nefh 

ettim” hükmü daha, daha kemâle ulaşarak, 
 
İsâ (a.s) hakkında, “biz ona rûhumuzdan nefh ettik” şeklini 

alır. “Biz” ifadesi ile ondaki sıfatların, kendi sıfatları olduklarını açık 
olarak belirtmiştir.  

 
“Biz onu Rûh’ul kûdüs ile destekledik” kelâmı îlâhisi ile de; 

bu mertebenin mukaddes bir mertebe olduğu anlatılmıştır. 
 
Bu mertebeye ulaşan kimseleri izâfi babaları kalmaz çünkü 

“fenâ fillâh” Allah’da fâni ve yok olmuşlardır.  
Bunların babaları “Rûh’ul Kûdüs”tür.  
 
İnsânlık seyrinin kemal yolunda “fena fillâh” ve teşbih ifadesi 

ile de belirtilen “İseviyyet” mertebesini Hıristiyanlar, içlerinde çok azı 
müstesna ne yazıkki hiç anlayamadılar. 

  
Bu yüzden (üçlü ALLAH) yani “Baba,oğul Rûh’ul Kûdüs” 

ifadeleriyle izaha çalıştılar. İsâ (a.s).mın gerçek makamını idrâk 
edemediler. 

 
Hak’ta fâni olanın kendine has bir yaşantısı olamıyacağından 

İsâ (a.s).mın şeriatı da yoktur.  
 
Mûsâ (a.s.) şeriatına uymaya çalışan Hıristiyan âlemi, işte bu 

yüzden tam bir kargaşa ve belirsizlik içindedir.  
  
Ne acı durumdur ki ellerinde KÛR’ÂN gibi çok yüce bir hükümler 

manzumesi ve İlâhi kelâmı bulunan İslâm müntesipleri de onların 
inançlarına, kendi geçici hevesleri uğruna âlet olmakla her türlü 
yaşamlarına özenmekte ve büyük bir iştah ile onları örnek almaktadırlar. 

 
“Fenâ Fillâh” mertebesine ulaşan kişinin karşılaşacağı epey 

zorluklar vardır ki; bunun en önemlisi “kayıdsızlığa” düşmesidir. 
Hiç bir şeyle kayd altına girmek istemez, çünkü HAKK’ta fâni olmuştur. 
Burada kalmak oldukça zordur.  

Eğer farkında olmadan tekrar eski birimsel nefsine düşerse, 
inkârcı zındık olur, çok tehlikeli bir haldir. 

 
Kurtuluşu “Ahad” ismiyle birlikte “La mevsufe illlelah” zikrini 

fırsat buldukça çekmeli, rehavete ve gevşekliğe düşmemelidir.  
 
Kendi sıfatlarının ve âlemdeki bütün sıfatların “ALLAH”ın sıfatları 

olduğunu idrâk edip böylece bu mertebede yaşamını sürdürmelidir. 
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Kûr’ân-ı Kerîym’de bu hakikati ilk idrâk eden kişinin İsâ (a.s.) 
olduğu bildirilmiştir. 

 
Hazmı ve yaşamı oldukça zor olan bu mertebeyi Allah (c.c.) 

arzulularına kolay getir-sin, gayret bizden, yardım ve muvffakiyyet 
Allah’dandır. (c.c.) 
      

          Bu bahsi de burada bitiriyoruz, daha fazlasını tadarak yaşamak 
temennisiyle. Gayret bizden, yardım ve muvaffakiyyet Allah’dan dır. 
(c.c.)           
     
         Bu mertebede de yapılacak zikir değişikliğini kısaca belirtmeğe 
çalışalım. Bu mertebenin özelliği, âfaki mânâ da Tevhid idrakine doğru 
yol almağa devam etmektir. 
                                                                                                                                                    
         Derse başlarken çekilen (700) adet “Kelime-i Tevhid” (100) adet 
daha eksiltilerek (400) e düşürülecek, verilen sayılar da Esmâlar’a 
devam edilecek, yine verilen sayıda AHAD zikrine devam edilecek. 
         
        Sonra. (100) adet bu mertebenin kelimesi olan (lâ mevsufe 
illâllah) ilâve edilecek. Daha sonra bu mertebenin idrâki ve hâli ni 
ifade eden Âyetleri en az (33) çer defa çektikten  sonra  yine üç ihlâs bir 
fatiha okuyup Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ehli beyt hazaratının 
rûhlarına hediye eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş oluruz.     
                                                                                                                                                         
         Ancak, dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonun da 
yaparız diğerleri de böyle devam eder.            

 

         Bu mevzuda daha geniş bilgi altı peygamber isimli kitabımızın İsâ 
(a.s.) bölümüde gelecektir. Fakat en verimli eğitim yolu sohbettir. 

 

         Yeri gelmişken, faydalı olur düşüncesiyle, bu mevzu ile ilgili 
Kelime-i Tevhid kitabımızın, “Tevhid-i sıfat” bölümünü de buraya ilâve 
etmeyi uygun buldum. 
 

* 
*          * 

 
 
         Bu mertebeye ulaşıncaya kadar epey yükselme kaydeden salik, 
burada bir mertebe daha yükselir ve “tenzih”ten, “teşbih”e ulaşır.  
 
          “Mertebe-i İseviyyet”in tahsil yeri “Rûhül Kûdüs”ün bâtınen 
zuhur mahallidir.  “lâ ilâhe ell” müşahade ile “ah” kısmı ise, lâfızla 
söylenmektedir.  
 
         Mûseviyyet meşrebinde olanlar dokuz (9) da yani “allah” 
lâfzının birinci (1.) “lâm”ında, 
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          “İseviyyet mertebesi”nde olanlarda on (10) da yani “allah” 
lafzının ikinci (2.) “lâm”ında kalırlar, ki burası da okunuşu itibariyle 
“ellâ”dır. O halde onların “kelime-i tevhid”leri “lâ ilâhe illâ ellâ” olur.  
  
          “allah” lafzını mânen ve gerçeği ile oluşturamamışlar “lâ ilâhe” 
(ilâhlar yok) “illâ ellâ” (ancak ancak) diye hayal âleminde uçuşup 
durmuşlar; 

  

           sonra tekrar geri dönüp “ilâhe”ye yönelerek, “mutlak ilâh”a 
erişemeden hayallerinde kurdukları ilâhlarla baş başa yaşamışlar.  
İçlerinden çok azı kendi ulaştıkları menzilde tutanabilmişlerdir.  

 

          Çünkü buradan sonra ulaşmaları lâzım gelen menzil onbirinci 
(11.) mertebedir, ki bu ise, “allah” lafzında bulunan ancak yazıda ve 
görüntüde olmayan sadece lâfızda söylenen  “allah” lafzının ikinci (2.) 
gizli  “elif”idir.  

İşte yazıda ve görüntüde olmayan sadece lafızda olan bu  “elif”e 
ulaşmak, onlara korku, titreme ve haşyet verdi, çünkü burası varlık ve 
yokluk sınırıdır.  

İseviyyet hakikatini yaşayanlar mertebeleri gereği Hakk’ta fâni 
olup “lâ ilâhe illâ ellâ” (ilâhlar yoktur) dedikten sonra,  

kendilerini Hakk’ta fani etmiş olduklarından “illâ ella” diyerek, fakat 
neyi tasdik edeceklerini oluşturamadıklarından halsiz düşüp öylece 
kalmışlardır.  

       Bu mertebenin taklitçileri ise, “lâ ilâhe illâ ellâ” derken 
kolaylarına gelip “lâ ilâhe illâ ilâhe”ye dönüştürüp gerilere dönerek, 
tekrar kesrete ve putperestliğe dön- müşlerdir.  

İşte İsâ (a.s.) dünyaya dönmeden evvel son kalan iki (2) 
mertebeyi idrâk edecek ve böylece “allah” lafzını gerçekten idrâk 
ederek söyleyecek ve “Muhammedi” olacak ve tekrar dünyaya 
geldiğinde “şeriat-ı Muhammedi” ile amel ve tatbikatta bulunacaktır.  

          Daha evvelki bölümlerde “Kelime-i Tevhid”in “nüzül” inişini, 
sonra da “uruc” çıkışını ve ayrıca çıkılışını da izah etmeye çalışmıştık ve 
onuncu (10.) mertebeye yani “allah” lafzının ikinci (2.) “lâm”ına 
“Mertebe-i İseviyet”e ulaşmıştık.  
  

Fakat bu sefer önümüze, lâfızda olup da yazıda, görüntüde 
olmayan bir “mertebe” “elif” çıkmıştı.  

 
İşte bu  “elif”in vücudunun olmayışı “sidre-i münteha”dır. 
  
Cebrâil (a.s.) ın “yanarım” dediği Hz. Peygamberin “yanarsam 

ben yanayım” deyip yükseldiği yerdir ve oraya ancak gerçek 
“muhammedi”lere yol vardır.  
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Onuncu (10.) mertebedeki sistem diğer mertebelerdeki sistem 
gibi değildir.  Buradan karşıya “elif”e ulaşmak, diğerlerinde olduğu gibi 
burada da imkânsızdır, çünkü bir vücud yoktur; sadece lâfız ve mânâ 
vardır. 

 
Oraya geçmek için onuncu (10.) mertebede bekleyen kimselerin 

onda yapacakları birşeyleri yoktur, çünkü oranın sakinleri “fena 
fillâh”da fâni olmuş bulundukları yerde tam sakin olmuş gibi, hareketsiz 
görünürler.   

Bu hallerinden dolayı kendilerinde kalkıp da bir sonra ki aşamaya 
ulaştırmak için yapacakları talepleri de yoktur, çünkü olamaz.  

 
Buradan yukarıya ancak seçilerek, başkaları tarafından alınarak 

götürülürler.  
O da şöyle olur; kendilerinden geçmiş Hakk’ta fâni vaziyette 

sakin olarak beklemede olanlara onbirinci (11.) “muhammediyyet 
mertebesi”nden bir elçi yollanır; 

yanlarına geldiğinde “fâni” olduklarından farkına varmazlar, 
ancak o elçi onlara yavaş yavaş dokunur. Bazıları uyanır, bazıları hiç 
uyanmazlar. 
   

Uyananlar yarı dalgın olanlardır, derecelerinin eksik yapanlardır.  
Uyanmayanlar ise, gerçekten Hakk’ta fâni olmuş, Hakk tecellisi 

içinde kendilerini tamamen kaybettiklerinden uyanamamışlardır.   
 
İşte bunların arasından seçilen bazı “fena fillâh” sakinleri, 

oradan alınarak o mertebenin başka bir bölümünde yeni bir ameliyeye 
tabi tutulurlar. 

 
Şöyleki, kendilerinde, bâtınlarında kemâle ermiş, “hakikat-i 

İseviyye”nin mânâ- sını alıp, cesedini orada bırakırlar,  
  
“mânâyı İseviyyet”in kulağına (yeni doğan çocuğun kulağına 

okunan Ezân-ı Muhammedi gibi) “Ezân-ı Muhammediyye”yi okurlar; 
 
O andan itibaren, “mânâyı İseviyye” “mânâyı Muhamme-

diyye”ye dönüşür ve onbirinci (11.) mertebenin kapıları açılmış, 
böylece o mertebenin namzeti olmuş olurlar. 

 
Bu ameliyeden sonra gelen elçiler, onuncu kattan seçilen çok az 

sayıda olan namzetlerle, görünmeyen “elif”in sakinleri olmak ve oranın 
halini tahsil etmek üzere onbirinci (11.) kata yükseltirler. Bu mertebe 
“Tevhid-i Zat”tır. 

 
-------------------     

 

ON BİRİNCİ     BÖLÜM 
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“T EVHİD-İ    ZAT” 
    Tevhid-i Zat”,   Zatların birliği anlamınadır. 

          Makamı:    “Tenzih-i ve Teşbih-i Tevhiddir”  Cem, yani 
toplamadır.  

                                 “Baka billâh” (Hakk’ta baki olma) demektir. 

         Zikri:  “Ya Samed”dir. 

         Âlemi:   “Zat âlemi” (“Âlemi  lâhud”)   

         Peygamberi:   “Muhammed Mustafa” (SAV). dır. 

         Lâkabı:  “Habibullah” 

        Kelimesi:    “lâ mağbude illâllah - lâ ilâhe illâllah” dır. 

        Seyr-i:   “Seyri meaallah” Allah’la beraber seyirdir. 

         Sûresi:    “İhlâs Sûresi” dir. 

         İdrâkİ :      Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe gayret 
etmesidir.  

         Kûr’ân-ı Keriym; Âli İmran Sûresi; (3/18) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır. 

 


 

          “şehidellahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve” 

 

Meâlen: “Allah kendi kendine şahittir, ki ondan başka ilâh 
yoktur.” 

           Hâli:    Bu mertebenin hâli ile hallenmektir.   

          Kûr’ân-ı Keriym; Tâ- He Sûresi: (20/14) Âyetinde bu hâle 
işaret vardır.  

 

 
          “inneniy enellahü lâ ilâhe illâ ene fabüdniy” 

         “şüphesiz ben allahım benden başka ilâh yoktur artık bana 
ibadet et” 

          Yaşantısı: Daha evvelki mertebede Hakk’ta fâni olup, kendini 
“kayıp/gâib eden” yok olan sâlik, eğer bu mertebeye ulaşırsa, tekrar 
kendine gelir.   



 80 

Fakat bu kendine geliş eski haliyle değil yeni hâliyle ve çok lâtif 
olacaktır. Onu gören yine eskisi gibi o hâliyle zanneder.   

Fakat bu defa o “Hakk ile bâki/baka billâh” olarak hayatına 
devam etmeye başlar.  

          Bu kişinin ahlâkı “tahallâku bi ahlâkıllah” hikmeti gereği 
“Allah’ın ahlâkıyle ahlaklânmaktır.” Acaip bir yaşamdır. Muhafazası 
oldukça zordur.   

Bu makamın anahtarı ve yükselticisi “Samed” ismidir.  

 

“Marifet mertebesi”nin başlangıcıdır.  

          Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım. 

          Sâlik daha evvelce varlığın Allah’ın sıfatlarından meydana 
geldiğini idrâk etmiş ti. 

Bu mertebede sıfatların dahi kökenlerinin Allah’ın zâtına 
dayandığını ve varlıkla rını ondan aldığını idrâk eder. 

Bütün varlık, “ef’âl,” “esmâ,” “sıfat,” ve “zat” âlemleri ile 
birlikte, bir bütün  ve bu bütünün de özünün “Allah c.c.” olduğunu iyice 
anlayıp bu mertebede tam bir mutma-  in/tatmin olanlardan olur. 

Hadiselere, kesret yani çokluk gözüyle bakan kişi, yazıyı kalemin 
yazdığını zanne der.  

Vahdet yani birlik gözüyle bakan ârif kişi ise,  

evvelâ kalemi,  

sonra   kolu,  

sonra   bedeni,  

daha sonra da, kafayı yani aklı görüp idrâk eder, 

ki yazının oluşmasında mutlak hakimiyet akıldadır. 

Eğer akıl olmasa bütün bu faaliyet hiç olmazdı.  

Azalarda ve kalemde meydana gelen hareket, aklın yani zâtın 
ürünüdür, diğerleri vasıta ve zuhur mahalleridir. 

Bu mertebenin kemâli, “fenâ-i zat”tır, zatların fâni olmasıdır.  

Kendi zatının ve âlemdeki bütün zatların, aslında Allah’ın zatından 
başka bir şey olmadığını idrak eder ve yaşar.  

Böylece izâfi varlığını, zâtını kaybetmiş;  

onun yerine Hakk’anî varlığını, zatını bulmuş,  

Hakka meczup (Hakla bâki) “bâka billah” olmuştur. 

Artık bu kimseler ölmezler. Çünkü ölmeden evvel ölüp, daha bu 
dünyada iken Hakk’la ve Hakk’ta dirilmişlerdir.  
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         İşte “ihlâs’ı şerif”i ancak bu kimseler gerçek mânâsı ile 
okuyabilirler ve yaşarlar.  

“Kelime-i tevhid” dahi geniş hâli ile bu mertebede tam ifadesini 
bulur. 

“Allah kendi kendine şahittir ki ondan başka ilâh yoktur” 
kelâmı ilâhisi bu hâli ne güzel izah eder.  

Her Âyetin bir doğuş yeri vardır, işte bu Âyetin doğuş yeri de, 
ZAT âlemidir. 

 

          Kûr’ân-ı Keriym-i okurken; hangi Âyetin, hangi âlemi, hangi 
mertebeyi anlattığını idrâk etmemiz bize çok şey kazandıracaktır. 

Gerçek Kûr’ân okumak yukarıda bahsedilen mertebeleri idrâk 
ettikten sonra; ancak, mümkün olur.  

     Beşeriyet ve benlik kalıpları içinde Kûr’ân-ı Keriymi okumak ne 
yazık ki onu sadece ef’ âl yani fiil ve madde kalıpları içinde çok sınırlı bir 
mânâ ile anlamaktan öteye geçmez. 

     Allah (c.c.) bütün mü’minleri gerçek Kûr’ân okuyanlardan eylesin. 
Âmin.                                                      

Kûr’ân-ı Keriym Tâ-He Sûresi (20/14.) Âyetinde; 

 

 
“inneniy enellahü la ilahe illa ene fagbüdniy “ 

“Şüphesiz ben ALLAH’ım, benden başka ilah yoktur, bana ibadet et” 

          “kelâm-ı ilâhi”si bu mertebede şüphesiz olarak bütün varlığın 
Hakkkın varlığı olduğunu ve ibadetin sadece ona yapılması gerektiğini 
açık olarak emir ile bildiriyor. 

Bu mertebede yapılan ibadetin ismi “ubudet”tir. Bunun nasıl bir 
ibadet olduğunu oraya ulaşan ehli bilir.  

Bu ibadet, kesret yani çokluk âleminde yaşayan kimsenin 
ibadetine benzemez. Bunlar, “Salâtu Daimun” devamlı namaz 
içindedirler.  

“Ef’âl âlemi”, “esmâ âlemi”, “sıfat âlemi”, ve “zat âlemi”nin 
namazlarını; her mertebenin hâli gereği, yerine getirirler ve ibadette 
kemâl ehlidirler.  

Bunları dışardan tanımak mümkün olmaz. İbadetleri sadece 
Allah’a olur.  

Allah c.c. kendine has kulları arasına almış olduklarını kendine ayna 
eylemiştir. 

Dilerse; bu mertebede cezbeli olarak bırakır,  
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Dilerse; bir mertebe daha verip tekrar geriye döndürür. 

Burada yaşayan kimsenin işi sadece Hakk iledir, ondan başka 
varlık göremez, “görmediğim Allah’a ibadet etmem” der. 

Bu engin idrâk ve müşahede içerisinde hoş bir hâl ile hayatına 
devam eder. Bunlar için korku ve hüzün yoktur, bahtiyar kimselerdir. 

   Oldukça gayret isteyen bu mertebeye Allah c.c. meraklı ve arzulu 
olanları çıkarsın, amin. 

 

Bu mertebeye ulaşıp “Zat âlemi” yaşantısını ilk olarak ortaya 
getiren kişi, Hz. Muhammed’dir.  

“Tenzih” ve “Teşbih”i birleştirip, “Tevhid” eden; oradan da 
“Vahdet”e eren,  

yani “Mûseviyyet” ve “İseviyyet” hükümlerini birleştirip; 
onların ayrı ayrı yollar değil, bir bütünün sistemi içerisinde, onun 
mertebeleri olduğunu anlatan ve kendi getirdiği “Vahdet” hükmü ile de 
İnsânlığın Allah bilincinde “Marîfetullah”    en üst mertebeye 
ulaşmasını sağlayan, nihayet “Habibullah” lâkabını alan himmeti yüce 
kişidir. 

Bu mertebenin yolu ancak onun ümmetine ve ona imân edip 
inananlara açılmıştır. Başka hiç bir şekilde bu mertebeye ulaşmanın 
imkânı yoktur. 

Ahir zaman ümmeti olan bizler, bundan istifade etmesini bilmeliyiz. 

Gayret bizden muvaffakiyyet ALLAH’dandır, c.c. 

          Bu bahsi de burada bitiriyoruz, daha fazlasını tadarak yaşamak 
temennisiyle. gayret bizden, yardım ve muvaffakiyyet Allah’dan dır. 
(c.c.)              

         Bu mertebede de yapılacak zikir değişikliğini kısaca belirtmeğe 
çalışalım. 

         Bu mertebenin özelliği, âfaki mânâ da Tevhid idrakine doğru yol 
almağa devam etmektir.                                                                                                                                                

         Derse başlarken çekilen (700) adet “Kelime-i Tevhid” (100) adet 
daha eksiltilerek (300) e düşürülecek, verilen sayılar da Esmâlar’a 
devam edilecek, yine verilen sayıda SAMED zikrine devam edilecek.  

        Sonra. (100) adet bu mertebenin kelimesi olan (lâ mağbude 
illâllah) ilâve  

        Daha sonra bu mertebenin idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetleri en 
az (33) çer defa çektikten  sonra  yine üç ihlâs bir fatiha okuyup 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ehli beyt hazarâtının rûhlarına hediye 
eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş oluruz.                                                                                                                                                          

         Ancak, dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonun da 
yaparız diğeleri de böyle devam eder.            
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         Bu mevzuda daha geniş bilgi altı peygamber isimli kitabımızın 
Muhammed (a.s.) bölümünde gelecektir. Fakat en verimli eğitim yolu 
sohbettir. 

         Yeri gelmişken, faydakı olur düşüncesiyle, bu mevzu ile ilgili 
Kelime-i Tevhid kitabımızın, “Tevhid-i zât” bölümünü de buraya ilâve 
etmeyi uygun buldum. 

 

* 

*      * 

 

 

 

Artık bu kimseler ölmezler, çünkü ölmeden evvel ölüp bu 
dünyada iken Hakk ile ve Hakk’ta dirilmişlerdir.   

İşte “İhlâs’ı Şerif”i ancak bu kimseler gerçek mânâsı ile 
okuyabilirler ve yaşar lar. 

“Kelime-i Tevhid” dahi buraya gelinceye kadar en geniş hâli ile 
bu mertebede ifadesini bulur.  

Gerçi daha henüz sondaki “hu”ya ulaşılmamıştır ama oranın 
ışıltısı görünmeye başlamıştır.  

“Allah kendi kendine şahittir, ki ondan başka ilâh yoktur.”  
kelâmı ilâhisi bu hâli ne güzel izah eder.  

Ayrıca “şüphesiz ben allahım benden başka ilâh yoktur artık bana 
ibadet et” kelâmı ilâhisi yine bu hâli bir başka yönden çok açık şekilde 
izah eder.  

          Burada yapılan ibadet “ubudet” ismini alır.  

          İbadet,        kulun fiili,  

          ubudet ise, Allah’ın fiilidir.    

Bu mertebeye ulaşıp “zat âlemi” yaşantısını insânlık tarihinde ilk 
olarak ortaya getiren kişi “zuhur mahalli” Hz. Muhammed (s.a.v.) dir. 

          Daha evvelce “tenzih” ile kayıtlanan “mertebe-i mûseviyyet” 
idrâki.  

daha sonra “teşbih” ile kayıtlanan “iseviyyet” idrâki 
bulundukları yerde kalmış, “allah” lâfzındaki gizli “elif”e ulaşamamış-
lardı.  

     İşte ilk olarak oradaki gizli “elif”i müşâhade eden, sonra da 
“tenzih” ve teşbih”   i orada birleştirip kendi varlığında “tevhid” 
ederek, evvelki her iki mertebeye de gerçek birer şahsiyyet kazandırıp, 
hakikatleriyle ortaya koyup, atıl durumdan faaliyete geçmelerine 
“İslâm” ismi altında sebeb olmuştur.  
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          Böylece “allah” isminde bir merhale daha aşılarak, son menzile 
gelinmiştir. Bu menzile de “âlemi ervah”da kulaklarına “ezân-ı 
Muhammed-i” okunan “istidat-ı ezeli” sahipleri ulaşabilirler.                                                                                          

Diğerlerine yol yoktur, ancak her istidat sahibi de oraya 
ulaşamaz, çok gayret ve fedakârlık gerekmektedir.  

Bu mertebeyi de belirli bir olgunluk içinde tamamlayan sâliğin 
ulaşacağı bir mertebesi kalmıştır, ki o da  “allah” lafzının “hu”sudur. 

 

Buradan karşısındaki “he”ye ulaşmayı arzu eden gizli “elif”, 
“he”nin hasretini çekerek “ah...” etmeye başlar; bu “ah” aslına ve 
hüviyyetine ulaşma arzusudur, ki böylece herşeyi ile bütünleşmiş ola 
caktır.  

Ne türlü “ah...” olursa olsun, bu muhabbetlerin hepsinin kaynağı 
“hüviyyeti mutlaka” olan bu “hu”dur.   

Kendileri bu sırrı bilseler de, bilmeseler de; bütün aşklar ve 
muhabbetlerin kaynağı burasıdır. Bu sırrı bilen gerçek Hakk aşıklarının 
sonu Rabb’larına, diğerlerinin ise, sonu nefislerine çıkar. 

          “hu” esmâsı “allah” ın yakıcı isimlerindendir.   

    Ne yazık ki, bu çok büyük hakikatın farkında olmayan bazı kimseler 
“hu” ismini zikretmeye ve bu yoldan hüvviyyetlerine ulaşmayı 
muradeden kimselere, olaya tavırla “hu” “cular” (ne demekse!.?..) 
lâkabını takmakla ne korkunç bir hataya düştüklerinin acaba farkında 
mıdırlar?... 

     Konya’ya Hz. Mevlânâ’yı ziyarete gittiğim bir gündü, “Makam-ı 
Mevlânâ”ya girerken, yazılar bölümünde bir levha (hat) çok dikkatimi 
çekmişti, uzun zaman önünden ayrılamadığımı hatırlıyorum.   

    Hattın üst kısmı, geniş bir sahada sadece derinden gelip, uzayıp 
giden bir “Ah.......” idi 

    Alt kısmında da “Hz. Muhammed (s.a.v.)” yazmaktaydı, ki 
bu “Ah...” ise  “AH...MED” idi. 

          Biz yine seyrimize devam edelim.   

          Burada “Kelime-i Tevhid”  

          “lâ ilâhe illâ (*) ellâ”    müşâhade “hu”   lâfzendır.   

   Ancak burada sondaki “ellâ” “İseviyyet”teki “ellâ”ya lâfzen 
benzemekle bera ber, mânen benzemez; çünkü “İseviyyet”teki 
“ellâ”nın  “elif”i yok: bu mertebede ise, gizli   “elif” vardır. O zaman 
mânâ “el-lâ”  olur. 

         Baştaki “el” (lâm-ı tarif) yani “belirlilik lâm”ı  

  sondaki “lâ”  ise, gizli  “elif” ile beşeriyetinden, mutlak yokluğa ve 
oradan mutlak varlığa ulaşılması olur.   
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            Biz tekrar kaldığımız yerden devam ederek Kelime-i Tevhid’in 
son harfine ulaşıp onu da okumağa çalışalım.  Bu mertebenin ismi 
“İnsân-ı Kâmil”dir.  

 

-------------------  

 

 

 

on   ikinci   bölüm              
 

“İNSÂN–I   KÂMİL” 

 

İnsân-ı Kâmil: “Kâmil İnsân” anlamınadır. 

Makamı:          “Ahadiyyet”  (Cemül Cem) toplamların toplamı. 

Zikri:               “Allah”  (c.c.) dir. 

Âlemi             “Bütün âlemler” her alemde gereği gibi hareket etmek   

Peygamberi:   “Muhammed Mustafa”(s.a.v.) dir. 

Lâkabı:           “Abdü’hu ve Resulü’hu” 

Kelimesi:        “lâ ilâhe illâllah muhammedürrasûlüllah” dır. 

Seyri:              “Seyri anillâh” (Allah’dan seyr)dir. Hakk’tan halka’dır. 

Sûresi:            “Fatiha” (el hamd) dır. 

 

       İdrâki: Bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeğe 
gayret etmesidir.  

          Kûr’ân-ı Keriym;  Enbiya Sûresi (21/107) Âyetinde bu mevzua 
işaret vardır. 

 
          “ve ma erselnâke illâ rahmetenlil âlemin” 

Meâlen;   seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 

           Hâli:    Bu mertebenin hâli ile hâllenmektir. 

 

           Kûr’ân-ı Keriym;  Enfal Sûresi;( 8/17) Âyetinde, bu hâle işaret 
vardır. 
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           “Ve ma remeyte iz remeyte ve lakinnallahe rema” 

Meâlen:  Attığın zaman sen atmadın ancak Allah attı 

     Hâli:    Hadîsteki, “men reani fekad reel hakk”  sözü bu hâli çok 
güzel anlatmaktadır. 

           

“beni gören ancak Hakk’ı görmüş olur” 

 

Yaşantısı : Daha evvelce Hakk’ta bâki “baka billâh” kendi halinde 
âlemden habersiz iken sâlik, bu mertebede uyandırılıp kendisine yeni bir 
elbise giydirilip, tekrar eski beşeriyyet âlemine gönderilir.  

Dışı, “Şeriat-i Muhammed-i”  

içi,    “Hakikati Muhammed-i” ile bezenmiş olduğu hâlde 

halka çok yumuşak ve müşfik bir şekilde yaklaşır.  

İstidat ve kabiliyeti olanları ellerinden tutup daha evvelce kendi geçtiği 
yolları takip ederek, Hakk’ın huzuruna çıkarıp Mi’rac ettirmeye çalışır.   

Hayatı böylece devam eder  gider.   

 Dışı   “halk”,  

 içi      “Hakk” ile’dir.  

Son derece geniş ihatası olan bir mertebedir. Hakkını vermek 
oldukça zordur. Bu makamın anahtarı devamlı olarak “ismi celâl” ve 
“kelime-i tevhid” okumaktır.  

İşâretini ehli bilir.  

Mürşidinin himmeti, “irşadı”dır. 

“Marifet mertebesi”dir.  

Buradan sonra kişi kemal ehli olup, başkasına ihtiyacı kalmaz.   

Sözleri genellikle ilham’dır.    

İstidadı  nispetinde  son  nefesine  kadar mertebesini 
geliştirebilir. Bu mertebe nin sonu yoktur. 

Bu hususta kısa bilgi sunmağa çalışalım.        

En baştan başlayıp nefs-i emmâreden yola çıkan sâlik nihayet 
epey uzun çalışma ve gayretlerden sonra Hakkın izni ve yol göstericisinin 
himmetiyle eğer bu mertebeye ulaşabilirse çok değerli bir iş yapmış olur, 
bu değeri madde âleminin maddi kıymetleri ile ölçmek imkansızdır. 

“Çık aradan kalsın yaradan” sözleriyle belirtilmek istenen, izâfi 
varhğının yukarıda gösterilen yollardan geçerek ortadan kalkması 
neticesinde, zaten HAK’kın olan varlığını, gerçek hâli ile idrâk edip bütün 
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varlığında onun hareket ettiğini ve onun da kendinden başka bir şey 
olmadığını anlayıp bu Hakk’ani vasfı ile tekrar kesret/çokluk âlemine 
dönen kişi, derya’ya ulaşan suyun buhar hâline gelip, bulut olup tekrar 
yağmur haline gelmesine benzer.  

O yağmur tanesi sağda solda kalmış yağmur damlaları ile birlikte 
bir dere oluşturur, dere, nehre, nehir tekrar denize ulaşır. Bu böylece 
devam eder gider. Kim ki bu dönüşümü idrâk eder, âlemin sırrını çözmüş 
demektir. 

İlâhi vasıflarla Zat âleminden beşeriyet âlemine dönen ilk yüce 
“İnsân-İnsân-ı Kâmil” Muhammed Aleyhisselamdır. 

 

Âlemlerde onun özel mertebesine ulaşmanın kimse için yolu 
yoktur. 

Ondan veraset alan İnsân-ı kâmiller’den sonra bu mertebeye 
ulaşan kimseler ise Kâmil insân’lardır.  

İşte, halk içinde bunları tanımak pek mümkün olmaz. Çünkü 
bütün vasıflarla birlikte olduklarından, belirli bir vasıfları yoktur. Bunları 
ancak irfan yoluyla anlamak mümkün olur. Kim ki bunları tanıyıp bulur 
ve uyar işte onlar, azim ve gayret ile zaman içerisinde o kervanda yol 
alarak menzillerine ulaşabilirler. 

Bu mertebenin özelliği “Cem ül cem” yani toplamların 
toplamıdır. Varlığında “ef’âl” âlemi, “esmâ” âlemi, “sıfat” âlemi ve 
“zat” âlemi, cem edilmiştir. 

Dışı, her ne kadar beşeri sûreti görüntüsünde ise de; 

içi tamamen HAK’kın tüm mertebelerini ihata etmiş bilinmez bir 
sır deryasıdır.  

    Hakk onda her mertebeden gerektiği gibi zuhur eder. O, âlemde 
HAKk’tan başka hiç bir şey müşahede edemez. 

Bayezid-i Bistami’nin dediği gibi “kırk sene varki halk beni 
kendileriyle ünsiyet eder zannediyor, halbuki ben Hakk ile 
ünsiyetteyim” sözü ve yaşantısı bu mertebenin hâlini pek güzel anlatır. 

Bu mertebenin ehli “nasa akılları düzeyinde hitab ediniz” 
Hadîsi şerifinin hükmü ile, karşısına gelen kimse hangi akıl düzeyinde ise 
onun mertebesini bilir ve ona oradan hitab eder,  

eğer kabiliyetli görürse az daha üst mertebeden hitab ederek 
oraya doğru yükseltmeye çalışır.  

Eğer kabiliyet görmezse rengine boyar ve o kişiyi olduğu yerde 
bırakır. 

Bu kimseler, “marifetullah” Allah-ı, Kûr’ân-ı ve Hadîs’leri, her 
mertebede idrâk eder ve her mertebenin hakkını vererek yaşar.  

Câmi ismiyle toplayıcıdır. Bütün varlığa faydalı ve merhametlidir. 

O kişi;  Kûr’ân-ı Keriym; Necm Sûresi (53/3-4) Âyetindeki; 
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“ve ma yentıku anil heva” (3) 

“in hüve illa vahyün yuha” (4) 

Meâlen;  O kendiliğinden konuşmamaktadır, onun konuşması 
ancak kendisine bildirilen bir vahy iledir.  

Âyetinin tecelli ve bereketi ile “Makam’ı Muhammed”den aldığı 
yansıma ve ilâhi bir lütuf ile olmaktadır. 

1. İşte ancak bu sözler gerçek hedefini bulur  

2. ve orada “Nur-u Muhammediyye”yi parıldatmaya 
başlar.  

3. Ancak bu sözler kalplere şifa, gönüllere safa, ruhlara baka 
kazandırır.  

4. Ham meyveyi oldurur, ölmüşü diriltir.  

5. Dünya sarhoşunu ayıltır, ahret sarhoşunu bayıltır,  

6. uyuyanı uyandırır, atılı harekete geçirir.  

7. Yolcuyu menziline ulaştırır.  

8. Dargınlan barıştırır, aşıkını maşukuna kavuşturur.  

9. Mahcubların perdesini açar.  

10. Ümidsizleri ümidlendirir.  

11. Cehli ilme dönüştürür.  

12. Pulu altın eder,  

13. Kulu sultan, sultânı insân eder.  

14. Sözleri pahası bulunmaz değerlerdir. 

Bu kimseler, ancak,  

 Allah (c.c.) zikri,  

 Allah (c.c.) muhabbeti ve  

    Allah (c.c.) sohbetiyle huzur bulurlar. 

İşte gerçekte sadece bunlar  

      “abdühu” abd//kul olurlar  

ve “rasûlühu” ancak bunlar gönülden ”irsâl” haber verirler. 

         Bu kimseler kelime-i tevhid-i her mertebede ve her mertebenin 
hakkını vererek  söylerler, gerçek tevhid ehli bunlardır. 
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Bu mertebeye gelen kişi aynı zamanda “Fatiha-yı şerife”nin de 
yaşantısını en iyi şekilde idrâk edendir. 

“elif”, “Kâmil insân”dır,  

on iki (12) noktadan, on iki (12) mertebeden meydana 
gelmiştir.  

yedisi (7) , “ettur’u seb’a”       (yedi tur)   (yedi tavır) 

beşi    (5)    “Hazarât’ı hamse” (beş hazret mertebesi) olmak 
üzere  

on iki (12) mertebenin ifadesidir.  

Ayrıca bir de batıni (13) on üçüncü mertebesi vardır. 

Hamdı en geniş manâsıyla ancak bu kimseler diyebilirler.  

Bunların dışındakiler kendi bulundukları sınırlı mertebeleri 
itibariyle nerde iseler, oranın idrâki ile hamd ederler.  

“Namaz”, mevzuulu kitabımızda “Hamd”ın sekiz (8) mertebesini 
anlattık, oradan daha geniş malûmat alınabilir. 

“Fatiha’yı şerif”in iki (2) vechi vardır.  

Biri,     kulluk, “makam-ı abdiyyet”,  

Diğeri  ilâhlık, “makam-ı Ulühiyyet”tir,  

iki yönünü birlikte idrâk etmek ve yaşamak, “Kâmil İnsân”a has 
bir oluşumdur. 

Gerçek hamd’ı ancak HAKk, ve HAKk  ehli yapar, ümmeti 
Muhammed-e Fatiha’yı şerif büyük bir lütuftur. 

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” 
hükmünün tecellisi, risâlet menbaı, Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin 
mübarek gönlünden o kişilere sirayet ettiğinde, işte, o kişiler de âlemlere 
rahmet olurlar.  

Çünkü  gönüllerinde  “hakikat-i  Muhammedi”nin  nuru, 
zahirlerinde de “şeri at-ı Muhammedi”nin şerefini taşırlar.  

Cenâb’ı Hakk bunların sırrı ve hakikatleri cihetinden halkı âleme 
rahmet eder, fakat âlem halkı bu rahmetin nerden geldiğini idrâk 
edemezler. 

“Attığın zaman sen atmadın, ancak Allah attı”  ilâhi hükmü 
bu kimselerin yaşantısını ne kadar güzel ve ne kadar açık olarak 
anlatmaktadır. 

“İzâfi varlıkları iflâs etmiş” yerini “HAKk varlığı istilâ 
etmiş” olan güzel İn- sanlardan zuhura gelen her şey, HAK’kın bir fiili 
hükmüne dönüşmüştür. 

Her mertebede başka yorum ve idrâki olan bu ilâhi kelâmın esas 
kaynağı, “Zat” ın “İnsân” mertebesinden zuhurunu, hâlini açık olarak 
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anlatmaktadır. Oldukça zor olan bu yaşamda bulunan kimselere Allah 
c.c. kolaylıklar versin. 

“Rasûlü Sakaleyn” iki ağırlığın yani İnsanların ve Cinlerin 
Peygamberi olan o yüce ve muhteşem Rasûlü zişan, hiç bir Âdem oğluna 
nasib olmayan o kutlu Mi’râc seyr’i  ve temaşasından döndükten sonra,  

“Men reâni fekat reel hak” yani “Beni gören ancak HAK’kı 
görmüş olur” muazzam sırrını ifşa etmesiyle ne büyük bir irfan 
hazinesini insânlığa hibe etmiştir. 

Bu hakikatin bir zerresi insâna ulaşırsa,  

o insân baştan aşağı sarsılır, çöker yere yığılır, yanar kül olur 
savrulur.  

Sonra tekrar zerreleri toplanır, yeni bir yapılanma ile kendine 
gelmeğe başlar ve gerçek HAKk’ani hâli zuhur etmeğe başladığında 
kendini başka bir eda, başka bir safa, başka bir vefa, başka bir 
biçimde, başka bir âlem içre, başka bir yapı da bulur, ve o yüce  

 Peygamberden kendine ulaşan (İlâhi bir yoldan gelen) tecelli 
bereketiyle,   

           “cübbemin içinde Hakk’tan başka bir şey yok”   

 “her ne yana eğilsem, her şey ol yana eğilir”  

 “bana bakan ancak Hakk’ı görmüş olur” 

ve benzeri sözleri demeye başlar.  
Her ne kadar zahir ehli için bu sözler geçersiz ise de,  

“hakikat-i Muhammediyye”ye ulaşmış kutlu kimseler için 
geçerlidir. 

Bu halleri ancak yaşayan bilir.  

“Rivayet” ve “nakil” bilgisi değildir, “müşahede” ve “vehb-i” 
ilim dir. 

    Mertebeleri aşmış seyr-i sülûk’unu “Tekmil Tarîk” tamamlamış, 
kendi bünyesin de Mi’rac-ı nı yapmış kişilerin hayatı işte yukarıda 
bahsedilen hallere benzer özellikler  gösterir. Ne mutlu onlara. ALLAH 
c.c. cümle sâlikleri kemâle erdirsin. 

İslâmın içinde bir çok gruplar vardır.  

Bunların  bazısı şeriat,  

 bazısı tarikat,  

 bazısı hakikat,  

 bazısı marifet mertebesindedirler.  

Hepsi de kendi mertebelerinde Hakk’tır ve de gerçektir. Ancak en 
kemâlde olan irfan ehli, “cem-ül cem”e ulaşanlardır. 
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“Cem-ül Cem” demek, bütün cemleri bir araya toplayıp 
Cem’inde Cem’i demek tir.  

Bu mertebeye eren kişinin iki (2) vechi/yönü vardır.  

Biri      halka,  

diğeri  Hakk’a bakar.  

Nerede nasıl gerekiyorsa o vechiyle görünür. Onu tanımak, anlamak 
cidden çok zordur. 

“Kâmil İnsân” mertebesinin geriye dönüş makamları vardır.  

Bunlar evvela  

“Tecelli-i Zat”, “Tecelli-i Sıfat”, “Tecelli-i Esmâ”, “Tecelli-i 
Ef’âl”dir. 

 

        Biz bu rnertebeleri daha fazla uzatmamak için Kâmil İnsân 
makamında birleştirdik. Bu tecelliler zaten Kâmil însân, mertebesine 
ulaşan kimselerde tabii olarak oluşacaktır. 

Bu mertebenin başka bir özelliği de “tahallaku bi ahlâki 
rasûlüllah”  (Hadîs) “Peygamberin ahlâkiyle ahlaklanın.” 
Rasûlüllah’ın ahlâkı ile bezenmiş olduğu hâlde  yaşayışı, beşeri yaşamın 
icapları içerisinde Hakk’ani bir yaşam tarzıdır. 

Yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak olan insânların her yönden ve 
ahlâk yönünden 

de en üstünü şüphesiz insânların seyyid-i (efendisi) Hakikat-i 
Muhammedî’yi zuhura getiren Hz. Muhammed (s.a.v.) dir. Cenâb-ı Hakk 
onun hakkında;  

Kûr’ân-ı Keriym; Kalem Sûresi; (68/4) Âyetinde;  

          
           “ ve innekke le alâ hulûkin aziym.”  Buyurdu. 

          Meâlen:  4. Ve muhakkak ki: Sen pek büyük bir ahlâk 
üzerindesin 

Hadîs-i Şerifte de, buyurulan. Tahallâku bi ahlâkıllâh ve 
Tahallâku bi ahlâkı 

Rasûlüllah.  Yani: Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanın, ve Rasûlüllah’ın ahlâkı 
ile ahlâklanındır. 

           Allah’ın ahlâkı: Celâl ve Cemâl sıfatlarıyla her mertebe de o 
mertebenin gereği olan adaleti yerine getirmektir.                                                                                           

           Hz. Peygamber’in ahlâkı ise daha ziyade belirgin olarak 
merhamet üzeredir. 

          Kûr’ân-ı Keriym; Tevbe Sûresi; (9/128) Âyetinde;                                 
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          “ Harisun aleyküm bilmü’minıne raufun rahiym.”                                  

          Meâlen; Sizin üzerinize çok düşkün, şefkatli ve 
merhametlidir. Diye buyu 

rulmuştur.                                                                                                                   

          Tevhid-i Zat: (11) mertebesinde, sâlik Hakk’la bâki olduğundan 
kendisinden mey 

dana gelen bir fiili yoktur. Buranın yaşamı gereği, belirli bir süre sâlik’ten 
(elinde olma dan) zıt isim ve sıfatların zuhura çıktığı yer olmasıdır. Bu 
yüzden ahlâkı, Allah’ın ahlâkıy 

lâ ahlâklanmaktır. Bu yaşam ince bir iştir. Ancak oraya ulaşılınca idrâki 
(gerçek mânâda) mümkün olur.                                                                                                                  

          İnsân-ı Kâmil: (12) mertebesinde ise kişiye yeni bir beşeriyet libası 
(elbisesi) giydirilip tekrar “ef’âl” yani beşeriyet âlemine, fakat Hakk’ani 
vasıflarıyla gönderilir. İşte burada o kişi etrafına çok müşfik ve 
merhametli davranır. Bu da Hz. Peygamberin bariz ahlâkından o na bir 
yansımadır. Yani tahallâku bi ahlâkı Rasûlüllah’tır.                         

          Hz. Aişe (r.a.) validemize Peygamberimizin ahlâkı sorulduğunda, 
“O nun ahlâkı Kûr’ân-ın ahlâkıydı” diye buyurmuştur. Meseleye bu yönle 
de baktığımız da, Kûr’ân zat olduğuna ve zat bütün mertebeleri 
kuşattığına göre, demek ki; aynı zaman da Ef’âl, Esmâ, Sıfat, Zat, ve 
İnsân-ı Kâmil mertebelerinin gereği ne ise onu ortaya getirmesi Hz. 
Rasûlüllah-ın geniş mânâ da ki; ahlâkı olmaktadır.                                                

          Bu mertebede her şey gene eskisi gibi yerli yerine dönmüş,  

zahirde       “Şeriatı Muhammedi”  

batında ise “Hakikati Muhammedi” hükümleri geçerli olmuş 
olur. 

Bu zatlar dışta halk ile,     içte   Hakk iledir. 

Bunları tanımak çok zordur, gerçek irfân ehli, vasıl kimseler 
bunlardır.  

Halkta, Hak’kı;   Hak’ta  Halkı müşahede ederler. Bir başka 
ifadeyle   

kesrette  vahdet,  vahdette kesret’i yani  çoklukta birlik,   
birlikte   çokluk’u en güzel şekilde yaşarlar. Daha evvelce “ehl-i 
sünnet vel cemaat” yolunu sadece şekil ve sûret hâlinde, zahirde 
yaşarlarken, bu defa “ehli sünnet vel cemaat” yolunu batın-ı ile 
birlikte yaşarlar’ ki işte gerçek, “İslâmiyet” ve “Marifetullah” yaşamı 
bu dur. 

Ehl-i sünnet yolunu sadece “şekiller ve merasimler” babında 
uygulamak yeterli olamamaktadır.         
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     İşte İslâmı yeteri kadar tanımamak ve tanıtamamak buradan 
kaynaklanmaktadır.   

     Eğitim yetersizliği ve bilinçsiz  tutuculuk önümüzde bir büyük 
mania oluşturmaktadır.  

“Ehli sünnet vel cemeat” yolunu irfâniyetle destekleyip batıni 
yaşamımızı da faaliyete geçirebildiğimiz gün, İslâm topluluğu olarak 
hedefimize vardığımız gün olacaktır. 

Gayemiz en kısa yoldan ve en gerçekçi olarak talipleri HAK’ka 
ulaştırmaya yardım- cı olmaktır. Hatalarımız var ise hoş görüle. 

 

Hak’ka giden yollar muhakkak’ki pek çoktur. Ancak biz, bildiğimiz 
yolu anlatmağa çalıştık. Eksik yerler varsa Cenâb’ı Hakk tatbik edenlere 
ilham vasıtasıyla tamamlatsın. Âmin.         

          Bu bahsi de burada bitiriyoruz, daha fazlasını tadarak yaşamak 
temennisiyle. gayret bizden, yardım ve muvaffakiyyet Allah’dan dır. 
(c.c.)               

         Bu mertebede de yapılacak zikir değişikliğini de kısaca belirtmeğe 
çalışalım. 

         Bu mertebenin özelliği, âfaki mânâ da Tevhid idrâkine doğru yol 
almağa devam etmektir.                                                                                                                                                    

         Derse başlarken çekilen (700) adet “Kelime-i Tevhid” (100) adet 
daha eksiltilerek (200) e düşürülecek, verilen sayılar da Esmâlar’a 
devam edilecek, yine verilen sayıda  ALLAH zikrine devam edilecek. 

        Sonra. (100) adet bu mertebenin kelimesi olan (lâ ilâhe illâllah 
Muhammedürra sûlüllah) ilâve edilecek. Daha sonra bu mertebenin 
idrâki ve hâli ni ifade eden Âyetleri en az (33) çer defa çektikten  sonra  
yine üç ihlâs bir fatiha okuyup Peygamber Efendimiz (s.a.v.) min ehli 
beyt hazaratının rûhlarına hediye eyleyip, o günkü dersimizi bitirmiş 
oluruz.              

         Muvaffakiyyet Allah’dandır. Onun dileğinin dışında hiç birşey 
olmaz. 

         Bu mevzuda daha geniş bilgi altı peygamber isimli kitabımızın 
Muhammed (a.s.) bölümün de gelecektir. Fakat en verimli eğitim yolu 
sohbettir. 

* 

*      * 

 

          Yeri gelmişken, faydalı olur düşüncesiyle, bu mevzu ile ilgili 
Kelime-i Tevhid ki- tabımızın, “İnsân-ı kâmil” bölümünün bir kısmını da 
buraya ilâve etmeyi uygun buldum.            
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            Evet böylece bu mertebe hakkında da genel bir bilgi verdikten 
sonra biz tekrar “allah”  lâfzının ikinci (2) gizli ”elif”‘inin yanında 
bıraktığımız yerden yolumuza gelelim. 

“Kelime-i Tevhid”in (çıkış) “uruc” sürecinin sonuna yaklaşmış 
olan yolcumuzu burada bir mertebe daha beklemektedir, ki bu onikinci 
(12.) mertebe, ayrıca diğer bütün mertebeleri de kapsamına almaktadır. 

Allah lâfzının sonundaki “he”  yani (hu) “hüviyyet-i mutlaka” 
olduğu ve bu  mertebe de “İsmi a’zam” (en büyük isim) olduğu da 
belirtilmiş idi.  

      İşte ancak buraya ulaşan sâlikler “Kelime-i Tevhid”i hakk-ı ile 
söyleyebilirler. 

 

Bu mertebenin sahibleri, “Hüviyyet-i mutlaka”da buldukları 
kendi gerçek hüvviyyetleri ile yaşarlar, diğerleri gibi hayali hüvviyyet leri 
ile değil.   

    Ve kendilerine verilen yeni bir Hakkan-i elbise ile halkın arasına Hakk 
ile dönerek bulundukları yerde “mertebe-i Muhammediyye”nin 
temsilcileri olurlar:  

    İstidat sahiblerini  tekrar geldiği yollardan geçirerek Hakk’ın huzuruna 
çıkarıp kâmil insân olmalarını sağlarlar. 

 

Zikirleri  : “Allah”,  

Tevhidleri  : “lâ ilâhe illâ Allah”,  

Müşahedeleri : “Muhammedürrasûlüllah”tır. 

                        

* 

*     * 

 

İnsân-ı Kâmil : Bu mertebe, “mutlak vücûd”un en son tecellisi 
ve mazharlarda zuhuru bakımından en son “libas”ı, (örtüsü)dür.        
(Fusûsu’l-Hikem ”muhtelif” özet) 

“Şehâdet âlemi”nden ibaret olan cismâni,  

“misâl” ve “melekler âlemi”nden ibaret olan nûrâni 
âlemleri,  

“rûhlar âlemi”nden  ibaret olan  rûhâni,  

“ilim âlemi”nden  ibaret olan “ilm-i ilâhi”, “a’yan-ı sabite” ve 
“vahdet” mertebelerini,  “a’dem” ve “zûlmet” mertebelerini dahi 
kendinde toplayan bir mertebedir. 

Mutlak vücûd, bütün ilâhi sıfat ve isimleri ile şehâdet âlemine 
tenezzül ettikten sonra; 
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O’nun en mükemmel tecellisi “büyük âlem”in hülasası “özü” 
olan “küçük âlem”de, yani “insân”da, yani “insân-ı Kâmil”de vuku 
bulmuştur. 

Şehâdet âlemi, her ne kadar ilâhi isimlerin hüküm ve eserlerinin 
zuhuruna müsait bir “ayna” gibi ise de, tam cilalı ve parlak bir ayna 
değildir.  

“Âdem”in yaratılması, “zuhur”u ile âlem, cilâlı ve parlak bir 
ayna durumuna gelmiştir. 

Âlemin hülâsası olan ve kendinden önceki mertebeleri kendinde 
toplayan “Âdem” de Hakk, kendi sûretini, yani sıfat ve isimlerini en 
mükemmel şekilde müşahede eder.   

Fakat bu müşahede, uzaktan ve kendi vücûdunun dışında 
bulunan bir şeye bakış gibi düşünülmemelidir.   

Zira bütün mertebeler “mutlak vücûd”un dışında olmadığı gibi, 
her bir mertebede tecelli ve zuhur eden de bu vücûddur.   

Bu müşahede Hakk’ın bütün zerrelerde zâtı ile zuhur ve huzuru 
ile vuku bulan “zevkî” bir müşahededir.  

İnsân-ı Kâmil bütün ilâhi isimlerden ibaret olan “ilâhi sûret”i 
kabule müsait taayyüne sahiptir.  

“İlâhi emanet”i taşımaya ehil olarak yaratılmıştır, “zuhura” 
getirilmiştir. 

Kendisinde ilâhi sıfat ve isimlerin hükümleri fiilen zâhir olur.  
Diğer insânlarda ise, bu ilâhi sıfatların hükümleri kısmen zâhir olur. 

Allah’ın şehâdet âleminde tecellisi, sıfatları, isimleri ve fiilleri iledir.   

İnsân-ı Kâmil bütün âlemlerin hülasası olduğu için O’nda, “zât-i 
tecelli” ile beraber, sıfatlar, isimler ve fiillerin tecellileri toplanmıştır.   

İnsân-ı Kâmil mertebesindeki, kemâl ve zuhur diğer mertebelerde 
müşahede edilemez.   

Varlıkların her biri “ilâhi nûr”un aynası olmakla beraber (cihanı 
gösteren kadeh ve âlemi gösteren ayna) “Âdem” yani “İnsân-ı 
Kâmil”dir. 

Onda ilâhi sıfatların nurları tamamiyle zâhir olmuştur.   

Nûr, kendi cemal ve celâlini “İnsân-ı Kâmil”de görmüştür. 

İnsân-ı Kâmil’e, yukarıda zikr edilenlerden başka daha birçok 
isim verilmiştir.  Konumuz bakımından şu isimleri bilhassa zikretmemiz 
faydalı olacaktır.   

Ona     “zıll-i ilâh”         (ilâh’ın gölgesi) denilmiştir.   

Ayrıca  “zıl-i memdud”  (yayılmış gölge)  

ve        “zillullah”          (Allah’ın gölgesi) isimleri de verilmiştir. 
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Hz. Mevlânâ mesnevisinde, “Tanrı’ya kul olan hakikatte 
Tanrı gölgesidir.  O, bu âlemden ölmüş, Tanrı ile dirilmiştir,”  
diyerek, Tanrı gölgesi, (Sâye-i Yezdan) tabirini “kul” hakkında 
kullanmıştır, ki “İnsân-ı Kâmil” ile aynı mânâda dır.  

Hülâsa edecek olursak yukarıda zikredilen mertebelerin en 
yükseği, “gayb-ı mutlak” en aşağısı, için de bulunduğumuz “şehâdet 
âlemi”dir. 

“Şehâdet âlemi”nden geriye doğru manevi “uruc” (yükseliş) 
sûretiyle asıl ve menşeine dönen insân bu mertebeleri ve bunların 
birbirlerine nispetle durumlarını müşahede eder ve bilir.   

      Bu his, “cisimler âlemi”nde algılanan her bir şey “misâl” ve 
“hayâl” mertebesinde mevcûd olan lâtif bir varlığın sûretidir.   

Bunlar ise    

“misâl” ve “hayâl”          “nûr âlemi”nin  sûretidir; 

“nûrlar” ise,  “rûh âlemi”nin  sûretidir;  

“rûhlar” ise,  “a’yân-ı sabite”  sûretleridir;  

“a’yân-ı sabite” ise,  “ilmi ilâhi”  sûretleridir.   

Böylece “sâlik” Hakk’ yolcusunda cümle esmâ-i İlâhiyyenin eser 
ve hükümleri zuhur ettiğinde, o hakikatiyle hakk, sûret ve zahiriyle de 
halk olur. 

Kendisinde Hakk’ın bütün mertebelerinin ahkâm-ı toplanmış 
olduğundan o sûret-i İlâhiyye üzere bütün halka Rahmân olmuş olur. 
Zira İnsân-ı Kâmil zahiri ve batını ile halka rahmettir.         

 

* 

*      * 

                                                                                                                 

İzahına çalışmaya gayret ettiğimiz bu (12) mertebeyi bitirmekle 
“sâlik” in, yolcunun, tamamen işi bitmiş olmaz. Çünkü bu seyrin 
aslında, İlmel yakıyn, aynel yakıyn, hakk’el yakıyn, olarak (3) seyr-i 
vardır. Birinci seyr, ef’al-madde, âleminde, ikinci seyr, esmâ-nûr, 
âleminde, üçüncü seyr ise, sıfat- rûh âleminde olur. Genelde yapılan 
seyr’û sülûk’lar ef’al âleminde ki seyer’i sülûklardır.                                                                                 

          Ayrıca (4) hâlde  tecelli mertebeleri de vardır. Bunlar da, tecelli-i 
Zat, tecelli-i Sıfat tecelli-i Esmâ, tecelli-i Ef’âl’dir. Böylece gerçek ders 
sayısı, 12+12+12+4=40 kırk olmuş olur.  Birinci seyr ile sâlik genel 
mânâda bu hallerin ilmini almış olur, bu ise birey olarak kendisine yeterli 
olur. Ancak daha ilerisini isterse idrâk, irfaniyet ve sabırla yoluna devam  
etmesi ve her yönde ki tecrübelerini arttırması gerekmektedir. Ancak o 
zaman gerçek kemâle ulaşma yolu açılmış olur.                                                                                         

          İlk seyr’i ni bitirmiş olanların bazılarında görülen az da olsa ufak 
tefek eksi hallerin zuhuru bu yüzden dir. Kişilerin bu özel hallerine 
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bakarak gerçek irfaniyet-i kötülemek ve suçlamak çok yanlış olur. 
Misallendirmek gerekirse. İlk seyr orta, ikinci seyr lise, üçüncü seyr 
ünüversite, tecelliler ise, ihtisaslaşmaktır diyebiliriz.                                              

                     

* 

*        * 

         

  Yeri gelmişken bir de sizlere özetle genel insânlık âleminin altı 
seyrinden bahsetmek isterim. 

 

      (1) Umumi seyr:                                                                                           

Bu seyr bütün İnsânlık âleminin devamı müddetince toplu olarak 
hakk’a doğru yaptıkları tek bir seyir’dir.                                                                                           

Âdem (a.s.) dan başlayarak, her bir Peygamber ile yoluna devam 
eden insânlık âlemi, nihayet Hz. Rasûlüllah-ın gelmesi ve Mi’râc 
hadisesinin zuhuru ile de kemâle ermiş Hakk’a giden yolda seyr 
tamamlanmış olmaktadır.                                                       

          Kıyamete kadar da devam edecek bu seyr, Âdem (a.s.) dan 
başlayarak kıyamet gününe kadar gelip geçmiş olacak olan, bütün 
İnsânların kendi mertebelerinden yaptıkları tek, toplu, ve umumi bir 
seyirleridir.                                                                          

 

(2)  Bireysel seyr:   

 kitabımızın başından beri özet olarak izahına çalışmağa gayret 
ettiğimiz     bireysel seyr’dir. Her bir sâlik, kendi yaşantısının özellikleri 
içerisinde ayırabileceği vakitlerine ve yapabileceği çalışmalarına gayret 
ve kabiliyetlerine göre değişmekle birlikte 15-20 sene sürebilmektedir. 
Yukarıda da bahsedildiği bu ilk seyirdir, bundan sonrası sâlik in daha 
ileriye gidebilmesi için bu çalışmalarını ömür boyu sürdürmesi kendi 
yararına olacağı aşikârdır.                                                                                                                    

          İslâmın ilmi tavsiyesi “beşikten mezara” kadardır.Bu ilim ise 
müşahedeli Hakk ilmidir,müşahedeli ilimde ise, hayal, zan ve vehim, 
olamayacağından gerçek lâhi ilimdir. 

          Kişi olarak bu ilme sahib olmak büyük bir mutluluk ve saadettir. 
İşte bu ilim ve seyr, birey olarak kişileri ilgilendirir. Diğer seyr’ler de ise 
kişiler farkına varsınlar veya varmasınlar, bilsinler veya bilmesinler, 
toplu olarak ilâhi takdir üzere bu yaşamları kendi-lerine tatbik ettirilir ki; 
uzak durmaları mümkün değildir.           

          Bu oluşumlarla başta bütün insânlar, sonra bütün varlıklar, kendi 
mertebeleri dü-zeylerinden zahiren ister inkâr,da ister tasdik’te 
olsunlar, Hakk yolcusu’durlar bunun dı-şına da çıkmaları mümkün 
değildir. Bilen ayn, bilinen gayr,dır, hükmü ile kim bu hakikat-leri kendi 
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bünyesinde idrâk etti ise bu (6) altı seyr’in hepsinden, bilinçli olarak 
yaşayarak fayda sağlar. Kim ki gaflet ve bigâneliktedir, bu hakikatleri bir 
ömür boyu yaşadığı halde farkında bike olmadan elinden kaçırır gider.   

(3) Senelik seyr:                                                                                             

          Bu seyr her sene oluşan (12) aylık dönüşümler ile yaşanan 
senelik seyr’dir.    

          Şöyle ki: Dinimiz de bir sene faaliyyet sahası itibariyle (3) e 
bölünmüştür bunlarda 

(7) aylar, (3) aylar, (2) aylardır. (7) Aylar, (7) nefs mertebesi; geri 
kalan (5) aylar ise hazret mertebeleridir.                                                                                                

          Kûrb’ân bayramının son günü olan zilhicce’nin (13) ünde sona 
erer. Hicri sene ba-şı olan Muharremin (1) ile yeniden başlar. 

Her sene bu senelik, seyr devam eder  izahı uzun sürer, varlığının 
bilinmesi için bu kadarlık bilgi yeterlidir zannediyorum.  

  (4) Günlük seyr: 

Her gün oluşan, gece ve gündüz olarak yaşanan, (24) saatlik 
seyr’dir. Bu seyr’in hakikati, gecenin, “fenâfillâh” gündüzün, “bakâ 
billâh” hükmünde olduğunun hakikatini bilerek yaşamaktır. Aslında 
seyr’in gayesi, ölmeden evvel nefsinden ölmek, böylece de gerçek İlâhi 
kimliği ile dirilmektir.                                                                

          Bu yaşam ise kısaca, “fenâfillâh” (Hakk’ta fâni olma) gece, “bakâ 
billâh” (Hakk’ta bâki olma) da gündüz, olarak ifade edilmektedir. Hâl 
böyle olunca, insânlık âlemi ve diğer varlıklar bilseler de, bilmeseler de, 
(24) saatlik bu seyr’i yapmak zorundadırlar.  

(5) Nefes seyr’i:                                                                                           

           Her nefes alış verişimizde yaşadığımız seyr’dir.                                                 

Bu seyr’in hakikati, nefes alıp vermemize göredir. Aldığımız her nefes 
bize, yeni bir hayat getirmekte. Verdiğimiz her bir nefes ile de hayatımız 
gitmektedir. Farkında bile olmadan alıp vermekte olduğumuz bu 
nefeslerle hayatımızı sürdürürken ne denli bir gaflet içinde olduğumuzun 
acaba farkındamıyız.?                                                                            

          Kim ki; bu nefeslerini bilinçli olarak, ziyan etmeden kullanırsa, 
çok şeyler kazana-rak hayatının verimli geçmesini temin etmiş olur.                                                       

(6) Anlık seyr’dir: 

Bu âlem de her an, oluşan “kevn  ve fesad” yani oluş ve bozuluş 
hâlini idrak et-mektir. Çok seri bir şekilde cereyan eden bu hadise de 
bütün âlem bir an içerisin de kevn yani yeniden oluşmakta, yine bir an 
içerisin de fesad’a oğramakta, yani bozulmaktadır. 

Çok seri oluşan bu hadise de her an yeni bir ölüm ve yeniden bir 
doğuş yaşanmak- tadır. Ancak bu çok seri yaşanan hadisenin 
fesad,bozulma yani ölüm anlarını o anda tesbit edemediğimiz için âlemi 
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ve kendimizi devamlılık üzere olan bir hayatın içinde olduğu-muzu ve 
öyle yaşadığımızı zannediyoruz.                                                                     

          Yaşadığımız bu hayatı ve kendi gerçek değerlerimizi bir 
bilebilseydik, ne olurdu.           

          İşte insânlık âlemi bilse de bilmese de Hakk’a giden bu seyirleri 
yapmaktadır. Ma-dem ki; bu seyirler yapılıyor, o halde bilinçli olarak 
yapmağa ne mani vardır. İnsâna dü-şen sadece gözünü ve gönlünü 
Hakk’a yönünü ona döndürebilmesidir. Yolda bir vasıta ile giden ve 
gözünün görme kabiliyeti olduğu halde onun farkında olmayıp, çevreyi 
başkalarına sorarak tanımaya çalışması kişi için ne acayip bir iştir.                                            

* 

*        * 

     

Şimdi; mühim bir mevzua daha dikkat çekmek istiyorum. 

Buraya kadar ki, gerek ferdi gerek tüm itibariyle özet olarak (12) 
mertebe seyr’i-mizi özet olarak görmüş olduk. Genelde bu mertebeler 
tarif edilirken, “elif” harfinden mi-sal verilir. “Elif” gerçekte (7) si Nefs 
(5)i Hazret mertebelerini ifade etmektedir,toplam (12)mertebedir. 
Bunlar zahiri mertebelerdir, bu mertebelerin-noktaların her birerlerinin 
zikir esmâları kendi bölümlerinde belirtilmiş idi.“Elif” in bir de (13) üncü 
bâtın mertebesi- noktası, vardır ki; bütün âlemlerin kaynağıdır. Bunun 
kişiye özel olan esmâsının tayini Hakk’a aittir. Kişi bu esmâ zikrini 
müşahedesinde aracısız olarak ancak Hakk’tan alır. 

Bu oldukça gizli bir sırdır, ehline açılır. Bazı tevhid ehli kimselerin 
(sükûn) devrele-rinde ki devamlı virdleri Kelime-i Tevhid, salâvat, ve 
kendilerine müşahede ile belirtilen o özel esmâları olur, ender ulaşılan 
yaşamlardan biridir.  

 Seyahatlerimin birinde Şam’da böyle bir kimse ile karşılaşmıştım. 
O bu hali şöyle anlatıyordu!.. (Cenâb’ı Hakk benden bütün esmâ 
zikirlerini aldı ve bundan sonra senin zikrin sadece Kelime-i Tevhid ve 
Huuu, ismidir, dedi.) Diye bir sohbet esnasında bu hali belirtmiş idi, o 
tarihte yaşının (92) olduğunu bildirmiş idi ve sık sık, gönlünün 
derinliklerin-    den (Lâilâhe illâllah ve Huu Huu) diye zikrediyordu. Bu 
temiz ifadelerin hayal ve vehim olmadığı açık olarak belli idi. Bu zat-ı 
muhterem Türk asıllı ve nakşiyye büyüklerinden idi.  

 Bazı gerçek tasavvuf kitaplarında da bu tür menkıbelere 
rastlamıştım. Bu hususta on üçüncü isim olarak bize de verilen bir esmâ 
vardır ne olduğu bize kalsın. Bu oluşumlar özeldir, genel değildir.                                

 Bu oluşumların ışığında insân’ın aklına şu soru gelebilir! On ikinci 
derste kişi (Allah)  

Esmâsı’na ulaştığı halde, neden on üçüncü derste esmâ-i ilâhiyye’den 
her hangi bir isim  onun özel ismi olsun?..  

 El cevap. Mutlak mânâ da (Allah) ismi Hz. Muhammed (s.a.v.) 
me ait bir isimdir, o ismi husûside kimse kullanamaz, bütün kullanımlar, 
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genel ve zahirendir, işte bu yüzden Cenâb-ı Hakk bazı sevdiği kullarına 
esmâ-i ilâhiyyeden bir ismi özel olarak o kuluna lütfeder, bu isim de 
onun husûsi’de özeli olur. Bunlar gayb sırlarındandır.                                                                      

          (13)  üncü Kitabımız da  muhteşem (13) ün oluşumlarını, 
bağlantılarını, âlemlerin üzerindeki hakimiyetini, ve faaliyyetlerini ve ne 
derece uğurlu olduğunu bulacaksınız.         

          Yeri gelmişken bir Hadîs-i Şeriften daha bahsetmek isterim.                                    

          Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimiz bu hususta buyurdular ki:                                         

          Eşşeriati akvâli, ettarikat-i ef’âli, el marifeti etvâri, el hakikat-i 
esrâri.                 

         Şeriat; sözlerimdir, tarikat; fiillerimdir, marifet; tavırlarımdır, 
hakikat; sırlarımdır. 

 

          Şeriat:     (Akvâl)  “kavil-sözler, zahiri hükümler.”                                                 

          Tarikat:   (Ef’âl)    “fiiller, işler- ameller, muhabbetler.”                                          

          Marifet:   (Etvâr)   “tavırlar, hâl ve hareketler.” (Her makamın 
gereği ile)                 

          Hakikat:  (Esrar)   “sırlar, gizlenen-bilinmeyen şeyler” dir.            

            Bazı kimseler bu sıralamayı böyle almışlar, bazıları da; Şeriat, 
tarikat, hakikat, marifet, şekliyle almışlardır ki; her iki şekli de 
geçerlidir, izahı uzun sürer. Böylece belirtmiş olalım.                                     

          İnsân-ı Kâmil:   Ayrıca kendisi de İnsân-ı Kâmil olduğundan 
bütün bu merte-  beler O nun varlığından ve O nun varlığında meydana 
gelmektedir.                                 

          Yani, Hakikat-i Muhammed-i de oluşmaktadır. İşte bu hakikatler 
ve sırlar gönülden gönüle, ehlinden ehline akıp gitmektedir, ve kıyamete 
kadar da akıp gidecektir.                        

          Bazı zâhiri şeriat=kavil-kelâm-söz ehli kimseler, tarikat, hakikat, 
marifet ve İnsân-ı Kâmil, mertebelerini inkâr etmekle ne kadar büyük bir 
yanılgı içerisinde olduklarını ve İslâ-miyeti sadece zâhir-i bir kelâm 
mertebesinde görmek sûretiyle sınırlandırarak kendilerine,      
çevrelerine ve muhteşem İslâmın hakikatlerine ne kadar büyük zarar 
verdiklerinin acaba farkındamıdır lar.?                                                                                                                                                                                                                           

         Yukarılardan beri izahına çalıştığımız mertebeler, bu Hadîs-i Şerifin 
özetle şerhidir di- 

yebiliriz. Cenâb-ı hakk cümlemizi gerçekten kendine has kul Habibine 
has ümmet eylesin.                                                                                                                            

HAK’ka giden yollar muhakkak’ki pek çoktur. Ancak biz, bildiğimiz 
yolu anlatmağa çalıştık. Eksik yerler varsa Cenâb’ı Hakk tatbik edenlere 
ilham vasıtasıyla tamamlatsın. Âmin. Muvaffakiyyet ALLAH’dandır. Onun 
dileğinin dışında hiçbir şey olmaz. 
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Kısaca bahs edilen bu hususlar oldukça uzun bir süre alır, gayret 
kişiye düşmektedir.             

        “İnsân taşıdığı yükü bir bilebilseydi”?.. 

         İlk yazılışı; (16/08/1992)   Şerhi ve ilâveleri;    (25/06/2005)   

Tekirdağ  Terzi baba 

 

 

------------------- 

 

             

ÇÖZDÜM SIRRINI 
 

 
         Düşünürdüm bir zamanlar âlemi,  

 Tefekkür ederdim çok çok halimi,  
 Arardım bu varlık içre yarimi, 
 Çözdüm âlemin sırrını çözdüm. 
 
 Lâ faile illâllah dedi hocam,  
 Benim de bu oldu bir zaman hecem,  
 Aydınlandı sonra karanlık gecem,  
 Çözdüm fiillerin sırrını çözdüm. 
 
 Esmâlar oldu ikinci durağım,  
 Sağlam bastı burada da ayağım,  
 Nûrlar ile doldu bütün varlığım,  
 Çözdüm Esmâların sırrını çözdüm. 
 

 Sıra geldi Sıfatlar dergâhına,  
 Bakmadım hiçbir şeyin ah, vahına,  
 Hep vasıflar HAK’kındır anlayana,  
 Çözdüm Sıfatların sırrını çözdüm. 
    

        Zat-ı HAK’tır âlemde bâki olan,  
 Bu sırlarla tüm içi dışı dolan,  
 Hak deryasına dik tepe dalan,  
 Çözdüm Zat-ı HAK’kın sırrını çözdüm. 
 
 İnsân-a baktım bir güzel libas,  
 Yok üstüne âlemde, haslardan has,  
 Kevserden içer, içirir de, tas tas,  
 Çözdüm İnsân’ın sırrını çözdüm. 
 
 Âdem (a.s.) ile dünyaya geldim baştan,  
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 Kim korkar ki, sonu olmayan yaştan,  
 İndi rûhum göklerden, yüce Arştan, 
 Çözdüm Âdem’in, (a.s.) sırrını çözdüm. 
 
 Yolum düştü İbrâhim’e (a.s.) hulleli,  
 Dostumla dost olunca, dedim beli,  
 Buraya ulaşan olurmuş veli,  
 Çözdüm İbrâhim’in (a.s.) sırrını çözdüm, 
 
 Mûsâ (a.s.) ile Tûr’u Sinâ da bir gün,  
 Kelimullah lâfzını aldık o gün,  
 Bu işler oldu, sanırım hemen dün, 
 Çözdüm Mûsâ’nın (a.s.) sırrını çözdüm. 
 
 
 İsâ (a.s.) ile denildi Rûhullah,  
 İçim dışım boyandı Sibgatullah,  
 Nerde bulurum böyle bir ehlullah,  
 Çözdüm İsâ’nın (a.s.) sırrım çözdüm. 
 
 Muhammed’i (s.a.v.) oldum yolun sonunda,  
 Kaybettim kendimi onun yolunda,  
 Kamusu aşk koltuğumun altında,  
 Çözdüm Muhammed’in (s.a.v.) sırrım çözdüm. 
 
 Evvel, ahır, zahir, bâtın, hep hu/o’dur,  
 Anladım ki işin gerçeği budur,  
 Nereye baksam gözüm onu bulur,  
 Çözdüm varlığın sırrını çözdüm. 
 
 Ben, ben sanırdım kendimi evvelce,  
 Yoğruldum hamur oldum güzelce,  
 Yeni bir kimliğim oldu pişince,  
 Çözdüm Necdet’in sırrını çözdüm. 
 
 
          NECDET ARDIÇ 
          TEKİRDAĞ 
 

 

-------------------   

      Not= Epey bir çalışma neticesinde şükür yukarıdaki bölümleride aslı 
üzere değiştirmiş olduk. Okuyanlara Cenâb-ı Hakk anlaşılmasını kolay 
getirsin.  
 
     Şimdi kayıtlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.T.B. 
      
----------------------    
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     Te….. Ba…… 

    Hayırlı akşamlar Ab… Ku…. Ka….  kerdeşim, İnşeAllah herşey hayırlı olur. Şimdi 
sizden oturduğunuz yerin hemen adresini göndermenizi istiyorum İstanbulda 
matbaada baskıda Yasin Sûresi var onlardan kargo ile bir paket gönderelim 
İnşeallah. Bakar incelersiniz. Hayırlı akşamlar hoşça kalın. Terzi Baba.  
 
-------------------  
 
     Ku…. Ka….  
 
     hayırlı günler hayırlı cumalar efendim mesut bahtiyar kıldınız  bizleri 
cok mutlu oldum ilahi huzurun neşesi sardı elhamdülillah ,yeni katılan 
kardeşimize mübarek olsun inşallahu teala çok mutlu oldum onun 
adınada ,07,09,2012 yeni miladımız dogum tarimiz elhamdülillah 
şükranlarımı sunuyorum efendim hayırlı günler  
 
----------------   
 
     Te…. Ba….  
 
     Hayırlı akşamlar, beklediğim adres geldi (50-60) tane bir paket gönderiyorum. 
Cenâb-ı Hakk faydalandırsın.  
 
----------------   
     Te…. Ba….   

    Hayırlı Akşamlar, Ad…       Ku…. Ka…. İi dosya gönderiyorum birinci 
dosya bir araştırma dosyasıdır bir site (1950) senesinden sonra ençok 
kitap yazan şeyh ve yazarları araştırmış onları yazıyor bende ayrıca 
onları kitap sayılarına göre tekrar düzenledim ortaya çok  dikkat çekici   
ilginç bir dosya çıktı.  

     Kitapların diğer ikisi oldukça eskilerde yazılmış kısmen duygusal 
kısmen bazı bilgiler veren yazılardır okumakta fayda vardır. Bundan 
sonraki kitapları vakit buldukça kısmet olursa numara sırasıyle 
göndereceğim, Cenâb-ı Hakk faydalandırsın İnşeallah. Kısmet olursa 
önümüzdeki çarşamba İzmire gideceğiz bir ay kadar kalıp döneriz. Bu 
arada bilgi sayarı da götürüyorum gerektiği zaman mail gönderebi-
lirsiniz. Herkeze selâmlar hoşça kalın Terzi Baba. 

-------------------   

     Ku…. Ka….  

     hayırlı günler efendim gönerdeginiz eserler bitmek üzere okudum 
fakir 24 saat hizmettedir ,başka bir şeyle meşgul degilim elhamdülillah 
bundan dolyı ilgilenenmem gereken incelemem gereken mevzuları 
bildirseniz sevinirim 
hayırlıgünler   

-------------------   
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     Te…. Ba….     

     Hayırlı akşamlar Ab….  Ku…. Ka…. Hamdolsun iyiyiz İnşeallah sizlerde 
iyisinizdir. Vakit buldukça yavaş yavaş anlaya anlaya kitapları okur veya 
dinlersiniz, faydalı olur Ha…. kardeşimizle görüşmeniz iyi olmuş sizle ilk 
tanışan kardeşimiz o kanaldadır. Bizim silsile-i şerif sizde varmı 
bilmiyorum eğer varsa genel duada okursunuz, kişilerin birey olarak 
yaptıklar her derste  okunmasına pek gerek yoktur. Bu akşam 
İstanbuldan gelecek olan büyük oğlumuzla İnşeallah yarın sabah kısmet 
olursa yola çıkacağız, şimdiden hoşça kalın, bir ay kadar kalırız. İzmire 
bilgisayarıda götürüyorum bir aksilik olmazsa oradanda yazışırız. Bütün 
herkeze selâmlar hoşça kalın Terzi Baba.  
 
-------------------   
     Ku…. Ka….  
 
     hayırlı akşamlar efendim teşekkür ederim ,vahi cebrail muhammed 
isimli eserinizi netten dinliyordum bugun biirmek kısmet oldu epey 
zamandır inceliyordum,bu eserleride inceleyecegim inşallah okuyacagım 
,izmirdeki kardeşlerimiz bayram edecekler onlar namına bahtiyar 
oldum,bugun muhterem ha…. Do… ca… buyugumuzle görüşmek nasib 
oldu  gorüşmek nasib oldu cok bahtiyar oldum elhamdülillah,efendim 
affınıza sıgınırak silsileyi şerif derse başlamadan nasıl yapacagımız 
konusunda ne buyursunuz hayırlı geceler 
 
---------------------  

     Te…. Ba….     

     Hayırlı geceler,  Ab….  Ku…. Ka…. Cenâb-ı Hakk hizmetlerinizi makbul 
tutsun İnşeallah. Kardeşlerin Silsile-i şerifeyi çekmeye alışkanlıkları 
varsa devam etsinler. Ayrıca kardeşlerin dersleri nasıl takib ediliyor yani 
ders geçiyorlarsa hangi ölçüler üzerine ders değişikliği yapılıyor, çünkü 
bunların özel işaretleri vardır bir dersin geçilmesi için sâlik hangi derste 
ise onun bir üstüne geçmesi için o dersin evvelâ yaklaşık halini giyinmesi 
ve daha sonra Hakk'tan bir işaret olmak üzere o dersin ifade ettiği 
mânâları belirten zuhuratını görmesi lâzımdır. Bu işaret ve ölçüler sizde 
varmı var ise nasıldır bildirirseniz iyi olur eğer yok ise İzmirden dönünce 
bir liste halinde göndereyim.  

     O na göre kardeşlerin hepsinin değerlendirmelerini yeniden yaparız 
İnşeallah. Size gelince sizin şu anki virdiniz veya çektiğiniz veya dersiniz 
hangisidir nasıldır onu da bildirirseniz bu hususu gene istişare eder 
görüşürüz İnşeallah. Şimdilik herkez bulunduğu durumda ki derslerine  
devam etsinler bu arada tevhidi ilim ve bilgilerini çoğaltmaya baksınlar. 
Cenâb-ı Hakk hepsine kolaylıklar ve başarılar nasib etsin. Şimdilik üç 
kitap daha gönderiyorum yavaş yavaş diğerlerinide göndermeye devam 
edeceğim. Herkeze selâmlar hoşça kalın Terzi Baba. Yeni gelen 
kitaptanda faydalanırsınız inşeallah. 

-------------------       

     Ku…. Ka…. 11 Sep 2012 



 105 

     hayırlı geceler efendim bizler eski eve benziyoruz tadilat sıkıntılı olur 
fakir eski ev bakımı yaptırmıştım ordan bilirim bizlerde eski evler gibiyiz 
sıfırdan derse başlatmanız kendi elinizden yetiştirseniz güzel olur bizler 
için bu konuda sıkıntı cıkmaz elhamdülillah.  

     bildigimiz gördügümüz herşeyi unuttuk ,tevhid akidesin ehemmiye-
tinin farkındalıgında oldugumuzdan dolyı hamd ediyoruz fakirde dahil 
hepimiz sıfırdan başlamamızı ugun bulursanız elhamdülillah hayırların 
engüzeli olur düşüncesindeyim ,siz ne buyursanız biz tabiyiz efendim 
hayırlı geceler  

-------------------   

 
  

     Ku…. Ka…. 

     hayırlı geceler efendim herhalimize elhamdülillah hizmetlerimiz 
devam etmektedir ,kardeşlerimiz gelmeye başladı meleketlerinden, 
kitablar ulaştık aldık efendim teşekkür ederiz ,silsileyi şerif mevcut 
günlük derslerinde okumaları bagışlamaları alışılmış bir drumdur 
buralarda ama siz ne buyurursanız ona göre amel ederiz efendim 
,fakirin evrad olrak ne okumasını ve ders olarak ne okumamı 
buyursunuz efendim hayırlı geceler       

-------------------  

     Te…. Ba….     

Hayırlı günler Ab….  Ku…. Ka…. Dediklerinizde haklısınız. Bu durumlarda 
bazı tatbikatlerimiz oluyoruz. Bazılarında bulundukları yeri tesbit edip 
oradan devam ettiriyoruz. Bazılarınıda baştan başlatıyoruz. Bazıları 
alışkın oldukları halleri ile gidiyorlar. Cenâb-ı Hakk herkezi yolunda 
mübarek eylesin. En sağlıklı olanı ise kısa sürelerle geçmek şekliyle 
baştan başlatıyoruz ancak zaman kaybı da olmasın diye kısa sürelerle 
makul bir yere getirdikten sonra bulunduğu hal üzere seyrini takib 
ediyoruz.  

     O halde şöyle yapalım şimdi herkez İrfan mektebinden birinci (nefsi 
emmâre) dersini iki ay süreli çekin diğerlerini ya azaltın veya bırakın. 
Nefsi emmarenin geçilmesi için herhangi bir hayvanın öldürülmesi 
gerekmektedir, bu durumları daha evvel yaşayanlar olmuştur ama daha 
sağlıklı bir müşahede olması için kısa sürelerde bu sahaları görüp gene 
geçeriz inşeallah. Kardeşlerin hepsinin iki not defteri olsun birine 
zuhuratlarını yazsınlar diğerini de bilgi-not  defteri gibi kullansınlar 
böylece bilgileri daha kalıcı olur.  

     Bu arayı böylece değerlendirelim tekirdağına dönünce yedi dersin 
işaretlerini gönderirim ona göre hepsinin durumlarını yeniden 
değerlendiririz. Kardeşlerimiz haklarının ellerinden alınmış olduğunu ve 
geri kaldıklarını zannetmesinler. Koşucular nasılki hızlı koşmak için  biraz 
geri geri giderler ve sonra daha hızlı bir şekilde koşmaya başlarlar. 
Cenâb-ı Hakk hepsine kolaylıklar versin İnşeallah. Biz şu anda İzmirdeyiz 
internet açık yazabilirsiniz. Herkeze selâmlar. Hoşça kalın Terzi Baba.   
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-------------------   

 

 

     Bahsi geçen kişi yukarıda ki, resimleri göndererek hizmet yeri 
dergâhını gösteriyor idi. Neticesi meçhul çıktı.  

-------------------   

     Ku…. Ka…. 

     hayırlı akşamlar efendim teşekkür ederim ,vahi cebrail muhammed 
isimli eserinizi netten dinliyordum bugun biirmek kısmet oldu epey 
zamandır inceliyordum,bu eserleride inceleyecegim inşallah okuyacagım 
,izmirdeki kardeşlerimiz bayram edecekler onlar namına bahtiyar 
oldum,bugun muhterem ha….  Do…. can buyugumuzle görüşmek nasib 
oldu  gorüşmek nasib oldu cok bahtiyar oldum elhamdülillah,efendim 
affınıza sıgınırak silsileyi şerif derse başlamadan nasıl yapacagımız 
konusunda ne buyursunuz hayırlı geceler 

-------------------   

      Te…. Ba….     

     Hayırlı günler.  Ab….  Ku…. Ka….gönülleriniz pak aklınız dinç olsun 
İnşeallah. Yeri geldikçe kardeşlerimize bildirirsiniz bu yolda hayalen 
oluşacak hiç bir abartıya yer yoktur. Yani öyle olağan üstü haller 
oluşacak kişi türlü nurları görecek fiziken keramet türünde bazı şeyleri 
görecek, bu gibi beklentilerin içine girilmesine gerek yoktur çünkü 
bunların hepsi birer perde olur, Herhangi bir şekilde zuhuratta veya zahir 
yaşamda böyle bir tecelli olsa bile "hayırdır İnşeallah" deyip geçilir 
üzerinde fazla durulmaz, Ancak haber verilmesinde yarar vardır.  

     En büyük keramet eşyanın hakikatini yaşamın hakikatini idrak 
etmektir. Aklımızı ve gönlümüzü birlikte kullanabilmemizdir. Bir an evvel 
olayım diyerek aceleye de gerek yoktur. Vakti gelmeden toplanan meyve 
ham olur, vakti geçince toplanan meyvenin ise ömrü yoktur. Bundan 
sonra artık telâşa lüzüm yoktur, sakin sakin ancak idraklerimizi 
geliştirerek yolumuza devam edeceğiz, İnşeallah. Herkeze selâmlar 
hoşça kalın Cenâb-ı Hakk kolaylıklar versin. Terzi Baba.  

-------------------   
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     Ku…. Ka….16 Sep 2012 

     hayırlı günler efendim kardeşlerime manen degişikler bildirilmiş bir 
cogu fakiri aradı ve hocam aradıgınız üstadı buldunuzmu bizler buna 
işret olacak zuhuratlar gördük diye bildirdi elhamdülillah kardeşlerime 
müjdeledim ,aradıgımı buldum dedim mutlu oldular cok mutlu olduk ,cok 
derin hazlar alıyorum ve elhamdülillah bir cok hakikatin akmaya 
başladıgını idrak ediyorum ,cok  bahtiyar oluyorum nekadar müteşekkir 
oldugumu mevlam hangi sözle hamgi kelam ile dile getirecegimi 
bilemiyorum mevlama binlerce kere hamd olsun ki anadolumuzda tevhid 
bilinci uyanması olacak buda cok buyuk bir lutuf anadolumuza ,izmire 
yerleşmenize rahata ermenize cok sevimndim inşallahu teala izmirdeki 
kardeşlerimde ,bu güzel günlerini hakkıyla degerlendirenlerden olurlar , 
bircok badirelerden geçib cinnete bile cinnet geçirecek gecelerin 
ardındından aydınlıgı bulmak bambaşka bir şey kadir kıymet 
bilenlerden oluruz inşallahu teala , irfan mektebi isimli eserinizi tekrar 
tekrar okuyorum dinliyorum,nefs mevzunun ehemmiyetinin ve idrakının 
ne kadar onemli oldugunu bir cok kere dile getirmişiniz ,inşallahu teala 
hakkıyla anlatabılırım kardeşlerime,imtina ile inlllahu teala idrakımın 
yettigi eniyi şekli ile bu güzel sohbetlerin yerleşmesine ugraşacagım 
efendım dıkkat edecegim inşallahu teala hayırlı günler  
 
-------------------   
 
     NOT= Yukarıda bahsi geçen, cinnete bile cinnet geçirecek 
gecelerin ardındından, sözlerinden bahsi geçen kişinin haleti ruhiyesi 
anlaşılmaktadır. Ancak arkasından ilâve ettiği, aydınlığı bulmak bam-
başka bir şey. Sözlerine de bakılınca sanki hali tamamen değişmiş bir 
kimsenin sözleri gibi idi. O zamanlar bende hoş görü ile bakmıştım. Daha 
sonra anlaşıldı ki. cinnete bile cinnet geçirecek gecelerini, bahsettiği 
sözleri doğru imiş gerçektende hali böyle imiş, ama onun dışındakilerin 
hiç biri, sonradan anlaşıldığın da, doğru değil, sadece hayali kendi 
kurgusu imiş. Rabbım hayelden ve vehimden muhafaza buyursun. (T.B.) 
      
-------------------  

     Te…. Ba….     

     Hayırlı günler. Ab….  Ku…. Ka….Hamdolsun iyiyiz İnşeallah sizlerde 
iyisinizdir. Bu durumda İrfan mektebi ve şerhinden başlamak daha iyi 
olacak, o kitapta olan bir özelliğe dikkat çekeyim, her dersin izahında iki 
husus vardır bunlar Âyetleri ile birlikte kaydedilmiştir. Dikkat edildiğinde 
(idraki) ve (Hali) diye bildirilen âyet-i Kerîmeler vardır bu husus çok 
mühimdir. Yani kişinin bulunduğu dersi itibariyle o yaşantısının özellikleri 
nelerdir bunun bilincinde olması Lâzımdır ki tedbirlerini ona göre almış 
olsun. Her dersin bölümünde o dersin (idraki) ni ve (hali) ni belirten 
âyet-i Kerimeler vardır onları iyi anlayıp kişi o yaşantıları olabildiği kadar 
varlığına "nüzül" indirmesi ve olabildiği kadar yaşaması kendinde büyük 
açılımların olmasına sebeb olacaktır.  

     İdraki, demek o sahaya ulaşan kişinin düşüncesi hangi halde olması, 
Hâli, ise gene o kişinin o mertebede ki davranışlarının nasıl olması 
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gerektiğinin yaklaşık bilincinde olması lâzım geldiğidir. Evvelâ aynı 
kitabın baş tarafında bulunan (Nefis nedir) bölümünü iyi anlayarak 
okunmasında yarar olacaktır. Biz sohbetleri yaklaşık (45) şer dakikalık 
yapıyoruz bazen sohbetin durumuna göre bir kaç dakika fazla vaya eksik 
olabiliyor. yapılan sohbetleri ses cihazı ile kayda almakta büyük yarar 
vardır aynı sohbeti daha sonra tekrar tekrar dinleme imkânı olur. 
Cenâbı-ı Hakk başarılar nasib etsin İnşeallah kısmet olursa bizde burada 
çarşamba günü Yazılımını yeni bitirdiğim (Kûr'ân-ı Kerîm'de Tesbîh ve 
zikir) isimli kitapla sohbetlere başlayacağız. Cenâb-ı Hakk her 
birerlerimize kolaylıklar nasib etsin İnşeallah. 

     Derse başlarken selât-u selâmdan sonra pirlerimizin izni ile sohbete 
başlıyoruz MevLâm idraklerimizi aç "Rabb-i zidni ilmâ" 
Bismillâhirrahmanirrahîm, diye başlanırsa daha feyizli olacağı açıktır. 
Ayrıca sohbete başlamadan önce hazır bulunan kimselere, "kardeşler hiç 
olmazsa şu sohbet sırasında gönlünüzde halka ait ne varsa kapı dışında 
bırakın giderken alırsınız" ikazında bulunulursa iyi olur. Çünkü bir 
gönülde iki sevda olmaz. Geçici de olsa birini devre dışı bırakmak daha 
iyi olur. Onlara da hepsine selâmlarımı ulaştırısınız, Cenâb-ı Hakk 
hepsinin feyiz ve bereketlerini arttırsın. Muhtemelen onlarda 
kendilerinde olan yeniliklerin kısa bir zaman sonra farkında olmaya 
başlayacaklardır.  Allah kolaylık versin herkeze selâmlar hoşça kalın, 
Terzi Baba.  

-------------------   

     Te…. Ba….     

     Hayırlı Geceler, Ab….  Ku…. Ka…. Rabb'ımıza şükrederiz, Bu günlerde 
ve gelecek günlerde sizde ve çevrenizde olan değişik işaretleri toplayıp 
kayda alır internetten bana gönderirseniz memnun olurum. Ayrıca sizle 
olan bütün yazışmalarımızıda bir dosya içinde kayda alırsanız daha sonra 
kalıcı hatırada kayıtlı olur. Yu…. kardeşin de orada yardımcı olması eğer 
bir manisi yoksa onun içinde iyi olur. Cenâb-ı hakk hertürlü işinizde 
kolaylıklar nasib etsin İnşeallah. Herkeze slâmlar hoşça kalın Terzi 
Baba.  

-------------------  

      Ku…. Ka…. 

     hayırlı günler efendim ,olan manevi işretler fakirede kolaylık sagladı 
elhamdülillah gönül huzuru ile kardeşlerimizin hepsinin ders degişimi 
gerçekleşti inşallahu teala bir kaç haftaya tüm kadro ka……..de tamamen 
olur ,bundan sonrası yerleşmesi kendiliginden güzelleşecegi 
kanetindeyim inşallah ,ha… yu…. abi ile görüştüm kendisi emekli imiş 
dernegimizde gelib durmasını  hem fakir olmadıgıda dernekte gelen 
gidenle alakadar olması hemde bizden once sizi tanıdıgı için rahat 
konuşabılır hem gençlere ve kardeşlerimize abilik yapar 
düşüncesindeyim ne buyursuuz bu konuda ,hayırlı günler efendim  

-------------------   

     NOT= Yukarıda bahsi geçen Ha… Yu…. İsimli kişiyi daha evvelden 
tanıyor idim, ve bahsi geçen kişiyle  arkadaşlık yapmasını istemiştim, o 
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da dinleyip gitti, fakat gidip gideceğine pişman olmuş, ora da başına 
gelmedik hâl kalmamış, eşinden bile ayırmaya çalışmış, ve bahsi geçen 
kişiden zorluk ve sıkıntı ile zar zor kurtulmuş. İlerideki sayfalarda 
başından geçenleri kendi anlatımın dan dinleyeceğiz. T.B. 

-------------------  

     Te….Ba…. 

     Hayırlı günler, Ab….  Ku…. Ka…. gönülleriniz pak aklınız dinç olsun 
İnşeallah. Yeri geldikçe kardeşlerimize bildirirsiniz bu yolda hayalen 
oluşacak hiç bir abartıya yer yoktur. Yani öyle olağan üstü haller 
oluşacak kişi türlü nurları görecek fiziken keramet türünde bazı şeyleri 
görecek, bu gibi beklentilerin içine girilmesine gerek yoktur çünkü 
bunların hepsi birer perde olur,  

     Herhangi bir şekilde zuhuratta veya zahir yaşamda böyle bir tecelli 
olsa bile "hayırdır İnşeallah" deyip geçilir üzerinde fazla durulmaz, Ancak 
haber verilmesinde yarar vardır. En büyük keramet, eşyanın hakikatini, 
yaşamın hakikatini, idrak etmektir. Aklımızı ve gönlümüzü birlikte 
kullanabilmemizdir. Bir an evvel olayım, diyerek aceleye de gerek 
yoktur. Vakti gelmeden toplanan meyve ham olur, vakti geçince 
toplanan meyvenin ise ömrü yoktur. Bundan sonra artık telâşa lüzüm 
yoktur, sakin sakin ancak idraklerimizi geliştirerek yolumuza devam 
edeceğiz, İnşeallah. Herkeze selâmlar hoşça kalın Cenâb-ı Hakk 
kolaylıklar versin. Terzi Baba.  

-------------------   

     Te….Ba…. 

     Hayırlı günler, Ab….  Ku…. Ka….Hamdolsun biz İzmirden döndük, 
güzelgeçti, şükür sağlığımız yerinde. İnşeallah sizlerde iyisinizdir. 

     Halleriniz İnşeallah iyidir. İzmirli kardeşlerimizin çok selâmları var. 

 Hayırlı bayramlarınız olsun herkeze selâmlar, hoşça kalın. Efendi 
Babanız.  

-------------------   

     Te….Ba…. 

     Hayırlı akşamlar, Ab….  Ku…. Ka….Verdiğiniz karar iyi olmuş, beden 
uygun olduğu makul bir süre bedenende çalışmak uygun olur. Çok içe 
dönük yaşamak ileride bazı psikolejik sorunlar çıkarabilir.  Cenâb-ı Hakk 
dünya ahret her türlü işinizde kolaylıklar nasib etsin İnşeallah. İzmirli 
kardeşlerimizin bol bol selâmları vardır.   

     Sizin bulunduğunuz dergâh binasının bir kaç bina yanında ancak 
hangi tarafında olduğunu bilmiyorum, orada "Ah…. Yı…." adında  bir 
oğlumuz olacak yerinizin  adresini verdim size zaten komşu imiş, hemen 
bildi, epey müddet Almanyada kalmış, herhalde ziyaretinize gelecektir 
malümatınız olsun. Hoşça kalın herkeze selâmlar. Terzi Baba. 

     Not= Yakında bu senenin çalışma hikâyesini ve bayramdan sonra 
yapılacak oruç yönlü riyazat çalışma pilânını göndereceğim, belirtilen 
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hususları güçleri nispetinde kişiler kendi durumlarına göre kendileri 
düzenleyecektir. İlâve bilgi verilecektir.  

-------------------   

     Ku…. Ka….  

     hayırlı günler efendim selametle dönmenize bahtiyar oldm nice 
zamandır haber beklıyordum sizden cok mutlu oldum efendim 
,kardeşlerimizin üzerinden eselik daim olsun ,bizlerde hizmetlerle 
meşguluz,yenıden düzenlemelerimiz devam edıyor,bende halvetimi 
bitirdim halka acılıyoruum efendim şifalı bitkilelrle ilgili dükkan acıyorum 
ata meslegımız oldugu için insanlarla içiçe olmaga yöneldim efendim 
,ögrencilerimiz geldi yerleşdıler ,sohbetlerimize başladık elhamdülillah 
yeniden güzelce düzenlerimiz olmaktadır hayırlı günler efendim  

-------------------  

     NOT= Daha sonra yukarıda bahsedilenlerin hepsinin bahsi geçen 
kişinin uydurma abartılı hayelleri olduğu anlaşıldı. T.B.  

-------------------  

     Te….Ba…. 

     Hayırlı akşamlar, Ab….  Ku…. Ka…yeni numaranı kaydettim hayırlısı 
olsun İnşeallah. Herkese selâmlar hoşça kal Efendi Baban. 

-------------------    

      Ku…. Ka….  

hayırlı günler efendim sıhattesinizdir inşallah hizmetlerde  tek hattan 
karsılık oluyor dıye ıkıncı bir cep tel aldım daha kolay olsun diye tek 
hatta karsılık oluyor diye hizmet tel nosu 05400000023 bu numarayı 
kardeşlerimizle irtibatta kullanacam efendim diger hattım cok yogun 
arandıgından karısıa bılıyor sıkıntı oluyor bundan dolyı bole bir cozum 
dusundum hurmetle ellerinizden operım  

-------------------  

        NOT= Daha sonra yukarıda bahsedilen telefon hadisesinin 
kendisinin aranmakta olduğundan bulunmaması için telefonunu 
değiştirdiği anlaşıldı. T.B.  

-------------------  

     Te….Ba…. 7 Jan 2013 

     Hayırlı akşamlar, Ab….  Ku…. Ka…. Cenâb-ı Hakk başarılar versin, 
vakit bulunca İnşeallah devamını da yazarsın. Hoşça kal Efendi Baban. 

-------------------  

     Ku…. Ka….  

hayırlı akşamlar efendım bu gonderdıgım birinci kısmı inşallah ıkıncı 
kısmınıda yazacam efendım onuda bir haftadan tmm ederım inşallah 
ellerınızden öperim  
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------------------  

     Te….Ba….  

     Hayırlı akşamlar, Ab….  Ku…. Ka…. Gönderdiğin dosya gene açılmadı 
sağlık olsun belki daha kısa bölümler halinde gelebilir birde öyle 
denersin. Olmazsa göndereceğin "hart diske" yükleyip gönderirsin 
İnşeallah. İşlerin kolay gelsin.  
  
 Telefon kendiliğinden kesildi daha sonra aradım ama meşgul idi.  
  
 Herkese selâmlar hoşça kal Efendi Baban.  

-------------------     

     Te….Ba….  

     Hayırlı akşamlar, Ab….  Ku…. Ka….yazını aldım ellerine sağlık yerine 
aktaracağım, İnşeallah bahsettiğin işlerin kolaylaşıp yoluna girer. 
Herkese selâmlar hoşça kal Efendi Baban.  

-------------------   

     Ku…. Ka…. 

Bu zuhuratta genel kanetim şudur ki sır hal ehline acık ve nettir zaten 
manavi ilimlerde ve tatbikatında mahremiyet yoktur ehline ayandır. 

ancak şuda vardırki zuhuratlarda şeriata ve örfi durumlara ters gelecek 
şekilde gelen zuhuratlarda nakısdır eksiktir .çünki burda bir ikaz vardır 
kişinin hamlıgı söz konusudur . 

bu sözümüze delil ise şeriatta üç kere üst üste selam verilmez bir kere 
verilir meclise çünki selam verende verilende muhatabdır ,rüyada ise üç 
kere selamın tekrarlanması ise ruyayı veya zuhuratı gören kişi daha 
hamdır rabbımızı  ve allahımızın nidasını duyacak istidatta degildir . 
eksiklik vardır. oysaki gerçek mana ehli ise nidayı ve manayı 
hemen bilir diger sözlerinde şeriata ve örfe aykırı gelmesinde ki 
manalarında bu minval üzere oldugunu düşünüyorum ve bu zuhuratı 
görende eksikligi vede hamlıgı düşünüyorum.  

-------------------  

     NOT= Yukarıda bahsi geçen yazıda, oysaki gerçek mana ehli ise 
nidayı ve manayı hemen bilir.  Sözleri doğru ancak kendisinin bundan 
ve bu halin yaşantısından haberi olmadığı, daha sonraki hallerinden ve 
bilhassa, ileride gelecek olan bir zuhuratındaki düşüncesinden anlaşıla-
caktır. T.B.  

-------------------   

     Nu… Çe 

     Hayırlı günler Efendi Baba, nasılsınız inşallah, siz ve Nüket Annem 
iyisinizdir.  

Aşağıdaki Mail bana bugün ulaşdı. Size gönderiyorum. 

Nüket Anneme hürmetler, selâmlar 
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Sevgim ve Saygılarımla 

Nu……  

--------------   

selamu aleykum,efendi hazretlerine ab……  hocamın ka……den 
selamı var...iletmemi istedi...05………….37 den ulaşmaya çalıştım 
ulaşamadım...tlfonum 05…………42 

Cevap: 

Hayırlı  günler, 

 

Aleyküm Selam, kendisine iletirim. Sizi şahsen tanımıyorum, 
numarasını onun izini olmadan kimseye veremeyiz buna anlayış 
göstereceğinize inanıyorum. 

Selamlar  

 

Nu….  

-------------------  

     Te….Ba….  

     Hayırlı akşamlar Nu…. kızım mail-i ni  aldım yolda idik belki o yüzden 
ulaşamamamıştır daha sonra ararım İnşeallah. İki gündür İstanbulda 
idik pazar günü giderken Si…..den anne ni de alıp dayınlara gittik dayın 
da evde idi iyi görünüyordu Cenâb-ı Hakk ona da sıhhatler nasib etsin 
İnşeallah.  

     Gönderdiğin emaneti annen bize iletti sağ olasın teşekkür ederim, 
Cenâb-ı Hakk kat kat ecrini versin İnşeallah. Dün gecede Er……de 
ağabeyimin kızında misafir idik bu gün döndük şimdi maillere ancak 
bakıyorum. İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Herkese babana sana Nu….'ya 
da selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır hoşça kal Efendi baban. 

-------------------  

     Nu….. Çe….. 16 Oct 2013 

Hayırlı geceler Efendi Baba,  

bıraz önce bana bu mail ulaşdı, bir anlam veremedim ve şahısı 
tanımıyorum, cevap yazmadım, sadece bilginiz olsun diye bildirmek 
istedim.  

Sevgilerimle ve Saygılarımla 

Nu…..  

------------------- 

"Ya…. Ba…." 15. Oktober 2013 Bilgi verme 

Merhaba 
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Terzi Babanin bildigim kadariyla Ka…… de bir kac kisilik talebeleri var. 
Bunlarin ise öncülügünü Ab….  Ku…. Ka…. isminde bir sahis yapiyor. Ben 
size bu konuda uyari yapmayi gerekli gördüm. Bu uyarimi dikkate 
almanizi umuyorum. Ab…… isimli sahis Ka….. de kendisine gelip Hocam 
diyen bir cok kisiyi dolandirmis yüzbinlerce lirasini almistir. Tam 
miktarini bilmiyorum. Benden aldigi para miktari 40 bin lirayi buluyor. 
Bu dolandiriciliginin sonucunda üc ay hapse girmistir. Terzi Baba da 
durumdan haberdar. Ama kendisi tahmin ediyorum bu konuyu Ab…. 
isimli sahsin haksizliga ugramasi seklinde anlamistir. 
 Ab….  Ku…. Ka…. isimli sahis cinlerle ugrasan bir sahistir. Ben oraya 
girdikten sonra bu tasallut olaylariyla karsilastim o sirada bu durumlarin 
farkina varamadim. O sahisla aramin acilip birakmamin üzerinden 
nerdeyse bir sene gecti hala cinni varliklarin tasallutundan kurtulabilmis 
degilim. Sizi o sahis hakkinda dikkatli olmak hususunda uyurmanin 
gerekli oldugunu düsündüm. 
Selamlar. 
 
Y. B. 

-------------------   
     Te. Ba.  31 Oct 2013 

     Hayırlı günler Nu….. kızım bu mail mühim sen o maili gönderen 
kişiden, (Terzi Babam biraz daha malümat istiyor) bu hususta ne 
biliyorsa bana bildirsin diye rica ediyor, dersin ayrıca bu durumda olan 
bildiği başkaları da varsa onlardan da ne biliyorlar ise bildirmelerini rica 
ediyor dersin.  

     mail adresime başkaları girmeye çalışmış bu yüzden adresim şirket 
tarfından bloko edilmiş bu yüzden 15 gün adresim kapalı kaldı daha 
sonra eski adres ve şifreleri buldum bunlarla  mail adresim tekrar açıldı. 
Bu yüzden maillere bakmaya ancak vakit bulabildim. şimdi mailleri geliş 
sırasına göre cevaplamaya çalışıyorum. Cenâb-ı Hakk dünya ahret bütün 
işlerinde kolaylıklar nasib etsin, herkese selâmlar hoşça kal Efendi 
Baban.  

-------------------   

Te…..Ba…. 

     Hayırlı günler Nu…. kızım. Mail-ini aldım sağolasın ancak cevap 
yazabildim, hamdolsun iyiyiz İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Herkese 
selâmlar Nüket Annenin de selâmları vardır, hoşça kal Efendi Baban.  

-------------------  

     Nu….. Çe…..  31.10.2013   

Hayirli günler, 

     Ya….. bey mailinizi okudum ve Terzi Babaya iletim, kendileri sizden 
bu hususta biraz daha malümat istiyor ne biliyorsaniz 
kendilerine bildirmenizi rica ediyor, ayrıca bu durumda olan bildiğiniz 
başkaları da varsa onlardan da ne biliyorsaniz bildirmenizi rica ediyor. 
Ben mailinizi kendilerine ileticeğim.  
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Hayırlı cumalar 

ALLAHA emanet olun, hepimiz ona emanetiz! 

Nu…..    

-------------------   

 

     Nu….. Çe…..1 Nov 2013     

     Hayırlı cumalar Efendi Baba, 

  

alt tarafdaki maili Ya….. beyden bugün aldım, kendilerine bana yazdığnız 
gibi konuyla ilgili biraz daha malümat rica ettim, bunun üzerine bana 
bugün bu maili yoladı, mailin altında benim ona dün yazmış olduğum 
mail var. 

Inşallah mailerinizlen olan sıkıntıları gidermişsinizdir, genelde hem 
harf ve sayı içeren şifreler daha zor kırılabılir. 

Sizin ve Nüket annemin ellerinden öperim.  

Sevgilerimle ve Saygılarımla 

Nu…….   

-------------------  

     "Ya…. ba…." 01. November 2013 Bilgi verme 

     Merhaba Nu…. Hanim   

Yaptigi isler dolayisiyla icraa takibi yaptiran bazi kisiler oldugunu 
biliyorum. Bana verecegi parayi istedim defalarca parasi olmadigini, 
veremeyecegini söyledi. Ben yaninda bulundugum sirada kiraladigi kimi 
dairelerden borc birakarak ayrildi. En son ayrildigi yerden ise binaya ait 
esyalari da alarak cikti. O esyalarin binaya ait oldugunu bir müddet 
sonra ögrendim. Parasal konularda güvenilir bir sahis degil, verdigi 
sözünde durmuyor. 

Bunlar benim tesbit ettiklerim. Bu vukuatlara tabiri caizse kulaklarimi 
tikadim. Birden fazla sahisla arasinda olusan bu problemlerini ögrenmek 
icin caba da sarfetmedim. Buna ragmen bu konulara sahit oldum. 

Bilginize sunar dikkatli olmanizi rica ederim.  

Ya…..   

-------------------   

     Nu….  Ce….     2 Dec 2013  Bilgi Verme   

     Hayırlı günler Efendi Baba, 

inşallah siz ve Nüket annem iyisinizdir, alt tarafdaki maili Ya…. beyden 
bugün aldım, bilginize sunuyorum. 



 115 

Sizi ve Nüket anemi çok özledim, sizin ve Nüket annemin ellerinden 
öperim.  

Sevgim ve Saygılarımla  

Nu……   

-------------------   

     "Ya… ba…  "02. Dezember 2013  Bilgi Verme  

     Merhaba Nu…. Hanim  

  

     Size bundan haftalar önce bir mail göndererek Ab…. Hoca hakkinda 
bazi konularda uyarida bulunmustum. 

Orada kendimi cinlerin tasallutuna ugramis olarak anlattim. Hocanin 
yaninda iken aklimin karistigi dogru, parasal konularin ortami bir 
kesmekese sürükledigi de dogru. Aklimin karmasasini cinlere baglamam 
ise benim kusurumdu. BU durumu isbat edemem ve hocayi 
suclayamam.  

Bu durumu bilgilerinize almanizi rica ediyorum.  

Tesekkür ederim. Selamlar.  

Ya…   Ba…. 

-------------------    

     NOT= Daha evvel iki mail gönderen Ya….. kardeşimiz belliki 
bahsettiği kişinin kendisine bir fenalık yapabileceği endişesi ile yaptığı 
yolsuzlukları biraz hafifletmek için bu mailinde böyle uslûp kullanım 
yolunu seçmiş. Oysa daha evvelce iki mail-inde bahsettiği konuların 
daha sonra da doğru olduğu anlaşılmıştır. Bizleri hiç tanımadığı halde 
bunları bizlere bildirme ihtiyacı daha ziyade kendi maduriyetini bizlerle 
paylaşmak istemesindendir. T.B. 

-------------------    

     Ab….  Ku…. Ka…. Dan epey bir zaman haber alamamıştım sonradan 
öğrendiğime göre hapse girmiş. Hapiste olduğu süre içinde bana bir gün, 
izin alıp hapishaneden telefon etti, ve neden orada olduğunu sorunca, 
kendisinin muhasebecisinin evrakları iyi tutmamış olduğunu bu yüzden 
derneğin kayıtlarında eksiklik olduğu tesbit edilmiş olduğundan derneğin 
mes’ulüde ben olduğumdan bena üç ay hapis verildi demiş ve ancak 
burada çok rahat olduğunu ve burasını (zindan-ı Yusufiye ye)(eğitim 
yerine) çevirdiğini ve bir sıkıntı çekmediğini, bildirmiş idi.  T.B. 

-------------------   

     Ab….  Ku…. Ka….  12 Jan 2014  'nın arzuhalidir...   

Güzelliklerin herdem ve daim süslediği ve dahi nice inci ve mercanları 
kendisinde barındıran,dilediğine dilediği kadar ikramda bulunan, ilmin ve 
hikmetin sahibine, biz fakirleri yegane bağlayan hükmün sahibine, arzu 
halimizin beyanıdır ...  
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07.01.2014 tarihinde fakir ( Ab….  Ku…. Ka…. ) ka…. de bulunan fakirin 
zuhuratının beyanıdır ...  

-------------------  

Zuhuratımda  

efendi babamla bir odada idik ayak üstü karşılıklı duruyor idik  

fakire  Ab….  Ku…. Ka… anlat dedi  

fakirde efendim kevni ve kesbi ilim yolu bize açılmış 

 "cenabı allah bize bunu nida ile seslendi"  

bu zuhuratım rahmanimidir dedim. 

 Efendi babam ise fakire buyurdu ki  

"evladım zuhuratın rahmanidir usulü şerifi bitirmişsin"  

ancak bundan sonra sana kevniyeti ve kesbiyeti daim kılacak okuman 
gereken son bi usul vardır bunu sana anlatacağım . 

Uyandığında bunu bana mutlaka bildir bu dersi sana tarif edeceğim 
buyurdular .  

---------  
 
ikram ve izzet hükmün sahibindendir... 
Ellerinizden öperim daim sıhatin ve uzun yaşamınız olmasını niyaz 
ederim . 
Ab….  Ku…. Ka….   

-------------------     

Te…. Be…..  

     Hayırlı günler Hayırlı kandiller. Ab….  Ku…. Ka….  , hamdolsun iyi 
sayılırız İnşeallah sende iyisindir. 

---------  

     İstihareden istişare daha iyidir denir. Bu tür zuhuratlar ile mutlak 
amel etmek pek doğru olmaz ancak bir ikaz mertebesidir.  

(Cenabı allah bize bunu nida ile seslendi)  

     bölümü şüphelidir. Bu kadar açık bir husus ancak (Rasul Mûsâ) (a.s.) 
da vaki olur.  

(evladım zuhuratın rahmanidir usulü şerifi bitirmişsin)  

     Bu bölümde çok güvenilir değildir, çünkü zahirde böyle bir hüküm 
olmaz. Benden dinlemen, benden değil belki hayalinden olabilir. Çünkü 
bu yolda biten diye bir şey olmaz. Yol devam eder.  

     Diğer bölümlerinin üzerinde vaktim olmadığı için fazla duramıyorum.  

     Genelde her halde bu tür haller belki eski yaşam kalıntılarından 
kalmalar olabilir. Gene de bu zuhurattan genel bir işaret almak istersek 
yolumuzun. Sistemimizin ikinci bölümü olan "Hazarat-ı Hamse" (Kevn) 
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kısmının çalışmalarının yapılması gereği olarak düşünebiliriz. Bu yol 
gerçeklik üzeredir ve çalışılarak elde edilir bir gecede verilen bir şeyle 
olmaz. Cenâb-ı Hakk yolunu hayal ve vehimden aydın eylesin. Selâmlar 
hoşça kal Efendi baban.   

-------------------   

     NOT= Yukarıda da bahsedildiği gibi, fazla vaktim olmadığından ve 
bahsi geçen kişiyi de pek sıkıntıya sokmak istemediğimden zuhuratını 
ana hatlarıyla kısaca yorumlamış içinde barındırdığı fitneyi, bu ikazları-
mız ile kendini düzeltir düşüncesi ile pek açık etmemiş idim.  

     Aslında zuhurat zâhiren bakılınca çok taltif edici bir zuhurat gibi 
göründüğü halde, baştan sona “nefsi ve iblisi” dir. Öyle sinsice hazır-
lanmış bir hayal kurgudur ki idrak ve irfan sahibi olmayan temiz ve saf 
insanları hemen tuzağa düşürecek, kendi kendine “vaybe ben 
neymişim” diye kendisinde hiçte olmayan halleri kabullenip bir müddet 
sonrada halkın içine karışıp güya gördüğü ve yaşadığı bu hali, “sahih” 
imiş gibi, zannıyla halkı irşad ediyorum diye, bir mürşid edasıyla, “ifsad” 
etmeye başlayacaktır.  

     Bu haller “yolun tehlikeleri” nin büyüklerinden dir. Geçmişte ve 
günümüzde de yaşantıları vardır. Hayali ve düzme zuhuratı şimdi biraz 
daha yakından sırasıyla tekrar incelemeye çalışalım. T.B. 

--------------   

07.01.2014 tarihinde fakir ( Ab….  Ku…. Ka…. ) ka…. de bulunan fakirin 
zuhuratının beyanıdır ... 

---------  

Zuhuratımda.  

---------  

efendi babamla bir odada idik ayak üstü karşılıklı duruyor idik,   

---------  

     Aslında bu tür mevzulardan ayakta behsedilmez karşılıklı oturarak 
bahsedilir, T.B.  

---------  

fakire Ab….  Ku…. Ka… anlat dedi  

---------  

     Anlat dedi.  Kendi içinde bulunan veya kendisine hayalinden aktarı-
lan kendi içinde ki isteklerinin başka biri tarafından soruluyormuş gibi 
yapılıp kendi düşüncelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanan nefsin bir 
taktiğidir. T.B.  

---------  

 fakirde efendim kevni ve kesbi ilim yolu bize açılmış  

---------   



 118 

     Bahsedilen yol önüne gelen kimseye açılmaz aslında böyle bir yolda 
yoktur. Hemen bir yerlerden bir kapı açılacak ordan içeriye girilecek o 
yerden kişiye hemen bir yol açılacak orada bir sürü şeylere sahip 
olunacak gibi düşünceler ham hayaldir. T.B. 

---------  

kevni ve kesbi ilim     

---------   

kevni ve kesbi ilim    Aslında bu kelimelerden, kevn, “Hudus. Varlık, 
var olmak. Vücud, âlem, kâinat. Mevcudiyet.”  

     Bu âleme ait olan bilgilerdir. Ve ancak çalışarak elde edilir, kimseye 
hoop diye bir şey verilmez.  

     kesbi, ise o dahi KESB: 1. “Kazanma, kazanç, edinme. 2. Geçimi 
sağlama için kullanılan âlet veya iş.”  

     Bu yol durup dururken kimseye açılmaz, çalışmaya dayanır. Kulun 
çalışmaları ve didinmeleri neticesinde bazı hallerde çözemediği yerlerde 
Hakkın ikramı yardımı olur ancak şartı kendini zorlayarak çalışmaktır. 
(Nâçar kaldığın yerde Nâgâh açar ol perde) dendiği gibi olan sürelerin 
neticesinde bu iki kelimenin ifade ettikleri hükümler oluşabilir. Bir gece 
de ve gecenin kısacık süresinde görülen nefsi bir zuhurat ile kevni ve 
kesbi ilim’ ler öğrenilmez. T.B.  

---------   

     NOT= Zuhuratların üç türü vardır, onlardan biri tamamen nefsi hayali 
ve iblisi’dir. Hiç yorumlanmaz ve onlarla amel edilmez kişiyi yolundan 
saptırır, bazen dışından bakıldığında rahmani imiş gibi gözükür. Fakat 
içeriği tamamen ifsad edici ve bozguncu mahiyettedir. Bu zuhuratın 
tasnifi “Hayali mücerred” sınınıfına gimektedir ki “hakikati olmayan 
tam bir nefs ve tuzak” zuhuratıdır.   

     Diğer iki tür ise, onların birine “keşfi mücerred”  denir yani, “ayni 
ile vaki” görüldüğü gibi çıkanlardır.  

     Diğerine ise, “keşfi muhayyel” denir, yani bu zuhuratlar, “tabir 
gerektiren” zuhuratlardır. İşte gerçek bir yol ehlinin bu zuhuratları tabir 
edilmeye çalışılarak kendisine ihtiyacı olan hayat seyrinin düzenlemeleri 
yapılır. Ancak zuhurat yorumlarının belli bir kıyas ve ölçüsü yoktur. 
Büyük bir tecrübeye ve Cenâb-ı Hakk’ın o kişiye bu sahada verdiği ilme 
bağlıdır.  

     Her önüne gelen zuhurat yorumu yapamaz ve her zuhuratta yorum-
lanmaz. Zuhuratın değeri ve sahihliği, o zuhuratı gören kişinin yaşantı-
sının doğruluk ve ehli sünnet ve irfaniyyet üzere şayan bir kimse 
olmasına bağlıdır. T.B. 

---------    

(Cenabı allah bize bunu nida ile seslendi)  

--------- 
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     Bölümü şüphelidir. Bu kadar açık bir husus ancak (Rasûl Mûsâ) (a.s.) 
da vaki olur. T.B.  

---------      

     Bu bölüm gerçekmiş gibi kabul edilirse o kişi kendini Mûsâ (a.s.) 
yerine koymuş, gelen nidayı da Allah’ın kendinden gibi, Zâtından gelmiş 
kabul edeceğinden bu düşünce ve sahibi “küfrün ta kendisi” olur. 
Gerçekten Hakk muhafaza eylesin. T.B. 

---------   

bu zuhuratım rahmanimidir dedim.   

---------    

     Bu soru dahi onun gördüğü zuhurat hakkında kalbinin mutmain 
olmadığını açık olarak görtermektedir. T.B.  

---------   

Efendi babam ise fakire buyurdu ki  

---------   

     Buradaki ifade de de görüldüğü gibi bahsi geçen kişi kendi düşün-
düğü hayalini bizim tarafımızdan dasdik edilmesini istemesinin şuur altı 
hayalidir. T.B.  

---------   

(evladım zuhuratın rahmanidir usulü şerifi bitirmişsin)  

--------- 

     Bu bölümde çok güvenilir değildir, çünkü zahirde böyle bir hüküm 
olmaz. Benden dinlemen, benden değil belki hayalinden olabilir. usulü 
şerifi bitirmişsin) Çünkü bu yolda biten diye bir şey olmaz. Ayrıca 
usulü şeriften kasıt nedir?. Yol devam eder. Genelde her halde bu tür 
haller belki eski yaşam kalıntılarından kalmalar olabilir. T.B.   

---------   

ancak bundan sonra sana kevniyeti ve kesbiyeti daim kılacak 
okuman gereken son bi usul vardır bunu sana anlatacağım .  

---------   

     Böyle bir ifade bile olmaz. Yukarıda hem “usulü şerifi bitirmişsin” 
denmekte, hemde, “son bi usul vardır”  böyle bir şey olmaz, olsa Hakk 
ilmi sınırlandırılmış olur bu da mümkün değildir. Tamamen hayal 
mahsulüdür. T.B.  

---------   

Uyandığında bunu bana mutlaka bildir bu dersi sana tarif edece-
ğim buyurdular .  

---------   
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     Bu kısımda bir tuzaktır, Benim varlığımı göstererek bahsi geçen 
kişinin varlığında bu hayali oyunu oynamışlar. Oda kabullenmiş ve zâhire 
aktararak bize mail ile ulaştırıp büyük bir heyecanla bütün bu 
düzenlemeye tasdik beklemekte imiş. T.B.  

---------  
 
ikram ve izzet hükmün sahibindendir... 
Ellerinizden öperim daim sıhatin ve uzun yaşamınız olmasını niyaz 
ederim . 
Ab….  Ku…. Ka….   

 

---------    

 
Bu yol gerçeklik üzeredir ve çalışılarak elde edilir bir gecede verilen bir 
şeyle olmaz. Cenâb-ı Hakk yolunu hayal ve vehimden aydın eylesin. 
Selâmlar hoşça kal Efendi baban.   

-------------------   

     Te….. Ba… 29 Jan 2014   

     Bahsi geçen kişi hakkında yukarıda da belirtilen halleri ve gördüğü  
düzmece zuhuratından sonra kendisinden epey kaygıya düşmeye başla-
mıştım bu hususta kendisinden açık olarak halini bildirmesi için aşağıda 
ki mail-i gödermiş idim. T.B. 

-------------------    

     Hayırlı günler, Ab….  Ku…. Ka….  inşeallah iyisindir hamdolsun bizler 
de iyi sayılırız.   

     Şimdi sana bir şey soracağım açık söylersen iyi olur şu andaki gerçek 
halin zâhir bâtın nedir hangi haldesin? seni sıkan zorlayan içten ve dıştan 
bir şeyler varmı eski kalıntıların tesirleri devam ediyormu,  bir düşün ve 
bana bildir.  Selâmlar hoşça kal Efendi Baban.  

-------------------  

      Ab…. Ku…. Ka….   

     Ka…. Ab….  Ku…. Ka…. arzuhalidir... 

Güzelliklerin herdem ve daim süslediği ve dahi nice inci ve mercanları 
kendisinde barındıran,dilediğine dilediği kadar ikramda bulunan, ilmin ve 
hikmetin sahibine, biz fakirleri yegane bağlayan hükmün sahibine, arzu 
halimizin beyanıdır  
  
hayırlı sabahlar hayırlı günler efendim bugüne kadar yazamadım bilgi 
sayarımda arıza vardı ancak giderebildim  
buyurduğunuz gibi gerçek bir idrak ile hakikatlerin farkına varmayı ve 
neşesine ermeyi inşeallahu teala nasib olur deyip,nasihatleriniz 
dogrultusunda hareket edenlerden oluruz inşallah  
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ellerinizden öperim sıhhatli bereketli ömrünüzün devamını dilerim  . 
hayırlı günler  

-------------------    

     Ab….  Ku…. Ka…. hal beyanı 30 Jan 2014 

Güzelliklerin herdem ve daim süslediği ve dahi nice inci ve mercanları 
kendisinde barındıran,dilediğine dilediği kadar ikramda bulunan, ilmin ve 
hikmetin sahibine, biz fakirleri yegane bağlayan hükmün sahibine, arzu 
halimizin beyanıdır ...  

     hayırlı günler efendim ellerinizden öper muhabbetlerimi en derinden 
sunarım... 

bu fakir sorunuzdaki incelegi anlayamasa da anladığı kadarıyla halini arz 
eylemeği ve şimdiden eksik düşüncesinden ve beyanından dolyı 
bağışlanmayı bekleyerek hal beyanı sunma cesaretinde bulundu en 
şefkatlinin ve merhametlinin merhametine sıgınarak ...    

     efendim fakirin menevi olarak ne durumda oldugunu degerlendirmek 
ve anlamak bu fakirin anlayacagı ve keşfedecegi iş olmadı kanetindeyim 
ancak size yaşantımdan eksiksiz bahsederek vedahi nefsin her türlü 
vehminden uzaklaşarak inşşeallahu teala anlatmaya çalışacagım ...  

     Dünyalık para vs olan münabetimin beyanı... 

malumunuz oldugu üzere aktariye ve şifalı bitkilerle ugraşmaktayım 
burdan gelen gelirimin tamanı hizmete aktarıyorum ve mısafir hanemizin 
ve dergahın ihtiyaçlarını karşılıyorum bunun nedenide allahı ma ve 
peygamberime bu konuda zamanında söz verdigimdendir .malımı canımı 
herşeyimi allahımın yoluna tasadduk ettim allahım artık bu can sana 
kendi iradesi ile senin yolunda kullanılmayı ve her ne şartta olursa olsun 
sevk edileceği işi yapmaya şimdiden hür bir gönlün arzusuyla sana 
sunmuştur bütün alemler şahit olsun ki bu dilegimi ve arzumu allahıma 
sundum ,yarabbi bugun hür irademle bunu anladım kabul ettim ,yarın 
birgün olaki nefsim aklıma galebe çalmak istediğinde sen nefsime fırsat 
verme zira bu can senin yoluna adanmıştır kabul et yarabbi diye dua 
ettim onbeş sene once ,bazı zamanlar var ki cenabı allah fakirlerin 
idrakini ziyade açar ki olaki rahmeti anlamamız için bu fakirde ozaman 
ancak bu zamanda allahu tealanın rahmetinin ve bereketinin daim 
olmasi için yaratanından böle istek ve talebde bulundu bundan dolyıdır ki 
elimize olanlar allah'ımızındır ve allah yolunundur derim nefsime 
harcama yapmam ve bir lira bile bir köşe saklamam  eksiklerimizi 
allahım bagışlasın ...                     

     Günlük ve Haftalık Hizmetler için Çalışmalarımız... 

 Malumunuz oldugu üzere ka…… de hizmetin bekası ve iyi anlaşılması 
için toplumun kültürel ve pisikolojik yapısınıda göz önünde 
bulundurdugumdan dolyı sizede bahsettğim gibi hem dergahı şerifi 
hemde misafir hane  kurdum haftalık normal sohbetimizi dergahı şerifte 
yapmayı ,misafir hanede tevhid ilmiyle ilgilenen kardeşleri ve bireyleri 
oraya davet ederek özel bişekilde ilgilenip hiç bir şey yanlış 
anlaşılmaması için yakın alakayla anlatmak için bu şekilde yapıl ki 
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insanların haleti ruhiyesi ve pisikolojik durumları farklı farklı ka….. insanı 
zor bir millettir örfi geleneklerine çok baglı oldugundan en ufak 
durumdan çok farklı durumlara insanı götürür bunu yakinen bildigimden 
böle yaptım detayları size sözlü olarakta bildirmiştim malumunuz . 

 diger bir husuta bu sene hem dergahı şerif hemde misafir hane için 
toplam yirmibin teleye yakın masraf ayrılmış ve onbeşbin telede 
harcanmıştır şimdiden tüm giderleri ... 

     Ab… ku… ka… 'ın kişisel ve pisikolojik durumu ve şahsi düşüncelerinin 
beyanı... 

İbadetlerin ve zikirlerin idrake göre şekillendigini ve anlam kazandıgına 
ve manevi açılımların bu minval üzere olduguna inanıyorum .çünki allahu 
teala temiz ve paktır ancak allahımıza temizlenmiş ve paklanmış bir 
idrak ve şuurla vasıl olunacagına inanıyorum çün ki insan bir ciheti ile 
dünyaya sıkı sıkı bağlı iken diğer bir cihettende maneviyatada sıkı bir 
bagı vardır ,ancak manevi açılımın ve idrak fedakarlık ve sadakat ister 
temizlenme ve arınma ister ,bir fiilin ve hareketin işlenmesine ve 
istenmesine göre allahu tealanın  rahmet pınarı bu şekilde açıldıgına 
inanıyorum , 

     Ancak bununda yerterli olmadıgına birde en ehemliyetliside ve elzem 
olanı ise  meleklarin dahi bilmediği cenabı hakka yarabbi insanı niçin 
yaratıyorsunuz diye sordugu ve cenabı allah ın ben sizin bilmediginizi 
bilirim dediği işaret ettiği yaratılışın muhteşem hikmetine  ve akılların 
idrakten uzak oldugu ve yanlızca allahımızın dilediğine nasib eylediği ve 
açıkladıgı sırrı ilahiyeye vakıf  ettiği yeryüzünde bu ilahi neşenin ve 
hikmetin sahibi ancak bir beşeri irşatıyla gerçek insan olmasına ve 
kemale ermiş insan olmasına vesile olur .Biz fakirler ancak ibadet 
lerimizle aklımızı ruhaniyetimizi arındırmakla ancak kemalata erdirilmiş 
onanın gözünden dilinden elinden duruşundan bizlere süzülen ilahi lütüf 
ve ikramı anlamaya inşallahu teala yaklaştıgımızı düşünürüz çün ki 
herşey kendisinde nice güzelliği barındıranın hükmüne baglıdır ... 

     Diger bir hususta dostlarımızla ve çevremle olan diyalogumuzdur ki 
 fakir için söz söyleyenin durumunu cok dikkate alırım ve ehemmiyet 
gösteririm.çünki söz sahibinin yaşantısı ve çalışmaları ve pisikolojuk 
durumu sözüne deger verip vermemi saglar çün ki böle düşünmemi 
saglayan baya bir tercübem oldu .nedenini şöle sıralaya bilirim . 

     Allah ve rasulunun ve insanlık için hiç bir çalışma yapmamış sadece 
kitablardan okuduyla söz söleyen şunları nasıl bilebilir ki , 

sırf ilahi rıza için çabalayıp ta bu ugurda yorulmayı ve bundan gelen 
neşeyi huzuru nasıl bile bilir,  

malından  canından hiç bir fedakarlık etmeden bu durumun getirdiği 
haleti ruhiyeyi nerden bilebir , 

bir kardeşinin dünya ve ahiret derdi için kederlenmemisse uykusunu 
kaçırmamıssa ,bir ögrencinin içinde, bulundugu durumu çözmek için 
gerçekten  çaba harcamamıssa ,ilmi ögrenmek için çile çekmeyen 
sıkıntıları, gögüslemeyen bir gecesinde bile ızdırab duymamıssa bu 
insanın sözü ve durumu nasıl  yanımızda deger kazanabilir ki ,çün ki 
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gecesinde gündüzünde çaba harcayan ise fedakarlıgı bilir emeği bilir 
zahmetibilir hata karşısında hoşgörülü olmayı ve anlayışla yaklaşmayı 
bilir hiç bir şey yapmayana söz sölemek kolaydır çün ki kendini hiç bir 
şey yapmayarak riske etmemiş kazanacagı ve kaybedecegi yoktur 
sadece işin kelamında dır , bir araba dahi hiç arızası olmasa bile onunla 
uzun yolculuk yapıldıgında bakım ister tamir ister arızasının giderilmesini 
insanda böle degilmidir ,hakitatullah yolunda olanda böledegilmidir ,yeri 
gelir arıza yapar yeri gelir rot balans dagıtır yag yakar motor dagıtır ama 
usta onu tamir ederken göz önünde şunu bulundurur bu araba nerde ve 
nasıl bozuldu hangi amaçta bu hale geldi bu sorunun cevabı ona malum 
oldugunda arabayı öle bir tamir eder ki yenisinden saglam olur , 
beşeriyetinden kurtulmak insan ve insanı kamil olmak bazen hata 
yapmayı ve bunun sonuçlarının neler getirecegi ve ilerdeki duruşunda 
neler yapması gerektiğinin  yakinen anlamasına vesile olabir bir lutfu 
ilahidir ,bütün bunları göz önünde bulundurmam gerektiğine inarak hoş 
görülü olmamız gerektiginde hoş görü amma işin lafında olanlarada 
gerektiğinde haddini bildirmeyi görev bilmişimdir,ve bu konuda ahir 
kelam ise kimin ne dediği ne düşündüğü degil benim neye kime nasıl 
inandıgım ve nasıl bir çaba ve edebte oldugum önemlidir ... 

     Zuhuratlara ve manevi işaretlere bakış açım ve kişisel gelişimim 
hakkında ... 

fakir bugune kadar olan durumunu iki aşamada göz önünde bulundurur 
ve sürekli aklımda tutarım . 

birincisi yeryüzünde bulunuyorsak ve bu alemde cenabı allahı 
arzuluyorsak şu iki meseleyi dengelemek ve iyi anlamak . 

 birincisi bu dunyada beşer oldugumuz için bir beşeri ihtiyaçlanırını 
karşılamayı ögrenmesi kendini ve imkan dahilinde kullanmayı ögrenmesi 
cok önemlidir bu beyin ve gönul huzurunu getir  

ikincisi ise ilahi ilimlerin ve hikmetlerin saglam ve sahih kaynaktan 
ögrenilmesidir ki saglam ve sahih kaynagı bulmak için her türlü 
çalışmadan ve emekten çekinmeden her türlü fedakarlıgı göstererek 
ulaşılmasıdır .      

fedakarlık gösterilerek elde edilen bilgi ve yol ancak insanın aklını nefsini 
ve vicdanını kontrol etmeğe muktedirdir ,bu şekilde kişi tereddütsüz 
şeksiz şüpesiz her türlü bedeli ödemeğe ve gereken her türlü fedakarlığa 
hazır olsa gerek başka türlü olanlar ise dillerinde salihlerin sözü ellerinde 
salihlerin kitabı oldugu halde kalblerinde şüpe akıllarında ve nefislerinde 
benlik ve kibir kokusuyla dolaşanlar gibi olsa gerek diye düşünüyorum  

       fakir ise bügüne kadar bunlara inandıgım için rüyamda sade size 
gelinceye kadar rasullah sav efendimizden gelen söz ve emirlere 
boyun egdim ancak sizi tanıdıktan sonra sizin derlediginiz emek 
verdiginiz eserlerinizi dinleyerek anlamaya çalışmaktayım bu şekilde 
inşallahu teala eksiklerimi kusurlarımı ve yanlışlarımı gerçek manasıyla 
düzelte bilecegime ve sizin tavsiyelerinizle gerçek insan  olabilecegime 
inanıyorum çün ki cenabı rasullah sav efendimizin insanlıga getir miş 
oldugu ve hayatıyla tatbik ettiği yegane mücizesi kuranı kerimdi  
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o halde kuranı azimüşşanı anlamak ve izah etmek ve hayatında tatbik 
etmek makamıtı rasulu nebilik olsa gerek  buda her idrake ve her nefse 
nasib olmayacak bişeydir biz fakirlerde ancak yolunu kaybetmeden bu 
gerçekleri anlamanın derdine düşmenin bizi felaha ve kurtuluşa 
ermemize ve yolumuzu kaybetmeden devam edebilme imkanın da 
sadece bu olduguna şeksiz şüpesiz inanmamdır ,yoksa et ve kemik 
şeklinde görüne degil onun barındırğı hakikatlere gönül vermemizdendir 
... 

          ab… ku… ka… lutfederek haleti ruhiyesini sordunuz manevi halini 
sordunuz ancak bu konuda nice eksik kelimelerle belki gerekli belki 
gereksiz söz sarf ettim ancak şuda bir gerçek varsa şunu yapa bildim 
diye bileceğim inşallahu teala ilim ve hikmette saglam ve sahih yaşayan 
bir  sahih kaynaga  ulaştıgımın farkında olmamdır ,bundan başka bir 
artım ve faziletim olmadıgının farkında olmamdır... 

                      

elleriniz öperim hayırlı günler...  

-------------------       

     Te….. Ba….  31 Jan 2014  

     NOT= Yukarıda belirtilen hususların içinde bazı doğrular olmakla 
birlikte bir çoğu da yalanlar üzerine söylenmiş sözler idi ancak o zaman 
bunları belirtmedim ve kendinden bunları bir söz ve vesika olarak kabul 
ettim belki daha sonra yalan söylediği şeyleri söylediği gibi doğru olarak 
uygular ümidim vardı çünkü bunlar bana verilmiş bir sözlü vesika idi. O 
yüzden “halini güzel belirtmişsin” ifadesini kullandım. T.B. 

-------------------  

     Hayırlı günler Ab… ku… ku…  oğlum halini güzel belirtmişsin, aynı 
zamanda bahsettiklerin senin hayat düsturun ve de imzanı attığın ve 
sözünü verdiğin bundan sonraki hayatını bu hükümler ile geçireceğinin 
bizde olan belgesidir. Bunları hiç unutma ve hangi yönden gelirse gelsin 
bunla-rın dışında hiç bir hayat tarzına dönmiyeceğinin vesikası olarak 
kabul ediyorum.   

  Şimdi bundan sonraki hayatında uyman lâzım gelen konuları bir tavsiye 
niteliğinde belirtiyorum. Bunlar nereden çıktı dersen daha henüz 
üzerinde eski hayatından kalma bazı kalıntıların olduğu anlaşılıyorda 
belki o yüzdendir.  

     Eğer behsedeceğim konular yok ise zaten sorun yoktur eğer var ise 
onları düzeltmeye çalışmamız zaten bizim işimizdir bu bir eğitim 
meselesidir. ve bu sahada  alınganlık olmaz. Aşağıda ki hususları 
gerçekten açık kalplilik ile cevaplamanı istiyorum.  

-------------------  

   (1) Herhangi bir hadise karşısında ve zorda kaldığın zaman (aslı 
olmayan bir söz/yani yalan) söyleme eğilimin oluyormu.?  
   (2) Beş vakit namazını herhangi bir mazeret yok iken 
terkedebiliyormusun.?  
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   (3) Herhangi bir hasta tedavisinde rayiç fiyatın üstünde bir ücret taleb 
ediyormusun.?  
   (4) Hasta tedavilerinde üç harflilerden yardım istiyormusun.?  
   (5) Bahsedilen üç harflileri tamamen terkettinmi.? 
   (6) Halen daha sana musallat oluyorlarmı.?  
   (7) Hizmet için borç para alıp geri ödemediğin oldumu.?  

-------------------   

      Bütün bunları açık yüreklilik ile cevaplamanı istiyorum eğer bu 
çalışmalarda maddeten zorlanıyor isen bazılarını uygun zamanlarında 
bırakabilirsin.  

     Cenâb-ı Hakk dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar nasib etsin 
inşeallah selâmlar hoşça kal Efendi Baban. 

-------------------  

     NOT= Yukarıda belirtilen (7) halin hepsi kendisinde vardı ve devam 
ettiriyordu, bırakması ve tövbe etmesi için son ikazımızdı ama verdiği 
cevap yazısında bunların hiç birinden vaz geçemeyeceği açık olarak belli 
oluyordu,  bu hadiseden sonra, manen kendisine geçici ve deneme 
mahiyetinde verilen her şey geri alındı ve bizimle hiçbir bağı ve ilgisi 
kalmadı.  Cevap olarak aşağıdaki mail geldi. T.B.  

-------------------  

     Ab….  Ku…. Ka….  ın hal beyanı 2 

 hayırlı günler efendim   

sordugunuz ve açıklamamı isteğiniz mevzulara verecegim tek bir 
cevabım vardır ,halimi veniyetimi bilen allahıma her şey ayan dır, 

ancak efendim son mesajınız su soruyu sorma cesaretinde bulunmamı 
gerektirdi kalbiniz bana benim bilmediğim nedenlerden dolayı kırılıdı ise 
vede bu fakirin hizmete devam etmemesi gerektiği kanati uyandı ise 
bunu nezaketen demek istemiyorsanız bunuda açık bir çekilde demenizi 
beklerim gücenmem kırılmam incinmem bazen gerektiğinde dahi 
hizmete son vermek en büyük hizmettir,çünki kangıren olmuşssa bir 
mafsal onu kesmek vucudun sıhati için yapılması gereken en büyük 
işlem olur egerki bizide bu durumda görüyorsanız her hükmünüze 
razıyım  

          ellerinizden öperim en derin muhabbetlerimi sunarım ... 

-------------------  

     Te….. Ba…. 3 Feb 2014                 

     Hayırlı günler, Ab….  Ku…. Ka….  senden fikir yürütmeni değil 
aşağıdaki soruları gerçekten mertçe açık yüreklilikle cevaplamanı 
istemiştim. Eğer cevaplamanda bir sakınca varsa bunlar beni 
ilgelendirmiyor dersin biter gider. Selâmlar hoşça kal Efendi Baban.   

sordugunuz ve açıklamamı isteğiniz mevzulara verecegim tek bir 
cevabım vardır ,halimi veniyetimi bilen allahıma her şey ayan dır, 
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Eğer vereceğin gerçek cevabın gene bu ise zaten mesele yoktur.  

-------------------   

     NOT= Böylece bahsi geçen kişiyle her şeyimiz sona ermiş oldu. 
Aşağıdaki yazılarda, başkalarına verdiği zararları ve konuşmaları ile 
fiillerinin ne kadar bir birine zıt ve ne kadar yalancı, ayrıca iftiracı da 
olduğu  şahitleri ile daha iyi anlaşılmaktadır.  

     Bütün bunları bu kadar güzel saklayarak kendini tam bir dürüstlük 
sembolü, din ve peygamber hayranı ve sevgilisi olarak göstermesi 
gerçekten her kesin böyle sinsi bir oyunu oynaması kolay değildir.  

     İşte bizimde insanların sözlerine inanarak onları senet bilerek her 
kese yardımcı olmaya çalışma gayreti içinde olmamızdan dolayı bu 
kişiyede iyi niyetimizle yardım etmeye çalışmamız, bizim yanılmamıza ve 
bu kadar zamanımızın boşa gitmesine sebeb olmuştur. Ancak kimseden 
bir Hakk talebimiz yoktur. Sağlık olsun der geçeriz.  

     Hakk’tan hayırlısı vardır onun da bir hikmeti.  

     Derlerya! “kendi kendine ettiğin Âdem bir araya gelse edemez âlem”. 
T.B.   

-------------------  
     NOT= Bu bölümde bahsi geçen kişi hakkında gelen yazılara 
geçelim. T.B.  
 
-------------------   
     Bahsi geçen kişi, kendinin birçok bitlisel tedavi de ve el tedavilerinde, 
sülük hacamat gibi bazı diğer tedavilerde aileden gelen bir tedavi 
sistemleri olduğunu ve bu sahada çok başarılı olduğunu dile getiriyor idi. 
Bu kadar hizmetlerinin masraflarını nasıl karşıladığını sorduğumda 
bunlardan bahsediyordu ve iyi paralar aldığını söylüyor bende kendi 
kendime olabilir, diyordum.   

     İşte bu anlattıklarına güvenerek bu işlere kabiliyeti olan, çok yakınım 
birini bahsi geçen kişinin yanına gönderip ondan eğitim almasını istemiş 
idim, kendisi bunu kabul etti ve anlaşılan tarihte yakınım onun yanına 
gitti. Ancak başına gelmedik kalmamış, bana başından geçenleri ben 
üzülmeyeyim diye anlatmamış. Daha sonra ben sorunca başından 
geçenleri ve orada karşılaştığı sıkıntılarını yazarak bana gönderdi bende 
diğer gelen yazılarla birlikte onlarıda buraya aktardım aşağıda kayıtlıdır. 
Te. Ba.  

-------------------  

     Fa…. Ar…. Soru  20 Feb 2014 

     Merhaba Efendi babam ufak bir sorum daha olacak. Konu Hak olunca 
kelimelere sığdırmak ve somutlaştırmak çok zor oluyor. Kötü 
tanımlamam dan ötürü kusuruma bakmayın. Özür dilerim...  

     Alemi siccinimizle tüm alemlerin öncesi ve varlık nedeni alemi illiyyini 
fark edip idrak ettikten sonra, içeridekinin de ve kapıya vuranın da ben 
olduğunu idrak edip kabullenip (nefsini bilen Rabbını bilir. Nefsimizi 
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bileceğiz ki İlahi benliğimizi idrak edelim, nefsi dünyalık benliğimizi 
ondan ayıralım. Ve dünyalık hüküm gözlüğümüzü atıp ahiretimizi de 
burada yaşayalım.  

     Dünyamızı hem zahir olarak dünya, batın olarak ta ahiretimizi burada 
yaşamaya başlayalım) insanın enfusisiyle yaşamaya başlaması sekr ile 
vecdini oluşturması ve gerçek olan ilahi benliğini fark edip kabul edip 
onaylaması, her şeyin özünü ve hakkını görmesi, Allah'ı c.c. tesbih 
etmesi yerini bilip küstahlık şımarıklık yapmadan şirk koşmadan, 
mevkisini hak ile birlikte kalbine gelen ilham ile onaylayarak Hz. Musa 
a.s.'ın asası gibi tahta bedenlerimizi yılan gibi canlandırıp haktan gelen 
her şeyi hazm etmemiz ve bununda değerini her zaman bilip asamızı 
elimizde tutmamız, üzerinde ki canlı kanlı yaşayan bedenini bile 
maddeden öte görmemek ve bizimle şereflendiğini hissetmek, kendisini 
haktan başka bir şey görmemek, her şeyde kendini görüp ben hakkım 
demek, peygamber efendimize s.a.s şahitliğin yanında 28 
peygamberinde şahitliğini de yapmak her birini yaşayıp hissetmek, 
Hakikati Muhammediy olduktan sonra her şeyin kendisi içinde zuhur 
edilmesini bilmek ve onun kendisiyle değer bulup şereflendiğini görmek 
insanı kamilin gereğidir değil mi? Efendi babacım. 

     Tevhidi sıfata kadar her şeyi haktan görüp onaylamak. Tevhidi zatta 
insanın kendi yerini bilip kabul etmesi, yükselmesi için alçak gönüllülüğü 
bırakıp acizliği bir kenara atması, ciddi ve emin bir şekilde Hak yolunda 
ilerlemeye bakması. İnsanı kamilde de tevhidi zatı maddeye sıkıştırıp 
(hiç bir yere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım.), mana alemini 
maddede yaşayabilmesi, dışarıdan madde yaşıyormuş gibi gözükmesi, 
hem zahirini hem batınını gereği gibi aynı anda yaşaması da insanı 
kamildir değil mi ? Efendi babacım. 

     Geçen akşam an…. rüyasında beni görmüş. Yanımda bir köpek 
oturuyormuş ne beni ısırıyor nede sözümden dışarı çıkıyormuş. Uslu uslu 
yanımda duruyormuş amcacım.  

     Geçen akşamda ben sohbete gelmeden sizi rüyamda gördüm tam 
hatırımda kalmadı ne yaptığımız ama sizi gördüm. Bu akşamda rüyamda 
fil gördüm yanımdakilere saldırdı bende onların yanındaydım ama bana 
hiç bir şey yapmadı. Sanki bana bilerek zarar vermedi. Benim içimdeki 
iyi niyeti hissetti. Birde kuyumcudan altın çaldım. Hemde çok kolay 
çaldım amcacım yanımdaki arkadaşlara göre.. 

     Tekrar anlatım bozukluğundan ötürü özür dilerim Efendi babacım. 
Lisede sayısal okuyup 6 sene fakültede hızlı latince ders görmek yazı 
dilimi bozdu. Zamanla iyileştireceğim inşeallah. 

     Unutmadan ilgilendiğim kitapları da bildireyim size. Dükkanda Şifa-i 
şerif, sohbetlerde Mesnevi şerif evde de elimden geldiğince size 
getirdiğim İnsan-ı kamil kitabınızı okumaya, manalarında gezinmeye 
çalışıyorum efendi babacım haberiniz olsun. Duanızı üzerimizden eksik 
etmeyin. Hadsizlik veya sürçü lisan ettiysem affedin. Ellerinizden öperim. 
Hürmetler... 

-------------------   
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     Te…. Ba….   

     Hayırlı günler Fa… oğlum. Yazıların oldukça isabetli olmuş ancak 
bunlar senin için oldukça ağır mevzular ama olsun yavaş yavaş 
anlamaya çalışırsın. Zuhuratlarında güzel ancak gödüğün hayvanları 
öldürmeye bak günah olmaz korkma. Çünkü onlar hayal varlıklardır. 
Kitapları gene vakit buldukça okumaya bak, ancak işinide ihmal etme 
onun üzerinde de bilgi ve tecrübelerini de geliştirmeye bak. Bu husus 
şimdi senin için en mühim meseledir. İstikbalini kurtarmak için 
zamanının daha çoğunu o yöne aktarırsan daha iyi olur. Cenâb-ı Hakk 
dünya ve ahret bütün işlerinde kolaylıklar nasib etsin inşeallah. 

    Şimdi sana iki özel mevzu bunlardan biri "Ab… Ku..Ka…"ın bütün kayıt 
ve görüntülerini sil. ikincisi yanında kaldığın diğer kişiye eğer sorabilirsen 
"Ab… Ku.. Ka…" hakkında biraz bilgi iste, veya orada tanıdığın bir 
arkadaşın olduğunundan bahsediyordun ondan da biraz bilgi 
isteyebilirsen iste bende başka kanallardan da onun hakkında bilgi 
araştıyorum. Kendisine, kendisi hakkında  bazı sorular sordum 
cevaplayamadı. Cevap göndermesini biraz daha bekliyorum. Daha sonra 
kendisi hakkında bir karar vereceğim. Bunlar aramızda kalsın gerekirse 
daha sonra gereken yerlere açıklarız.  Araştırmalardan cevap alabilirsen 
bildirirsin.   
  
   Hadi bakalım işlerin kolay, yolun açık olsun. Evdekilere sana herkese 
selâmlar. Hoşça kal Efendi Baban.  

-------------------  

     Fa…. Ar…  21 Feb 2014 

     Merhaba Efendi baba.   

     Ka….'de eğitim aldığım ve bana yardım eden kişi Ah…. Ek…. Ah…. 
abinin üzerimde çok hakkı var. Bana çok şey öğretti Allah razı olsun. 
Hacamat, sülük ve biyoenerji de manevi destur verdi. Ben bunu herkese 
söylemem se…..im dedi. Somuncu babanın 13. kuşaktan torunuyum 
dedi. Ne kadar doğrudur bilemem. Gözümü açtı şifayı haktan iste dedi. 
Kendisinin masaj okulu var, aktar dükkanı var, aynı anda aktar 
dükkanında da bu bahsettiğim tedavileri yapıyor.  

     Ben Ka…. de  Ab….  Ku…. Ka…. yanından kendimi zor attığım gün 
ümitsiz boynu bükük direk Ah… abinin yanına gittim. Çünkü bana 
sertifika parasını hemen verme Ah…. beni bekler Ah…. çok iyi 
arkadaşımdır dedi. Bu arada bana dışarı gitmek için izin vermiyordu. 
Benim içime sıkıntı verdirip beni çıldırtmaya çalıştı ve yanındaki 
çocuklarında bakış açılarını etkileyecem diye gitmeme izin vermiyordu. 

     Benim içim rahat etmedi onu da dinlemedim kendimi dışarıya zor 
attım ve Ah…. abiye paramı vermeye gittim. Ben sadece para 
verecektim. Ooo gel bakalım Fa…. ben senin mizacının zaten farklı 
olduğunu onunla yapamayacağını seni ilk gördüğümde kendime 
söylemiştim dedi.  

     Ab….  Ku…. Ka…. görüşürüz ama kesinlikle ciddiye almam dedi. 
birkaç yağ ot aldırır dükkandan ama onunda bir limiti var tabi ki ot yağ 
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alır sonra getirir parasını dedi.  hatta onu ilk tanıdığımda telefon 
numarasını kaydederken bak ne diye kaydettim dedi telefonunu çıkardı. 

     “Sahte hoca” diye kayıt etmiş. sonra bir baktım ki Ab….  Ku…. 
Ka….'ın bana kendi için anlattığı her şeyi Ah… abinin sahip olduğu ve 
yeteklerini anlatmış. Ah….. abinin yabancı dili var, Ah…. abi fıtık tedavisi 
yapıyor, Ah.. abinin masaj okulu var, Ah… abi gerçek aktar vb. sonra 
Ah… abi bana dedi ki bu adama nasıl oldu da Te… Ba.. reh….. verdi.  

     Veya onu nasıl kandırdı. Te…Ba… adını lekeliyor. Bende yabancı bir 
yerde imişler çok kısa zaman da olmuş abicim dedim. Ve Ah.. abi Ab….  
Ku…. Ka…. için bana dedi ki!   

     Cumaya gitmez, namaz kılmaz, milleti kandırır, cincilik yapar, 
müşterilerinden 30,00 tl 50,00 tl ister. Her şeye safran yağı, 
zamk vb. şeyler kullanır.  

     Benimle sa… amcamın arasını da açtı aç gözlülüğü yüzünden 
gidecekleri sabahta beni uyandırtmadı Babacım. O gece uyutmadı beni. 
Sonra ben arkadaşımın evine gidince beni sıkıntılar sardı. Bende Allah'a 
sığındım halimi Allah'a emanet ettim. sonra dedim ki. Ya Rabbim 
sınavımda bu sıkıntıları çekmekte varsa ben hazırım senin kapına 
sığındım kahrında hoş gelir bana dedim o sıkıntıdan daralmadan acıdan 
bile hoşnut olmaya ve bana dokunmamaya başladı.  

     Ayetel kürsilerimi okudum, felak nasları okudum, Efendimize 
salavatlar getirdim, Allah dostlarına yardım çağrısında bulundum, 
kelime-i tevhid çektim. Şifa-i şerif okudum o sıralar da bana mülk suresi 
ve haşr suresi açıldı efendi babacım. Bir baktım uyumuşum hiç bir sıkıntı 
çekmedim ama ateş filan sarmıştı beni aslında. Ertesi sabah bir 
öğrendim Ab….  Ku…. Ka…. masaj sınavına gelemedi yatak döşek hasta 
olmuş. Bende ki sıkıntılar ona geri dönmüş ve vurmuş efendi babacım. 

     Daha aklıma geldikçe anlatırım. Ama çok terbiyesizlikleri oldu. Sizin 
reh….. verdiğiniz kişiler hakkında ileri geri konuştu. Yok efendi babayı 
yedirtmem, ben onları efendi babadan uzaklaştırdım, efendi babayı 
korudum gibi onlar şöyle böyle insanlar gibi. Efendi babada benim nasıl 
biri olduğumu bilir, özelliklerimi bilir, kendini över gibi. 

     Babacım evvela işlerime bakıyorum araştırıyorum ama elimde 
olmuyor. kendimi sıkıştırmadan manevi ilimleri de okuyorum dünyevi 
işlerimden geri kalmamak suretiyle... Ellerinizden öperim annemede çok 
çok selamlar. hürmetler... 

-------------------    

     NOT= Aşağıdaki tarihlerde fasebuuk ta bazı resimler ve Terzi Baba 
Anadolu Uşşakileri diye bir şeyler gözükmeye başladı, bizde bunu merak 
ederek ne olduğunu araştırması için Ce…. Kızımızdan rica etmiştik. O da 
bahsedilen adrese girip o kişiyi bulup kendisinden bunların ne olduğunu 
sordu, yazılı konuşmalar aşağıdadır. Ve neticede yukarıdan beri bahsi 
geçen Ab….  Ku…. Ka…. olduğu anlaşıldı. T.B.  

------------------- 
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Ce….  17.01.2015   

Kime: Necdet Ardıç 

Hayırlı günler dilerim Efendi babacığım, 

Dün akşamki yazışma metnini aşağıda gönderiyorum. 

Sizin ve annemin ellerinizden hürmetle öperim. 

     Ce….  

-------------------   

 

16/01/2015  

Ce…… 

hayırlı aksamlar,  Ab….  Ku…. Ka…. bey misiniz siz? 

-------------------  

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  

ve aleyküm selam hayırlı akşamlar evet buyrun 

nasıl yardımcı olabilirim  

-------------------  

16/01/2015  

Ce…… 

terzibabamın emri: terzibabamın resimleri silinsin, terzibabamla ilgili 
aldığınız bütün emanetler bir kutuya konulsun kapatılsın, biri gelip 
alacak, sizinle hiçbir ilgisi kalmamış, rehberliğini de çoktan geri aldı, 
işlem yapmayın, anadolu uşşakileri profilinizi kapatın, babamdaki sizin 
emanetlerinizi de size getircekler 

-------------------  

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  

kusura bakmayında bişe sorabılırmıyım size 

-------------------  

16/01/2015  

Ce……   

Evet   

-------------------  

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  
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size bu bilgi ne zaman solendı  

-------------------   

16/01/2015  

     Ce….. 

Şuanda   

------------------ 

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  

biraz oncemi   

------------------- 

 

16/01/2015  

Ce…..  

Evet  

-------------------  

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  

sayfalar kapandı zaten de 

ben saglık sorunları yaşadıgımdan 

haberim yok bir cok mevzudan 

neyse 

gerekenı yaparız 

-------------------   

16/01/2015  

Ce…. 

açık olduğu için dışardan görülüyor   

-------------------   

16/01/2015  

Ab….  Ku…. Ka….  

yapılacaktır inş 

neyse 

ben kendilerine bizzat yazıb 

adresi alırım 

biraz 
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sonrada yazarım netten  

------------------- 

16/01/2015 22:28 

Ce…..   

tamam terzibabamın ne kadar kitabı varsa emanetleri 
gönderecekmişsiniz  

-------------------   

16/01/2015 22:31 

Ab….  Ku…. Ka….  

kıtabları dagittim sevgili kardeşim 

nasıl toplayım herkesten  

-------------------  

16/01/2015 22:33 

Ce….. 

Kalanları gönderirsiniz  

-------------------  

16/01/2015 22:39 

Ab….  Ku…. Ka….  

ablam benim verdiğim hediyeler alınmak için verilmedi 

efendi babamındır 

bizde olanlarıda iradesi neyi buyurmussa gereknı yapacagım dır 
inşeallah kendisinede bizzat yazdım inşeallah cevabını bekliyorum 
efendi babamın 

-------------------   

16/01/2015 22:46 

Ce……   

ondaki hediyeler size verilecek, sizdekileri de alacaklarmış 

-------------------   

16/01/2015 22:47 

Ab….  Ku…. Ka….  

sayın hanım efendi efendi babama yazdım zati alilerinden cevabın 
gelmesini bekliyorum ona göre amel edecegim selam ve dua ile hayırlı 
akşamlar ...  

-------------------    

   Ab….  Ku…. Ka…. 
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   Eylemler  

   16.01.2015 

   Kime: terzibaba13@hotmail.com 

hayırlı akşamlar efendim evvele sıhatinizin iyi olmasını cenabı allahtan 
niyaz ederim daim sıhatta ve afiyette olursunuz inşeallah biraz evvel bi 
kardeşimiz emanetlerinizi istediğini iletti bana sizede bizzat sorayım 
dedim ona göre amel edeyim bi yanlışlık olmasın diye bana ulaşan haber 
dogru ise başım üstüne dedir hükmünü daim afiyet üzere olun inşeallah 
saygı ve selamlarla kalın ...   

-------------------     

    Ab….  Ku…. Ka…. 

    17.01.2015 

   

    kime: necdet ardıç 

rahman ve rahim allahın adıyla  

bugune kadar konuşmak istemedim zamanla hakkın açıga çıkacagına 
inanarak ancak gördüm kü susmakla olmuyor ,çünkü hakkımda içeriyi 
bilenmeyen dedi kodular beni zul duruma düşürdüğünden bu mektubu 
yazmam üzerime vecibe oldugundan yazıyorum  

bizim derneğe biri arsa bagışlamak istedi bizde uygun gördük üzerine 
hem dergah hemde yurt yaptıralım dedik elimde olanları her şeyi 
satmaya ve bir yerde toparlamaya karar verdim cematimizden olan öm… 
diye kardeşimiz de ufak bir arsamız vardı üzerinde evi olan o almak 
istedi tamam dedik aramızda güven senedi imzaladık üzerinede tarih 
atmamıştım çünkü alınan verinen para hesaplanmamıştı ben ozaman 
altmışbin tele yazdım senede güveniyordum onlara sonra hesaplaşırız 
dedik çünkü bana verecekleri seksenbin tele idi ,sonra öm.. efendinin 
karsı kocasından boşanmak istediğini ve yanlız yaşamak istediğini  vede 
bizim yanımızda kalmak istediğini söledi ben buna karşı cıktım ozaman 
aramız açıldı bu sefer aynı zaman da hocalıkta yaptıgından herkese beni 
kötülemeye başladı işin gerçegini kimseye sölemedi tarih atmadıgım 
geçmiş tarih attılar vede normalde alınan para kırkbeşbin tele iken haciz 
getirtilip otuzbinliralık mercedes vito arabımı on iki veya onbeşbin teleye 
hacizden sattırdılar vede benide halka paramızı dolandırdı sahtekar diye 
ilan ettiler bu olaylara canlı şahitleri vede olayların içyüzünü bilenler 
burda hayattalar şimdi bu insanlar hem fazla parayla hemde evrakta 
sahtecilik yapıp zamanından once hacız getirtip beni madur ettiler 
halbuki odemem demedim hatta notere gittim olanı kabul ettim neyse 
bu şahısların babaları ka…..de tanınan kişi oldugundan herkese ve 
herkese kendi ayıplarını bastırmak için vede bu aileyle ilğili bir cok çirkin 
sırlarına vakıf oldugumdan baskın basanın hesabı karalama politikası 
başlatıldı olayın özü bu .ancak yazmadım neler neler şahitsiz bir iş 
yapmadım bugune kadar  
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diger bir mevzuda yiğeniniz geldiğinde ben ona kızdım çünkü bazı 
konularda bazı sınırları aşmıştı yaşanan olayların tanıklarıda  

 burda birebir burdalar bir odaya kapanıyordu gençlere olsun bana olsun 
terzi baba biraz once sana sunu dedi gençlere sunu dedi şole yapın böle 
yapın benimle manen görüşüyor deyip  bizi yönetmeye kaltı size olan 
edebimden sustum bişey demedim  acaba fa…. bu yaptıklarınıdanda 
bahsettimi bilmem  zaten yeğeniniz fa… gittikten sonra  muhabbet 
sogukluk girdi buda ayrı bir mevzu  

diğer bir mevzu ha… yu… geldi buraya bir cok derdini hallettim bir cok 
sıkıntısını hallettim hatta bir cok zuhuratta gördü biz ha… yu… derdini 
çözüyoruz ha…. Yu… bunları sen nasıl yaptın nasıl yapabildin açık 
aramaya başladı olan işi allahu tealanın rahmetinden degilde işi farklı 
ucralara dayandırdı  

burda olayları aklı selim biri görsün diye ve…. kardeşi çok fazla aradım 
abim gel bi görüşelim bi hal ahval edelim durumuzdan haberdar ol bizi 
yakınen tanı diye kaç kere aradım kendisine sorulunca zaten söleyecektir 
aradıgımı  

neyse kısaca olayların ucundan ancak bukadarına degindim oysaki ben 
sizin gelmenizi burdaki insanlarla diz dize oturmanızı vede olayları birinci 
agızdan dinlemenizi istemiştim bu konuda da ha…. abiyede dedim 
anlattım uygunu budur diye acı bir talihtir ki  

sizinle bu mevzuları konuştuktan sonra saglık sorunları yaşadım bir 
seneye yakın kalp ameliyatı ve sorunları yaşadım 2 kere kalp kirizi ve 
ameliyatı oldum şimdi acaba olayların iç yüzünü bilmeden sadece beni 
dış görüntüsüyle suçlayan ve kötü ilan eden kişiler acaba  

benim burda ne sıkıntılar çektiğimi ne acılara katlandıgımı    vede ne 
pahasına olursa olsun davamdan vazgeçmeden mücadele ettiğimi vede 
yarın  bunun hesabını düşünmezlermi allah aşkına biri günaha davet 
ediyor vede sen bunu kabul etmiyorsun seni sahtekar ilan ediyor 
insanlar üzerindeki nufusunu kullanıyor vede ama gel gör ki bana şahitlik 
eden ve edecekler kabul edilmeden sahtekar düzenbaz dolandırıcı olarak 
görülüyorum siz dahi iftiraya ugramadınız mı efendim insanların işlerine 
gelmediğinde bir cok ithama kalmadınız mı çekemeyenlerınız fırsatınızı 
bekleyenler sizi üzmedimi bunlar olmuştur olmaya devam edecektirde 
peki ben bunun gibi olaylara gerçekten maruz kalmıssam hakkım gasp 
edilmisse vede hizmetimizi kıskananlar bire beş ekleyip anlatmıslarsa 
ozaman ab… ku…ka… dan mesuliyet gitmiştir  elbette hak divanın da bu 
fakirinde hakkını biri savunur .... 

peki ya bu anlattıklarım dogruysa efendim gerçekten işin özü buysa 
susan edebinden susmussa ozaman mesuliyet Ab….  Ku…. Ka….  
omuzundan kalmış olur vesselam   

-------------------   

17.01.2015.  

ikinci mevzuyuda lalp kirizi geçirdim 7 aydır sıhhat sorunları yaşadım 
daha 1 aydır düzelmeye başadım bundan dolayuda irtibatta  
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geçemedim bu konuyuda belirteyim yoksa konuşmadığımdan değil.  

17.01.2015.    

Tekraren hayırlar olsun allahu Teala gizli ve açık olan her şeyi bilendir şu 
bir gerçektirki sizi yanlış bilgilendirmişler bu konuda kalbim gayet 
ferahtır ben sizin güveninize asla ihanet etmedim bu   

-------------------   

     NOT= dosyanın tamamı okunduktan sonra, bahsi geçen şahsın 
kendini savunmak için yazdığı yazıların dahi hepsinin yalan ve sahte 
olduğu şahitleriyle bilinmiş olacaktır. T.B.  

-------------------     

     Te….. Ba…… 

     Hayırlı akşamlar  Ab….  Ku…. Ka…. 

     Yapılacak olanlar şunlardır. Ay sonuna doğru sana biri bizdeki senin 
getirmiş olduğun emanetlerini sana getirecek, Bizim verdiğimiz yazılı ve 
madde olarak ne kadar emanetimiz varsa o gelecek arkadaşa iade 
edersin, bunların içinde vekâlet yazısı ve diğerleri ve elinde kalan varsa 
bize ait kitapları verirsin sakın ha bunlardan foto kopi çektirip kendinde 
bırakmayasın. Diğer taraftan bize ait resimlerin hepsini silip imha 
edeceksin video çekimleri  onları da silip imha edeceksin ve siten den 
uşşaki ismini kaldıracaksın. Çünkü bunlar seni ilgilendirmiyor. Bana 
sormadan benimle ilgili resimleri izin almadan nasıl açığa koyabilirsin, bu 
zaten büyük suçtur.   

     Senin durumunun artık bizimle hiç bir ilgisi yoktur. Daha evvel 
sorulan sorulara cevap verilmediğinden güvenilirliğin kalmamıştır bu işi 
yüretemiyeceğin kanaatı hasıl olmuştur. Bu yüzden sakın ha bizim 
ismimizi yolumuzu ve her ne suretle olursa olsun Terzi Baba ünvanını 
kulanmayacaksın. Kendin kendi halinde ne istersen yapabilirsin ona ben 
karışmam.  

     Ancak bundan sonra benimle ismimle ve üşşaki ismiyle bir tasarrufta 
bulunursan resmi makamlarda dava açabilirim. O yüzden sonra daha zor 
duruma düşmemen için hatırlatmış olayım.  

     Sana çok güvenmiştim beni hayal sükutuna uğrattın hapiste neden 
yattığını da biliyorum hakkında hiç iyi şeyler bilgi olarak gelmedi, bütün 
bunları neden yaptın anlayamadım ama mes'uliyeti senin üzerinedir.  

    Tekrar ederek söyleyeyim Yardımcı rehberliğin kaldırılmıştır sakın ha 
bu durumu kullanayım da etrafıma adam toplayım deme bu işe 
kalkışma. Sana tavsiyem olsun.   

     Bunları daha evvel yazacaktım ancak kendini düzeltmen için sana 
tanınan bir müddet/süre vardı o sürede sona ermiş ve vakti gelmiş 
olduğundan bunları sana bildirmiş oldum. Bizden ayrı yolun açık olsun.         
T.B.  

------------------    
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     Fa….  

     Hayırlı günler fa…. oğlum. Aşağıdaki yazı daha başka mevzularla 
birlikte bir bölümüde senin hakkında olarak Ab….  Ku…. Ka…. 'tan geldi 
seninle ve diğer ilgili kişilerle olan bölümünü gönderiyorum, yazının 
tamamı dosyasında olacaktır sonra oradan hepsini okursun. Seninle ilgili 
olan bölümü oku ve cevaplarını bana ilk vakit bulduğunda gönderirsin. 
Selâmlar hoşça kal Efendi Baban. 
-------------------    
 
diger bir mevzuda yakınınız geldiğinde ben ona kızdım çünkü 
bazı konularda bazı sınırları aşmıştı yaşanan olayların 
tanıklarıda burda birebir burdalar bir odaya kapanıyordu 
gençlere olsun bana olsun terzi baba biraz once sana sunu dedi 
gençlere sunu dedi şole yapın böle yapın benimle manen 
görüşüyor deyip  bizi yönetmeye kaltı size olan edebimden 
sustum bişey demedim  acaba fa… bu yaptıklarınıdanda 
bahsettimi bilmem  zaten yakınınız fa…. gittikten sonra 
 muhabbet sogukluk girdi buda ayrı bir mevzu  
------------------- 
diğer bir mevzu ha.. yu… geldi burya bir cok derdini hallettim bir 
cok sıkıntısını hallettim hatta bir cok zuhuratta gördü biz ha… 
yu… derdini çözüyoruz ha… yu…. bunları sen nasıl yaptın nasıl 
yapabildin açık aramaya başladı olan işi allahu tealanın 
rahmetinden degilde işi farklı ucralara dayandırdı  
-------------------  
   
     Ha…..  Ca…..  
 
     Hayırlı günler Ha…. oğlum, malûm kişiden isteğimiz üzere bir yazı 
geldi. Bizim yakınımız ve Ha…. Yu…. ilede ilgilide, onun için yakınıma ve  
sanada bu mail-i cevaplanması için göderiyorum, sen Ha… Yu…. telefon 
ile bu maili oku oda sana onun hakkında ne biliyorsa sana anlatsın veya 
varsa bildiği internetten yazı ile göndersin, yukarıdaki yazıda  onu da 
suçluyor, Sakın bir şey yapar diye korkmasın. Ne biliyor ise kendisine 
nasıl zarar verdi ise hanımı ile arasını nasıl soğutmaya çalıştığını, hepsini 
anlatsın hiç çekinmeden benim istediğimi söylersin.  
 
     Verdiği cevaplar ona gitmeyecek bizim dosyamızda kalacak, malum 
kişi hakkında dosya tutmuştum bunlarda dosyaya girecek yazışmalar 
tamam olduğunda da Hakkında tamanlanmış bir bütün dosya olacak, 
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böylece bu meselede ibretlik olarak kapanmış olacaktır. Emanetlerinin 
kendisine gönderileceğini kendisinden de bizim emanetlerin alınacağını 
bildirmiştim. Ancak bizim yazılı emanetlerimizi saklaması için annesine 
gönderdiğini oradan gelmesinin biraz zaman alacağını bildirmiş idi.  
 
     Cenâb-ı Hakk dünya ahret işlerinde kolaylıklar nasib etsin herkese 
selâmlar hoşça kal Efendi Baban. 
 
-------------------   
 
     Yukarıdaki yazı hakkında Fa…. Oğlumuzdan gelen cevaptır. T.B.  

-------------------  

     Efendim dilim döndüğünce yazmaya çalıştım. Aklınıza takılan bölümü 
size sözlü olarakta anlatırım. 

Ellerinizden öperim. Saygılar hürmetler... ab….  Ku…. Ka…..docx adlı eki 

------------------- 

  Te… Ba….  

     Hayırlı geceler Fa…. oğlum gönderdiğin dosyayı indirdim okudum 
güzel olmuş seni bu kadar sıkıntıya sokmuş, keşke daha o zamanlar 
bahsetseydin,  hayırlısı olsun senin için iyi bir imtihan ve büyük bir 
tecrübe olmuş vardır bir hikmeti sağlık olsun. Küçük musibetler büyük 
belâlardan korur derler. Herkese Selâmlar hoşça kal , Efendi baban 

-------------------  

     21.01.2015/ÇARŞAMBA 

     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...      Fa….  

     Sözlerime başlamadan önce evvela bana Allah’tan olayları doğru 
aksetmeye yardımcı olmasını yüce rabbimden niyaz ederim. 

     Efendi babacım; yazılarıma başlamadan önce ilk etapta mektup 
hakkında size bilgi vermek. Daha sonrada 10.12.13 tarihinden 
Kayseri’den ayrılışıma kadar orada yaşadığım ve yaşanılanları size doğru 
bir şekilde Allah’ın indinde anlatmaya çalışacağım. 

     MEKTUP HAKKINDA 

     Efendi Babacım ben kişileri objektif olarak nefsimden sıyrılmış bir 
şekilde irdelemeye ve eleştirmeye çalışırım. Yoksa o kişi hakkında ki 
tutumum ve düşüncelerim kişisel olmuş olur. Vito/araba ve arsa 
olaylarında kötü şeyler yaşamış olabilir. Ama ne zaman kendi hakkında 
veya bi davada konuştuğunda hep kendini kayırıp hatta ve hatta 
abartarak yalan söylerek bahsederdi. Ben pek fazla güvenmiyorum. 

     Olayları hep kendine doğru çevirir, duygu sömürüsü yapar, akıllı 
okumuş adam gibi konuşur, bazı lafları ezberleyerek ama mana alemine 
girmeden konuşurdu. İnsanların duymak istediklerini çok iyi bilir ve ona 
göre konuşur. Ama hep işi ve hedefi kendi himayesinde cemaat kurmak, 
şeyhçilik oynamak, insanların manevi ve duygusal açıklarını yakalayarak 
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onları kullanmak ve sömürmekten öte birşey değildi. Allah için yapıyoruz 
der. Ama kendi nefsine ve benliğine kul, köle olmuş şahıstır. Kendisinin 
bağlı olduğu 3 harflilere köle olmuş, onların oyuncağı olmuş ve kendisini 
sürekli kandırır ve küçültmüş bir pozisyondadır.  

     Benim fakirane fikrim kendisine pek fazla güven duyulmaması. 
Laflarınada dikkat edin size yargılama hakkında bile sanki fikir verir gibi 
olmuş. Hadsiz... Duygu sömürüsü yapmak için. Kendini çok akıllı 
zannediyor bu laflarla sizi kandıracağını ve elinin altında tutacağını 
zannediyor. Benim kanaatıma göre... 

     Bir keresinde edepsiz şunu bile dile getirmiştir. ‘benim marifetim çok 
büyük çok yönlüyüm. Hocalığım var emrimde 3 harfliler var. Büyü 
bozarım. İlham gelir. Öte tarafa gidip gelirim (daha ahiretini dünyasını 
birlememiş ötelere atıyor. Daha bunlardan haberi yok.)  Efendi babanın 
bir tek ilmi var başka birşeyi yok o bilmez bu tür konuları’ gibi 
konuşmuştur hadsiz. 

     Geçmişte el öptürürdüm, asam vardı binam vardı. Allah yolunda 
ilerlemek için saltanatımı bıraktım vb. Derdi( bak Allah için neleri göze 
almış dedirtmek ve insanların saf inançlarını sömürmek için kullandı). 

     Kendi kalp rahatsızlığı ile ilgili bana hiç birşey bahsetmedi. Eğer 
geçmişte yaşamış olsaydı muhakkak haberim olurdu. Ama benden sonra 
yaşamış ise bilemem. Ona göre size anlattığı ‘benim hadsizliklerim’ 
hakkında yazılar ise size anılarım bölümünde yeri geldiğinde 
bahsedeceğim. Karma karışık olmasını istemem.  

     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM... 

     Ka….. ANILARI 

     10.12.2013 

     Bu tarihte ka….. ye üç kişi birlikte vardık. Bu.. Gü…. ve annesi ile 
birlikte. Bizi zamanında adam öldürmüş, hapiste yatmış, uyuşturucu 
kullanan takribi yirmi yaşlarında bir şahısla ve şahsın arabasıyla bizi 
almaya geldiler. (araç 1986-1993 model arası mercedes 200 E zırhlı) bizi 
evlerine götürdüler. 

     Ev, misafirhane dedikleri yer ise; bir camiye ait lojmanını 
kiralamışlar. Orasını kendi evi ve misafirhanesi yapmış. Karnımız açtı 
bize pideler yaptırmış yedik sağolsun. Yalnız ben 40 günlük 
orucumdaydım. Hayvani gıda almıyordum. Son 3 günü kalmıştı. Abi ben 
bunu yiyemem dedim. Oda dediki ‘sen benim mesuliyetimdesin buraya 
ilim öğrenmeye geldin. Ben sana izin verdim (sanki kendisi naz ehli veya 
yüce Allah mış gibi söylüyor. Benliğini egosunuda bir yandan kabartıyor.)  

     Benim ilk süzgeçimden mantığımdan geçmeyen hareketti. Bende 
kendisinin sizin özel öğrenciniz olduğundan ve sizin referansınız olduğu 
için ona inandım ve güvendim. Eleştirmek haddime değil deyip bir bildiği 
vardır diyerek dinledim. 

     Bu… (doğuştan felçli şifa aramak için gelen arkadaşım) ve annesine 
oda verildi. Bende içeride bir yerde yatak yapıldı orada kaldım. 
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     Ben orucumu bozdum. Pide yoğurt vb. Gıdalar tükettim. Kendiside 
sürekli mutfakta sigara içiyordu. 

     Yanında öğrencileri dediği çocukların kimisi öğrenci, kimisi adam 
öldürmüş, hapse girmiş, uyuşturucu kullanan mafya tipli şahıslar. Bu 
kötü  alışkanlıkları olan çocukları 3 harflileri ile birlikte onlara huzur 
vermeyip namaz kılmasına vesile oluyor ve uyuşturucu kullanmamaları 
için vesile oluyordu onları sürekli uyarıyordu. Herşeylerinden haberi 
oluyor ve onları şaşırtıyordu. Hocam nerden biliyon nereden gördün 
gibi... Eğer Ab…. Ku….Ka….dinlemezlerse gece sabah olana kadar içlerine 
huzursuzluk verip sabaha kadar onları uyutmuyordu. Dolayısı ile hepsini 
elinde tutuyordu. 

     Her bir öğrencisine kızlarla görüşmeyin, ibadetlerinizi yapın gibi 
öğütler veriyordu. Teker teker onları alıp özel olarakta konuşuyordu. 
Konuşmalarında derslerin nasıl. Daha çok çalışmalısın. Bak yapmazsan 
neler olur. Dur senin zihnini açayım. Algılamanı açayım. Sınavların iyi 
geçsin Vb. Şeyler. Sonra o kişiye bak bunları yaparsan sana manevi 
kapılar açacağım seni mertebe atlatacağım gibi ifadelerde kullanırdı. 

     Çarşamba akşamları sohbet yapılırdı. Ama bizim yolumuzla hiç bir 
alakası yoktu. Kitaplarınız cam dibine konulmuş, görünür bir yerde 
isteyen alsın gibi duruyorlardı. Dağıtılıp okumaya teşvik edilmiyordu. 
Hatta ve hatta sizin kitaplarınızdan bir kaç bilgi ezberlemiş insanlara 
biliyorum yaşıyorum diye satıyordu. Örneğin; nefs mertbeleri 6 tanedir 
dedi. İrfaniyet yolunun başlangıcı olan nefis mertebelerinin sayısında 
yanlışlık olabilirmi efendim? İrfan ehli yeri gelir adını bile unutur ama 7 
nefs mertebesi 5 hazret mertebesini unutmaz. Tüm davası irfaniyet 
yoludur çünkü. 

     Sohbetlerde örneklemeler vb... Birde halka halinde zikrediliyordu. 
Yalnız ışık kapatılıyor. Def çıkarılıyor. Ab….Ku…. Ka…. koltukta oturuyor. 
Zikri yönlendiriyordu. Yalnız belli bir yerden sonra Ab….Ku….Ka…. ayağa 
kalktı ve sanki spor yapar gibi ellerini kollarını açıp kapatıp halkanın 
ortasında zıplayıp duruyordu. Ben çok şaşırmışım. Halkadaki her bir 
kişinin kollarını birbirine tutturuyorlar bir ellerinide kişinin kendi 
kalplerine koyduruyorlardı. Ben ortamdaki samimiyete ve gerçekliğine 
güvenmediğim ve hakkın nurunu göremeyip kalbim tastik etmediğinden. 
Kolumu yanımdaki arkadaşın koluna geçirttim ama kalbime koymadım. 
Amacım tam bağlantı olmaması için. En azından zikrin etkileşimi benim 
üzerimden kopması için ve kendi lisanımla Allah’a sığınarak zikrettim. 
Biran evvelde bitmesini istedim.  

     Efendim uygun görürseniz geçmişte yaşadığım bazı tecrübelerimden 
ötürü o işin rahmani mi yoksa şer-i mi hissedebiliyorum. Zikr halinde 
Ab…. Ku….Ka….tam karşınsındaki kişiyi Ab….Ku….Ka…3 harflilerinle etkisi 
altına alıyor ve bağırtarak ağlattırıyordu. Buda halkadaki insanlara 
adama bak Allah ismini nasıl zikrediyor, adam aşkından ağlayarak 
bağırarak zikrediyor dedirtiyordu. Halbuki olayın alakası bile yoktu. 
Kişilerin gözlerine baktığımda olayın iç yüzü çok çok başkaydı. Ab….  
Ku…. Ka….  zaten adamın üzerine yoğunlaşıyordu. Adamda onu veli 
zannettiği için tüm teslimiyetini vermiş oluyor. Kişi tüm kapılarını açıyor. 
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Böylece kişi tam etki altına alınmış olunup diğer kişilerde kandırılmış 
oluyordu. 

     Bir başka konu hastalar. Kara kaplı eksi osmanlıca yazan ve içinde 
şekiller olan bir kitabı vardı. Sürekli yanında ipek kumaş safran vb. Büyü 
bozan şeyler taşırdı. Her hastasına bu saydığımız malzemelerin 
bulunduğu çantayla gider. Büyü olan yerlerde bozmaya çalışırdı. İşinde 
kötü de değildi. Tıbbın çözemediği insanların kilitlendiği, felç hali gibi 
vakaları çözüyordu. Yalnız bunu bir kerektede yapmıyordu. 3.000-4.000 
tl gibi paralar istiyordu. Hastalardan çıktıktan sonra bak bu adamların 
sülalesi gelir bize. Şu adamı bir iyileştirelim. İlla hastaları vardır her 
ailenin veya sülalenin. Sadece bir adamı değil sülalesini tedavi etmen 
lazım para kapısı açman lazım gibi şeyler söylerdi. Aktarlık olayı ise 
küllüm yalandı. Bitkileri sallayıp söylerdi. Bir kaç bitki ezberlemiş şuna 
iyi gelir buna iyi gelir diye. 

     O sıralar benim üzerime çok yoğunlaşıyordu. Fakat ben rahmani bir 
durum hissetmediğim için artık şüphelenmeye başlamıştım. Bende bir 
ağırlık, halsizlik, üzüntü, sıkıntı vb. Haller vardı üzerimde. Ben hep 
namazımda zikrimde Allah’ıma sığındım ve ondan yardım istediğim. 
Sürekli sizi düşündüm efendim ‘efendi babam olsa ne der, nasıl yapar, 
nasıl düşünürdü’ diye iç alemimde sorularıma cevap bulmaya çalıştım. 
Nitekim rabbim bana terzibabanın gerçek nuraniyetini, mevkisini, 
görevini idarak etmeyi görmeyi nasip eyledi. Peygamber efendimizle 
olsun, sizin haktaki nurani yönünüz ve yüce rabbimle dialog kapıları 
açıldı.  

     Artık Ab….  Ku…. Ka…. da iç alemine girip beyninden geçirdiklerini 
okuyordum. Aklı sıra mafya safında olan insanları doğru yola sokarak, 
onları 3 harlileri ile etkileyerek korkutarak, o insanları ve o insanların 
çevrelerini ele geçirip. Hem parasal hem adam, çevre olarak güçlenmek 
istiyordu. Aklı sıra manevi kapılarınada sizin rızanızla idare etmeyi 
düşünüyordu. Düşünceleri beni ka…… ye yerleştirmek. Ben sizin 
yakınınız olduğumdan manevi kapıları benim üzerimden sizide hep elinin 
altında tutmaktı. 

     Beni ka….. de bırakmak için beni eşimden ayırmak istedi. Aramıza 
gönlümüze soğukluk sokmaya çalıştı. Allah yolu için ben eşimden 
ailemden memleketimden vaz geçicektim. Allah yolunda onun yanında 
olacaktım. İleri doğruda buradan başı kapalı boylu poslu bir bayan 
münasip görülecekti. Hatta ve hatta o beni bekliyormuş benim gerçek 
eşim 2. Eşim olacakmış. Gibi düşünceler... 

     Efendibabacım bu konular hakkında bana hiç birşey söylemedi 
sadece benim hissettiğim ve gördüklerim bunlar. Baktım her geçen gün 
daha da çökmeye ve kötü olmaya başladım. Ben eşimden ayrılmak 
istemiyorum diyorum kendi kendime. Ve saatlerce hıçkıra hıçkıra 
ağladım. Bir yerde Allah yolu var bir yerde de karımı bırakmak 
istemiyorum. Karım için içimden özür diliyorum vb. Kötü iç halleri. O 
zaman aklım başıma geldi ve ben neler yapıyorum dedim. Fa… kendini 
topla dedim. Besmele-i şerifi güçlü manalı bir şekilde çekip, gerçek 
Muhammedi yolunu bulmak için salavat-ı şerifeyi çektim ve 
efendimizden yardım istedim. Her salavatımda peygamber efendimizden 
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yansıyan nuraniyeti hissettim ve efendimizin yardımı ile gerçek yolu 
doğru yolu, yönü buldum. 

     Artık bu saatten sonra ben onunla psikolojik oyunlarla oynamaya 
başladım. Yaşanan ve söylenen herşeyden 3 harfliler vesilesiyle haberi 
olduğu için, bende tüm değerlendirme ve yaşantılarım iç alemimde 
olduğundan benim ne düşündüğümü veya tasavvufi konularda bazı 
söylediğim cümleleri anlayamıyor ve cevap veremiyordu. ‘Ne o abi 
kapsama alanının dışına mı çıktı?’ deyip onu uyarıyordum. 

     Namazını düzenli kılmazdı. Temizliğine çok fazla dikkat etmezdi. 
Hocam namazını kıldınmı diye soranlara ben öte tarafta kıldım derdi. 

     Bir Cuma günü. Yanımızda bulunan caminin hocasıyla arası pek 
yoktu. Ona sinir oluyordu. Camiye gitmeyelim nasıl olsa evimiz caminin 
yanında ev içinde cemaat olur hocanın arkasına dururuz dedi. Tamam 
dedim. Yalnız Cuma ezanı okundu camideki herkes sünneti kılıyor. Ne 
evdeki öğrenciler nede Ab….  Ku…. Ka…. ne abdest aldılar nede bir Cuma 
hazırlığı yaptılar. Bende onlara hadi abi abdest alın bak kaçıracağız vakti. 
Namaza durmayacakmıyız gibi telkinlerde bulundum. En sonunda 
camideki müezzin kaamet getirmeye başladı. Ben kızdım ve mutfağa bir 
girdim herkes sigara içiyor muhabbet ediyor. Ve onlara dedimki 
efendibaba eğer burada olsaydı size çok kızardı. Bu yol doğru değil. 
Haydin namaza dedim ve öflemeyle püflemeyle zorla abdest alıp kıl payı 
hocanın kıldırdığı namaza yetiştik. 

     Sonra beni kenara çekti sen neler yapıyorsun ben varken öyle 
konuşup bana edepsizlik yapıyorsun. Otoritemi sarsıyorsun gibi konuştu. 
Bende ona şeriat olmadan kemalat olmaz abi. Zahirinide batınınıda aynı 
anda yaşamalısın tarzında konuştum. Ama öğrencilere herkese orada 
rest çektim ve uyardım. Bu yolunuz doğru yol değil. Amcamın kitaplarını 
okuyun ona sorun vb. Burada olsa ve bunları görseydi sizi kınardı dedim. 

     Hocanın arkasında durmak istememelerinin sebebi ise yok hoca 
Fatihayı yanlış okuyomuş. Kalbi kötüymüş o hocanın arkasında namaza 
durmazlarmış. Cumayı kendi aralarında Cuma ezanından bayağı sonra 
kendi özel vakitleri varmış ozaman kılarlarmış. Hep emmarenin, enenin 
ve şeytanın vesvese oyunları... 

     Gelelim Sa…. amcalarla aramızı açmasına. Yok sa… amca bu…. 
iyileşmesi karşılığında bize 10.000 15.000 tl para versinmiş. Bu…. hiç 
değeri yokmuşmuş mu gözünde? En azından hizmet etsin sana bi aktar 
dükkanı açsın bizimde hizmet kapısı olsunmuş ma…… da. Sevap 
yaptıracakya onu kalkan olarak kullanıp arkasına sığınıyor fakat zihniyet 
rezil.  

     Derken hem Sa… amcamlara ve Ha… teyzemin üzerlerine baktı. 
Sorunları ve büyüleri doğru şekilde buldu. Sorunları çözümledi. Sa… 
amcamdan baştan biz hiç para istmemiştik. Çünkü arada ben vardım. 
Sa… amcamda gönlümden koptu deyip 300 tl para verdi . Ab….  Ku…. 
Ka….  çıldırdı Sa… amcama bişey demedi ama bana kustu. Sa…. ne cimri 
adam oğlunun hiç değeri yokmu. İnsan bi borcumuz nedir deyip sorar 
tarzında konuştu. Zor yatıştı. Sonra ipek kumaşla, safranla bi kalkan 
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yazıcaktı ve ayna vazifesi görecekti. Bu onlara yapılan her büyüyü 
yaptırana döndürüyordu. 

     Ha… teyzemle bu…. Uykuları düzene girdi ve rahat uyumaya 
başladılar. Ama gerçekten yapacağı muskayı yapmayıp daha etkisi düşük 
bir muska yaptı. Sabahı ben onları yolcu edecektim. Ama gecesi benim 
üzerime sıkıntılar saldı ve uyutmadı beni. Sabah oluncada çok yorgun 
olduğumdan. Bu…. gidişinin sesini bile duymadım. Doğal olarak sa…. 
amcamların çok ağırına gidiyor bu durum. Kovar gibi.. ma…. gelince beni 
arıyor ve diyorki yazıklar olsun fa… seni çok seviyordum ve sana 
güveniyordum. Bu yaşımdayım böyle muamele görmedim ben. Ama sa… 
amcamdada hata var. Bu zamana kadar ben hem bu… kardeşim, ha… 
teyzemi anam gibi gördüm hürmet ve hizmet ettim. Onların hepsini 
birkerekte silip attı beni dinlemedi kendi gördüğüne inandı. Bu…. hep 
sırtımda taşıdım yatırdım kaldırdım. Helal hoş olsun ben bu…. yine 
severim. Ama sa…. amcamda beni çok kırdı 2 gün ağladım. Durumu 
babamada anlattım. 

     Artık o vakitten sonra ben evde duramamaya başladım. Allah razı 
olsun ma….lı bir arkadaşım üniversitede araştırma görevlisi idi. Kendi 
evinin kapılarını açtı. Sohbet ettik. Onda bir kaç gün kaldım. Sonra 
tekrar eve gidince karar verdimki ben artık aynı ortamda kalmayı bile 
tenezzül edemiyorum. Nefes alamıyorum eşyamı pılımı pırtımı topladım 
ve çıktım dışarıda beni tehdit etti. Kendi yaptıklarının hatasınıda anladı 
ve bir yandanda sizlerden korkuyordu efendim. İşte ozaman şifa-i şerif 
aldım. Ve peygamber efendimizin ahlakını okumaya başladım. ve 
okuduğum yerlerde (tesadüf olamaz) hep beni ilgilendiren yerler denk 
geldi.  

     İşte o tarihteki tüm özlü sözlerimi de size gönderirim efendibabacım. 
Beni anlatan, içimden gelen ve manevi fırtınalar koparan her sözü not 
aldım yazdım tarihleri ile... 

     Evden ayrıldım eşyalarımı aldım. Hem beni 10 gün boyunca birşeyler 
öğrenmemi engelledi. Hemde masaj kursuna hiç göndermedi. O zamana 
kadar hep ben sana öğretcem bitkileri söyleyecem, bak çok şey öğrendin 
olayları kavramaya başladın gibi laflarla beni hep geçiştirdi. Bende 
birşeyler bilir diye saygı duyup dinlemiştim. Evden ayrılınca masaj 
hocama anlattım herşeyi. Adam bana hak verdi ismi Ah….. Ah… abi 
telefonuna bile “sahte hoca” diye kaydetmiş ismini ve onu tiiye almak 
için muhabbet edip onunla dalga geçermiş aslında. Sağolsun beni sıkı bir 
masaj eğitimine aldı. Sülük ve hacamat tedavilerini bana öğretti ve 
elverdi. Benimle ilgilendide bana ooo sen kendini yetiştirip gelmişsin 
sana sülükle hacamatıda vereceğim dedi. Ve verdide nitekim 
Elhamdülillah. 

     Evden tamamıyla ayrıldığım ilk günün akşamı beni bir sıkıntı sardı. 
Ertesi gün ise sınavımız var ders çalışamıyorum. Ben evi terk edince bu 
sefer yanındaki öğrencilerle güven problemi oldu herhalde. Bütün gece 
benimle uğraştı Ab….Ku….Ka….. Ben ise sürekli salavat çekip ayetel kürsi 
felak ve nas okudum. Ve kendi idare ve haktan aldığım güçle tüm 
üzerimdeki kötü enerji ona gönderdim. Sabah oldu sınav var fakat Ab….  
Ku…. Ka…. yok. Kendisi yatak döşek hasta olmuş sınava gelemedi.  
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     Benden yansıyanlar onu hasta etti. 

     Beni de oradaki insanlara hadsiz, terbiyesiz gibi tarif etmiştir. 

     Neyseki ka…. de çok şeyler yaşadım Efendibabacım. Hem hak 
tarafından sınav oldum. Hemde kendimi silip hakkın gerçek yüzünü 
görüp vahdetimi birledim. Allah’ıma binlerce şükürler olsun. İdrakım, 
gözüm, gönlüm, kulağım işitip, hissedip, görür oldu. Besmele-i şerifi 
gördüm ve birledim ve manasını yaşattım. Bir oldum. Hak oldum. 

     Saygılar, sevgiler, hürmetler... Ellerinizden defalarca öperim. 
Dualarınızı, muhabbetinizi üzerimizden esirgemeyin efendim. Fakiriniz 
Fa… (22.01.15) 

-------------------   

 

     Fa…..  Merhabalar Efendibabacim ellerinizden operim. Tabiki 
kimsenin benim bu hallerimden haberi yok. Anlayamaz ve anlam 
veremezler. O muhterem zat gibi bizide asarlar vesselam. Arifin hali 
cahile haramdir der bir yakınım herzaman. Efendibabacım sizin 
prensiplerinizi çocukluğumdan beri almaya çalışıyorum. Bunlardan 
birtanesi dengedir. Her işte dengeli olan basarir ve zafere varir. Hem bu 
dunyami aksatmiyorum ama ahiretimsizde 1 an yasamiyorum. Zaten 
ahiretini yasamazsan işte ozaman ölü oluyorsun.  

     Surekli tevhid ve salavat ile hakla beraber muhabbet, tesbih zikr 
halindeyim kendi dunyamda. Ama her zaman kendimdeyim cunku siz 
her zaman sunu dersiniz. 'Evvela akilli olmak' aklimi eger biraksaydim 
ka……de birakirdim babacim. Akli kulumuzu kafamizdan ayirmayacagiz 
insallah. 

     Siz bana ders, el vermediniz. Sadece devamli olarak sureleri ve 700 
tevhide kadar tesbihlerimi cekiyor geri kalanida kendime ihtiyacima ve 
halime gore zikrler cekip o zikrleri yasatiyorum. kitaplardaki okudugum 
her hali ve mertebeyi manalarini acarak ve yasayaraktan anliyorum. 

     Nerede oldugumu siz takdir edersiniz. Ben size sozlerimi ve 
yasantimi her daim acarim Babacim. Annemede cok selamlar 
ellerinizden operim. Duanizi ve muhabbetinizi uzerimizden eksik 
etmeyin.... hurmetler...   

-------------------   

     "Necdet Ardıç" 26 Ocak 2015   

     Hayırlı geceler fa…. oğlum dünya ahret bütün işlerin kolay gelsin. 
Sende (İrfan mektebi Hakk yolunun seyir defteri) isimli kitap varsa 
ondan birinci nefsi emmare dersini oku onu tatbik etmeye başla artık 
okulun bitti şükür hayata atıldın bu batın haytın da artık bir sisteme 
girsin. Orada yazdığı gibi her gün uygun olduğun zamanlarıda yapmaya 
devam edersin. Umreden sonra gelince de el verme tatbikatını da 
yaparız inşeallah. hakkında hayırlısı olsun. gene zuhuratlarını not alırsın 
uygun zamanlarında gönederirsin ona göre derslerini takib edersin. 



 144 

Cenâb-ı Hakk başarılar nasib etsin. herkese selâmlar hoşça kal Efendi 
Baban. 

-------------------   

     Fa……  

     Peki Ef….. ellerinizden operim. Annemede cok selam. Kismet olursa 
elinizi opmeye gelecegiz insallah 

-------------------  

     NOT= Yukarıda bahsi geçen, Ha…. Yu…. un, Ab…. Ku…. Ka…. 
Tarafından nasıl bir sıkıntıya soktuğu aşağıda anlatılmaktadır. T.B.  

-------------------  

 

 

      Ha…. Yu…..    

Bismillahirrahmanirrahim.  

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum.    

Ab….  Ku…. Ka…. ile tanışmamız şöyle oldu:  

     Necdet Efendi bana telefon ederek Ka…'de bir Ab….  Ku…. Ka….var, 
onun yanına gidip nasıl bir kişi olduğunu hal, hareketlerinin ve 
durumunu öğrenmemi istedi.  

     Bunun üzerine Ab….  Ku…. Ka….'ın evine gidip kapısının ziline bastım, 
çıkan olmadı. Bir müddet bekledikten sonra talebeleri geldi. Onlara '' 
Burada bir Ab….  Ku…. Ka…. varmış biliyor musunuz?'' diye sordum. 
Onlar da cevaben o bizim efendimizdir diyerek kapıyı açtılar. Ab….  Ku…. 
Ka…. 'ı binanın bütün odalarında aradım ama bulamadım. Talebelerine 
benim gitmem gerektiğini, ama onunla da görüşmek istediğimi ısrar 
ettim. Bir müddet bana nerede olduğunu söylemediler. Çocuklardan bir 
tanesi ısrarıma dayanamayıp şu odada yatıyor dedi. Odanın kapısını vura 
vura Ab….  Ku…. Ka…. 'ı zorla uyandırdım, kapıyı açtı, selam verdim. 
Beni içeri aldı. Hoşbeşten sonra '' Beni Necdet Efendi sizin hal ve 
hatırınızı sormam için gönderdi.'' dedim ve tanıştık. 

     Az sonra bana dedi ki bir bahçe var orası temizlenecek, orayı sen 
temizle. Başkasına vereceğim parayı sana vereyim dedi. Günlük kaça 
çalışıyorsun diye sordu. Günlüğüm yetmiş seksen lira ama sana altmış 
olsun dedim. Peki temizle dedi. Çok büyük bir bahçe dokuz on gün 
çalıştım. Verdiği para iki yüz seksen lira. Başka da vermedi ben de 
istemedim. 

     Ab….  Ku…. Ka…. evime sohbet için davet ettim oda geldi. Oradan 
buradan biraz konuşup gitti. Bizim hanım '' Herif benim gözüm bunu hiç 
tutmadı.'' dedi. Bu adam abdestsiz namazsız, namaz vakitlerinde namaz 
kılmıyor dedi. Bir kaç hafta daha eve gelip sohbet etti ve hiç namaz 
kılmadı. Bir gün ona '' Ab….  Ku…. Ka…. Bey bugün yatsıyı kılalım.'' 
dedim. Peki deyip bize yatsıyı kıldırdı. Daha sonra bizim evi dergâh için 
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tutmak istedi. Ben de vereyim dedim ve iki yüz elli liraya evi kiraladı. 
Kırk beş gün bir daha uğramadı. Ne gelen var ne giden.  

     Ben de Ta…….ki Ha… Efendi'mi aradım. '' Efendim ben Ab….  Ku…. 
Ka…. 'a evi verdim bir buçuk aydır gelmedi. Evi ben başkasına vereyim 
mi?'' diye sordum.  

     Ha…. Efendi başkasına verebilirsin dedi. Ben de bir başkasına evi 
kiraya verdim. Sonra Ab….  Ku…. Ka…. şehir içinde bir dükkân tuttu ve 
orayı boyadı. Sonra orasını mafya döverek elinden almış. Bir gün bana 
bir kadın yüzünden hapiste yattığını ve bana dua et de şu mahkemeden 
kurtulayım dedi. Gelen kanserli hanımlara bakıyor, onları iyi ettiğini 
söylüyordu. Bunun karşılığında bol para alıyor ve bana da hasta bulmamı 
söylüyordu.  

     Ben de dokuz on senedir yatalak bir komşumuz var dedim.  

Ab….  Ku…. Ka…. bana; onu kurtarırım yalnız yedi sekiz milyar alırım 
dedi. Yarısını peşin alırım kalan yarısını da iyileştikten sonra alırım diye 
ilave etti. 

     Bir gün benim hanım Ab….  Ku…. Ka….  'ı rüyasında görmüş. Rüyada 
eşimin elini kolunu bağlamış. Sen Ha… Yu….'n işine çok karışıyorsun 
demiş. Sonra onu küçük bir hücreye kapatmış. O günden bu yana 
hanımımla aram açıldı. Şimdi benim hanım bana çok kızgın halde.  

     Benim sizin dersinizi çekmeme hiç rıza göstermiyor. Sana hakkımı 
helal etmem diyor. Bunların hepsi cinci diyor. Hanımım beni çok sever 
idi. Şimdi ''Seni görünce cinlerim başıma geliyor diyor. Sen bu dersi 
bırak diyor. Ben de bırakmam diyorum. Bu yüzden aramızdaki 
geçimsizlik devam ediyor.  

Ab….  Ku…. Ka…. ne yaptıysa hanımımla aramız böyle oldu ve zıtlaştık. 
Her ne yaparsam ondan gizli yapıyorum. Allah sabrını versin. Hanımım 
çok iyi bir hanımdı. Otuz beş sene aynı dersi yapmıştık. Ben de şaşırdım 
bu işe.  

     Selamlar sultanlarım Ne… Ef…. ve Ha….. Bey'e   

-------------------   

     NOT= Yukarıda bahsi geçen Ha… Yu… daha sonra Ab….  Ku…. Ka…. 
Uzaklaştıktan sonra ev hallerinin düzeldiğini bildirdi. T.B.  

-------------------    

     Se….. A……  

     H.... Y.... D....  bana Ab….  Ku…. Ka….  ile ilgili sıkıntılar olduğunu 
Terzi babamın Ab….  Ku…. Ka…. emanetleri geri getirmemizi istediğini 
söylemişti.  

     Bu esnada kızımın düğününe iştirak etmek için Ka…..’ye gitmem 
gerekiyordu. 18-01-20015 tarihindeki düğün için Ka….’ye giderken Ab….  
Ku…. Ka…. emanetleri teslim almak için görevlendirilmiş oldum.  

   Ka…… de mukim H.... Y.... Abiden almış olduğumuz adresi 
bulamamam sebebiyle  H....Y....D.... yi telefonla arayıp Ab….  Ku…. Ka…. 
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telefon numarasını aldım. Almış olduğum numaradan Ab….  Ku…. Ka…. 
aradım. Aramış olduğum numaradan Ab….  Ku…. Ka….talebesi çıktı. 
Ab….  Ku…. Ka…. ile görüşmek istediğimizi söyleyince; Ab….  Ku…. Ka….  
hocam sizi arasın dedi ve bir süre sonra Ab….  Ku…. Ka…. bey beni 
arayıp adresini verdi.                 

     Dünürüm ile birlikte verdiği adrese gittik ve bizi talebesi karşılayıp 
Ab….  Ku…. Ka…. Bey'in yanına götürdü.  

     Girdiğimiz yer tek katlı eski bahçe içinde bir bina idi. Burayı dergâh 
olarak kullanıyormuş. Binanın bütün pencereleri kapalı, loş pek de temiz 
sayılmayacak bir yer idi.  

     Ab….  Ku…. Ka…. Bey'in masasına oturduk ve söylemiş olduğu çayları 
içerken '' Ab….  Ku…. Ka…. Bey ben size Terzi Babam tarafından elçi 
olarak gönderildim. Sizdeki emanetleri almaya memur edildim'' dedim.  

     Bir itirazda bulunmadı ve yalnız '' Kendisi için tek taraflı mahkeme 
kurulduğundan, kendisinin dinlenilmediğinden'' bahsetti.  

     Ben ise; '' Ben bunları bilmem! ben sadece bana verilen görevi yerine 
getirmekten mesulüm.'' Dedim ve daha öncesinden H... Y... D... Bey'in 
bana vermiş olduğu onda bulunan emanetlerin listesini masasına 
koydum.  

     Listeye bakıp ''Dağıttıklarımın haricindekileri elimde olanları teslim 
edeyim'.' dedi. Talebesine; '' Şuradaki seccadelerden bir tanesini 
veriver'' dedikten sonra ilaveten; '' emanetleri dağıttım nereden 
toplayayım.'' dedi.  

     Emanetlerden bir kısmını bir çantaya koyarak teslim aldım. Verdiğim 
emanet listesinin arkasını da imzalattım.  Yalnız dosyaların kendi evinde 
olduğunu ve birkaç saat içinde getirebileceğini söyledi. Burada daha 
fazla kalmanın iyi olmayacağını düşünerek emanetler geldiğinde bana 
telefon etmesini söyleyip tekrar almaya geleceğimi belirttim. 

     Akşam sularında talebesi beni aradı ve '' Emanetleri gelip alabilirsin.'' 
dedi. Ben de o an müsait olmadığımı belirtip telefonu kapattım.  

     Az sonra tekrar telefon etti ve '' Yarın saat birden sonra emanet 
dosyaları teslim alabileceğimi söyledi. Ertesi gün öğle üzeri tekrar telefon 
açıp dosyaları almaya geleceğimi bildirdim. Saat birden sonra aynı 
mekânlarına gidip işimin çok olması dolayısıyla emanetleri hemen almak 
istediğimi belirterek kapıya çıkmasını rica ettim. Emanetleri aldım, 
vedalaştık ve oradan ayrıldım. 

     Se…. A…..   

 

 

     HAYALLERİYLE GELDİ - VEHİMLERİYLE GİTTİ. 

 

     Ab….  Ku…. Ka…. ile, Efendi Babam vasıtası ile tanışmış idik.   
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     Bu sebeple telefon görüşmelerimiz de Efendibabam bana Ab….  Ku…. 
Ka…. 'dan biraz bahsetmişti.  

     Ab….  Ku…. Ka…., Efendim' i arayıp;  

     ''Üç yıldan beri internetten sizi takip ediyorum, sizin bütün 
eserlerinizi okudum, sohbetlerinizi de dinledim. Mesneviyi, Fususul 
Hikemi, fihi mafihi daha önce okumuştum. Sizin gibi bir üstad 
yeryüzünde yok. Sizinle tanışmak için üç yıldır “tesbihatınızı” da çekip 
huzurunuza çıkmak için hazırlanıyordum. Sizi Peygamber efendimiz, 
Abdülkadir Geylani, Ahmedel Bedevi, hem de eski efendilerim tasdik 
ediyorlar.'' diyerek Efendime tabi olmak istemiş...                   

     Efendim de onun bu konuşmalarına karşılık hoşgörüsüyle  '' gel 
tanışalım'' demiş. Efendibabam telefon görüşmemizde bu mevzuyu 
benimle paylaştı. Neticede efendimle yapmış olduğumuz 
istişare sonucunda bir program yaparak 13.12.2012 tarihin de Ta……lı' 
da bir araya gelmeyi kararlaştırdık. 

     Biz bu programın hazırlıklarını yapıp toplanma gününü beklerken; 
Ab….  Ku…. Ka….  her gün beni arıyor ve telefonda saatlerce kendini 
anlatıp, hayallerinden, emellerinden bahsederek beni de etki altına 
almaya çalışıyordu. Bu günlerde aynı şekilde Efendi Babamı da 
arıyormuş ve biz de hoşgörüyle onu dinlemekte idik. 

     Görüşmelerimizde ona bu kapının edep ve adaplarını, huzura nasıl 
çıkılacağını, Efendi Babama ve Nükhet Anneme nasıl davranılması 
gerektiğini uzun uzun anlattım. 

     Velhasıl beklenen gün geldi.  

     Ta…….ya önce Efendi Babam ile Nükhet Annem geldiler. Ab….  Ku…. 
Ka…. da yanında bir talebesiyle birlikte Akşam programına geçte olsa 
yetişti. Daha sonra arkasından Ko…..’dan iki talebesi daha geldi.  

     O akşam Ab….  Ku…. Ka…. ın Rehberlik töreni yapıldı. 

     Efendibabam yanında getirmiş olduğu özel hediyelerinden ikimize de 
birer tane seccade verdi. Bana siyah olanı, Ab…. Ku… ka… da devetüyü 
renginde olanı verdi. Birer tane de dergâhında asılı olan levhalardan 
verdi. Daha önce Efendimin dergâhında o levhayı görüp çok 
beğenmiştim ve üzerinde ayetel kürsi yazılı levhaya baktığımda ' o gün 
bana  manen “vakti zamanı geldiğinde bu emanet sana da 
verilecek'' denmişti. 

     Bu emanet bana verildiğin de zuhuratın hak olduğunu anladım. 
Ayrıca baskısı bitmiş kitaplardan bize verip ''bunları sakın kimseye 
vermeyin, dergâhlarınızda demirbaş olsun'' diye tembih etti. Bu esnada 
Ab….  Ku…. Ka…. da dört adet de çerçeveli fotoğraf verdi. Bunlar; 
Mustafa Safi babamın, Hazmi Tura babamın, Nusret Tura Babamın ve 
Terzi Babamın  fotoğraflarıydı.  

Ab….  Ku…. Ka…. a  ''bunları kendi dergâhına asarsın, yanına da kendi 
fotoğrafını asarsın'' dedi.  
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     Sonra rehberlik dosyalarını verdi. Silsileyi yazan dosyayı verirken de 
“en sonuna da kendi ismini yazarsın” diyerek verdi. 

     Ayrıca ben Ab….  Ku…. Ka…. efendimin büyük salon tipi ışıklı 
fotoğrafını hediye etmiştim. Bunlardan başka efendi babamın küçük boy 
resimlerini ve çini tabak içinde efendi babamın ve Nusret Tura babamın 
resimlerini de hediye etmiştim. Hatta Ab….  Ku…. Ka….  bir çekimlik 
33'lük tesbihi de efendimden isteyerek onu da aldı. 

     Böylece vekil rehber programı iki gün sürerek sona ermiş oldu. 

    Ab….  Ku…. Ka….  ; Manevi emanetleri yüklendi ve gece bir sularında 
sevinerek Ka…..'ye gitmek üzere yola çıktı. O giderken efendibabam da 
camdan benim onu uğurlamamı izliyordu.  Ona '' Ab….  Ku…. Ka…. yükü 
yüklendi gidiyor” dedi. Efendi Babam; Allah hayırlara vesile etsin'' diye 
hayır dua da bulundu.. 

Ab….  Ku…. Ka…. ile tanışmazdan önce birlikte olduğumuz H… Y… isimli 
kardeşimizle bizim vesilemizle Ab….  Ku…. Ka…. da tanışmıştı. Daha 
sonra Ab….  Ku…. Ka….  H.. Y.. kardeşimizin evinin birinci katını dergah 
olarak tanzim edip; orada ara ara sohbet ve zikir yapmaya başlamış. 
Ayrıca Ab….  Ku…. Ka….  'ın çarşı içinde de dergâhı varmış. Veya bize 
öyle söylemekteydi. Çünkü biz gidip görmemiş idik.  

     Necdet Efendi'min yakını F... A... Ka….'ye gitmişti. Ab….  Ku…. Ka…. 
ona akupunktur ve şifalı bitkilerle tedavi usullerini öğretecekti. Hatta 
aromatik bitkiler bölümünden mezun olan kızım H.. ye de bu eğitimleri 
verebileceğini belirtmiş olan Ab….  Ku…. Ka…. ile yakınlaşmalarımız 
devam etmekteydi. 

     F... A... Ka…..'ye gitmiş Ab….  Ku…. Ka…. 'tan uygulamalı eğitim 
almaya başlamıştı. Bu gelişmeler esnasında ka….li H... Y... kardeşimiz  
ile Ab….  Ku…. Ka…. beni telefon ile arayarak birbirleri ile ilgili şikâyet ve 
sorunlarını yansıtmaktaydılar.  Ben de her ikisini de teskiye etmeye 
çalışarak oradaki hizmetlerin aksamaması için gayret sarf etmekteydim.  

    Ta ki F... A...'nın sıkışıp üzülerek Necdet Efendime yazdığı mektubu 
okuyuncaya kadar bir şey diyemedim. Daha sonra H... Y...'nın yazısını 
okuyunca ona da hak verdim. 

     ab… ku… ka… ise bana telefonda '' F... A... beni Necdet Efendi'ye 
şikâyet etmiş ne yapmalıyım?'' diye sorular soruyordu. 

     Ben de ona Efendimin yanına giderek durumu ona anlatmasını, 
gerekirse F... A...'yı da çağırıp karşılıklı konuşarak şüpheleri ortadan 
kaldırıp dostluklarını geliştirmelerini tavsiye ederek, Ab….  Ku…. Ka….  
'a; “kayan yıldız gibi olma” tehlikesini haber verdim ve kendisine 
öğütlerde bulundum. 

     Bana Efendimin ''Hastalardan para alıyor musun?'' sorusuyla ilgili 
konuşmasında '' Alıyorum.'' dediğini söyledi. Ayrıca devamında '' Benim 
başka bir gelirim yok, tek mesleğim hasta okumak, hasta tedavi etmek. 
Bu işten edindiğim gelir ile hem kendi masraflarımı karşılıyorum hem de 
talebelerimin çeşitli giderlerini bu işten çıkarıyorum.'' demişti. 
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     rehberlik almak ile kendisinin İnsan-ı Kamil olduğunu sanmaya 
başlamıştı. Ben de ona '' Sana rehberlik verildi ancak bu rehberlik 
şimdiye kadar gelmiş olduğun yeri Necdet Efendi'min tasdiklemesi olmuş 
oldu. Şimdi de Necdet Efendi'min eğitiminden on iki dersini daha 
yapman gerekiyor.'' diye ikazda bulundum.  

     Ab….  Ku…. Ka…. 'ın, Efendi'min derslerini düzenli olarak kırk gün 
yaptığını sanmıyorum. Eğer bir kişi Efendi'min dersini yapmaya başlarsa 
ilk günden itibaren rüyaları başlar ve kendisinin hangi durum ve 
mertebede olduğunu bilir. Ayrıca başka güçlerin etkisindeyse onu da 
görür ve çok büyük bir mücadelenin içine girer. Bu mücadeleye kırk gün 
sabreden kişi aklanır, paklanır. 

     Bu yazıyı yazmadan önce ihvanlarımız ile birlikte şu üç kitabı okuyup 
daha sonra bu yazı metnini kaleme aldım.  

                          1- Kayan Yıldızlar 
                          2- Değmez Dosyası 
                          3- Hayal vadisinin çıkmaz sokakları, Dosyası 
                           
 
Ab…ku… ka… verilen emanetlerin listesi: 
 

1. Rehberlik dosyası 
2. Seccade (açık kahverengi renkte) 
3. Çerçeveli levha 
4. Baskısı bitmiş kitaplar 
5. Fotokopi kitaplar 
6. Koli ile gelen kitaplar 
7. 33' lük tesbih 
8. 4 adet çerçevelenmiş Efendilerimizin resimleri (Mustafa 

Safi,Hazmi Tura,Nusret Tura, Necdet Ardıç) 
                           
--- bizim verdiklerimiz-- 
 

1. Efendimin büyük çerçeveli resmi 
2. İçine Necdet Efendimin ve Nusret Tura'nın resimleri işlenmiş iki 

çini tabak 
3. Çerçevesiz muhtelif resimler 

  
                    
                         Ab…ku… ka…'ın Efendime verdikleri: 
 

1. Tacı şerif dediği baskılı yeşil renkli bez. 
2. 100x100 cm ebatlı tacı şerif işlemeli halı. 

 
                      Ab…ku… ka… bana verdiği: 
 

1. 100x100 cm ebatlı lale motifli yeşil halı 
 
 Efendimin talebi üzerine:  
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Efendimin bize (Ta……ya) Tekirdağ'dan kargo ile gönderdiği Ab….  Ku…. 
Ka…. emanetlerinin  üzerine bendeki emanetlerini de ilave ederek paket 
yapıp hazırladık. S...... A..... isimli kardeşimizin Ka…..' de düğün 
programı vardı. O na rica edip, paketlediğimiz emanetleri onunla Ab….  
Ku…. Ka….  'a gönderdik.  Ayrıca Ab….  Ku…. Ka….  ki emanetlerin 
listesini de hazırlayıp ondan istemesini bildirdik.  
 
     Se….. ve Os…. isimli şahıslar, Efendi Babamın izin ve himmetiyle bu 
görevi yaptılar. Onların Ab….  Ku…. Ka….  'tan teslim alıp getirdikleri 
emanetlerin listesi de şunlardır: 
  

1. Rehberlik dosyası 
2. Baskısı biten kitaplar 
3. Fotokopi kitaplar 
4. Hz.Musa a.s. kitabından 21 adet 
5. Besmele-i Şerif ve Fatiha kitabından 12 adet 
6. Yanlış gelen seccade 

 
     2012  tarihinden bu güne kadar yaşamış olduğumuz olaylar bu 
şekilde olmuştur, saygı ve hürmetle bilgilerinize sunarım. Bu vesile ile 
Efendibabamın ve Nükhet Annemizin ellerinden öperim. 
 
     Ta…….dan sevgi ve muhabbetlerimizle... 
 
 
                          Emanetiniz emanetimizdir her an 
                          Sizinle oldu canlarımız canla can 
                          Önce duyduk sonra uyduk halen, el an 
                          Her sözünüz oldu bize açık ferman 
                           
                          Gönlünüzdür her zaman bizi kuşatan 
                          Onmaz düşen, beyhude arar derman 
                          Biatımız biattır, çıkmadıkça can 
                          Cansızlıktır korkumuz sizdedir tek can 
 
                          Aşktır yolumuz şavktır pirlerimiz 
                          Desturdur miftahımız rasul'dür mahımız 
                          Kurbandır size varlıktaki mecazımız 
                          El aman el aman yoktur bize başka mihman 
 
                                                                                                                     
H.Y.D.  
                                                                                                                
05.03.2015         
 
-------------------   

     Yaklaşık üç/üç buçuk sene süren bu oğraşmamızda böyle bir hüsranla 
ve vakit kaybı ile sona ermiş oldu. Elimizde hatıra olarak şu dosya kaldı 
sağlık olsun bunda da vardır bir hayır, İnşeallah bizden sonralarına da 
bir ibret olur, böylece ibretlik dosyalarımıza biri daha katılmış oldu.  
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     Bu sahada tuzaklar çoktur, hiç kimse ben oldum diye kendi kendine 
gaflete düşmesin. Öyle yaşantıları olanlar vardırki, böyle hayal ve 
vehmin kontrol ve tasarrufundadır ancak bunun farkında değildir.  

     Gerçekten kendini bir varlık ve değer olarak görür ve böylece hayele 
düşer hiç farkında olmadan ayakları kayar. Allah muhafaza eylesin. 
Çaresi ise kişi hangi mertebeye gelirse gelsin tevazudan ve Şeriat-i 
Muhammediyyeden kesinlikle ayrılmaması lâzımdır.   

     Cenâb-ı Hakk her birerlerimizin kusurlarımızı affetsin. Amiin.   
 
     Gayret bizden muvaffakiyet Hakk’tan’dır.                
 
     Bu dosya da geçen hadiselerde, bizim “mescid-i dırar” tecrübemiz 
oldu.  (25/03/2015/Çarşamba)  T.B.  
 
-------------------   
 
 
Terzi Baba Baskısı olan kitaplar.  
 
1. Necdet Divanı: 
2. Hacc Divanı: 
3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr  defteri: 
4. Lübb’ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca’dan    çeviri): 
5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi’de Bazı  
     hakikatler: “İngilizce, İspanyolca”               
6. İslâm’da Mübarek Geceler, bayramlar ve          
     Hakikatleri:  (Fransızca) 
7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i): 
8. Tuhfetu’l Uşşâkiyye, (Osmanlıca’dan çeviri): 
9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet: 
10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle: 
11. Vâhy ve Cebrâil: 
12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi: 
13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:   
14. İrfan mektebi, “Hakk  yolu”nun seyr defteri ve      
       şerhi                                                                                                
15.  6 Pey-  (1) Hz. Âdem Safiyyullah      (a.s.)  
16. Divân (3) 
19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i. 
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah:    (a.s.) 
22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik: 
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah:  (a.s.)  
35. Fâtiha Sûresi:  
39. Terzi Baba:  (2) 
41. İnci tezgâhı: 
49. 36-Yâ’sîn, Sûresi:  
51. 81-Tekvir, Sûresi:  
52. 89-Fecr, Sûresi:  
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59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah:  (a.s.)  
60. 6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah:         (a.s.) 
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed:         
67. 067-Mülk Sûresi:  
91-Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13) 
 
------------------------------   
 
Terzi Baba kitapları sıra listesi    
 
 

   KAYNAKÇA 
  
  
          1. KÛR’ÂN VE HADîS : 
 2. VEHB : Hakk’ın hibe yoluyla verdiği ilim. 
 3. KESB : Çalışılarak kazanılan ilim. 
 4. NAKİL : Muhtelif eserlerden, Mesnevi’i şerif,       
                                    İnsân-ı Kâmil, Fusûsu’l Hikem ve 
  sohbetlemizden müşahede ile toplanan ilim. 
 
 

 “DAHA EVVELCE ÇIKAN KİTAPLARIMIZ” 
 
 

(Gönülden Esintiler)  
  
1. Necdet Divanı: 
2. Hacc Divanı: 
3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr  defteri: 
4. Lübb’ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca’dan    çeviri): 
5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi’de Bazı  
     hakikatler: “İngilizce, İspanyolca”               
6. İslâm’da Mübarek Geceler, bayramlar ve          
     Hakikatleri:  (Fransızca) 
7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i): 
8. Tuhfetu’l Uşşâkiyye, (Osmanlıca’dan çeviri): 
9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet: 
10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle: 
11. Vâhy ve Cebrâil: 
12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi: 
13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:   
14. İrfan mektebi, “Hakk  yolu”nun seyr defteri ve      
       şerhi                                                                                                
15.  6 Pey-  (1) Hz. Âdem Safiyyullah      (a.s.)  
16. Divân (3) 
17. Kevkeb. Kayan yıldızlar. 
18. Peygamberimizi rû’ya-da görmek.  
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19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i. 
20. Terzi Baba Umre (2009) 
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah:    (a.s.) 
22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik: 
23. Değmez dosyası: 
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah:  (a.s.)  
25. -1-Köle ve incir dosyası:  
26. Bir zuhûrât’ın düşündürdükleri:  
27. -2-Genç ve elmas dosyası:  
28. Kûr’ân’da Tesbîh ve Zikr:  
29. Karınca, Neml Sûresi:  
30. Meryem Sûresi:  
31. Kehf Sûresi:  
32. 3-Terzi Baba İstişare dosyası:  
33. Terzi Baba Umre dosyası: (2010) 
34. -3-Bakara dosyası:  
35. Fâtiha Sûresi:  
36. Bakara Sûresi:  
37. Necm Sûresi:  
38. İsrâ Sûresi:  
39. Terzi Baba:  (2)  
40. Âl-i İmrân Sûresi:  
41. İnci tezgâhı:  
42. 4-Nisâ Sûresi:  
43. 5-Mâide Sûresi:  
44. 7-A’raf Sûresi:  
45. 14-İbrâhîm Sûresi:  
46. İngilizce, Salât-Namaz:  
47. İspanyolca, Salât-Namaz:   
48. Fransızca İrfan mektebi: 
49. 36-Yâ’sîn, Sûresi:  
50. 76-İnsân, Sûresi:  
51. 81-Tekvir, Sûresi:  
52. 89-Fecr, Sûresi:  
53. Hazmi Tura:  
54. 95-Beled-Tîn, Sûresi:  
55. 28- Kasas, Sûresi:  
56. İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba:  
57. 20-TÂ HÂ Sûresi:     
58. Mirat-ül-İrfan-ve-şerhi:  
59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah:  (a.s.)  
60. 6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah:         (a.s.) 
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed:        (s.a.v.) 
62. -4-Bir ressam hikâyesi: 
63. İnci mercan tezgâhı 
64. Ölüm hakkında: 
65. Reşehatt’an bölümler:  
66. Risâle-i Gavsiyye:  
67. 067-Mülk Sûresi:  
68. 1-Namaz Sûrereleri:  
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69. 2-Namaz Sûrereleri:  
70. Yahova Şahitleri:  
71. Mü-Geceler-Fran-les-nuits:  
72. Îman bahsi:  
73. Celâl ve İkram:   
74. 2012 Umre dosyası:  
75. Gülşen-i Râz şerhi:  
76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi:  
77. Aşk ve muhabbet yolu:  
78. A’yân-ı sâbite. Kazâ ve kader: 
79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası. 
80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası. 
81- Hayal vâdîsi’nin çıkmaz sokakları:  
82- Mektuplarda yolculuk-M.Nusret-Tura. 
83- 2013 Umre dosyası.  
84- Nusret Tura-Vecizeler ve ata sözleri. 
85- Nusret Tura-Tasavvufta aşk ve gönül. 
86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası. 
87- Terzi Baba-İlâhiler derleme. 
88- Nusret Tura-Divanı. 
89- 6-Her şey merkezinde hikâyesi.  
90- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1) şerhi.  
91- Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13) 
92- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (2) şerhi.  
93- 7. İngilizce. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i): 
94- Mescid-i Dırarr-Kubbet-ul  Kara.  
95- Terzi Baba-(8) İstişare dosyası. 
96- 41-Fussilet Sûresi. 
97- 2015 Umre dosyası.  
98- Solan bahçenin kuruyan gülleri.  
99-  Terzi Baba-(9) İstişare dosyası. 
-------------------------    
Altı peygamber serisi:   
15. 6 Pey-(1) Hz. Âdem Safiyyullah      (a.s.)  
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah:       (a.s.) 
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah:    (a.s.) 
59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah:      (a.s.)  
60. 6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah:             (a.s.) 
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed:            (s.a.v.) 
------------------------- 
Terzi Baba kitapları serisi:  
 
12- 1-Terzi Baba-(1)      
39- 2-Terzi Baba-(2) 
32- 3-Terzi Baba-(3) İstişare dosyası. 
79- 4-Terzi Baba-(4) İstişare dosyası. 
80- 5-Terzi Baba-(5) İstişare dosyası. 
86- 6-Terzi Baba-(6) İstişare dosyası. 
91- 7-Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13) 
95- 8-Terzi Baba-(8) İstişare dosyası. 
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99- 9- Terzi Baba-(9) İstişare dosyası. 
 
-------------------------    
Bir hikâye birçok yorum serisi.  
 
25. -1-Köle ve incir dosyası:  
27. -2-Genç ve elmas dosyası:  
34. -3-Bakara dosyası: 
61. -4-Bir ressam hikâyesi: 
76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi:  
89. -6-Her şey merkezinde hikâyesi.  
-------------------------    
Dîvanlar serisi:    
 
1. Necdet Divanı: 
2. Hacc Divanı: 
16. Divân (3) 
87- Terzi Baba-İlâhiler derleme. 
88- Nusret Tura-Divanı. 
-------------------------   
 
Mektuplar ve zuhuratlar serisi: 
 
Terzi Baba İnternet  dosyaları: 
-----------------------------                                                                
1-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
2-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
3-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
4-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
5-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
6-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
7-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
8-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
9-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
10-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
11-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
12-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
13-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
14-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
15-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar 
16-Terzi-Baba-Mek-ve-zu-Ke-Kara-bi-dosyası. 
17-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
18-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar .  
9-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar . 
20-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar .     
21-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
22-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
23-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
24-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
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25-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
26-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
27-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
28-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
29-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
30-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
31-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
32-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
33-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
34-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
35-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
36-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
37-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
38-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
39-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
40-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
41-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
42-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
43-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
44-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
45-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
46-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.  
47-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
48-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
49-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
50-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
51-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
52-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
53-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
54-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
55-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
56-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
57-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
58-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
59-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
60-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
61-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
62-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
63-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
64-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
65-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
66-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
67-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
68-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
69-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
70-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.  
71-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar. 
 
Kitaplar devam ediyor şu an Yekün= (99/71=170) 
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NECDET ARDIÇ 
  
          Büro : Ertuğrul mah. 
 Hüseyin Pehlivan caddesi no. 29/4 
 Servet Apt. 
 59 100 Tekirdağ. 
 
  
          Ev : 100 yıl Mahallesi uğur Mumcu Cad. 
 Ata Kent sitesi A Blok kat 3 D. 13. 
 59 100 Tekirdağ 
          Tel (ev) : (0282) 261 43 18 
  
          Cep  : (0533) 774 39 37 
 
 Veb sayfası: Amerika: <http:// necdetardic. org/ 
 
 Veb sayfası: Amerika: <www.necdetardic.info> 
 
 Veb sayfası: Almanya: <www.terzibaba.com> 
          
 Radyo adresi  (form): <terzibaba13.org> 
 İnternet, MSN Adresi:  
 Necdet Ardıç   <terzibaba13@gmail.com 
 
------------------------------------------------------------------  
 


