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ÖN SÖZ
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Muhterem okuyucularım bilindiği gibi bu dünya her türlü
çeşitliliğin yaşandığı yerdir, bu yüzden bir ismi de tafsil/
çokluk âlemidir. Yaşadığım sürece bende bu tafsil/çokluk
âleminde bu yaşıma kadar birçok değişik hallerle karşılaştım,
hepsinden de ayrı ibretler çıkardım.
Bunlardan beni üzüntüye sokan başlarda tamamen başka
bir halde olanların belirli bir süre sonra nasıl değişikliklere
oğradıklarıdır. Tabiî ki bunlarda olacaktır. Ancak o kişilerin
bunca çalışmaları, ve benimde emeklerim, belirli bir istikamette Hakk yolunda giderken, bazı küçük hadiselerden sonra
nasıl tam bir ters istikamete doğru, direksiyon çevrildiğini
görmek, az da olsa bizleri üzmektedir.
Hiç karşılık beklenmeden gece gündüz demeden senelerce verilen emeklere ne yazıkki böylece yazık olmaktadır.
Ancak biz bunların hepsini daha baştan helâl etmişizdir
kimseden de hiçbir şekilde bir talep ve davamızda yoktur. Bu
tür hizmetler ücret karşılığı olarak yapılmaz, eğer yapılsa
dünya değerleri bu hizmetin karşılığını ödeyemez. O yüzden
bu işlerin karşılığı yoktur. (velâ ucurahüm) ücretsizdir.
Daha evvelki, bu sahada oldukça uzun yaşantılarımızda
da bu hikâye ye benzer hikâyeler olmuştu onları, kitaplarımızın sırasına, göre. Böylece belirtmiştik.
(1) (17/kevkeb/kayan yıldızlar)
(2) (23/Değmez dosyası)
(3) (81/Hayal vadisinin çıkmaz sokakları)
(4) (93/Mescid-i dırar/Kubbet-ul kara) idiler.
Bu hikâyemizde aşağıdaki ismi ile kendi sırasına girmiştir.
(5) (98/Solan bahçenin/kuruyan gülleri)
------------------Bu hikâyemiz (2011) yılının sonlarına doğru bir telefon
konuşmasıyla başlamaktadır.
Bahsedilen tarihlerde gene yazıhanemde kitaplarımdan
birinin üzerinde çalışmalar yapıyorken telefonum çaldı açtım
baktım karşı taraftan kulağıma nazik bir ses (Terzi Baba) yı
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aradığını söyledi. Bende buyurun benim, dedim. Biraz
heyecanlı bir ses ile efendim biz sizinle mutlak görüşmek
istiyoruz dedi. Bende hangi konuda, dedim, konuşan kişi,
tasvvuf konusunda olduğunu söyledi. Bende nereden beni
buldunuz dedim, Efendim sitenizdeki sohbetleri dinliyoruz, ve
kitaplarınızı indirip okuyoruz size karşı muhabbetimiz oluştu
bu yüzden, izniniz olursa sizi eşimle ziyarete gelip tanışmak
istiyoruz diyordu.
Bunun üzerine işimin ve meşguliyetimin çokluğundan
bahsedip vakit ayırmamın zor olacağından bahsediyordum.
Ancak görüşme ısrarı devam edince peki o zaman işiniz
uygunsa gelecek cumartesi saat (13/14) civarında buyurun
dedim ve nerden geleceklerini sordum onlarda, (m….. B….)
tarafından geleceklerini bildirdiler. Daha sonra isimlerini,
öğrendim bende onlara bu kitapta belirtilmeleri için beyine
(S…B…) eşine de (K… G…) rumuz isimlerini verdim. Bu
kişilerle böylece gıyaben de olsa tanışmış olduk.
------------------Nihayet karalaştırılan gün geldi, bende onları beklemekte
idim yaklaşık belirtilen saatte geldiler. İçeriye aldım tanışma
faslı bittikten sonra küçük bir çay faslı da bittikten sonra ne
istediklerini sordum onlarda özetle, hayat hikâyelerini anlattılar. Kendileri ikiside sol kaynaklı birer aileden geldiklerini
ancak işin aslının böyle olmadığını, bizler kendimizi arıyoruz
gerçekleri gördük ancak bu işler yalnızda olmuyor diyerek
irfan mektebinin eğitimini talep ettiklerini bildiryorlar idi .
Bende bu işlerin biraz zor olduğunu nefis mücadelesi
gerekeceğini kendilerine bildiriyor, bu düzeyde sohbetler
oluyor, bazen soruları oluyor onlar cevaplanıyordu. Artık eski
hayatlarına dönmeme, kararını vermişlerdi. Daha evvelce
meşhur sahil yerleşim yerlerinde ticarethaneleri olduğunu
ancak onların hepsini devrettiklerini mütevazi bir hayat
yaşamak için oralardan uzaklaştıklarını ve şimdi oturdukları
yere yerleştiklerini anlatıyorlar idi.
Gerçekten hikâye ilginç idi, bu durumda olan kimselere
yardımcı olmakta bize bir vazife idi . Bütün bunlardan sonra
kendilerine yapacakları hususları tarif ettim. Onlar da
memnun oldular ve zaten vakitleride dolduğundan, izin alıp
ayrıldılar.
Daha sonraki günlerde telefon ile arayıp durumlarını
haber veriyorlar idi. Bu arada bir müddet sonra tekrar
ziyeretimize gelmek istediler. Ben daha evvelce kendilerinden
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Nüket Anneye bahsetmiş ve iyi kimselere benziyorlar sakin
mütvazi kimseler diye belirtmiş idim. Bunun üzerine o da
onları bu sefer eve davet et bende tanışayım demişti.
Ve bizde öyle yapmıştık, nihayet gene bir cumartesi için
ziyaret günün kararlaştırdık, nihayet o gün geldi, ve
beklediğimiz saatte onlarda geldi gene oturduk çay kahvaltı
derken biraz sohbet, hallerinden ve düşüncelerinden
bahsedildi. Bu sahaya yavaş yavaş alışmaya başladıklarını ve
huzurlarının arttığını hayatlarına bir anlam geldiğini bize
anlatıyorlar idi.
Böylece o günde güzel bir gün olarak geçmişti, vakitleri
dolduğundan izin alıp kalktılar bizde onları yolcu ettik böylece
ailece de tanışmış olduk. Nüket Anne de kendilerinden
memnun kalmıştı. Haklarında hayırlısı olsun, demiştik.
------------------Böyle güzel başlayan, tanışmalarımız epey uzunca bir
süre böylece güzel geçiyordu. Ancak daha sonraları kitabın
sonlarına dağru da görüleceği gibi küçücük bir şeyden sona
ermiş oldu bizimde, göreceğiniz gibi bütün iyi niyetlerimiz
oğraşmalarımız ve daha da mühim olan zamanlarımız heba
olmuş oldu. Ne yapalım sağlık olsun. Beden çuvallarının
içinden böyle bazen üst ambalâjı güzel ama içi nefsin
defoladığı mallar çıkıyor. Ancak her şeyde böyle firaların
olduğuda bilenen bir gerçektir. Bunların hepsi bizlere ve
bizden sonrakilere inşeallah birer yol gösterici ibret olur. Kişi
Hakk yolunda nereye gelirse gelsin “Şeriati Muhammedi” den
ayrılmaması şarttır.
------------------Hadise olduktan sonra sonra bende o günlerdeki
yazışmaları bir dosya haline getirmiş idim. Mevzuu tamamlamak için elimde bulunan, (1958) senesinden beri oluşturduğum şimdilik (72) adet (mektuplar ve zuhuratlar) isimli
dosyalarımdan onların yazılarının içinde olan (23) üncü
dosyadan başlayıp (69) uncu dosyaya kadar (46) dosyanın
hepsini uzun bir sürede tarayarak içinde bulunan yazışmaları
aşağıya aktardım, nasıl bir muhabbetten nasıl bir hale dönüldüğünün ibretlik yaşanmış hüzünlü bir hikâyesidir bu yüzden
ismini gönlümden (Solan bahçenin kuruyan gülleri)
olarak belirledim. Cenâb-ı Hakk cümlemizi kendine giden
yoldan ayırmasın. Amin.
Şimdi yazışmalara geçebiliriz. (T. B.)
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------------------K… G… 24 Aralık 2011
Selamun Aleyküm
Sevgili Babacım, ben kızınız K…G.. Eşimle birlikte geçen
hafta sonu Bursa'dan sizi ziyarete gelmiştik..İnşaallah Nükhet
annemiz ve siz afiyettesinizdir. Rüyaları anlatmamızı
istemiştiniz..Dün gece bir rüya gördüm.. Bir oda ve yerde
seccadeler serili üç dört tane...her seccadenin baş tarafında
da şarap kadehleri var..İnce, uzun zarif kadehler..Sonra içeri
biri giriyor. Kimliği belirsiz. Ve tam kıble tarafına bir şişe
kırmızı şarap koyuyor..çok normal birşey yapıyormuş gibi
karşılıyorum bu hareketini..şarabı açıyor ve keskin kokusunu
duyuyorum..o an ne yapmakta olduğumu farkedip
irkiliyorum...Böylece uyandım. Kendimce bir yorum
yapmaktan çekinerek hemen size yazıyorum..Şimdiden
teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Nükhet anneme
selamlar
------------------Te…. Ba….
Hayırlı akşamlar Aleyküm selâm K… G… kızım. Zuhuratın
güzel, aslında ne türlü olursa olsun zuhurat görmek güzeldir.
seccadeler ibadet aracı olduğundan onları görmek ibadete
olan meyli ve muhabbeti göstermektedir. Şarap zahiren
bakıldığında haram bir içecektir. Ancak eski aşık ve arifler
şarap ve kadehten bahsetmişlerdir ki böylece İlâhi aşkı ve
serhoşluğu remzetmişlerdir. Aslında zuhuratına zahiren bakıldığında iki zıt simge vardır seccade ve şarap. ehli zâhir
bunları zahirine bakarak birleştiremez ancak tavhid ehli
yorumlayarak birleştirir, bunlar kişilerinin eğilimlerine göre
hal değiştirirler ve ona göre değerlendirilir. derslerinize
devam edersiniz Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder
İnşeallah. Herkeze selâmlar Nüket annenin de selâmları
vardır hoşça kalın Efendi Babanız.
------------------K… G… 28 Aralık 2011
Hayırlı sabahlar Efendi Babacım. Dün sabaha karşı
rüyamda bir çiftlikte olduğumu gördüm..Geniş yeşillik bir
arazide, çiftçiyle beraber yemlere bakıyoruz..sonra ben
özellikle bir koyunla ilgileniyorum..güzel, sağlıklı, gözleri ışıl
ışıl bir koyun..Çiftçiye diyorum ki bu elimdeki yemden
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karıştıralım yemine. Daha iyi gelecek ona..Elimdeki koyun
yemini karıştırıp hazırlıyorum ve büyük bir kapta duran
koyunun yemine ekliyoruz..Çiftçi tamam diyor..artık koyun
rahat edecek..sonra eski dar sokaklarda hayranlık içerisinde
geziniyorum...evler avlulu, bahçeli, bahçelerde meyve
ağaçları çiçekler..herşey çok güzel..bir ney sesi eşlik ediyor
rüyama..çok fazla rüya görmeye başladım..bunların hepsini
anlatmalımıyım size bilmiyorum..çok net hatırladığım
rüyaların sayısı çoğaldı. ben genelde pek az rüya gören
biriyim..rahatsızlık veriyorsam lütfen uyarın..Sevgi ve
selamlar.Kızınız K… G…
------------------Te…. Ba…. 29 Aralık 2011
Hayırlı günler K… G…kızım. Zuhuratın güzel İç âleminin
kendi düzeyindeki halinde yavaş yavaş faaliyyete geçmeye
başladığı anlaşılıyor bu iyidir. Kişilerin gaybı olan iç âlemleri
başka bir alandır işte tasavvuftan gaye bu iç hakikatleri orta
ya çıkarıp varlıklarının farkında olmaktır. Çif'tlik bu dünyadır
"çif" lik-ler yani çokluklardır. Bu âlemde herşey "çift'in teke
dönüşünden sonra çoğalması" dır.
Bu âlem aynı zamanda bir pazar yeridir, buranın bazı
mahallerinde "can alınır can satılır" hemde Yûsufun kuyusu
başında satıldığı gibi çok ucuza küçük pahaya satılır değerini
bilip pek alanda olmaz. Onun için bu pazardan ne alıp
satacağımızı iyi seçmemiz lâzım gelmektedir. Eski dar
kokaklar güzel evler senin batının da kalmış güzelliklerindir
onlarda demek vakti geldikçe ortaya çıkacaklardır.
Zuhuratlarını gördükçe topla ayda bir yazar toplu halde
gönderirsin, bu arada soracağın bir şey varsa bir ay beklemene gerek yok yazabilirsin. Cenâb-ı Hakk her türlü işlerinde
kolaylıklar
nasib etsin
İnşeallah
Beyine
sana da
selâmlar nüket anneninde selâmları vardır hoşça kalın Efendi
Babanız.
Ayrıca maillerini birbirinin üstüne yazma yeni mail sayfası
açarak yeni gönderirsin aynı sayfaya yenileri eklenince hacmı
genişliyor kontrolu zorlaşıyor.

------------------S… B… 17 Ocak 2012
Muhterem efendi babacığım,
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Size iki üç gün önce gördüğüm bir rüyamı aktarmak
ve değerli yorumunuzu almak istiyorum. Görüntüleri gün
içinde farklı zamanlarda aklıma düştüğü için, bu rüyanın size
anlatmaya değer bir rüya olabileceğini düşündüm. Rüya şu
şekilde,
Peru’nun Cuzco şehrinin sokaklarında yürüyoruz. Dar,
taşlık sokaklar… Kendimi mutlu hissediyorum. Bir şükür
duygusu var. Küçük bir grup olarak yürüyoruz: Ben, solumda
çarşaflı bir bayan, sağımda yine tesettürlü bir bayan, eşim ve
çocuklarım da bizimle. Derken bir caminin önünden
geçiyoruz. Buralarda bir cami görmek de beni mutlu ediyor.
Sürekli şükrediyorum. Derken yürüdüğümüz sokakların
aslında Gökçeada’nın sokakları olduğunu fark ediyorum.(Ya
da ona dönüşüyor)
Pazar yeri olarak tasarlanan, çok yüksek tavanlı, geniş
ama yan duvarları olmayan bir çatının altında oturuyoruz.
Kalabalık…. İnsanlar yeknesak bir uğultu üretiyorlar. Ben, bu
dev çatılı mekânın gökyüzünü görebilecek kadar kenarında
oturmuş bir adamla sohbet ediyorum. Öylece konuşurken
birden gözlerim gökte bir harekete takılıyor. İki üç araba
bulutların arasında hafif bir hareketle dönüyorlar. Karşımdaki
adama “Baksana şunlara, kim bilir kimin rüyası” diyerek
arabaları gösteriyorum. İkimiz de bulutların arasında süzülen
bu arabaları seyretmeye başlıyoruz.
Derken arabaların bu süzülüşünün aslında bir düşme
olduğunu fark ediyorum. Ve arabalar çok geçmeden şehrin
ve insanların üzerine düşmeye başlıyorlar. Ve arkasından
başkaları ve başkaları… Sadece araba değil gökten yağmur
gibi yağan, insan yapımı muhtelif sanayi ürünleri. Çok
geçmeden insanlar telaş içinde oradan oraya koşturmaya
başlıyorlar. Ben de fırlayıp eşim ve çocuklarımı bulmaya
çalışıyorum. O sırada eşya sağanağına ek olarak semadan
tiril tiril kıyafetler içinde kollarını iki yana açmış vaziyette
kadın ve erkekler süzülerek inmeye başlıyorlar… Etraftaki
kargaşa ve paniğe tezat olarak son derece sakin bir şekilde
yeryüzüne doğru iniyorlar.
Bu rüya dışında aynı gün gördüğüm bağlantısız bir rüya
kesiti daha var. Bir ay önce ihtida eden kayınpederimle ilgili
olduğu için anlatmaya değer olabileceğini düşünüyorum.
(Allah razı olsun, sizin onun bu dönüşümünde etkiniz çok
büyüktür) Rüya şöyle:
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Kayınpederim ile karşılıklı oturuyoruz. O bana” K…. S…, bir
rüya gördüm. Rüyamda bir yunusun yüzgecine tutunmuşum
ve birlikte denizde yol alıyoruz.” Diyor. Ben de bunu duyunca
“gerçekten mi? Ben de o rüyayı görmüştüm. Çok güzel bir
rüya… Aynı rüyaları görmüşüz” diyorum.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden öper, hayırlı günler
dilerim.
------------------Te…. Ba… 18 Ocak 2012
Hayırlı günler S… B… oğlum zuhuratların güzel yolunda
Hayata bakışında bir hayli değişiklikler olduğu görülüyor.
Daha evvelce Cuzco uzak gayri müslim hükmünde olan
anlayışlar yavaş yavaş "Gökçe ada" "gök ada" yakın müslim
gönül adalarına dönüşüyor.
Pazar yeri her türlü alış verişn yapıldığı bu dünyadır,
uğultu kargaşa zaten normaldir olacaktır. Gök yüzünden
eşyaların düşmesi ise artık onların gönül ğöğünde eski
değerlerinin kalmadığıdır. Yeni kıyafetlerin inmesi ise yeni
tecellilerin devam etmeleridir.
Yunus'a tutunmak "Yunusiyyet" mertebesinden yardım
almaktır, şu anda daha yunusun karnındayız yunus ile
beraber dolaşmaktayız onun içinden çıkınca yavaş yavaş
gerçek hürlüğümüze doğru yol almaya başlayacağız. Yunus
peygamber hakkında biraz bilgi edinirseniz iyi olur. Cenâb-ı
Hakk dünya ahret her türlü işlerinizde kolaylıklar ve başarılar
nasib eylesin. Sana eşine herkeze selâmlar hoşça kalın Efendi
Babanız.
------------------S…. B…. 14 Şubat 2012
Muhterem Efendi Babacığım, geçenlerde gördüğüm bir
zuhuratı anlatmak istiyorum. Sizin evinize komşu bir alana
evler inşa ediliyormuş. Oradan bir ev bakmaya geliyoruz
ancak inşaatlar yarım kalmış ve çalışmalar durmuş. Bize siz
buradan bir ev alırsanız, yarım kalan inşaatlar tamamlanacak
diyorlar. Kısa ancak beni derinden etkiledi. Umre ve Hac'ın
hakikati ile ilgili bir ön hazırlık ve çalışma yapmak diliyoruz.
Bu konuda bize kaynak gösterebilir misiniz? Hazırlanırken
ruhani olarak nelere ağırlık vermeliyiz? Hangi kaynakları
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okumalıyız...hangi surelere ağırlık vermeliyiz? Sizinle birlikte
gidebilmek büyük bir lutuf olduğu için gönlümüz umreye
gitmekten yana...ancak Hac görevimizi de henüz yapmış
değiliz. Bu konuda bir türlü içimiz rahat olamıyor.
Tavsiyelerinizi hasretle bekliyoruz. Niyazi Mısri Hz.leri diyor
ki: '' Güneş nereye yönelse karşısında karanlık görmez''.
Birgün bu hale gelebilmek umuduyla ellerinizden öper selam
ederiz.
------------------Te….. Ba….
Hayırlı akşamlar S… B…. oğlum zuhuratın güzel, Bizim
evimize komşu olmak gönül âleminde aynı mahallede
oturmaya namzet olmak demektir. Yarım kalmış binaların
bitmesi derslere devam ederek yavaş yavaş gönül hanesinin
inşa edilmesidir diyebiliriz.
Hac ve Umre hususunda K… G… kızımızın mail-i ne kısa
bilgi verdim oradan sende bakarsın. Diyanetin şer-i mânâ da
Hacc ve umre ile ilgili bilgi veren kitapları vardır. Bizim de
ikinci kitabımız olan (Hacc divanında) şiirsel bir anlatımla
oralarla ilgili bilgiler vardır, ayrıca (Kelime-i tevhid) kitabında
da bazı batıni bilgiler vardır. Aslında bizim bütün kitaplarımız
oraların hakikatlerini anlatmaktadır. Ayrıca sana (2010) Umre
dosyasını gönderiyorum orada da bir hayli bilgi vardır biraz
ağır gelebilir ama inşeallah anlaşılır. Cenâb-ı Hakk her türlü
işlerinde kolaylıklar nasib etsin İnşeallah herkeze selâmlar
hoşça kal . Efendi Baban.
------------------S…. B… 03 Mart 2012 Bir olay, bir zuhurat
Sevgili Terzi babacım,
Size geçen ay yaşadığım bir olaydan bahsetmek ve
değerli yorumlarınızı almak istiyorum.
Benim Kuşadası’nda yaşayan, maddi durumu da çok iyi
olmayan uzaktan bir akrabam vardı. Onun sağlığının
bozulduğunu öğrendim. Hayatta kendi ile birlikte yaşayan bir
oğlu dışında kimsesi yok. Oğlu onu altı aydır hastane hastane
dolaştırmış, ama bir teşhis koyamamışlar. Kadıncağızın
durumu her geçen gün kötüleşmiş ve en sonunda yürüyemez
duruma gelmiş. Ben de onu arabamla alıp Bulunduğum yere
getirmeye ve tedavisini burada yaptırmaya karar verdim ve
bu düşüncemi kendilerine açtım. Henüz yola çıkmamıştım ki,
bir gece şu rüyayı gördüm:
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Bir grup arkadaşla sokakta birlikteyiz. (Arkadaşların
kimlikleri belirsiz) O sırada karşı kaldırımdan Er… amca
(Hastanın vefat eden eşi) geliyor. Hepimiz şaşırıyoruz.
“ Aaa bu Er… amca değil mi? O ölmemiş miydi” vb.
konuşmalar oluyor. Derken O karşı kaldırımdan yanımıza
geliyor ve arkadaşların bir kısmı ile konuşmaya başlıyor. Ben
biraz geride duruyorum. Er…. amca’nın yüzü, hatta tüm
bedeni hayatta olduğu zamankinden çok daha temiz ve
parlak… Onlar konuşurlarken ben elimle saçımı hafif bir
şekilde geri atıyorum. Bu hareket sonrasında sessiz ama
etkili bir uyarı içimde büyüyor. Günlük hayatta çok da
üstünde durulmayacak bu hareket aslında ince bir benlik ve
kibir işareti olduğunu hissediyorum. Tarifsiz bir utanç
duyuyorum.
Daha sonra yanına gelip elini tutuyorum. Elleri serin, ama
ölü eli kadar da soğuk değil. Hiç konuşmuyoruz.(Aslında onun
sesini rüyada hiç duymuyorum) Yavaşça geri çekiliyorum.
Daha sonraki sahnede, arkadaşlarla bir kapalı mekânda
bir araya gelmişiz. İçlerinden biri (bir bayan) Er….. amca ile
konuştuklarını bir kağıda not almış. Yaklaşık bir tam sayfa…
Oturup bu kâğıttaki notlar üzerine konuşuyoruz. Ben “
Burada yazılanların anlaşılması gerçekten çok güç, oturup
üzeride düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerek” diyorum.
Uyandıktan sonra rüyadaki bu kağıtta yazan cümleler
uçtu gitti. Ancak ortadan bir ifade ile sondan bir cümle
aklımda kaldı:
Ortadaki ifade: hayırsız evlat
Son cümle: Kanı kan yapıyoruz.
Son cümleyi hiç anlayamadım, “hayırsız evlat” sözünü de
teyzenin oğluna hiç yakıştıramadım. Çok mülayim, teyze için
gayret sarf eden bir görüntü veriyordu. Sonraki günlerde
teyzeyi alıp Bulunduğum yere getirdim. O zaman “hayırsız
evlat” sözünün pek de yanlış bir ifade olmayabileceği ortaya
çıktı. (Gerek teyzenin laf arasındaki sözlerinden gerekse onun
hastalığına karşı gözle görülür ilgisizliğinden ve bazı çevre
şahısların yine aynı sözü kullanarak yakınmalarından) Çok
şaşırmıştım. Bu ifade doğru olduğuna göre, artık “kanı kan
yapıyoruz” sözü daha bir önem kazanmıştı. Ne kadar
düşünsem de bu sözü çözemedim. Ta ki geçen gün teyzenin

10

lenf kanseri olduğu ortaya çıkana kadar… Lenf; beyaz
kanın(Akyuvarlar) üretim, yapım yeri….
Bu rüya ile çok açık bir biçimde gayptan bir bilgi
ulaşmıştı. Her hayret vesilesi için rabbime kâinattaki zerreler
adedince hamdolsun.
Ancak bütün bu olanların anlamı ne? Doktorlar hasta için
“kurtuluşu yok” yorumu yapıyorlar. O halde gayptan bu bilgi
neden zuhura çıktı? Üzerime düşen daha farklı vazifeler
olabilir mi?
Hem sizin hem Nüket annemin ellerinden öper, Umre
yolculuğunda bir araya gelmemizi nasip etmesini Allah’dan
niyaz ederim.
Selam ve sevgiler
------------------Te… Ba…
---------------------Hayırlı günler S… B… oğlum. Bu günlerdeki
meşguliyetlerim nihayet normal haline döndü bu yüzden
mail-ini cevaplamaya sıra geldi. Gördüğün zuhurat ve
neticeleri oldukça ilginç imiş, zâhir hayatın bâtın hayat ile
nekadar ilgili olduğunu açık olarak göstermektedir. Hayat bir
yaşam ve tecrübeler sistemidir, gerçek kişilik oluşması "zâhir
bâtın" her iki âlemin birlikte yaşanmasıyla mümkün
olabileceği muhtemeldir.
Ortadaki ifade: hayırsız evlat. Bu cümleye diğer
yönden bakarsak. Tasavvufta "hayırsız evlât" nefsi
emmâre'dir, babası olan, kişinin aklı'nı, dinlemeyip kendi
başına hareket etmesi ve neticede kişiye hep zarar vermesi,
"hayırsız evlât" tanımını almasına sebeb olmaktadır.
Son cümle: Kanı kan yapıyoruz. Bu cümleye de diğer
yönden bakarsak. Zâhir anlamda kan bedenimizin yaşam
sebebi olduğundan hayattır, ancak bu beden yukarıda
bahsedilen hayırsız evlâdın eline düşerse her zaman "kanı
kan" yapar, yani bütün hayırlı değerlerin kanını döker,
vücutta bulunan damarlarda gizli dolaşan kanı herhangi bir
darp ile açığa çıkarır, böylece gizli kanı görünen kan yapar.
Yani nefsi emmarenin önü alınmazsa kanı kan yapması ve bu
tahribati devam eder. Bundan kurtulmak için bizim rahmani
tarafımızı güçlendirip acilen onun kanını dökmemiz ve onu
güçsüz hale düşürmemiz gerekmektedir. Onun kan
hükmünde olan "emmâre" halini öldürüp, yerine ruhun kanı
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olan lâtif varlığımızın damarlarında bize yeni bir hayat
verecek olan ilim hakikatlerini dolaştırmalıyız. İşte o zaman
"kanı kan" değil "kanı ilim" yapmış oluruz, işte bu anlayış
kişinin varlığında olması gereken ilk değişikliklerdir.
Cenâb-ı Hakk ailece hepinizi zâhir bâtın bütün
zorluklardan korusun, niyetlendiğimiz yolculuğumuzu feyiz ve
bereketlerle neticelendirsin. Gönderdiğim paket içinde ki
dosyada, orada yapılacak bazı tarifler vardır onları iyice
okursunuz daha gitmeden az çok çevreyi tanımış olursunuz
ayrıca iki özel namaz tarifleri vardır ki, bunları bilen yoktur,
onları yerlerinde tatbik etmekte ayrı bir kazanç ve
hususiyyettir.
gene paketin içinde yeşil kapaklı "Hacc Divanı" isimli
kitabın tamamı orada yazıldığı için iki bölüm halinde o
hallereden bahsetmektedir, okursanız hem oraları gene
gıyaben tanır ve daha bu günden o duygulara aşinalık elde
etmiş olursunuz. Yola çıkarken yanıza mutlaka kâğıt kalem
alın orada vuku bulabilecek özel hallerinizi hemen kayda alın
çünkü bu duyguların üstünden bir müddet geçtikten sonra
genelde unutulur veya çok azı kalır, "uyandıktan sonra
zuhurattan hatırda kalanlar gibi" işte kitap veya diğerleri
bulundukları halde geldiği şekliyle kayda alındığından
bu gün elimizde bu yazılar bulunmaktadır. Eğer kayda
alınmamış olsalardı bunlar unutulup gitmiş olacaktı ve
elde hiç bir şey kalmamış olacaktı.
Ayrıca gene Hacc ve umre ile ilgili gene kısmen oralarda
yazılmış olan "kelime-i Tevhid" kirabınıda gönderiyorum,
ziyaretlere gidilecek olan yerlerin bâtıni özelliklerini
bildirmektedir. onlarıda okursanız oralar hakkındaki görüş ve
bilinciniz daha pekişmiş olacaktır, gıyaben tanıyacağınız
yerleri gidip görünce hiç yabancılık çekmeden fiziken de
müşahede etmiş olacaksınız. Cenâb-ı Hakk gönlünüze göre
habibinin ve kendinin makamlarına güzel bir ziyaret
yapmanızı nasib etsin, İnşeallah.
Sana, kızımıza ve torunlarımıza selâmlar Nüket
annenizinde selâmları vardır, hoşça kalın Terzi Babanız.
------------------S…. B…. 15 Mart 2012 kargo ulaştı
Sevgili Terzi babacım,
Kargo elimize ulaştı. Allah razı olsun. İnşeallah Allah idrak
etmeyi ve yaşamayı nasip eder. İnternetten yolladığınız umre
günlüğünü de eşimle birlikte hararetle okuyoruz. Oralara
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şimdiden gitmiş gibi oluyoruz. Allah sizi başımızdan eksik
etmesin. Bu arada teyzemiz Hakka kavuştu. İnşallah
üzerimize düşeni yapabilmişizdir. Hem nüket annemin hem
sizin ellerinizden öperim. kızınızın da selamı var.
------------------Te…. Ba…..
Hayırlı günler S… B… oğlum, Cenâb-ı Hakk hepsinden
faydalandırsın İnşeallah. Hoşça kalın herkeze selâmlar, Nüket
annenizinde selâmları vardır. Efendi Babanız.
------------------K… G…. 14 Mayıs 2012
Sevgili Efendi Babacığım, ben K…. Yeni iletişim adresim
bu. Bundan böyle buradan yazacağım inşaallah. Umreden
geldiğimizden beri bir çok şey oldu. Sanki herşey hızlandı
gibi..Sizi ve Nüket annemi çok özledik. İnşaallah
afiyettesinizdir. İzmir'de olduğunuzu tahmin ediyorum.
Umredeki dostlara ve anneme çok selamlar. K… ve çocuklar
da selam eder.
------------------Te…. Ba… 18 Mayıs 2012
Hayırlı günler K… G… kızım yeni rumuzun hayırlı olsun
İzmirdeyiz o yüzden maillere pek bakamıyorum cevaplar
biraz gecikiyor. Hamdolsun iyiyiz yazacağın hususlar olursa
yazabilirsin. K…. evlâtlara sana Herkeze selâmlar Nüket
anneninde selâmları Vardır hoşça kal Efendi Babanız. Hayırlı
cumalar.
------------------K… G…
Hayırlı Cumalar Efendi Babacım, rüyamda büyük kanatları
olan haşmetli bir kapının önünde bekliyormuşum...derken
kanatları ağır ağır açılıyor ve içeriden bir tür rengarenk buğu
gibi bir hava dışarıya sızıyor.. saygın'ın elinden tutup '' hadi''
diyorum ''çok bekledik artık girelim içeri.'' Beraberce içeri
giriyoruz. Sonra uyandım.
Bir başka zuhuratta da suretlerini hatırlamamakla birlikte
üç kişi büyük bir kertenkelenin etrafında duruyoruz.
Kertenkele öyle büyük ki sanki bir timsah yavrusu gibi.
Elimde bir sopa var, diğer iki kişi seyrediyor ben kertenkeleyi
sopayla vurarak öldürüyorum.
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İbn- Atuallah el- İskenderi'nin ''Gelin Tacı'' isimli kitabını
okuyorum şuan..çok etkilendim..inşaallah hasta kalbime ilaç
olur..dualarınızı eksik etmeyin..bir de kitap önerebilirmisiniz.
Kızınız K…..
------------------Te…. Ba… 14 Haziran 2012
Hayırlı akşamlar K… kızım. Hamdolsun iyiyiz İzmirden
döndük şu an da ise gebzedeyiz mail-i ni cevaplamaya ancak
vakit bulabildim. zuhuratların çok güzel. İrfan mektebi
kitabından (2-Nefs-i levvame) dersini oku orada yazdığı gibi
ilâve ederek tatbik et. Çektiğin dersin zikirleri üzerine (500)
adet "Ya Allah" zikrini ve ara ayetlerini de ilâve ederek devam
edersin soracağın bir şey olursa sorarsın. S… B….ye
çocuklara herkeze selâmlar Nüket annenin de selâmları
vardır, hoşça kal. Efendi Baban.
------------------K…. G… 17 Haziran 2012
Efendi Babacığım, biz sizi Umre'de sanıyorduk...demek
henüz gitmediniz. Kandilinizi kutlamak için aradığımızda
telefon kapalı olunca belki de tavaftadırlar diye
düşünmüştük..geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Bizim için
büyük bir lutuf varlığınız. Dediklerinizi yapmaya gayret
edeceğim Allah'ın izniyle.Mail'inizi almadan önceki gece
gördüğüm rüyada, bana acı bir şurup içirmek istiyorlar...ben
de zaten içmemişmiydim diyorum. Olmaz içmezsen aramıza
giremezsin diyorlar ben de içiyorum.İçmeden önce biraz
çekiniyorum ama sonra tadı hiç de acı değilmiş
diyorum..Ancak bu sefer de daha büyük bir şişede( nerdeyse
iki katı) başka bir şurup veriyorlar...Bende yetmedi mi
diyorum...Bunu da iç bakalım diyorlar..ben de içiyorum.
Nüket annemin de ellerinden öperim. Babacığım sizleri çok
özledik. Ailecek hasretle selam ederiz.
------------------Te…. Ba… 21 Haziran 2012
Hayırlı akşamlar K…. G.. kızım bu sene Umre programı
yok nerden acaba aklında kalmış. Gelecek sene Haziran için
istekler var. Biz İzmirden sonra gebze düzce bolu daha sonra
tekrar Gebze oradan Tekirdağına döneceğiz. Daha sonra
tekirdağındayız belki küçük ziyaretler olur ama bilemiyorum
kısmet. Sizlerinde Geçmiş kandiliniz mübarek olsun, kandil
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günü hatlar çok kalabalıktı cevap vermekte epey zorlandık,
gece de başka bir yerde idik kapatmak zorunda kaldık o
yüzden ulaşamamışsınızdır. Zuhuratın güzel zahiren acı gibi
görünen bazı şeyler batınen tatlıdır. Cenâb-ı Hakk her türlü
işlerinde kolaylıklar nasib etsin İnşeallah. S… B….ye evlâtlara
ve herkeze selâmlar Nüket anneninde selâmları vardır hoşça
kal, Efendi Baban.
------------------S… B… 18 Haziran 2012 Geceleyin gökyüzü
Sevgili babacım,
Son dönemde gördüğüm bir zuhuratı sizinle paylaşmak
istiyorum:
Kapalı bir mekandayız (Bir ev ya da kulübe olabilir.) Gece
saati… Yanımda eşim ve annem var. Onlara diyorum ki “Hadi
gelin dışarı çıkalım, size gökyüzünü göstereyim. Dağda
gökyüzü düşünemeyeceğiniz kadar güzeldir. “ Daha sonra
birlikte dışarı çıkıyoruz. Dışarıda kafamızı kaldırdığımız zaman
gerçekten inanılmaz bir manzara bizi karşılıyor. Yıldız
sınırlarını aşan dev ışık kümeleri, farklı renklerde hareketli
haleler, helezonlar, inanılmaz bir ışık cümbüşü…. Hayretler
içinde kalakalıyoruz. Bunun bir mucize olduğunu
hissediyorum.
Bu zuhuratın ardından ne ertesi gün ne de daha sonraki
günler eşime bundan bahsetmiyorum. Araya bazı meşgaleler
giriyor ve bu zuhurat aklımın daha gerilerine itiliyor.
Böyle günler geçti. Yaklaşık bir beş gün sonra bir sabah
eşim çok ilginç bir zuhurat gördüğünden bahsetti. Dedi ki: “
Gece vakti...Sen benim elimden tutuyorsun, gökyüzüne hiç
bakmış mıydın? Diyorsun. Birlikte dışarı çıkıyoruz.
Gökyüzünde birbirine geçmiş ışık huzmeleri, helezonlar dans
ediyorlar”
Bu gerçekten hayatımda ilk yaşadığım bir şey. Hayretimi
artıran Allah’a hamdolsun. İkimiz de aynı olayı kendi
zuhuratlarımızda kendi perspektiflerimizden yaşamışız.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden öper, hayırlı günler
dilerim.
Oğlunuz S…. B….
------------------Te…. Ba…21 Haziran 2012
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Hayırlı günler S… B… oğlum. Hamdolsun iyiyiz daha
henüz seyahetlerden eve dönemedik. İnşeallah yakında
döneceğiz. Zuhuratlarınız güzel, Gök yüzünü görmek gönül
gökyüzünü görmektir. böyle gönül aleminin güzelliği her
ikinizde de faaliyyete geçmeye başladığı görülüyor. Böylece
kişi kendinde var olupta farkında olmadığı değerleri bu
çalışmalar ile ortaya çıkmaya başlamaktadır. Cenâb-ı Hakk
her türlü işlerinizde kolaylıklar nasib etsin. Hepimizden
hepinize selâmlar hoşça kalın Efendi Babanız.
------------------K… G…. 22 Haziran 2012
Efendi babacığım, şu sıralar zuhuratlar sıklaştı o yüzden
çekinerek de olsa sizi daha sık rahatsız etmek mecburiyetinde
kalıyorum. Af ola. Dün gece ki zuhuratta etrafımı bir grup
insan çevirmiş ve diyorlar ki: ‘’ Biz hepimiz putperestiz.’’ Ben
önce şaşırır gibi oluyorum sonra da bir şey fark etmiş
olmanın memnuniyetiyle sanki, gülümseyerek: ‘’ evet’’
diyorum..Sonra elimde tuttuğum ince uzun totem benzeri
puta bakarak ekliyorum :’’ Önce topraktan yapıyoruz, sonra
da ona tapıyoruz..Elimizle yaptığımızı put ediniyoruz..evet,
kesinlikle putperestiz hepimiz.’’diyorum onlara. Sonra
uyandım ve hemen Allah’a beni putperestlikten kurtarması
için yalvardım. Zuhurat beni birçok şey düşünmeye sevk etti.
Mesela çoğumuz farkında bile olmadan putperest bir şekilde
yaşıyor ve ölüyoruz galiba. Allah’ın lutfu ve keremi ile bu
putları BİRlemeyi becerebilirsek eğer, bu sefer de tevhidi put
edinme ihtimali beliriyor. İnsan yöneldiği her şeyi put
edinebiliyor. Bu da perde oluyor. Hakikati yakın hissettiğimiz
her ne ise, onu ilah ediniyoruz..bu din de olabiliyor, mezhep
de, tarikat de, hatta ‘’hakikat ehli olmak’’iddiası bile perde
oluyor. Sanki çok fazla yaklaştığımız her şey aslında bizi
uzaklaştırıyor. Puttan görünen sadece bir vechi oysa…Allah
affetsin…bu söylediklerim için de dahi tövbe ederim….tam
olarak anlatamadım ama ve bu halden çıkmak için
himmetinizi niyaz ederim. Hangi şirklerdeysem biran önce
görüp çıkmak için Allah’ın ihsanını dilerim
------------------Te…. Ba…. 23 Haziran 2012
Hayırlı günler K… G… kızım, derslerinize devam edip
Hakk'an uzaklaşmadığınız için memnun oluyorum Cenâb-ı
Hakk her ikinizinde idrak ve irfaniyetlerinizi arttırsın.
Zuhuratın güzel, düşüncelerin de oldukça güzel insanlar
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gaflet içinde yaşadıkları hayatı, gerçek hayat zannetmekteler,
bu zan ile zaten her şey putlaşmakta, ancak Cenâb-ı Hakk,
"ben kulumun zannı üzereyim" diye buyurduğundan iyi niyetli
ancak irfaniyyetsiz kişilerin bu anlayışlarını hoş görmekte,
kötü niyetli ve imansız olanların aynı düşüncelerini
niyetlerinden dolayı putperest olarak kabul etmektedir. Bir
yerde şöyle geçer. (Eğer bir kimse putperestliğn ne olduğunu
bilseydi dininde putperest olurmuydu?) Bütün âlemde cem
olarak zuhur eden şey'lerin Hakk'ın bir isminin suretlenmiş
hali olduğunu bilen kimse putperest olmaz.
Ancak "putperest'lik" tek şeyde Allah-ı gördüğünü zan,
diğerlerini inkâr etmektir.) İleriki derslerinizde bunların
eğitimi yapılacaktır, İnşeallah. Zuhuratlarını topla sanada
kolaylık olması yönüyle (15) günde bir gönderirsin hepsine
birlikte bakarım. Hepimizden hepinize selâmlar hoşça kal
Efendi Baban.
------------------K… G…. 06 Temmuz 2012
Hayırlı Cumalar Efendi Babacığım, telefonda
konuştuğumuz üzere annem ve babamın isimlerini
bildiriyorum. Annem, Z… x… x... Babam Me… x.. x….
Konuşmamızı kendilerine anlatınca çok sevindiler…öyle ki
annem ağlamaya başladı ve hemen derslerine başlayacaklar
inşallah. Annemin rüyasının sonunda Necati isimli Hoca
ayağının altına bir takım yazılar yazdıktan sonra, teslim
olmak istiyorsa idrar içmesi gerektiğini söylemiş. Annem de
bir süre tereddüt edip daha sonra idrarı içmiş. Rüyanın son
kısmını size anlatmayı unutmuşum annem hatırlattı.
Namaz kılarken bir garip hal oldu…Tahiyyatta otururken
üzerimde bir nazar hissettim ama sanki kendime kendim
bakıyor gibi…izahı zor ama sanki dışarıdan kendime bakar
gibi ama içimden hisseder gibi… Aynı benim oturduğum gibi
karşımda dizleri dizlerime neredeyse değecek gibi oturan latif
biri…O biri sanki benim Kuddus esması veya Latif esması
giymiş en güzel halim gibiydi…çok güzel bir andı. Kaç saniye
sürdü bilmiyorum ama namazı o en güzel halime doğru ve
birlikte kılıyormuşuz gibi geldi… Bu olay bende bir sürü
düşüncelere sebep oldu…Mesela ‘’Rab’’ dediğimiz ''kul''un en
''kemal'' biz'zat'i kendisi mi? O yüzden mi nefsini bilen
Rabbi’ni bildi? Vehim mi ve ilham mı karıştırılabilirsiniz
demiştiniz… Bunların da vehim olmasından
korkuyorum..sonra bu korkmanın dahi vehim olduğunu fark
ediyorum…böyle tuhaf düşünceler akıp duruyor…ne
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yapmalıyım? Örneğin Tekasur Suresini okurken anlam olarak
hep tevhidi işaret ediyor gibi geliyor..özellikle ilk ayette
kesretle oyalandınız Vahdeti görmediniz diyor gibi veya Duha
Suresinde de ‘’ O, seni bir yetim olarak bulup barındırmadı mı
‘’ Seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi’’ ayetlerinde de
tevhid sırrını işaret ediyor gibi geliyor… Daha doğrusu galiba
her şeyi bu şekilde 'OKU'maya başladım.. yanlış yapmaktan
da çok korkuyorum… dua ve himmetinizi niyaz ederiz…Nüket
Anneme de selamlar…
------------------Te… Ba… 07 Temmuz 2012 Hayırlı Cumalar
Hayırlı geceler K… G…. kızım. Yazdıklarından memnun
oldum hepsi güzel. Annen ve baban kendilerinde derslere
başlama arzusu buluyorlar ise tarif et başlasınlar. Bildiğin gibi
"Necat" bizim isimlerimizden biridir. Ayağının altına yazılan
yazılar, "Sefer" yol yani "sırat-ı müstakim" üzere yürümenin
sistemidir. azda olsa zorlanrak içilen mai aslı olarak saf sudur
insanın içine girip onunla bir müddet ünsiyet ettikten sonra
bu hale gelip çıkarken de kişiyi rahatlatıyor. Bunun içilmesi
şartlanmaları terketme gücü olduğunu göstermektedir. Bu işi
yapacak iradesinin olduğunu göstermektedir. Cenâb-ı Hakk
her ikisine de sağlık sıhhat gayret kuvvet nasib etsin
İnşeallah. bizlerden de selâm söylersin.
Bahsettiğin bu hallerin güzel kişinin bir zahiri birde batını
vardır bunların farkında olmaya başlıyorsun demektir. Kişinin
tefekkürü arttıkça ufku genişler ve hayatın başka yönlerini de
idrak etmeye başlar. Bu husuta kendinde yeni açılımları
ortaya çıkarır ve tecrübesini arttırır.
Kûr'ân-ı Kerîm'in hertarafı müşahede ehli için tevhid
hakikatlerini vazetmektedir. Eğer biz kesret âleminde yaşıyor
isek ona da kesret gözü ile bakarız Tevhid'in den haberimiz
bile olmaz. Hissettiklerin hayal değil gerçeklerdir. Nefsini
bilmenin yollarından bir yoldur ancak onun daha başka
oluşumlarıda vardır. Ancak bu hususu bilmek bile oldukça
ileri bir bilgidir. Cenâb-ı Hakk yolunda bulunanlara kolaylıklar
nasib eder İnşeallah. S…. B… sana cümlemizden cümlenize
selâmlar hoşça kal Efendi Baban.
------------------K…. G… 25 Temmuz 2012 Hayırlı Ramazanlar
Efendi Babacığım, Ramazan ayınız mübarek olsun
inşallah…Allah’tan cc Nüket annem ve size sağlık afiyet,
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cümle ümmete ferahlık ve de bizim gibi gafletten kurtulmayı
ümit edenlere de idrak vermesini niyaz ederiz. Hemen
zuhurata geçiyorum. Kuşadasında bir ev almışız. Çocuklar,
So… ve ben evi geziyoruz. Çok geniş bir ev ve birileri (sadece
seslerini duyuyorum) ''bu ev çok havadar, çok güzel esintisi
var hiç sıkılmazsınız, darlanmazsınız'' diyor. Gerçekten de ev
ferah ve hoş bir esintisi var..Derken yerde ayakbileğimize
kadar su olduğunu fark ediyoruz…çocuklar eşyaların su
üzerinde yüzmesiyle eğleniyorlar. Evin yüksekçe bir kısmına
çıkıyoruz…Burası ağaçtan ve teras gibi bir açıklık ve ormana
bakıyor…yan evde kayınvalidem ve kayınpederimin evi
varmış…yalnız onların evi ağaçtan kalın ve çok uzun
parmaklıklarla çevrili..sanki içinde hapis gibiler ve
parmaklıkların arkasından sadece sesleri geliyor…sizin ev çok
havadar..rahat rahat uzanın dinlenin diyorlar..eşim onlara
ulaşmak için parmaklıklardan atlamaya yelteniyor ben onu
durduruyorum çünkü mümkün görünmüyor..eşim
parmaklıkların arasından bir cep telefonu atıyor..cılız bir
iletişim ama olsun diyorum..
Bu zuhurattan sonra batınla zahir diye bir ayrım
olmadığını düşünmeye başladım…yani dışarıda sandığımız her
şey aslında bizim içimiz…karşılaştığım her şey BEN. Beşeri
hayatta mesela evde akan ve pis koku salan bir musluk dahi
benim içimdeki bir pisliğin dışa vurumu gibi.Sanki her şey
bana göre şekilleniyor.Beşeri hayat da rüya gibi yorum
gerektiriyor ve simgelerle dolu. Enfüs ve Afak dahi BİR..bu
durumda işaretleri yani ayetleri yeniden okumak gerekiyor.
Hayatıma giren çıkan her şeye başka türlü bakmak…eskiden
kendim için af diliyordum şimdi sanki bütün kainat için
ağlayıp af diler gibi oldum..çünkü hepsi BEN…ve benim aciz
gafletli halimin dışa vurumu, yansımaları…BEN’den gayrı
yokmuş alemde ancak kendi halimin berbatlığını zuhurda da
aynen görmeme sebep olduğundan devamlı bir mahcubiyet
halindeyim..bu halden bağışlanmamı diliyorum..
Tekrardan hayırlı Ramazanlar dilerim sizin ve Nüket
annemin ellerinden öperim.
------------------Te… Ba… 27 Haziran 2012
Hayırlı günler K… G … kızım. Sizinde Ramazan ayınız
mübarek olsun, Zuhuratın güzel yeni alıp yerleşmeye
çalıştığınız eviniz esintili yeni gönül haneniz, kayın peder ve
kayın valide ile daha sonraları gönül iletişimi daha da
kuvvetlenir İnşeallah yanınızda olmaları da güzel.
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bahsettiğin hallerinde güzel ancak çok fazla da tefekküre
dalma yavaş yavaş kişinin iç bünyeside oturuşmaya başlar.
Bunlar hep geçişlerdir yol üstünde ki hallerdir. Cenâb-ı Hakk
kolaylıklar ve başarılar nasib etsin İnşeallah. S… B….ye
çocuklara herkeze selâmlar, Nüket annenin de selâmları
vardır, hoşça kal Ramazanınız bereketli olsun. Efendi Baban.
------------------K… G… 04 Ağustos 2012 teşekkür
Efendi Babacığım, göndermiş olduğunuz Umre Dosyası
bizim için eşsiz bir bayram hediyesi oldu. Çok teşekkür
ederiz, o günleri yeniden yaşamış olduk okurken. Allah razı
olsun. S…. B… de, ben de yaşadıklarımızı yazıya aktarmakta
bu kadar geç kalmış olmaktan dolayı çok pişman olduk,
hoşgörünüze sığınıyoruz..Af ola. Bir dahaki ziyaretimizi de
birlikte yapmayı ve bu sefer her şeyi kaydedebilmeyi Rabbim
lütfeder inşallah.
Annem tesbihatını düzenli olarak yapıyor ve size
aktarmamı istediği ilk zuhuratı şöyle: Erbakan Hoca’nın
yanında büyük bir saygı ile ayakta duruyormuş ve ona
yiyecek içecek ikram etmek ve hizmet etmek
istiyormuş..Hoca anneme yanından ayrılmamasını
söylemiş..Annem de Hoca’nın ayaklarına sarı patik giydirmiş.
Benimde Ramazan 13 ve 14. gecesi arka arkaya
gördüğüm zuhuratlar şu şekilde: Çok büyük bir türbenin
önündeyim. İçeride onlarca belki yirmi belki daha fazla evliya
yatıyormuş..Mertebeleri çok ama çok yüksekmiş. Pencelerden
dışarıya sis gibi nurani sarı bir ışık sızıyor. Makamlarının
yüceliği karşısında büyük bir haşyet içerisinde ayakta
bekliyorum. Sanki namazda kıyamda durur gibiyim. Üzerimde
bir ürperti var.
Kapı kapalı içerisi gözükmüyor ancak evliyaların
varlıklarını hissedebiliyorum. Derken içeriden kızım ve
oğlumun sesleri geliyor..Onları da göremiyorum seslerini
işitiyorum sadece.Benim saygı ve aczimi hissetmemin verdiği
haşyet içindeki sessiz halime zıt olarak çoçuklarım türbenin
içinde neşe ile koşturuyorlar ve devamlı sorular soruyorlar.
Onların bu heyecanları ve rahat samimi halleri karşısında
evliyaları kızdırmaktan biraz korkuyor gibi olsam da masum
hallerinden dolayı şevkat göreceklerine dair inancım ağır
basıyor. Kızım bir evliyanın mezar taşındaki tarihi okuyor ve
kaç sene önce vefat ettiğini hesaplamamı istiyor. Hemen
hesaplıyorum. ‘’83 sene olmuş’’ diyorum. Oğlum da şu
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soruyu soruyor: ‘’ Anne, insan hiç BİR’ini severken bir
başkasını sever mi?’’ Ben de cevap veriyorum: ‘’ Olmaz
oğlum.. sadece BİR’ini severiz.’’
Eşimle birlikte çok yüksek ve deniz manzaralı bir
apartmanda yaşıyoruz. Geceymiş.Sahil kenarında geniş şeritli
bir caddede giden arabaların farları ve diğer apartmanların
ışıkları bir gerdanlık gibi denizde yakamoz oluşturuyor. Biz
yüksek bir kattayız o yüzden manzara çok güzel. Oldukça
ileride ancak pencereden görünebilecek bir mesafede
apartman büyüklüğünde bir orangutanın kalın bir zincirle
blokların arasında yere bağlandığı görülüyor. Eşim, zorlu bir
mücadeleden sonra hayvanı güçlükle oraya zincirlemiş ve
eve gelmiş. Ben orangutanın kaçma tehlikesini düşünerek
kapı ve pencereleri sıkıca kilitliyorum. Anahtarı kilidin içinde
sıkıca çevirerek evi emniyete alıyoruz. Ancak çok uzakta
olmasına rağmen hayvan hala pencereden görünüyor çünkü
biz çok yüksekteyiz. Derken aklıma diğer insanlara da zarar
verebilme ihtimali geliyor ve S… B… ‘’ herkesi uyarmalıyız, bu
bizim görevimiz ‘’ diyorum.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden öper, tez vakitte
cemalinize kavuşmayı niyaz ederiz. Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba…. 05 Ağustos 2012
Hayırlı günler K… G… kızım. Cenâb-ı Hakk faydalandırsın
İnşeallah. Gördüğün gibi her şeyi vaktinde kayda almak ne
güzel oluyor, bundan sonra günlük yaşantında bile kayda
değer şeyleri hemen kaydetmende yarar vardır. Ayrıca bana
gönderdiklerini ve benden gelenleri de her halde zaten
kaydediyorsundur ama eğer kaydetmiyorsan bundan sonra
yeni bir dosya açıp gelen gidenleri oraya kaydedersin
İnşeallah.
Annenin zuhuratı güzel maşeallah yavaş yavaş iç âlemi
faaliyyete geçiyor. (ER-BAKAN) kendindeki gerçek kimliği
(ER) olarak ortaya çıkıp "gören-bakan" olmaya doğru gidiyor,
çok güzel Cenâb- Hakk kolaylıklar nasib etsin İnşeallah.
Senin zuhuratlarında güzel Türbe de manevi insanların
ruhaniyyetlerini hissetmek güzel (83) (8+3=11) Hazret-i
Muhammed mertebesidir. Birden fazla kimlik sevilir ancak
başka mertebeler itibariyledir genede bunların en üstünde ki
bir tanedir.
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Orangotonu bağlamak güzel olmuş daha sonra o yavaş
yavaş küçülür o zamanda ortadan kaldırılır. hepsi güzel
Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah. Annene
babana, S… B… sana ve çocuklara herkeze selâmlar, Nüket
annenin de selâmları vardır, Ramazanınız kolay geçsin
İnşeallah hoşça kal, Efendi Baban.
------------------Te… Ba… 13 Ağustos 2012
Aleyküm selâm K… G… kızım. Hayırlı akşamlar Hayrlı
Ramazanlar, bayramınız şimdiden mübarek olsun.
Zuhuratların güzel altlarına özetlerini yazmaya çalışacağım.
Herkeze selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır, hoşça
kal Efendi Baban.
------------------K…. G…. 11 Ağustos 2012
1. Zuhurat: Eşimle birlikte bir hastanedeyiz. Ben sekiz
aylık hamileymişim ve doktorlarla ücreti konusunda pazarlık
yaparak ‘’gençlik ve güzellik aşısı’’ yaptırıyorum. İki kez iğne
yapılıyor…İkinci iğnede hafif kan olunca oruçlu olduğumu
hatırlıyorum. S… B… ye ‘’ eyvahlar olsun iğne olunca orucum
bozuldu diyorum’’ çok üzülüyorum. Form doldurmak için
yanına gittiğimiz hastane görevlisi hamile olduğumu fark
edince ‘’ size nasıl iğne yaparlar, sekiz aylık hamile biri asla
iğne olamaz ‘’ diyor..Bunu duyunca bebeğime kötü bir şeyler
olması ihtimali karşısında haykırarak ‘’ Annem annem’’ diye
yüksek sesle ağlamaya başlıyorum. Eşimle hastane
koridorlarında telaşla koşturuyoruz. O bana ‘’ birinci kata
gidelim orada bize yardımcı olurlar’’ diyor. Asansöre binip
birinci kata geliyoruz. Derdimizi anlattığımızda bize
‘’korkmayın, belki de hiçbir şey olmamıştır, bebek sağlıklı
doğabilir’’diyorlar.
(1) Hastane tevhid hastanesidir. kesretle hasta
olanları tevhid aşısı ile sağlıklarına kavuştururlar.
Ayrıca gençlik ve gönül güzelliği aşısı da yaparlar, kişi
dünya ya yeniden ikinci doğuşu ile gerçek mânâ da
gelmiş olur. O iğneler ile oruç bozulmaz merak etme.
Korkmayın, dedikleri gibi hiç bir şey olmaz bu doğuma
veled-i kâlb-kalbin oğlu denir.
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2. Zuhurat: Sadece sesini duyduğum ama görmediğim
biri benimle konuşuyor. Elimde kırmızı bir gül var. Gül çok
güzel. Bütün taç yaprakları açılmış, tam kemalinde bir gül.
Bana diyor ki:’’ Sen bunun sadece bir kısmını görüyorsun,
bunun bir de batını var’’ Bunu der demez gülün altında sanki
yansıması gibi, bir sapla birbirine bağlı ancak yansıma gibi
tersinde duran bir başka gül daha olduğunu görüyorum. Bu
şekilde bakıldığında gül sanki her tarafı taç yapraklarıyla kaplı
bir küreye benziyor. Ortada da bir sap olduğu dikkatli
bakıldığında görünüyor. O ses bana: ‘’Marifet gülün tamamını
görmekte…işte her şey böyle bu gül gibidir.Görüneni ve
görünmeyeni…birbirinin yansıması… Üç harflilerde arada
mesken tutmuşlardır ‘’ diyor.
(2) Zuhuratının içinde cevapları da var, Gül
peygamberimizin çiçekler içindeki temsilcisidir.
Mutlaka her şeyin olduğu gibi onun da bir zâhiri bir
bâtını vardır. ’Marifet gülün tamamını görmekte…mühim
olanda budur. Üç harflileri kafana takma onların
bizimle işi yok oğraşan oğraşsın.
3. Zuhurat: Oğlum, kızım ve ben bir tabak zeytinyağına
ekmek banıp yiyoruz. En sonunda ben ekmeğimle tabakta
kalan yağı sıyırıp bitiriyorum. Çok lezzetli. Çocuklara diyorum
ki: '' Artık evimiz barkımız yok'' onlar da bana nereye
gideceğiz diye soruyorlar ben de '' Asıl yuvamıza gideceğiz
bundan böyle'' diye cevap veriyorum.
(3) Zeytin yağı kesrette vahdettir. Aslında bir tek
ekmekte, kesrette vahdettir. Ancak ekmekler çoğolırsa
gene kesret olurlar. Ekmekle zeytin yağı yemek,
vahdetle vahdet-i tatmaktır. lezzetide buradan
gelmektedir. Eski hayal eviniz tabî i ki, artık yok, asıl
yuvanıza gönül evinize gidiyorsunuz.
Efendi babacığım bir de eşimde aramızda zuhuratlarda
sanki bir bağ oluştu...üç defadır aynı rüyayı kendi bakış
açımızdan görüyoruz. Ertesi sabah birbirimize hayretle
anlatıyoruz. Örneğin o bana gökyüzünde ki yıldızları
gösterdiğini görüyor..ben de aynı gece eşimin bana yıldızları
gösterdiğini görüyorum...ikimizde aynı gece birlikte yıldızları
gökyüzünü seyrediyoruz. Örneğin yukarıda anlattığım
hastane zuhuratında ben içerde iğne olduğumu görüyorum
aynı gece S… B… de rüyasında hastanede benim iğne
olduğum odanın dışında beni beklerken kendini görüyor.
Birlikte hastane koridorlarında telaş içinde koşturduğumuzu
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görüyoruz. Böyle durumlar artınca size bildirme ihtiyacı
hissettik...Burada ki hikmet nedir acep?
Bunlar raslantı değildir gerçek yaşamlardır.
ikinizin de aynı seyirde olduğunu göstermektedir. Gök
yüzüne yıldızlara bakmak gönül göğüne bakmaktır,
zâten artık aşağılarda süfliyyatta işimiz yoktur.
Telaşlanacak bir şey yoktur hepsi güzel yolundadır. S…
B… sana ve çocuklara anne babalarınıza da selâmlar
hoşça kalın. Efendi Babanız.
S…. B… , çocuklar ve ben hasretle Nüket annemin ve
sizin ellerinizden öper, selam ederiz...dualarınızı niyaz ederiz.
------------------Te…. Ba… 27 Ağustos 2012
Hayırlı günler K… G… kızım. Hamdolsun iyiyiz İnşeallah
sizlerde iyisinizdir. Zuhuratlarına bakmaya ancak vakit
bulabildim. Hepsi güzel yolunda, mağaraya düşenler nefs-i
emmâre güçleridir, oraya hapsolundukları güzel olmuş çıkan
kızın geri gitmek istemesi kendi ile ilgili düşüncelerin yanına
gitmek istemesidir. Gitsin iyi olur daha sonra da zaten orada
yaşamlarını bitirirler.
İnsanın öyle halleri olur. Bazı hallerde kendi kendini ikna
etmesi yerinde olur hangi mevzuda ise o mevzu hakkında
gönlünde gerçeği ortaya çıkmış olu.
Zuhuratlarının hepsi güzel bu hallerin de hepsi duygusal
yaşantılar hakkında birer tecrübedir. Cenâb-ı Hakk daha
nicelerini nasib eder İnşeallah. Herkeze selâmlar hoşça kal
Efendi Babanız.
------------------K…. G…. 22 Ağustos 2012
Efendi Babacığım,
Ramazan 25 sabahı gördüğüm zuhurat: Bir medya
olayına seyirci oluyorum..Televizyon ve gazetelerin ve tüm
halkın ilgiyle, merakla ve biraz da dehşetle izlediği bir olay.
Bir grup Mağaracı çok derin bir çukura düşmüşler ve oradan
çıkmaları imkânsız olduğu için yeraltında yaşamaya
başlamışlar… Onların bu hali de medyanın çok ilgisini
çekiyor… Derken içlerinden bir kız, yüzü gözü yara bere
içinde olduğu halde yeryüzüne çıkmayı başarıyor. Herkes
onunla röportaj yapmaya çalışıyor… O ise son derece
soğukkanlı ve kararlı bir şekilde o derin çukura geri
döneceğini çünkü sevdiğinin orada kaldığını söylüyor. Herkes
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onun bu kararı karşısında dehşete düşüyor ve onu
vazgeçirmeye çalışıyor. Bir aşk için karanlıkta ve yerin altında
yaşamayı nasıl göze alabildiğine şaşırıyorlar. Kız ise bunun
kendisi için büyük bir fedakârlık olmadığını sevdiği yanında
olmadığı sürece gün ışığının kendisi için bir anlamı olmadığını
söylüyor. Kızın kararlı ve çok sakin gözlerine -ki kız dışında
herkes çok telaşlı- bakıyorum ve kendi kendime diyorum ki: ‘’
Mutlaka çıkışı biliyor olmalı, sevdiğini de karanlıktan
kurtarmak için geri dönüyor.’’
29 Ramazan: Bıyıklı, gözlüklü ve göbekli bir adam
psikiatristini ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki : ‘’ Doktor Bey,
Allah’a bilimsel kanıt arıyorsanız Felak Suresine bakın..orada
aradığınız kanıtı fazlasıyla bulacaksınız. Gecenin
karanlığından kara derili insanı, gündüzün aydınlığından da
beyaz adamı yaratan Allah her şeye kadirdir.’’ Doktor da
hastasını dikkatle dinliyor..İkna olmuş gibi bir hali var.
Derken doktorun hastayla aynı adam olduğunu fark
ediyorum…demek ki kendini ikna etmeye çalışıyormuş aslında
diyorum..anlatan da dinleyen de aynıymış.
Bir su tünelinin içerisinde yüzerek ilerliyorum.Büyük bir
borunun içinde akmakta olan suda hem yüzüyorum hem de
etrafta akıntıya kapılıp da oraya buraya çarpan insanlara
değmemek için uğraş veriyorum. Gene de bacaklar, kollar
çarpıyor ve bunların sahiplerinin şuursuzca akıntıya
kapıldıklarını ve aslında öyle gözükmeseler de ölü olduklarını
fark ediyorum.. Hep beraber tünelin içinde akıp
gidiyoruz..Ben tünelden çıkıyorum..Saçlarım üstüm başım
ıslak..üzerimde bembeyaz ihram var. Büyük bir avluya açılan
bir sürü odası olan bir Kervansaraya gelmişim.
Bir odanın önünde ihramlı olduğum halde, elimde de yeni
giysilerim bekliyorum. Kapıda duran oda görevlisine: Ben şu
odaya gittim, beni orada ki odaya gönderdiler, oradan da
buraya gönderdiler. Benim mutlaka içeri girip yeni giysilerimi
giymem gerek diyorum.. Kapının görevlisi gülümsüyor ve
buyur bakalım gir içeri ama sakın oyalanma diyor. İçeri
giriyor ve yeni elbiselerimi giyiyorum..Başımda çok güzel bir
örtü var. Yeni giysilerimle eşimle buluşmak üzere bir
restorana gidiyorum. İnsanlar yemek yiyor konuşuyor ben
aralarından geçip gidiyorum..Ancak restoranda hiç ışık yok.
Ama herkes ışık varmış gibi hareket ediyor. Bu karanlıkta
nasıl yiyebiliyorlar acaba diyorum ve hemen orayı terk etmek
istiyorum.
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30 Ramazan : Anneannem, annem, kızım ve ben birlikte
dikiş dikiyoruz. Kızım dikmeye çok hevesli ama eline iğne
batabilir endişesiyle engel olmaya çalışıyorum. Ama annem
bırak diksin, bu konuda çok yetenekli diyor.
Bayram sabahı:
Eşimle oğlumu bayram namazına yolcu ettikten sonra
geceleyin dinlerken yarım bıraktığım internetten indirdiğim
İnsan- Kamil sohbetinin kalan kısmını tamamlamaya niyet
ettim. Dinlerken içim geçmiş herhalde veya belki de bir
uyanıklık hali.... Kendimi ışıklar içinde, apaydınlık bir yerde
gözlerim kapalı duruyor buldum. Etrafta daha önce benzerini
dahi koklamadığım enfes bir koku var. Efendimiz burada
dedim…çok yakın bana..ilk defa bu denli yakın..kokusu
heryeri sarmış. Gözlerimi açsam belki görürüm Nur
Cemalini..Bu arada tarifsiz bir titreşim, bir enerji…bütün
zerrelerimle hissediyorum…..gözlerimi açarsam belki kaybolur
endişesiyle gözlerimi açmakta tereddüt ettim. Bayram
namazından dönen S… B…. ve oğlumun kapıyı çalmasıyla
mecburen gözlerimi açtım..Sonra bir ağlama ve şükür
duygusu … Gözlerimi açsaydım görecekmiydim acaba?
Zuhuratlar çok arttığı için hepsini sizi sıkmamak için
anlatmadım...bende derin hisler ve tefekkür yaratanları
aktarmaya çalıştım. Bu gafletli hallerimize rağmen bize
zaman ayırma lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz
...Çokça tövbe etmeye çalışıyorum ancak bu şekilde dahi bir
benlik oluşturma ihtimali üzerimde bir çekingenlik yaratıyor.
Dualarınızı niyaz eder Nüket Annemin ve sizin ellerinizden
öperiz. Bizi ziyaret etmeniz için gün saymaya başladık...Allah
tez vakitte nasip etsin. Selam ile..
------------------Te…. Ba….
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. Sağolasın Selâmlarını
İzmirdeki çevremize aktarırız İnşeallah. Bazı devrelerde
zuhuratlar artar bazen de azalır. Sağlık olsun zuhuratlarının
altlarına özet yorumlarını yazmaya çalışacağım. Maşeallah
zuhuratların bereketli imiş. S… B… ye sana evlâtlara
büyüklere her keze selâmlar Nüket annenin de selâmları
vardır hoşça kal efendi Baban.
------------------K…. G….. 29 Ağustos 2012
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Efendi Babacığım, İzmir'de ki yeni dergahınız hayırlı
olsun..İrfan nasiplilerinin hızla çoğalmasını dileriz ve
tanıdığımız tanımadığımız tüm İzmir'li dostlara selam ederiz.
İnşeallah Bursa'da da dostların sayısının artmasına şahitlik
etmeyi Cenab-ı Hak bize de nasip eder. Ramazan ve bayram
boyunca zuhuratlar çok fazlaydı ancak şimdi bıçak gibi
kesildi..Birikenleri aktarıyorum...
Şevval 2 :
Tuvalete kova kova su döküyorum...yerlerini duvarlarını
yıkıyorum...kızım da bana yardım etmek istiyor..ben tuvalet
olduğu için ona temizletmeye çekiniyorum..bir ses bana: ''
bırak o da yapsın, hepinizden iyi yapar O '' diyor. Daha sonra
kızımı namaz kılarken görüyorum.
Tuvaletleri temizlemek güzeldir temizliktir.
Çocuklarımızı da daha küçük yaştan temizliğe
alıştırmak gereklidir. Gene çocuklarımızın dinini
uygulayan kimselerden olmasını zaten isteriz İnşeallah
da hep öyle olurlar.
Komşuları da davet etmişiz, büyükçe bir yer sofrasında
balık yiyoruz. En çok balığı oğlum yemiş...çok
neşeliyiz..huzurluyuz...balık da öyle lezzetli ki..yedikçe
yiyesimiz geliyor.
Yemek yemekte güzel mânâ gıdalarıdır. Bilmassa
balık İlâh-î deryedan tutulan İlâh-î bilgilerdir.
Şevval 3:
Çok büyük bir meydandayız...heryer seccade
kaplı..güneşli güzel bir gün...açık hava mescidi gibi bir yer...
mekan çok geniş ve çok güzel ancak seccadeler üzerinde hiç
kimse yok..ben koca yerde tek başıma duruyorum.. Tam
namaza duracağım, kalın etkin bir ses enerjisi gözle görünür
şiddette havaya yayılıyor. Diyor ki: '' Teker teker herşeyini
müslüman etmedikçe secdeye varanlardan olamazsın.''
demek o yüzden seccadelerin üstü bu kadar boş diyorum...
Her şeyini müslüman etmek, demek bütün duygu
ve anlayışlar ile dinin hiç bir hükmüne şüphe veya
tereddütle bakmamak tır. Bunlardan bazılarına
şüpheyle bakan kimse bedenen secde ehli olsa dahi
idraken inkâr ehli olmuş olur.
Şevval 4:
Çok kalabalık ve yemek yenen bir mekan...kadın erkek
karışık oturmuş..ben nereye oturayım diye soruyorum...yer
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gösterici..'' Sizi belediye başkanının masasına alacağız''
diyor..ben şaşırıyorum..masaya kadar bana eşlik
ediyor...belediye başkanı beni görünce büyük itibar ediyor,
yerinden hafifçe doğrulup selam veriyor..'' Buyrun şuraya
oturun'' diyerek en güzel yeri gösteriyor..Ben de şaşkınlık
içinde oturuyorum.
Belediye başkanı vücud şehrinin başkanı olan irade
sahibi "Mürid" isminin kullanıcısıdır. kişinin aslı olan
aklı ise belediye başkanını seçendir. Akıl işlerinin
görülmesini mürid-iradeye havale edince irade olan
başkanda kendini o makama seçene tabî i ki hörmet ve
saygısı olacaktır. Başkan Mürid'e düşen verilen
görevini beden şemrinde hakkı ile yerine getirmektir.
Şevval 5:
Amerika Kıtasında büyük bir felakete saatler
kalmış…herkes yaklaşmakta olanı korkuyla bekliyor. Bir grup
genç kampanya başlatmışlar: ‘’ Yaklaşmakta olanı
durdurmak için 24 saat kesintisiz müzik yapalım böylece
oluşacak enerjiyle O’nu durdurabiliriz’’ şeklinde pankartlar
asmışlar. Yüksek tempolu, davullar, trampetler,ziller, ritimli
bir Caz müziği yapıyorlar…Bir taraftan da kendilerinden
geçmişçesine dans ediyorlar..Böylelikle yaklaşan felaketi
unutup çılgınca bir eğlenceye kaptırıyorlar kendilerini..Derken
sağ taraftan büyük bir kütle devasa bir balyoz gibi koca
kıtaya çarpıyor..
Çarpmanın etkisiyle yer savruluyor, herkes dehşet içinde
kaçışıyor…Yerde oturan kıvırcık saçlı genç bir kadın hem
ağlıyor hem gülüyor..Ve diyor ki bana: ‘‘ Tamam anladım her
şeyi yerle bir ettin…ama beni de yok ediyorsun..ben de
gidersem beni özlemeyecek misin? Düşünsene artık ‘’BEN’’
kalmayacağım..o zaman ne yapacaksın?’’ ve sonra ekliyor: ‘’
Git hemen babanı ara..ona söyle beni bıraksın..’’ Yanından
kalkıyorum..sizi görüyorum..bir köşeden her şeyi
seyretmişsiniz. Size doğru yürürken genç kadının kim
olduğunu fark ediyorum..Ve onun söylediğini yapmamaya
karar verip sessizce yanınızda duruyorum…hepsi
yıkılıyor…birlikte seyrediyoruz.
Bu sahneler nefsi emmârenin tantanalarıdır.
Olmadık oyunlar yapar, O kadında nefsi emmârenin
başka bir görüntüsüdür, (beni de yok ediyorsun) bu
çalışmalar onu yok eder, beni özlemiyecekmisin?
çünkü onunla geçmiş epey uzun senelerin alışkanlığı
vardır. Git Babana söyle beni bıraksın. kendisini kimin
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zorladığının farkında. Evet neticede nefs-i emmârenin
bütün saltanatı yıkılır İrfan ehlide unu karşıdan ibretle
seyreder. İşte bu hadise genelde bütün sâliklerde az
veya çok bilerek veya bilmeyerek gerçekleşir. Sana
daha açık göstermişler.
Şevval 6:
Komşunun evinde mikrofonla konuşan erkek bir hocanın
cemaate dua ettirişini duyuyorum. Hiç tanımadığım ve daha
önce hiç ziyaret etmediğim halde duanın ve hocanın sesinin
cazibesine kapılarak komşunun bahçesine selamsız
giriyorum. Çok güzel bir bahçe, büyük bir havuz, yemyeşil
çimenler, ağaçlar, çiçekler… Büyük müstakil bir ev..cemaat
ve hoca evin içindeler ben bahçede bir koltuğa oturup
dualarına eşlik ediyorum. Duanın sonunda Hoca diyor ki: ‘’
Kırk günlük vitr ibadetimiz bugün hayırlısı ile
başlıyor..mübarek olsun..Allah cc onu bize kolaylaştırsın ve
bizden kabul etsin ‘’ Kırk günlük vitr ibadeti nedir acaba diye
düşünüyorum ve bunun herkesin harcı olmayan zor ama feyzi
bol bir ibadet olduğunu hissederek hem gıpta hem de
hayranlıkla ağlamaya başlıyorum. O sırada içeriden bir grup
beyaz örtülü, nur yüzlü kadın bahçeye çıkıp yanımdaki
koltuklara oturuyorlar..kendi aralarında neşeyle muhabbet
ederken beni fark ediyorlar.. çabucak olayı
özetliyorum..komşu olduğumu, duayı duyunca dayanamayıp
izinsiz eve girdiğimi, bu güzellik karşısında gözyaşlarımı
tutamadığımı anlatıyorum.. Anlayışlı, şefkatli ve sevgi dolu
gözlerle önce birbirlerine sonra bana bakıyorlar..melek gibiler
diye düşünüyorum içimden.
Bu da güzel duygusallı bir zuhurat. Aslında Vitr
ibadeti kırk günlük değil kişilere göre değişmekle
birlikte kırk senelik bir ibadettir yani buluğ çağında
ibadete başlayan bir kimsenin yatsı namazından sonra
kıldığı vitirleriin toplamaı hayat süresine eştir.
Şevval 6:
Alışverişimiz namaz vaktine denk geldiğinden eşim ve
çocuklarla en yakınımızda ki Şeyh Edibali Camii’nde ikindi
namazını kılmak nasip oluyor. Cami de çok hoş bir enerji var,
namazı büyük bir huşu ve yakınlık içerisinde kılıyorum.
Namaz sonunda İmam uzun bir sure okuyor ve o kadar güzel
okuyor ki Hak okuyor ve ben dinliyorum gibi
oluyor…gözlerimi kapatıp tilavetin ve manaların akışına
kendimi bırakıyorum. Kendimi Mekke’de
hissediyorum..Kabe’yim…ve etrafımda beyaz hatta sanki
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renksiz çok güçlü bir ışık huzmesi tavaf ediyor..helezoni
olarak devamlı bir dönüşle yukarıya doğru uruç ediyorlar…Bu
dönüş esnasında Kabe olduğum halde ben de
dönüyorum…Tam olarak ifade edemiyorum, yanlışım varsa
Allah affetsin…İmamın sureyi bitirmesiyle gözlerimi açtım
ancak bu halin neşesi bütün gün üzerimde kaldı.
Bu da güzel yaşadığın huzuru gösteriyor, bunlar
hep mânevi tecrubelerdir hepsi faydalıdır. Bu devreler
duygu ağırlıklı yaşanan sürelerdir. Güzel yolunda.
O gece gördüğüm zuhurat: Çıplak yetişkin insanlar cenin
şeklinde tıpkı anne karnında olduğu gibi kıvrılmış hareketsiz
yatıyorlar..Dev kapıların kilitlerinin üzerine cansız gibi
serilmişler..her biri bir kapının kilidinin üzerinde…Aynı
mekanda buzhanelerdeki et askılarına benzeyen kancalara
çıplak insan bedenleri asılmış…daha doğrusu sadece dış
kılıfları..başlar yok…ürpertici bir sahne…büyük bir faaliyet
oluyor gibi..ben seyirciyim.
Buda ibret verici bir sahne aslında gaflet ehli olan
insanların durumu bu haldedir. Fiziken yetişkin insan
görünümünde ancak akli kemâlâtlarını tanımadıkları ve
kilitleri açılmadıkları için kilitlerinin üzerine asılmış
duruyorlar ne zaman ki hayat kilitleri açılacak o zaman
hareket edip müstakil varlıklar olacaklar ve o zaman
gerçek insan faaliyetinde bulunacaklardır.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden öper, herkese selam
ederiz...Acaba İzmir'de ki dersleri internetten takip etme
imkanımız var mı? Annemin zuhuratlarını da ayrı bir mail ile
yollayacağım.Babam çok istemesine rağmen hastalığın ve
ilaçların da etkisiyle olabilir, bir türlü derse
başlayamadı..üstelik yetmiş yaşında başladığı ve büyük bir
özen ve dikkatle kıldığı namazları bile aksatır hale geldi...bu
duruma kendisi de çok üzülüyor ancak sanki kalbim katılaştı
ne yapacağımı bilemiyorum diyor...Hasta olduğu için üzerine
çok varamıyoruz..Ne tavsiye edersiniz? Dualarınızı niyaz
ederiz..Annem ve babamın da selamları var..
Babanıza bizden selâmlar hiç üzülmesin yapabildiği
kadar yapar veya hiç yapamaz, bütün bunlar sağlığı ve
gücü yerinde olan kimseler içindir mazeret sahibine
teklif yoktur. Hiç bir şey yapamazsa bile dilinden
gönlünden Hakk'ı geçirmeside bir ibadettir. İnşeallah
yakın zamanda sağlığına kavuşur gene elinden geldiği
kadarı ile ne yapabilirse o kadar yapar sağlık olsun
üzüntüye gerek yortur. bizdende selâmlar. Başımıza
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gelen şeyleri mümkün olduğu kadar isyan etmeden
sabır ile karşılalamalıyız. (İnnallahe meassabirin)
"Allah sabredenlerle birliktedir" derse içinden
kendinde ki sabır gücü daha artmış-güçlenmiş olur.
Hadiselere güç getirmek daha kolaylaşır. Kur'ân-ı
Kerîm yanlış ve eksik söylemez. (Allah-ın
sabredenlerle birlikte olduğunu) söylüyorsa o
gerçekten öyledir. Yeterki ayni ciddilikte bizde bu
sözün farkında olalım. O halde bir kişinin hemen
yanında Hakk var ve onun koruyucusu ise onun hiç bir
şeyden korkusu olmamalıdır ve hiç bir şekilde de
ümidini de kırmamalıdır. tekrar hayırlı akşamlar hoşça
kalın Efendi Babanız.
------------------K…. G…. 06 Eylül 2012
Hayırlı akşamlar Efendi Babacığım, annem Z… x…. X…
zuhuratlarını selamları ile birlikte iletiyorum:
Annem ve babam, arkadaşları Pınar teyze ve Erdoğan
Amca’yla birlikte Van’a gezmeye gitmişler. Küçük bir otele
yerleşiyorlar. Annem dışında diğerleri otelden şikâyet
ediyorlar. Annem fazla lüks olmasın varsın önemli değil diyor.
Annemi otel odasında bırakıp birlikte Van şehrini dolaşmaya
gidiyorlar. Annem arkalarından yetişmeye çalışırken fark
ediyor ki ayakkabıları yok. Panik oluyor ve her yerde
ayakkabılarını arıyor. Odanın dışına çıkıyor. Bir avlu ve 20-30
çift ayakkabı… Hiçbiri kendininkiler değil. Aralarından beyaz
bir ayakkabıyı giyip diğerlerine yetişmeye çalışırken fark
ediyor ki etrafta hiç kimse yok…Koskoca avluda tek başına
kalakalıyor.
Küçük karanlık bir oda, uzun entarili iki adam ve annem.
Adamlardan birinin elinde muhtelif ebatta ve değerde bir sürü
bilezik var ve kaşını kaldırmış sanki sert bir ifade ile bakıyor.
Diğer adam en kalın ve değerli bileziği annemin koluna
takıyor ve annemin elinin üzerine bir yazı yazıyor. Sanki
bilezikleri tutan adamın hoşuna gitmiyor bu durum.
Ağzına kadar giysi dolu, küçük bir dükkan. O kadar
dağınık ve kıyafetler üst üste ki annem boğulacak gibi
oluyor..Çıkmak için bir kapı arıyor ama bulamıyor.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden öperiz..S… B…,
annem, babam ve çocukların da çok selamları var.
------------------
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Te… Ba…. 06 Eylül 2012
Hayırlı akşamlar K… G… kızım annenin zuhuratları güzel
üzülecek bir şey yok. Ayakkabıları kaybetmesi güzel, Zâten
onların çıkması lâzım, Cenâb-ı Hakk Mûsâ (a.s.) ma
ayakkabılarını çıkarda gel dedi. Etrafta kimse olmaması teklik
hakikatlerini anlamaya çalışmasıdır. bilezikler Derlerya
sanatkârlar için (kolunda altın bileziği var) nereye gitse geçer
akçedir. BU da vaktini değerlendirdiğini gösteriyor. Dağınık
kıyafetli yer dünyadır insanı sıkar. hepsi güzel yolunda
Cenâb-ı hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah sana yeni
bitirdiğim (K… G… isminin kitabını göndereyim) vakit bulunca
indirir okursun. Herkeze selâmlar hoşça kal Nüket annenin de
selâmları vardır. Efendi Babanız.
------------------S…. B…..

08 Eylül 2012 Gafletten notlar

Selamün aleyküm,
Sevgili babacım,
Uzun bir süredir yazamadım. Zuhuratlarda üç dört aydır
bir kesilme oldu. Gaflet perdelerim kalınlaşmış olmalı. Tek
tesellim, zaman zaman yavaşlasam da Allah’ın izniyle yoldan
çıkmamış olmak. İnşallah dualarınızla Allah’ın lütfüne
mazhar oluruz da gafletimiz hafifler, yetersiz azim ve
çabalarımız layığının üstünde bir karşılık bulur.
Değerli efendibabacım, son zuhuratlardan önce bundan
aylar önce gördüğüm ve fakat size yazmakta geciktiğim,
sonrada önemli bir bölümünü unuttuğum bir zuhuratta
değinmek istiyorum. Zuhuratın neredeyse tamamı
hafızamdan silindi. Kalan küçük kısım ise şu: Boynumda bir
kolye taşıyorum. Bu kolyenin ismi hakikat kolyesiymiş.
Üzerinde harfler var. Harflere dikkatlice bakıldığında sürekli
değişip dönüştükleri gözleniyor. İçimden; harflerin hakikatin
farklı yüzlerinin zuhura çıkışları, her zuhurun hakikatten
olduğu ve fakat anlık, donmuş ya da sabit zuhuratın hakikati
temsil edemeyeceği, o yüzden kolyenin sonsuz bir değişim
dönüşüm içinde olarak ancak hakikate işaret edebileceğini
geçiriyorum. Hakikat akışta gizli, akışı izlemek, izleyebilmek,
bir yerlerine takılmadan….
Aşağıdakiler ise son zuhuratlarım:
I)
Bir sürü karasinek var. Çoğu bir torbanın içine giriyorlar
ve ben torbayı iki yanından vurarak onları içeride topluca

32

öldürebileceğimi aklımdan geçiriyorum. O sırada annemin
sesini duyuyorum. Biz üçüncü kattaymışız. Annemin sesi
aşağılardan geliyor. Yorgun bir ses gibi, yardım istiyor
olabilir. Bende bir panik başlıyor. Mümkün olduğunca çabuk
ona yardıma koşmam gerektiği hissindeyim. Oradan oraya
koşuşturuyorum. K… G…. sakin olmam gerektiğini kendimi bu
kadar yıpratmamam gerektiği gibi şeyler söylüyor. Hazırlanıp
evden çıkıyorum ve yine koşarak merdivenlerden aşağıya,
annemin yanına iniyorum. Lakin onun yanına vardığımda o
kadar soluksuz kalmış o kadar yorgunum ki yardım etmek bir
yana bir süre konuşamıyorum bile. Annem soluk soluğa
kaldığımla ilgili bir şeyler söylüyor. Kalbim yerinden çıkacak
gibi atıyor. O an aklıma dedemin de kalpten öldüğü geliyor.
II)
Gece saati… K…. G… ile birlikte uyuma hazırlığı içindeyiz.
Yatağa giriyoruz. Işıklar henüz kapanmamış. Banyoda bir
hareket fark ediyorum. Yatak odasından bakıldığında
banyonun yarısı görülebiliyor. Bir de bakıyorum ki banyoda
bir adam var. Bir işlerle meşgul gibi. Hırsız havasında değil,
gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde banyoda bir
şeylerle uğraşıyor. Hayal gördüğümü düşünüp banyonun içini
yansıtan aynaya bakıyorum. Adamın görüntüsü aynaya da
aksetmiş olduğunu görünce bu adamın kesinlikle gerçek
olduğu sonucuna varıyorum ve eşime “K… G… banyoda bir
adam var” diyorum. K…. G… telaşlanıp, korkuya kapılıyor.
“Ne olur git bak, neler oluyor” diyor. Ben yataktan çıkıp
banyoya yürüyorum.
Eşiğe kadar gelince adam da işi bırakıp bana yöneliyor.
Adamın üzerinde temizlik görevlilerinin giydiği mavi tulum
var. “Sen de kimsin? Burada ne arıyorsun?” diyorum. Adamın
cevabı orada olmasının normal olduğunu ifade eden bir şey
olmalı ki ben (Kendim, K… G… ve çocukları kastederek) “Ama
biz burada sadece dört kişi olarak yaşıyoruz” diyorum. Adam
“Olur mu hiç, siz on altı kişisiniz” diyor. Şaşırıyorum.
Daha sonra araya giren şeyler şu an hafızamda değil. Son
sahne olarak, karşımda sakallı, uzun beyaz entarili yaşlıca bir
zat, yanında şimdi yüzünü hatırlayamadığım biriyle birlikte
bir sedir üzerinde oturuyor. Beni görünce ayağa kalkıp “Al”
diyor “ Sana olan borcum. Bir türlü verme fırsatı olmadı,
bende kalmasın” Bakıyorum ki elinde bir yüzlük bir ellik
toplam yüz elli lira var, bana uzatıyor. Hala aklımda
banyodaki adam var. Hatırladıklarımdan başka daha neler
konuştuysak, üzerimde olumlu bir etki bırakmış olmalı.
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Birden yaşlı adamın parayı uzatan elini tutup, para avucunun
içinde kalacak şekilde büküyorum ve ona sarılıp ağlamaya
başlıyorum. Bir yandan ağlayıp bir yandan da bu parayı
benim için bir hayırda harcamasını onu benim adıma infak
etmesini söylüyorum.
Nüket annemin de sizin de ellerinizden öperim. En yakın
zamanda görüşmek üzere inşallah
Oğlunuz S… B…
------------------S… B… 09 Eylül 2012 Gafletten notlar
ALeyküm selâm S… B…. oğlum. Zuhuratlarının hepsi
güzel merak edecek bir şey yok, Zaman içinde zuhuretlar
unutulur o yüzden iki not defteri tutmayı adet edinmek
lâzımdır. Biri görülen zuhuratları hemen kaydetmek için,
diğeride okuduğun dinlediğin güzel sözleri kaydetmen için.
Hatta okuduğun kitap ise, kitabın ismi ve sayfa numarası ile,
eğer dinlediğin bir şey ise kaynak olarak neyi dinlediğini de
belirlersen hem sana gelecekte çok güzel bir hatıra ilmi
birikim olur hemde o mevzuu tekrar bakıp hatırlamaya vesile
olur. Yaşlılarınızın biraz üzüntülere sebeb olacak halleri insanı haliyle meşgul eder sağlık olsun hepsi yoluna girer.
Kısmen unuttuğun zuhuratının yorumunu da güzel
yapmışsın bende sana ilgili âyetini ve özet şerhini ilâve
edeyim oradan okursun (Yâ-Sîn 8) Ayrıca yeni baskıdan
çıkan Yâ-Sîn Sûresinide gönderiyorum indirir okursunuz
görüştüğümüzde de kitabını veririm henüz daha bize de
ulaşmadı ancak baskıdan çıktı.

(İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim aglâlen fe hiye ilel ezkâni
fe hum mukmehûn. )
(36/8) “Muhakkak ki Biz, onların boyunlarına,
çenelerine kadar halkalar kıldık. Artık başları yukarı
doğru kalkıktır.”
------------------Yukarıdaki Âyet-i Kerîme’lerde Cenâb-ı Hakk (c.c.) zâtını
gizleyerek hitâplarını yaptıktan sonra burada yine zâtından
ancak şiddetle açarak hitâp ediyor.
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Zâhiren
sevap-günah
cetveli
içerisinde
olanların
alacakları en uygun karşılık budur. Ve açık olarakta bu Âyet-i
kerîme kapsamına girenlerin cehennem ehli olduğu bellidir.
Bâtınen baktığımızda ise, Cenâb-ı Hakk (c.c.) cehennem
bekçisi değil ki cehenneme girecekleri alsın boyunlarına halka
takıp tek tek işaretlesin, bu işi yapacak olanlar cehennemde
görevli olan zebanilerdir ve Cenâb-ı Hakk (c.c.) bu cehennem
zebanilerinin yapacağı bir işi neden “Ben yaptım!” desin ki.?
Ayrıca Cenâb-ı Hakk (c.c.)’ın zâtıyla yaptığı bir işin zâtına
yakışan bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Ve Cenâb-ı Hakk
(c.c.)’ın zâtıyla hitâp ettiği kişilere yakınlığı vardır ki bizzât
hitâpta bulunuyordur, bizler dahi dünyevi işlerimizde yakın
olduğumuz kişiler hakkında “şunu yaptım, ettim” gibi
ifâdeler, bizden uzak olanlar hakkında ise “şöyle imiş, böyle
olmuş” gibi ifâdeler kullanırız.
Bir kedi veya köpeğin dahi boynunda tasması var ise
onun bir sahibi olduğunun işaretidir, hatta üzerine adres dahi
yazılır ki, kaybolduğunda onu okuyan götürüp sahibine iade
edebilir. Bu da onların muhafaza altında olduğunu gösterir.
Halka ne kadar geniş ise takıldığı mahalli değerininde o kadar
değerli olduğunu gösterir, çünkü ince bir ip ile boyna
bağlanan tasma ile geniş sağlam bir tasma arasında değer
farkı aşikârdır.
Boyunlarına kadar takılan bu halkalar nedeniyle onların
asâletlerinden başları önlerine eğilmez. Onlar öyle bir
nefislerine yenilmemiş asâlet sahibidirler ki eğilip toprağa
bakmazlar sürekli göğe bakarlar.
Cenâb-ı Hakk (c.c.) işte “dünyâda iken daha onlara bu
mükâfatı Biz verdik ve onları işaretledik artık ahirette onlara
kimse bir şey yapamaz” diyor.
Cenâb-ı Hakk (c.c.) zâhirde kendisini Kahharriyet ve
Cebbarîyyetinden ziyâde Rahmânîyyeti ile belirtmektedir. Bu
nedenle Cenâb-ı Hakk (c.c.)’ı Rahmânîyyetine
dayanarak görmemiz gerekmektedir.
------------------Zuhuratta anne nefsi kül-dur baba aklı küldür. keşke
niyet ettiğin gibi evvelâ torba içindekileri halletseydin,
hayırlısı olsun sorun yok.
Banyoda gördüğün adam senin nefsindir o evde zaten
oda oturmaktadır yabancı değildir banyoda olması
temizlenme yolunda olmasıdır, sizin beden evinde (4) kişi
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olmanız "şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebeleridir. (16)
kişisiniz demesi (1+6=7) yedi nefs mertebelerini
kasdetmiştir. Ayrıca (16) tı da iki (8) vardır bunlarda zahir
batın cennetlerdir.
O bahsedilen kişinin (150) lira vermesi (1+5=6)
hadiselere (6) cihetten bakmanın ve bu alemdeki tecellinin
(6) cihetten "ciheti sitte" olduğunun işaret edilmesidir.
Bunlardan daha bir çok hususlar çıkarılır ancak şimdilik bu
kadarı yeterli olur. Daha başka zuhuratlarda hayvan
cinsinden ne görürsen öldürmeye bak günah olmaz. Çünkü
onlar bildiğimiz canlı dünya hayvanı değil sembolik nefsimizin
güçleridir kaldırılmaları yerinde olur. Bu hususta geniş bilgi
(Bir ressam hikâyesi) isimli kitabımızda vardır eğer sizde
yoksa internetten gönderirim İnşeallah. Herkeze
selâmlar hoşça kal Nüket anneninde selâmları vardır hoşça
kal Efendi Baban.
------------------K…. G….. 08 Eylül 2012 Rüya içinde rüya
Efendi Babacığım, Gülşeni Raz şerhini derhal okumaya
başlıyorum..beni ilk yakalayıp çeken kitap o olmuştu. Şimdi
sizin hikmetli dokunuşunuzla yeni baştan okumak, kitaba
duyduğum derin muhabbeti arttırır ve içinde anlatılanları
idrak edip yaşamayı ve işaret edilenleri hakikaten OKUmayı
nasip eder inşeallah . Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Allah
sizden razı olsun. İlminizden beslenebilmeyi hepimize nasip
etsin.
En son gördüğüm zuhurat: Kollarımı gökyüzüne doğru
dua eder gibi uzatmışım..diyorum ki:‘’ Öyle çok şeye ilgi (
alaka) duyuyorum ki….’’ Böyle der demez kollarım ağaç
dallarına dönüşüyor ve uçlarından yeni filizler çıkıyor..onlar
dala dönüşüyor ve tekrar filizler çıkıyor..bu şekilde
gökyüzünü kaplayacak şekilde dal budak sarıyorum…aynı
anda bunlar olurken ayaklarımdan da kökler çıkıyor ve yerin
altını tıpkı bir örümcek ağı gibi nakış nakış sarıyor..Her yeri
kaplıyorum..dallarım, köklerim, her yer ben oluyor…kendi
kendime diyorum ki:’’ Dallarım, köklerimmiş, köklerim de
dallarım…
Ramazan ayında ve sonrasında yoğun bir şekilde
zuhuratlarla iç içe olmak, bazı düşüncelere beni sevk etti
.‘’Rüya’’ kabul ettiğimiz, ‘’hayal’’ zannettiğimiz ile ‘’ dünya’’
dediğimiz ‘’ gerçek hayat’’ dediğimizin bu denli benzer
algılara ve hissedişlere dayanıyor olması hayret uyandırıcı.
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Zuhurat esnasında da algılar ve belli bir yaşam gerçekliği
var. Gayba açılmış bir pencereden bakar gibi sanki.. Belki
daha latif daha uçucu bir şey…ama gerçek...veya eğer o bir
rüyaysa, şuan yaşadığımızın da bir rüya olmadığı ve başka bir
varoluş gerçekliğine uyandığımızda da bu hayatımıza da bir
zuhurat olarak bakmayacağımızı nasıl bilebiliriz…: “insanlar
uykudadır, öldüğünde uyanır.” Hadisini çokça düşünüyorum.
Şimdiki yaşamımız gelecektekine göre belki de yalnızca bir
düştür, ve insan, bir kez öldü mü, şimdi gözünün önünde
olan şeyleri tümüyle farklı bir şekilde görecek ve kuran’daki
şu sözleri anlayacağız belki“bugün gözlerinizden örtüyü
kaldırdık ve görüşünüz açıktır.”Ve eğer burada yaşadığımızı
zannettiklerimiz de bir rüyaysa, ve bunun rüya olduğunu
idrak ettiğimiz anda ‘’yakin’’ mi gelmiş oluyor? O şuur ile
baktığında imandan şahitliğe mi geçiş oluyor?…Hicr suresi 99.
ayette kastedilen ‘’yakin’’ rüyadan, algıların yanılgısından,
toplu hipnozdan uyanınca mı? Bu sorular ve beyhude
zanlarımdan bir kaçış yolu arıyorum. İnşeallah desteğinizle
kaymadan selametle geçebilirim. Varlığınız için şükreder
anneme ve İzmir’de ki dostlara selam eder dualarınızı niyaz
ederiz.
kızınız K…. G….

------------------Te…. Ba….. 09 Eylül 2012 Rüya içinde rüya
Hayırlı günler K… G… kızım. Cenâb-ı Hakk "gül
bahçesi"nden gül kokularını almayı nasib etsin İnşeallah.
Zuhuratın oldukça güzel, Beden mülkünde ki gelişmeni
gösteriyor eskiler (siryani Zâti) derler "Zâti tesir ve yayılma)
türü bir mânâdır ilâh-î tesirat gibi. Bu hususta (İnci tezgâhı)
isimli kitabımızın yanılmıyorsam (90) küsur sayfasında olacak
(Allah ağacı) isimli bir bölüm vardır okursan bu husuta faydalı
olur zannediyorum Tabî i hepsini okumaya vakit bulunca
okursun ismi üstünde (inci tezgâhı) belki de okumuşsundur
ama ben sana gene göndereyim. İnşeallah faydalı olur.
Bu âlem hakkında da düşündüklerin oldukça isabetli
Yaşadığımız âlem bir bakıma zâten hayal âlemidir eğer öyle
olmasa sabit durur idi gelip geçen ise hayelden ibarettir,
aslında gerçek ve devamlı olan sadece bizdeki bizlik şuurudur
oda madde değildir, işte biz bizdeki bu bizlik şuurunu
gerçeğine ulaştıramazsak nefsi ben-bizlik, şuurunda kalırsak
bu şuur bile hayaldir. Buraya göre âhiret bâtındır idrak edene
göre ise orasıda zahirdir, gaflet ehline her taraf hayaldir.
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Kendini bilmeyen diğer ifadeyle kendi olmayan insan kendi,
aslında olmadığı halde olmayan bir şey var olan neyi tebit
edebilir ki.? Tesbit edip karar vermek için karar mahallinin
var olması gerekmektedir, işte gaflet ehlinin kendinden
haberi olmadığına göre neyi neşekilde değerlendirecektir.
herhangi bir yerin ölçüsünün yapılması bir kimlik ve irade
gerektirmektedir. İşte bu iradeyi ancak kendi gerçek varlığını
tesbit etmiş kimlik tespiti yapmış kimseler bu âlemleri va
âhiret âlemlerini asılları üzere idrak edebilirler şüphe yokki bu
da bir eğitim işidir. Bu gün içinde yaşadığımız âlem bize göre
genel olarak zahir âlem âhıret bâtın âlemdir.
Oraya intikal ettirildiğimizde orası bize zâhir burası bâtın
âlem olacaktır, genelde bu âlem de hiç bildiğimiz gibi değildir.
Diğer Peygamberlere göre bu âlem gerçek âlemdi Sadece
efendimiz bu âlemin bir hayal Ve rû'ya âlemi olduğunu
bildirmiştir. Bu hususta Pakistanın düşünürü İkbal'in şöyle bir
ifadesi vardır. (Muhammed âlem rû'yasının tabiridir) diyerek
bu hakikatı güzel bir şekilde ifade etmiştir. Rû'ya-lar
hakkında ki bilgi (18 Hazret-i Peygamberi rû'ya-da görmek)
isimli kitabımızda bulursun belki okumuşsundur ama ben
gene gönderdim.
Cenâb-ı Hakk dünya ahret işlerini kolaylaştırsın. Tevhid
konularının üstüne pek fazla düşme ama ihmalde etme her
şey yavaş yavaş olgunlaşır çabuk oldurmaya çalışılan şeyler
kemalde olmaz yanar veya içleri hamur kalır. Efendimiz
(a.s.v.) (işlerin hayırlısı vasat olandır) demiştir. Cenâb-ı Hakk
dünya ahret her işinde kolaylıklar nasib etsin rahatsız olan
aile fertlerinede acil şifalar versin her iki anne ve babana S…
B… ye sana ve çocuklarına ayrı ayrı selâmlar Nüket annen,in
de selâmları vardır hoşça kal Efendi Baban.
------------------K…. G…. 15 Ekim 2012 zuhuratlar
Efendi Babacığım, göndermiş olduğunuz Hz. Peygamberi
Rüyada Görmek’i o gece büyük bir ilgiyle adeta su içer gibi
okudum ve bitirdim..Rabbim anlamayı ve yaşamayı nasip
eylesin. Hem kafamda oluşan bazı şeyleri desteklemesi
açısından teşvik edici ama hem de Efendimizi ne denli az
tanıdığımı fark etmem ve harekete geçmem açısından çok
faydalı olduğunu ümit ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben
de Efendimizi sadece çok güçlü bir enerji olarak bir kere
rüyada bir kere de zikir sırasında hissettiğimi sandım, elektrik
çarpması gibi bir şey oldu. Bir keresinde de sadece ayaklarını
gördüğümü zannettim.. Bu kadarı bile oldukça sarsıcı bir
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tecrübeydi benim için. Yalnız Hz. Ali’yi zuhuratta çok açık bir
şekilde gördüm. Gösterişli ama çok uysal duran bir aslanın
üstüne çıkmış bana bakıyordu. Çok derin ve sanki içimi görür
gibi. O bakışlardan öyle çok etkilendim ki….sanki bir davet
gibiydi. ‘’Sen de nefsinin üstüne işte böyle çık’’ der gibi
aslanın üstünde oturuyordu. Sonra ilaç arayan bir hasta gibi
gece gündüz araştırmaya başladım…önce hz Ali’yi çok
sevdim belki ondan efendimize gelişim daha geç oldu…Allah
inşallah yakinen Efendimizin hakikatini bilmeyi nasip eylesin.
Bu konuda dua edermisiniz?
Şu sıralar zuhuratlar sanki bulanık, çoğunu
hatırlayamıyorum… Hatırladıklarım:
Buzluktan büyük kemik parçaları çıkartıyorum. Hepsi bir
boy ve çok muntazam. Onları alıp iki siyah ve büyük köpeğin
bağlı bulunduğu kafeslere doğru ilerliyorum. Köpekler çok
uysal, hâlbuki iri ve saldırgan cinsteler. Hem tasmayla
bağlılar hem de kafeslerinde demir parmaklıklar var.
Kemikleri verecek gibi oluyorum ilgilenmiyorlar bile.
Namaz kılıyorum. İmammışım gibi sesli, sanki birilerine
de namaz kıldırıyorum gibi…Allahu Ekber derken sesim daha
bir güçlü çıkıyor…Bütün sureleri sesli okuyorum. Çok güzeldi.
Bir de sütlü tatlılar yediriyorlar bol bol..çok lezzetli
oluyor.
Ders yapılan bir yerdeymişim…bana bir şeyler
öğretiyorlar…derken birileri ellerinde büyük levhalar ve
levhaların üzerinde arapça birer harf etrafımda dönmeye
başlıyorlar. Üç tane levha var…üstelerinde hangi harfler yazılı
tam olarak göremiyorum..yalnız Arapça ve her levhada tek
bir harf yazılı. Diyorlar ki ‘’Sendeki bu sesleri
değiştirdik..Bundan böyle bu sesleri doğru çıkartacaksın’’.
Hasretle Nüket annemin ve sizin ellerinizden öperim..
İzmir’deki dersleri bizim de internetten indirmemiz mümkün
olacak mı? İzmir’deki kardeşlere de selamlar .S… B… ile
birlikte evimizi şereflendirmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz.
Selamlar.
Kızınız K… G….
-----------------Hayırlı günler, K… G… kızım. Hamdolsun İzmirden yeni
döndük dinlenmeye çalışıyoruz, kitaptan yararlanmana
sevindim, bilginin hemen öylece kolayca kazanılmayacağı
açıktır, ancak anlatılan mevzular özden ve anlaşılır halde
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olursa anlaşılması daha kolay ve idrak edilir hâle gelir. Her
geçen gün her okunan kitap her görülen zuhurat, kişinin
manen ve aklen gelişimini sağlamaktadır. Bunun için de biraz
zamana ihtiyaç vardır. Zuhuratlarının hepsi güzel yolunda
Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah. S… B… ye
sana çocuklara büyüklerinize herkeze selâmlar, Nüket
annenin de selâmları vardır. Hoşça kal Efendi Babanan.
---------------------S…. B…. 17 Ekim 2012 Son zuhuratlar
Muhterem babacım,
Sizleri çok özledik. Bayramdan sonra geleceğinizi
söylemiştiniz. Umarım programda bir değişiklik yoktur.
Bekliyoruz inşallah.
Aşağıda son dönemde gördüğüm iki zuhuratımı sizinle
paylaşmak istiyorum.İlki:
Bir otobüste yol alıyoruz. Otobüsteki herkes ölmeye karar
vermiş ve yolculuk nihayetlendiğinde ölüm zamanı da gelmiş
olacak. Yanımdakine ölüme hazır olduğumdan yalnız yolun
sonunda bedenimin pek de ölecek gibi durmadığından, bu
sorun olacağından bahsediyorum. “Endişelenme problem yok
yanımda getirdiğim zehrimden sana da veririm” diyor.
Rahatlıyorum. Düşüncelere dalıyorum. Birden aklıma
çocuklarım geliyor. Ölümümün onlar için ne anlama geleceği
fikri kafamı kurcalamaya başlıyor.
Bu düşünce ölümün kolayca gelmesi fikrinin sağladığı
rahatlığı biraz dağıtıyor. Bir süre sonra otobüs yolun
kenarında bir cepte duruyor. Issız ormanlık bir yer. Hava
kararmaya yüz tutmuş. Camdan bakıyorum. Aşağıya inmiş
birkaç kişi görüyorum. Bari inip bir hava alayım diyorum.
İnince aşağıda sadece bir adamla bir kadının konuştuğunu
görüyorum. Başka kimse yok . Acaba onlara bir laf atsam mı
diye düşünürken, otobüsün hareket sesi geliyor. Kafamı
çevirdiğim zaman otobüsün yol almaya başlamış olduğunu
görüyorum. Koşup yetişmeye çalışıyorum. Kapısına
yaklaşıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum, duyuramıyorum.
Motor gürültüsü içinde sesim yitip gidiyor.
Otobüsün arkasından soluk soluğa baka kalıyorum.
Ormanın ve yolun üzerine çökmeye başlayan karanlık
içimdeki yalnızlık duygusunu kışkırtıyor. Aslında otobüsten
olmadıklarını ancak şimdi anladığım o iki kişiye bakıyorum.
Kadın “Ben seni bir yerlerden tanıyorum galiba” diyor. “
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Senin hiç baban yoktu değil mi?” afallıyorum. “yoo tabii ki
babam var. Herkesin bir babası vardır” kelimeleri ağzımdan
dökülüyor. Sonra onlar da beni orada öylece bırakıp
gidiyorlar.
İkincisi:
Bir okul binasının içindeyiz. Ders günü ya da saati değil ki
okul genel olarak boş. Sınıflar boş. Ben ve birkaç kişi
sınıfların birisindeyiz ve ben ders anlatıyorum. Anlattığım
ders okul müfredatıyla ilgili değil. Sadece okulun tahtasını ve
sıraları kullanmak için oraya gelmişiz. Oldukça az sayıda
dinleyicime döngüsellik üzerine bir ders veriyorum. Kâinattaki
sonsuz çevrimden bahsediyorum. Kemalden zevale zevalden
kemale, Soğuktan sıcağa sıcaktan soğuğa, imandan küfre
küfürden imana vb. Bitimsiz çevrimler. Ve bu çevrimlerin
kendine ait ritimleri… Hiçbir şeyin olduğu hal üzere
kalamayacağı hakikati…
İkinci zuhurattan sonra K… G… ile konuşurken tıpkı daha
önceki birkaç zuhuratta olduğu gibi aynı zuhuratı kendi
perspektiflerimizle yaşadığımız ortaya çıktı. Onun zuhuratında
da ben boş sayılabilecek bir sınıfta bu konularla ilgili ders
anlatıyormuşum. Bu eş zamanlılık gerçekten hayret verici…
Nüket annemin de sizin de ellerinizden öper mübarek
kurban bayramınızı şimdiden kutlarım. Bayramdan sonra bir
araya gelmeyi rabbim nasip etsin inşallah…

------------------Te… Ba… 17 Ekim 2012
Hayırlı günler S… B…. oğlum. Hamdolsun İzmirden
sağlıkla döndük, ancak oldukça yorulmuşuz dinlenmeye
çalışıyorum bu arada biriken epey mail olmuş onlarıda
cevaplamaya çalışıyorum şimdi seninki sırada. Zuhuratların
güzel sonumuz zâten gideceğimiz (berzah vâdisi) ancak yok
olmak değil. Bizler bu âleme gekmezden evvel de ezelde var
idik bir yol katederek geçici olarak bu dünya meydanına
geldik burada kimin er kimin ser olduğu ortaya çıktıktan
sonra süresi dolunca tekrar (berzah vâdisi) ne geçip orada bir
müddet bekledikten sonra mahşerde hesap kitaplarımız
yapıldıktan sonra ebedi kalacağımız karargahlarımıza
gönderilip ölümü olmayan oralarda devamlı yaşayacağız. Yani
biz buranın devamlı ahalisi değil geçici göçmenleriyiz.
Göçmen de göçmen olduğunu bilirse göç günü geldiğinde
hazırlıklarını önceden yaptığı için bir sıkıntısı olmaz.
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Yaşanan hayat ve verilen bilgiler bu hakikat üzere
olduğundan bunlar zuhuratlarda değişik şekilde tezahür
etmektedirler, güzeldir, yalnız kalmak kişinin değer
yargılarının değişmeye ve rabb'ıyla baş başa kalmaya
alışmaya başlamasıdır, yanında gördüğün kimseler ise nefsin
bazı görüntüleridir. Hernekadar her kezin bir babası var isede
bu sûri baba'dır aslında yoktur. gerçek baba olan (ruh'ul
Kuds) ise daha ileride vakti geldiğinde babalık yapacaktır,
şimdilik ise nasıl olsa bir babanız vardır endişeye gerek
yoktur.
Yaklaşık hep aynı şeyleri görüp hissetmeniz aynı
hakikatleri paylaşmanızdan ileri gelmektedir ki güzeldir.
Zuhuratlar güzel yolunda çalışmalara vakit buldukça devam
edersiniz. Cenâb-ı Hakk her türlü işlerinizde kolaylıklar nasib
etsin İnşeallah. Bayramdan sonraki ilk İstanbul sohbetinden
sonra Bandırmaya ve size de gelmeyi düşünüyoruz. Tarih
belli olunca onu da bildiririz. Herkeze selâmlar Nüket
annenizinde selâmları vardır hoşça kalın Efendi Babanız.
-------------------Te…. Ba…. 27 Ekim 2012 telefon
Hayırlı akşamlar S… B… oğlum bahsettiğim telefonu
bildiriyorum ancak vakit bulabildim. B… ç… b… (0 532 0000
00 10) B… N…. de işi var orada çalışıyor. Bayramınınız
mübarek olsun herkese selâmlar hoşça kalın Efendi Babanız
bayramdan sonra görüşmek üzere. Nüket annenizin de
selâmları vardır.
------------------S… B… Re: telefon
Hayırlı günler babacım,
gönderdiğiniz numarayı bugün arayayım dedim ancak tuşlara
basmaya başlayınca bu numaranın kendi numaram olduğunu
farkettim:) Bir karışıklık olmuş herkalde. Hem nüket annemin
hem sizin ellerinizden öpüyorum. Ayın 5'inde hayırlısıyla
görüşmek üzere inşallah:)
------------------Te…. Ba…. 01 Kasım 2012 telefon
Hayırlı günler S… B…. oğlum dediğin doğru. Senin
telefonun ile B….. ın telefonu yanyana idi o yüzden
karıştırmışım. Vardır bir hikmeti yeniden yazıyorum. B….. Ç….
(0532 ooo oo 01) buradan ararsın. Sen de bize ev adresini
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yazıverde yanımızda bulunsun nerede nasıl buluşuruz onu
kararlaştıralım. herkese selâmlar hoşça kalın. Efendi Babanız.
------------------K… G…. 14 kasım 2012 Zuhurat
Efendi babacığım, lütfedip evimizi şereflendirdiğiniz için
size ne kadar teşekkür etsek az. İnşallah hizmette bir kusur
etmemişizdir. Siz gittikten sonra dahi günlerce sanki Kabe
esintileri devam etti..Bizlere de güzel bir haller oldu çok
şükür. Varlığınız için şükrederiz.
Zuhurat 1: İki mekân arasında bir duvar varmış, arkası
görünmüyor. Ancak ben orayı temizleyince onun bir tuğla
duvar değil ince telden bir duvar olduğu, pislikten tozdan
arkasını göstermediği ortaya çıkmış. Şimdi sanki tül bir perde
gibi arkasını gösteriyor. Tülün arkasında neşeli bir genç var.
Diyor ki bana:’’ iyi ki buraya taşındınız… sizden önce burada
yaşayanlar hiç temizlik yapmadığı için ne beni bir gören
oluyordu ne de ben bir şey görebiliyordum…şimdi görünür
oldum.’’ Çok sevinçli ve minnettar. Ben de diyorum ki:’’ Evet
daha öncekiler yerler ıslanacak diye hiç su tutmamışlar…hala
biraz toz var…dur ben birkaç kova daha su dökeyim ‘’ O genç
de hemen dök hadi hemen diye seviniyor. Ben de mutlu
oluyorum..Çok hoş duygularla uyandım.
Zuhurat 2: Annemlerdeyiz…siz telefonla
konuşuyorsunuz..birlikte İstanbul’a gidecekmişiz…Telefonda
yol güzergahı hakkında T…. İ…. ile konuşuyorsunuz…Bir ara
telefonu bırakıp S… B….’a : ‘’Evladım T….. Efendiye uğrarsak
yol çok uzayacak…ne dersin?’’ diyorsunuz..S… B… da ‘’siz
bilirsiniz Efendi Babacığım’’ diyor…tam o sırada içeri T…. İ…
giriyor..siz selamlaşıyorsunuz..mutlu bir ortam oluyor…O bize
geldi..yol uzamamış oldu böylece diye içimden geçiriyorum.
Hararetli bir sohbet ortamı oluyor..annem babam çocuklar da
orada..bu sırada kapı çalınıyor..içeri E… Ç…Efendi giriyor…ben
çok şaşırıyorum.
Onun pek çok müridi vardır..saygıda kusur etme gibi bişi
söylüyorsunuz..O biraz sessiz ve ağırbaşlı bir şekilde içeri
geçiyor…Sonra kendimi görüyorum…yukarıdan, dışarıdan
bakar gibi..Büyükler eve gelmiş diyorum ama ben bir kapının
eşiğinde acı çeker gibi kıvrım kıvrım uzanmışım…bir böcek
gibi can çekişiyorum..çok fenaydı..böcekmişim fena halde can
çekişiyorum acı içinde kıvranıyorum ama ölmedim ne yazık
ki…Çok üzgün uyandım.
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Zuhurat 3: Ev baştan sona yenileniyormuş.. Duvarlar
yerler…işçiler harıl harıl çalışıyor..bir kadın da camları sabunlu
sularla yıkıyor…bambaşka bir ev olacakmış..ben de
seyrediyorum.
Efendi babacığım, Çarşamba sohbetlerini msn den canlı
dinleyebiliyor muyuz? Msn bağlantısı hakkında bizi de
bilgilendirebilirmisiniz? Hicri yılbaşınızı kutlar, Nüket annemin
de ellerinden öperiz. Sizleri çok özledik ancak sanki hiç
gitmemiş gibisiniz.
--------------------Te…. Ba….. 23 Kasım 2012 Zuhurat
Hayırlı akşamlar K…. G…. kızım. Gösterdiğiniz yakınlık için
bizlerde çok teşekkür ederiz, bizde sayenizde güzel günler
geçirdik vakit buldukça gene geliriz İnşeallah. Uygun
olduğunuz zaman bizde sizleri bakleriz. Cenâb-ı Hakk
hepinizin gönlüne göre versin. Sizden ayrıldıktan sonra
b…..ya oradan da İzmire oğradık ancak geçtiğimiz salı günü
Tekirdağına dönebildik o yüzden mailleri cavaplamam biraz
gecikti. Çarşamba akşamı da saat (8,30) da mesnevi
sohbetlerine başladık ve kısmet olursa devam edeceğiz
İnşeallah. Bu sohbetleri dinlemek için googuldan (terzibaba
form) u tıklayın açılacak sitenin üstünde "vinamp" radyo
programı simgesi vardır onun üzerine tıklayın biraz bekleyin
yayın varsa açılır dinlersiniz. İsterseniz çarşamba gecesinden
daha evvel bir gece buradan evden aynı kanaldan yayın
yapar açılıp açılmadığını test ederiz. Bu arada benim
telefonum suya düştü bütün kayıtlar silindi şimdi geçici bir
telefon kullanıyorum önümüzdeki hafta içinde yenisi gelecek.
kimin bende telefon numarası varsa numaralarını yeniden
istiyorum. Sizinkiler vardı onları yeniden yükleyeceğim. S…
B… ne sana büyüklerinize evlâtlara ve herkese selâmlar
hoşça kal. Efendi Baban.
Zuhuratların güzel yolunda Birinci zuhuratın çok anlamlı ve
halindeki açık değişikliği gösteriyor. Aradaki duvar gibi olan
şey aslında zahir ve batını ayıran benlik duvarıdır. Daha
evvelce kalın olduğu düşünülen duvarın aslında kesif değil
lâtif olduğu ancak ilgisizlik yüzünden tozlanıp kirlendiğinden
arkasını göstermediği açık olarak görülüyoruz biraz gönül
temizliği yapılınca oranın sadece arkasını gösteren telden bir
bölüm olduğu ve arkasında da gönül evlâdının olduğu hemen
anlaşılıyor buna gönül evlâdı da seviniyor. Böylece zahir ve
batının aynı şey olduğu ancak arada bu âlemin tabiatı icabı
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arada arkasını gösteren sadece şimdilik lâtif bir perde olduğu
ahirete intikal edilince bu perdenin dahi kalkacağı
anlaşılıyor.
İkinci zuhuratına gelince, buda oldukça ibret vericidir.
Bahsettiğin bu kimseler zahiren değerli kimseler ve
etraflarında da bir çok insan olmakla beraber daha henüz
gerçek mânâ da kendilerini tanımadıkları için, zahiren değil,
ancak batınen gizli şirk içindedirler, ancak bu şirk onlar şeriat
mertebesinde yaşadıkları için suç unsuru sayılmaz o
mertebenin tabii halidir. Ve bu kimseler (tenzih-i tevhid)
ehlidirler sadece tenzihi tevhid yoluyla Hakk'ı tanıyanlar ise
yarım ulemadırlar, fakat kendileri bunun farkında değillerdir.
daha yakından anlamak istersen bulabilirsen sitelerinden ve
radyolarından sohbetlerini dikkatle dinleyip kolayca
değerlendirebilirsin.
Kendini böcek gibi hissetmen onlardan sana yansıyan
onların hayat ve insan anlayışlarıdır. Onlar genelde bütün
insanları (mahlûk-nefsi emmâre-böcek) kadar değersiz
görürler içlerinde olan bu anlayışları sana hassasiyyetinden
dolayı aksettiği anlaşılıyor bu yüzden sen bu hali kendinin
zannedip üzüntü vesilesi yapmışsın üzülme seninle ilgili bir
husus değil irfan ehli olma yolunda olan bir kimsenin varlığı
Cenâb-ı Hakk'ın (Hay) isminin zuhur ettiği muhteşem bir
binadır. İşte bunlar hep ilmi tecrübeler ve gelişme sebebi
olan zuhuratlardır Rabb'ımıza hamdederiz.
Üçüncü de güzel beden evinin yeniden temizlenip
düzenlenmesi, beden ve ruh evinin imarı olduğunu
göstermektedir ve güzeldir.
Cenâb-ı Hakk zahir batın bütün işlerinde kolaylıklar nasib
etsin çocuklarında okulunda ve hayatlarında başarılı olsunlar
İnşeallah. Nüket annenin de selâmları vardır benden de gene
herkese selâmlar hoşça kal kızım Efendi Babanız. (Gönülde
olanın ayrılığı olmaz demişler.)
------------------Te…. Ba….. 04 Aralık 2012 Zuhuratlar
Hayırlı günler K…. G…. kızım. Gösterdiğiniz iyi niyet ve
misafirperverliğinize çok teşekkür ederiz. Hepiniz sağolasınız.
Bizde sizlerle olmaktan çok mutlu olduk. Cenâb-ı Hakk gerek
sohbetlerden gerek ses kayıtlarından gerek kitap
kayıtlarından en iyi şekilde faydalandırsın inşeallah. Ceylin'in
durumuna sevindik İnşeallah daha da iyi olur. S… B… ye sana
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çocuklara büyüklerinize ve herkese Nüket annenle birlikte
selâmlarımızı gönderiyorum. Sağlık ve sıhhatle hoşça kalın.
Efendi Babanız.
Not=zuhuratlarının özet yorumlarını koyu yazı ile
altlarına yazacağım oradan bakarsın, hepsi oldukça
güzel yolunda. Daha sonra zuhurat gönderdiğinde
hangi derste olduğunu da ilâve edersen takibi kolay
olur.
------------------K…. G…. 04 Aralık 2012 Zuhuratlar
Sevgili Babacığım, ayrılırken üzerimizde bıraktığınız hoş
etkiler halen devam ediyor çok şükür. Çarşamba akşamları
da Mesnevi derslerini dinleyerek hasret gidermeye
çalışıyoruz. Bilgisayara aktardığımız hikmet hazinelerini de
inşaallah yavaş yavaş sinelerimize aktarmaya gayret
ediyoruz ve dualarınızı da hep hissediyoruz. Allah razı olsun.
Anlatacağım zuhuratlardan ilkinde, yağmur yağmış
heryer ıslak ve yemyeşil tertemiz bir köydeyim... Manzaralar
çok güzel.. Evlerin arasında evimi arıyorum. Yollar tanıdık
ancak etrafta kimse yok. Tünelden geçiyorum ama tünelin
ağzını kapamışlar...geri dönüp başka bir yol arıyorum...evime
giden yol herzamanki yerinde değil. Bir evden bir kadın ve
küçük kız çocukları çıkıp beni içeri buyur ediyorlar. Evimi
soruyorum. Diyorlar ki: '' Senin evini yıkmışlardır çünkü
yamacın öte yanındaki bütün evleri buldozerle yıktılar.'' Ben
de diyorum ki: '' Ama içinde babamın aldığı eşyalar vardı
onları izin almadan nasıl yıkarlar.'' Kadın da merak etme
diyor daha iyisini yapacaklar ve yepyeni tertemiz eşyalar
koyacaklar. Eskisinden çok daha iyi olacak...evim yıkıldı çok
şükür diyerek garip bir sevinçle uyandım.
Yukarıdaki zuhuratın güzel üzülecek bir şey yok.
Daha evvelce gittiğin "nefis" yolunun dar tüneli artık
sana kapanmış bunun yerine açık ağaçlık yeşillik bir
yol açılmış, eski beden evin yıkılmış yerine gönül evi
yapılıyor İnşeallah onun içindeki eşyalar da kaybolmaz
tekrar yerlerine konurlar. Varlığında gerçek bir yeni
gönül evi "inşa" oluyor, herbir sohbet onun bir tulası
ve bir ilâve parçasıdır. Yerine yenisi yapılabilirse eski
evin yıkılması insanı üzmez adeta sevindirir. Ancak
eski ev yıkılırda yenisi yapılamazsa o zaman gerçek
üzüntü olur bundan da Allah korusun. Mevlânâ Hz. nin
bu husuta şöyle bir sözü vardır. "Eğer yenisini
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yapamayacaksan bırak o evi yıkma ki sahibi ondanda
olmasın." Ama yeni ev kurulabilecekse eski evin
yıkılması evlâdır. Zâten nekadar çok dursa bile
neticede gene yıkılacaktır fakat bu tür yıkılmadan
sonra yapılamayacaktır. İş işten geçmiş olacaktır.
Daha evvel o evi yıkmak lâzımdır. Çünkü o evin arsası
bize lâzımdır mühim olan da saha ve sahne olan
arsadır, bir bakıma oda bizim beden arsamız beden
arzımızdır. Burasını yeniden imar etmemiz lâzımdır ki,
Âdem-i mânâ oraya evvelâ misafireten sonra gördüğü
yakınlık üzerine asaleten gelmiş olsun bizede lâzım
olan Âdem-i mânâ'nın yâni hakikatimizin hayal
cennetinden beden arzımıza teşrif etmesidir. Daha
sonra mertebeleri gereği onu yukarılara doğru
yükseltmeğe çalışmaktır.
İkinci zuhuratta ise birkaç kişi beni karşılarına almış
konuşuyor ve dokuz on yaşlarında bir erkek çocuğunun
elinden tutuyorlar. '' Bu çocuğu evlad edineceksin'' diyorlar.
Ben de benim çocuklarım var zaten...diyorum..Olmaz bunu
da alacaksın diyorlar ve ben de kabul ediyorum.
Sana verilmeye çalışılan çocuk "veled-i kâlp" ismi
verilen gönül evlâdı'dır. İşte eğitilip büyütülecek olan
budur bu çocuğun gıdası da tevhid ilmidir bu çocuk
olmazsa kişi "veled-i nefs" çocuğunu büyütmüş olurki,
"hızır" (a.s.) mın öldürdüğü çocuk bu çocuktur. "Veledi kâlp" ise Kâ'be-i Muazzama'yı inşa ederken İbrâhîm
(a.s.) a yardım eden İsmâîl (a.s.) dır. "benim çocuklarım
var zaten..." demen ise mevcud evlâtlarını ifade
etmendir. Eğer onlarda muti evlâtlar olursa onlarda
aynı zamanda hem zâhir hende bâtın "veled-i kâlp"
lerimiz olurlar. Cenâb-ı Hakk cümlesini hayırlı
evlâtlardan eylesin İnşeallah.
Bir de babacığım Muharrem ayının etkisimidir bilmiyorum
ancak üzerimde bazı hassasiyetler oluşmaya başladı mesela
başkalarına dua etmek ve onlar adına af dilemekten kendime
birşey dileyemez oldum.. Sanki herkes kurtulmazsa ben de
kurtulamıyacakmışım gibi bir his. Namazda ve dua sırasında
sık sık ağlıyorum, özellikle secdede. Efendimizin '' bilselerdi''
sözü aklıma geldikçe ağlıyorum ve kafirler ve zalimler için
dahi af diliyorum.Çünkü hepsinin farklı suretlerde aynı ''ben''
olduğunu zannediyorum ''Alemler içinde selam olsun Nuh’a.
Sâffât 79'' ayetini tekrar etmekten mütiş bir lezzet alıyorum
çünkü sanki hemen arkasından selamıma karşılık aldığımı
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hissediyorum. Hz. Nuh'a as karşı bir yakınlık hissetmeye
başladım. İşte böyle tuhaf tuhaf haller. Ancak genel olarak
hiç olmadığım kadar huzurluyum sanki. Dualarınızı eksik
etmeyin üzerimizden ne olur. Biz hiçbirşey bilmiyoruz. Sizi
çok özledik ancak kesinlikle ayrı da değiliz.
Üzerinizde oluşan yaşantı halleri yol aldığını
gösteriyor, bu hallere "digeran düşüncesi" denir. Yani
başkalarının dertlerini paylaşmak ve onlara yardımcı
olmak mânâsınadır. Ancak çok fazla da yapılmamalıdır,
kişinin kendi özel sorunlarıda vardır onlarıda ihmal
etmemesi lâzımdır. Bunun tersi sadece kendini
düşünen "bencilân" sınıfıdır sadece kendileri için
yaşarlar ve hep kendilerine hizmet edilsin isterler. Bu
halden Hakk'a sığınırız elimizden geldiği kadar Hakk
yolunda hem kendimiz hemde çevremiz için çalışmamız
bizlere huzuru kâpl vesilesi olacaktır. ''Alemler içinde
selam olsun Nuh’a. Sâffât 79'' İçinde bulunduğun
yaşantının bir yönünü aksettiriyor.
Kim bu mertebeye gelmiş "Hakikat-i Muhammed-î
teknesine binip Nûh tufanından kurtulmuş ise bu selâm
aynı zamanda bu hali yaşayanadır" Hoşuna gitmesi bu
yöndendir. Beden gemisinin bu mertebedeki kaptanı
olan "Mânâ-ı Nûh'a" bu hakikatler yüklenmiştir. Ve
yolculuk gönül âleminde daha sonraki menzile doğru
devam etmektedir. İşte bu yaşantılar ehli dünyanın
hiç bir zaman bulamayacağı ilâh-i seyrin muhabbetli
yaşantılarıdır. Ve huzuru, Hakk'tan gelmektedir, bu
huzurda bu mertebelerin irfan cennetine girilmesinden
meydana gelmektedir. Cenâb-ı Hakk hazmını vererek
dâim ve kâim eylesin İnşeallah.
Son olarak, doğdular-yaşadılar hikayesi ile ilgili olarak
okur okumaz bende canlanan kelimeler şunlar oldu...Göz açıp
kapama mesafesinde olan dünya maceram için hakkımda
şimdilik şöyle yazılmasını isterdim:
'... ardından olup bitenleri izleyen bir seyircinin alabildiğine
süratli akıp giden tabiat manzarasından bitâp düşüşü gibi bir
sükunet,derin bir soluk alış gelir..... ve sonrasında dereler
kumda yiter.''
Bu yazında kısa olmakla beraber iyi olmuş eline
diline sağlık Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder
İnşeallah.
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S…. B… ve çocuklar da sevgi ve selamlarını yolluyorlar...C…'in
kitap okuma hızı ve hastalığından kaynaklanan okulla ilgili
bazı sıkıntılarında birdenbire gözle görülür bir düzelme oldu.
Kızım bunu sizin duanızın kabulüne bağlıyor ve devamlı size
dua ediyor. Allah razı olsun. Anneminde ellerinden sevgi ve
hasretle öperim. Selam ile.
Bizdende herkese selâmlar C…. ’in durumuna
sevindik İnşeallah dahada iyi olur. Bizden bir şey
olmaz onun iyi niyeti ve sevgisi böyle düşünmesine
sebeb olmuştur sağolsun. Hoşça kalın Efendi Babanız.
------------------Te… Ba…. 04 Aralık 2012
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. diğer mailene verdiğim
cevapta unutmuşum sonradan aklıma geldi ikinci hikâye olan
kişilerin kendi hayatlarında başından geçen kendileri için
hayatlarında önemli dönüm noktalarından olan bazı hatıraları
varsa onları da ayrıca yazilmasını istemiştim. Öyle kayda
değer zahir va batın bir anın varsa onuda yazarsan iyi olur
ancak bildiğin gibi mecburiyet yoktur. Herkese tekrar
selâmlar hoşça kal Efendi Baban.
------------------K…. G….

05 Aralık 2012 ikinci hikâye

Efendi Babacığım, ikinci hikaye:
Uludağ da ormanın ıssız bir köşesinde sırtımı bir
ağaca yaslamış ve avuç içlerim toprağa değer bir halde
saatlerce durduğum ve sanki bir nur deryasında
kendimi kaybettiğim ve an içinde yaptığım duanın ve
tefekkürün çaresizce kelimelere dökülme gayretidir:
‘’Ben gizli bir hazineydim,bilinmeyi istedim, bilinmeye
muhabbet ettim’’
Kainatın halk ediliş sebebini kalbimize fısıldayan o en
sevgilinin elini tutuyorum….hırkamı O’ndan ödünç
aldım…mağaramın kapısında bekliyorum sıram gelecek elbet
bir gün…Zerrelerimi kainatın yedi iklim dört köşesine
serpiştiren Rabbim dolduruverecek bu içimde ki sonsuz
kuyuyu ki Yusuf onun içine düşmüştü bir zaman…O yüzden
böyle derindir ıssız yüceliğim. Her gördüğümden topluyorum
bende olanı, aslımın peşindeyim…bütün kuşlar ve mahlukat
bendendir, o yüzden böyle zikrediyorlar kavuşmayı içli
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içli…gördüğüm her yüzde bir cımbızla çekip alasım geliyor
örttükleri beni…Öyle ki hem her yerdeyim hem hiçbir
yerdeyim…O yüzden içimde büyük bir boşlukla
dolaşıyorum…Oysa benim yalnızlık sandığım o içimdeki
boşluk, Rahmet’in şefkatli nefesidir… kendi nefesime
yabancılaşmış olmam belki hemen yanı başımda kopmuş
olmasından Habil’in kıyametinin. Şahitliğim ta o zamandan,
körlüğüm de…Gafletli gözlerle seyretmem buyüzden
‘’başkaları’’ dediğim kendimi…
Bana öyle geliyor ki nasıl bir ruh gördüğümde…. ruhunu
gördüğümde birinin…en çok bana benzeyen ve en bana yakın
olan birini, hani bir heyecan kaplıyor benliğimi…Sanki birleşip
geldiğimiz yere kanatlanabilecekmişiz gibi bir coşku…Hz. Nuh
‘’gidelim’’ dediğinde ona katılan ruhların coşkusu gibi…Tüm
gölgelerimle secde ediyoruz bizi Yaratana gösterdiği için bize
benzeyeni…ve gene bana öyle geliyor ki dağılan
zerrelerimiz, yıldız tozları ve kim bilir kimler olarak hepimiz
bilinmekliğimizi talep ediyoruz…muhabbet olsun…perde
kalksın…Bilinelim…Bilinelim ki hazinemizi seyr edelim
başkalarının aynalarında…Varsın dönsün bütün gezegenler bir
ölçü içinde, içimizde en derinimizde bir yerlerde, yeter ki
kendimizi bilelim…AMİN
Efendi Babacığım bunu iki sene önce yaşamış ve
kaleme almışım...şimdi dersim levvame. Akşam
inşeallah mesnevi dersini dinliyor olacağız. Selam ile.
Kızınız K…. G….
-----------------------Te…. Ba…. 06 Aralık 2012
----------------------Hayırlı günler K… G…. kızım. Bu yazında güzel olmuş
İnşeallah umduğuna nail olursun Cenâ-ı Hakk dünya ahret
her işinde kolaylıklar nasib eylesin.
---------------------------K…. G….. 07 Aralık 2012 Ali İmran 33- 37. ayetler
hakkında bazı sorular
Efendi Babacığım, veledi kalp ile ilgili zuhuratın hemen
arkasından şu ayetlerle müşerref oldum…zamanlama ve
üzerimde oluşturduğu kuvvetli çekim, sizinle paylaşmamın
gerektiğini hissettirdi.
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3/ÂLİ İMRÂN-33: İnnallâhestafâ âdeme ve nûhan ve âle
ibrâhîme ve âle imrâne alel âlemîn(âlemîne).
Muhakkak ki Allah, Hazreti Âdem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti
İbrâhîm'in ailesini ve İmran ailesini, âlemlerin üstüne seçti.
3/ÂLİ İMRÂN-34: Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d(ba’din),
vallâhu semîun alîm(alîmun).
(Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah
Semî 'dir (en iyi işitendir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
3/ÂLİ İMRÂN-35: İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî
nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî,
inneke entes semîul alîm(alîmu).
İmrân'ın eşi (Hanne): "Rabbim ben, karnımda olanı (doğacak
çocuğumu), hür olarak senin için (yalnız sana itaat ve ibadet
etsin diye) nezrettim (adadım). Artık (onu) benden kabul
buyur. Muhakkak ki Sen Semi'sin (en iyi işitensin), Alîm'sin
(en iyi bilensin)." demişti.
3/ÂLİ İMRÂN-36: Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî
vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru
kel unsâ, ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike
ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi).
Fakat onu doğurunca: "Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak
doğurdum" dedi. Ve Allah, onun ne doğurduğunu çok iyi
biliyordu. "Erkek, kız (çocuğu) gibi değildir. Ben onu,
"Meryem" diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben, onu ve
onun zurriyetini, taşlanmış şeytandan Sana sığındırırım" dedi.
3/ÂLİ İMRÂN-37: Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin
hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ
zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede
indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet
huve min indillâh(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeşâu bi
gayri hısâb(hısâbın).
Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu, güzel
bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriyya (A.S)'ı, ona bakmakla
mükellef kıldı. Zekeriyya (A.S), onun yanına mihraba her
girişinde, onun yanında bir rızık bulurdu, "Yâ Meryem, bu
sana nasıl, nereden (geldi)" deyince, o da: "O, Allah'ın
katından" diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi
hesapsız rızıklandırır.
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Bu ayetleri okumak tarifsiz bir etki yaratıyor üzerimde
…sanki veledi kalbin Allah'a adanması, kabulü ve korunmaya
alınması gibi bir dua..Yanılıyorsam Allah affetsin ancak bende
ki açılımı ve karşıma çıkış zamanlaması ve içimde devamlı
tekrar etme isteği… "Erkek, kız (çocuğu) gibi değildir.’’ ayeti
kerimesi ile anlatılmak istenen hikmet nedir acaba? Bir de
Zekeriya as ile kastedilen ne? Bana öyle geliyor ki hayat
maceramız bir sureden bir sureye, bir ayetten bir ayete ve o
kelimelerdeki hayatiyetle can bulmakla tamamlanıyor.
Son iki gecenin zuhuratı:
Ölüyormuşum…yakın bir dostum omuzlarımdan tutuyor
ve beni teskin ediyor…Yüzü parlak ve nurani, sesi de
yatıştırıcı etki yapıyor üzerimde…’’ Korkma’’ diyor..kolay
olacak yeter ki kendini sıkma…Gevşe ve teslim ol…öylece
bırak kendini..eğer gergin olursan acı hissedersin…Nasıl
başlarsan öyle gider o yüzden sakin ol diyor…Sonra sanki bir
toz zerresinin devasa bir elektrik süpürgesine çekişili gibi
kayıp gidiveriyorum.
İkinci zuhuratta ise çok büyük bir sel felaketi oluyor,
apartman boyunca su kaplıyor heryeri..büyük bir binaya
koşuyoruz..binanın çok yüksek pencereleri var.Ben pencereye
çıkıyorum ve heryeri su kaplamasını izliyorum.
Varlığınız için şükrederiz.Hayırlı Cumalar olsun. Anneme
de selam ve sevgiler.
Levvame kızınız K… G….

------------------Te… Ba…. 07 aralık 2012 Ali İmran 33- 37. ayetler
hakkında bazı sorular
Hayırlı Cumalar K… G…. kızım varidatların uygun olmuş
bende sana ilgili kitapları göndereyim bazı sorularının
cevaplarını onlarda bulursun. Meryem Sûresinin başlarında
Zekeriyya Yahya hakikatlerinden bahsedilmektedir vakit
bulunca okursun faydalı olur zuhuratlarında güzel yolunda
Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah herkese
selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır hoşça kal Efendi
Baban.
------------------S… B…. 08 Aralık 2012
Sevgili efendibabacım,
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Sizleri özlediğimden mi yoksa bunun dışında başka bir
hikmeti de var mı bilmiyorum ama son zuhuratlarımda siz ve
Nüket annem var.
Eşim K… G… ile ben alışveriş merkezi gibi bir yerin
önünde açık havada bir kafeteryada oturmuş sizin gelmenizi
bekliyormuşuz. Sigarayı bırakalı çok olduğu halde orada
ikimiz de birer sigara içiyoruz. Bunun yanlış ve aptalca
olduğunu hissetmemiz ve bilmemize rağmen canımız çekiyor
nedense. Bunu sizin görmeniz durumunda çok üzüleceğinizi
düşünüyorum. Sigaralar bittikten bir süre sonra Nüket annem
ve siz geliyorsunuz. İçimizi büyük bir sevinç kaplıyor. Ve ben
koşup size sarılıyorum. O kadar içten, o kadar samimi bir
sarılış ki sanki sizinle aramızda bir şeylerin aktığını
hissediyorum.
Bir diğer zuhuratım ise,
Bakkal gibi bir dükkândayız. Ortaya küçük bir fındık
faresi çıkıyor. Hiç düşünmeden ona hamle yapıyorum ve
ayağımla üzerine basıp öldürmeye çalışıyorum. Birinci
hamle, ikinci derken tekmem üzerine isabet ediyor ve hayvan
sersemliyor. Son hamleyi vuracakken saat çaldı uyandım.
Daha evvel de rüyama fare girmişti. Ama şu an ayrıntıları
unuttum.
Bir de oğlum B…..’ın bir zuhuratı var. Önemli olabilir diye
düşünüp size aktarmayı uygun bulduk.
Kafasını göğe kaldırdığında dolunayı görüyor. Ve bu
dolunay görüntüsünün önünde (dolunay arka planda kalıyor)
gökyüzünde üç adet şato var. K… G… “bu son yangının işareti
olabilir” diyor. Ben ya da yine K… G… “Bu kırk gün kırk gece
sürecek bir yağmurun işareti olabilir” diyoruz. B…. da “bunlar
beklide cennetteki şatolardır” diyor.
Zuhuratlar bu kadar efendibabacım.
Önümüzdeki baharda B….’ya gelseniz ve zuhurattaki
buluşmayı fizik âlemde de tekrarlasak ne güzel olur gibi
düşünceler geçiyor içimden. Allah hayırlısını nasip etsin
inşAllah . Nüket anemin de sizin de ellerinizden öperim.
Oğlunuz

S…. B…..

-------------------
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Te…. Ba…. 08 Aralık 2012
Hayırlı akşamlar S…. B… oğlum. Ailece hepinizin bizlere
olan sevginizden dolayı sağolasınız bizlerde aynen sizleri
öylece seviyoruz eksik olmayasınız. Günlük düşünceler tabii
ki gece zuhuratlarada akseder. İnşeallah baharda izmir
yolculuğumuzu gene b…. üzerinden yapar zuhurattaki
hali, zâhir hükmüne dönüştürürüz. Zuhuratların güzel artık
vakti gelmiştir sende (İrfan mektebi ) kitabının ikinci dersine
başla ilk dersin aynen devam ederek üzerine (500) "ya Allah"
zikrini ilâve et, idraki ve hali Âyetlerini (33) er defa çekersin.
Cenâb-ı Hakk faydalandırsın İnşeallah. B… ın da zuhuratı
güzel çocukluk safiyeti ile gönül âleminde dolaşıyor olabilir.
Cenâb-ı Hakk dünya ahret her işinizde kolaylıklar nasib etsin
İnşeallah. Sana K…. G…. B….. C…..'e büyüklere ve herkese
selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır hoşça kalın Efendi
Babanız.
------------------K… G…. 10 Aralık 2012 Ali İmran 33- 37. ayetler
hakkında bazı sorular
ALLAHU EKBER! Gönderilenleri okuduktan sonra başka
bir şey demeye takatim kalmadı...Allah sizden razı olsun
Efendi Babacığım, başımızdan eksik olmayın
-----------------Te…. Ba… 11 Aralık 2012 Ali İmran 33- 37. ayetler
hakkında
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. Gönderilenlerin faydalı
olduğuna sevindim, Cenâb-ı Hakk faydalandırsın İnşeallah.
Herkese selâmlar hoşça kal Efendi Baban.
-------------------K… G…. 24 aralık 2012 Es-Selam
Sevgili Efendi Babacığım, İstanbul'da ki sohbete gelmeyi
çok istememize rağmen bu sefer de kar yağışı yüzünden
gelemedik...Kısmet değilmiş..inşeallah çok verimli geçmiştir.
(1) Gördüğüm bir kaç zuhurattta çok orjinal ve sanat
eseri benzeri ev eşyaları alıyorum..yeni evim içinmiş.
Bir de adını '' Yusuf'' koyduk dedikleri yeni çocuğuma bir
masada önünde kitaplar ders anlatılıyordu..Biz ona
öğretiyoruz sen merak etme dediler. Ancak şu zuhurat beni
fazlasıyla etkiledi;
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(2) Kim olduğuna tam emin olamadığım bir zat ( bana
sanki sizmişsiniz gibi bir his geldi) gözlerinden yeşil parlak bir
ışık çıkıyor ve benim gözlerime akıyor..arada yeşil ışıktan bir
köprü oluşturuyor..benden ona, ondan bana akıyor...çok
etkileyiciydi...
(3) Bir de tam emin olamadığım bazı sahneler
görüyorum..yani zuhurat mı, uyanık mıyım değilmiyim emin
değilim..Örneğin gökten bir orangutan hızla yere
düşüyor...yere çarpışını, çıkarttığı sesi, hatta düşerken
derisini ve kıllarını çok net görüyorum..düşme anındaki
rüzgarı yüzüme çarpıyor...cansız bedeni yerde yatıyor..ama
gene de bu görüntü ve bunun gibi başka şeylerde emin
olamıyorum...genel olarak bir bulanıklık hali var. Örneğin
''saçlar ve kaşlar senin esmaların '' gibi bazı cümleler bir
bulanıklık içerisinden belli belirsiz hatırlanıyor...Sanki herşey
bir rüya hali gibi...belirsiz bir döneme girmiş
gibiyim..dualarınızı eksik etmeyin neolur.
(4) Dün geceki zuhuratta da yatağımın içinde tuhaf bir
sürüngen olduğunu kızım farkediyor...örtünün altına
saklanmış..pembe üstüne renkli benekleri var..belki
bukelemun bilmiyorum. Hemen Saygın'a sesleniyorum.
Yardıma koşuyor sopayla üstüne vuruyor ama hayvan çok
hızlı ve çok iyi saklanıyor. Öldüremiyoruz. Babacığım içimde
ne çok hayvan saklıymış meğer...sanki bir kaçış veya sığınma
veya korunma olarak Neml suresine, karınca vadisine bir
bakayım diyorum..Hz. Süleyman'dan içimdeki hayvanlarla
ilgili öğreneceğim çok şey olduğunu hissediyorum...Allah'ın
merhameti olmasa halimiz çok fena. Lütfen bizlere de dua
edin. Allah bizi sizden ayırmasın. Anneme de, size de çok
selam ve sevgi yolluyorum.
Levvame Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba…. 25 aralık 2012 Es-Selam
Hayırlı günler K… G…. kızım. Hamdolsun iyiyiz. Uyarsa
sohbete Ocak ayının (19) üçüncü cumartesi günü olacak
bekleriz. İkindi namazından sonra.
(1) inci zuhuratın güzel yeni evin alınması ve yeni
eşyalarla süslenmesi güzel yeni bilgilerin oluştuğunu gösterir.
(2) nci zuhuratının üstünde pek durma hayal ve
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vehimden olabilr. Baban hissini uyandırıp nefis hayale
döndürmeye çalışır. Bir miktar vakit buldukça, (hasbiyellahu
lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşil azim.) i
çekersin.
(3) Daha evvelce değer arzeden bazı hususların daha
sonra değer kaybetmesiyle nasıl yerlerinden alınıp daha
gerilere atılırsa gönlümüzde evvelce değer vardiğimiz bazı
şeylerde yerlerinden atılırlar. Yani gönül semasından
düşerler. İşte o zaman onların gerçek kimlikleride ortaya
çıkmış olur yani onlar yerlerini koruma amaçlı olarak,
sahipleri ile mücadeleye girince böylece kendilerini ifşa etmiş
olurlar. Bu sayede ortadan kaldırılmaları mümkün olur buda
kişinin lehinedir.
(4) Bilindiği gibi bukalumon denen hayvan şeffaf olduğu
ve üzerine konduğu zemini kendi bünyesinden yansıttığı için
geçirgen olduğundan orada var olduğu halde kendisini çok
güzel saklamış olur. Tehlikeli olan budur nefsin hassas
tuzaklarındandır. Ortaya çıktığı iyi olmuş Telef edilmesi
kolaylaşır.
Fazla üstünde durma. Kelime-i tevhid-i biraz daha
nefsine vurdurarak çekersen iyi olur. Gördüklerinin üstünde
fazla durma gör geç bunlar yolda görülen yol hallerinden bazı
hallerdir yolcu ise yolunda gerektir. Çok fazla içe dönük
yaşama her iki yaşantını da dengede tutmaya bak. ''saçlar
ve kaşlar senin esmaların '' sözü doğrudur, Erkeklerin de
saçları sakalları esmâ-i İlâhiyyenin zuhurlarıdır.
Cenâb-ı Hakk Dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar
nasib etsin S…. B…. sana çocuklara ve büyüklerinize herkese
selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır hoşça kalın Efendi
Babanız.
------------------NOT= görüldüğü gibi buraya kadar olan yazışmalar
(2011) yılında başlayıp (2012) yılında devam eden
yazışmalar idi şimdi yolunmuza (2013) yılının yazışmaları ile devam edelim.
-------------------

56

K…. G…..

03 Ocak 2013

Efendi Babacığım, hayırlı günler olsun. İnşallah annem de
siz de afiyettesinizdir. En EMİN yer olan dizinizin dibinden
Allah bizleri ayırmasın.
Zuhuratlarım şu şekilde:
Zuhurat 1: Sizin tavsiyeniz üzere bir yere gitmiş ve çok
memnun kalmışız. Gene sizin tavsiyenizle ellerimizde bavullar
ailecek bir şehre geliyoruz ve bir otele yerleşiyoruz. Saygın
işlemlerle ilgilenirken ben otelin önünde bekliyorum. Sokağın
başında bir dükkanın önünde sizin oturduğunuzu görüyorum.
Orası terzihanenizmiş. Sokağa masa ve sandalye çıkartmış
yanınızda sakallı güleryüzlü biriyle sohbet ediyorsunuz.
Birbirimizi görünce çok seviniyoruz ben hemen ellerinizden
öpüyorum..Tavsiyenize uyduğumuzu ve gittiğimiz yerde çok
memnun kaldığımızı heyecanla size anlatırken yanınızdaki
zatı fark edip susuyorum. Sizde onu işaret ederek çekinme
diyorsunuz. O kişi de bana ‘’ ben senin yabancın değilim’’
diyor. Sonra ikiniz birden dükkana giriyorsunuz, kısa bir iş
için. Ben dışarıda beklerken biraz dolanıyım diyorum..Çok
uzaklaşmıyorum aslında, aynı meydandayım ama
kayboluyorum. Dön dolaş bir türlü sizi bulamıyorum, oteli de
bulamıyorum. S… B… yi, telefonla arıyorum. Telefonum
çekmiyor. Sokaklar evler birbirine benziyor. Çok sıkıntıyla
uyandım. Efendi babam bizi kurda kuşa yem bırakmaz
kaybolmama izin vermez diyerek kendimi teskin etmeye
çalıştım ama boşuna. Çok ağladım.
Zuhurat 2: Büyük bir camideyim…Biri daha var…cami
boş. Bir sürü rahle ve üstünde Kuran var. Rahlenin gizli bir
gözü varmış. Ben oraya sadaka bırakıyorum. Yanımda ki zat
diyor ki ihtiyaç sahibine ulaşacağını nerden biliyorsun ya
başkasının eline geçerse. Ben de diyorum ki: ‘’ Allah cc
buraya en doğru kişiyi oturtacak ve para onun eline
geçecek..bundan hiç şüphem yok’’.İçim ferahlanıyor.
Zuhurat 3: Alışverişteyim..beyaz yeni kıyafetler
alıyorum..parayı ödemek için kasaya geldiğimde fark
ediyorum ki elimde Kuran var. Yeşil çok özel bir cilt içinde.
Bunu da alıyorum diyorum kasadakilere. Kasanın arkasında ki
yüksek duvarda tavana kadar üst üste bir sürü kitap var.
Tüm duvar cilt cilt kitap. Satıcıya diyorum ki ‘’şu en üste
duran yığınla kitap benim…Onları oradan alalım. Yerlerine
Kuran’ı koyalım.’’ Satıcı kitapları almak isterken koca duvar
dolusu kitap yerle bir oluyor..Kitaplar büyük bir hışımla etrafa
yağıyor. Altta kalmamak için bir yere giriyorum..korunaklı bir
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mağraymış..içinde insanlar gidip geliyor..yemek yiyor sohbet
ediyor alışveriş yapıyorlar. Mumlar meşalelerle
aydınlatılmış..Yürümeye başlıyorum..daha içlere
doğru…derken biranda heryer karanlık oluyor. Hiçbir şey
görünmüyor..her şey siliniyor…tam bir
karanlık..simsiyah…ama yürümeye devam ediyorum ve
korkmuyorum çünkü elimde hala Kuran var.
Efendi Babacığım bir çok düşünce akıp duruyor..daha çok
yıldızlar, gezegenler Şira vs gibi …vehim hayal olma ihtimali
yüksektir diye anlatmıyorum bile. Zuhurattaki Bukalemunun
form değiştirilmiş beğenilme ve onaylanma arzum olduğunu
zannediyorum…Bu sefer sözde Takva elbisesi altında sinsice
işine devam ediyor… Onu alt etmek için Allah’ın yardımını ve
sizin dualarınızı niyaz ediyorum. ‘’ Ruhları en yüce mahalle
bağlanmış olan bedenlerle dünyaya eşlik edin ‘’Fütuhat
18/346 sözü hikmetince Rabbim bizleri sizden ayırmasın.
AMİN
Levvame Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba… 04 Ocak 2013
Hayırlı akşamlar K… G…. kızım. Zuhuratların güzel fazla
üzerinde durma hayırlısı olsun. Tavsiye ettiğimiz şehirler ve
gezi yerleri kendi beden şehrimizdeki bilmediğimiz bölgelerdir
onlar yavaş yavaş keşfediliyor. kaybolma ise herhangi bir
mevzuun o anda bilinememesidir, üzülecek bir şey yoktur,
Misal âleminin görüntüleri şehadet âleminin şartları ile uygun
olmaz onun için üzülmeye gerek yoktur. Bizler İnşeallah
yolda kimseyi bırakmayız.
İkincisindeki husus iyiliklerin yapılması yönündedir.
Üçüncüsü ise kitapların çokluğu acaba kitap okumaya
fazlamı zaman ayırıyorsun? bunlar belki fazla gelmiş olabilir
kitap okumayı biraz azalt istersen. Ayrıca bütün zuhuratların
mutlaka bir karşılığı ve manası olacaktır diye bir kural yoktur
bazılarının hiç bir özelliği ve manası yoktur onun için sebebsiz
üzülmeye gerek yoktur.
Cenab-ı Hakk işlerinde kolaylıklar versin İnşeallah. fazla
işlerin üstünde durma kendi akışına bırak kendine zahiren
de bir meşgale bul zaman zaman dünya için zaman da ahret
için çalışarak hayatını dengelemeye bak. Soracağın mevzular
olursa sorarsın herkese selâmlar Nüket annenin de selâmları
vardır. Hoşça kal Efendi baban.
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------------------K…. G…. 17 Ocak 2013
Sevgili Efendi Babacığım, Nüket Anne’min ve sizin sağlık,
afiyette ve daimi selamette olmanıza duacıyız. Çok özledik
ancak ayrı da değiliz elhamdülillah.
2013 yılı çok fazla ilham ve vehim arası bir bulanıklıkta
seyrediyor şimdilik. Zuhuratlarda da bir kesilme oldu. Ancak
kendimi sık sık gezegenler arası bir seyahatte veya Hz. Ali
ra’yı bana bakarken veya Meryem annemizi dua ederken
seyrettiğim yada sizinle sohbet ederken kendimi gördüğüm
bir hayalin içinde buluveriyorum.Bu hayallerin gerçek hayat
olarak adlandırdıklarımızdan daha gerçek göründüklerini
söyleyebilirim. Veya eşzamanlılık içerisinde birbirleriyle uyum
içerisinde aralarında mütiş bir etkileşimle zuhura çıktıkları
hissine kapılıyorum. Örneğin uzay hiç de alaka duyduğum bir
konu değildi..şimdiyse sanki evvel yurdum bir yıldızmış gibi
bir hasret ve çekim içerisindeyim.İçimde bir ferahlık bir
aydınlık olduğu zamanlarda sanki aynı anda başka bir
bedenle gezegenler arasında nur içinde yüzüyor gibi
oluyorum. Ve O ''ben'' bu ''ben''e sevgiyle ve şevkatle bakıyor
ve selam veriyor gibi. Çok kitap okuyor olabilirsin biraz zahiri
işlerle de uğraş diye tavsiye buyurmuşsunuz. Sadece Kur’an
okuyorum ancak bir surenin etkisinden çıkmam bazen aylar
alıyor. Devamlı olarak o sureyi düşünüp, heryerden o
ayetlerin karşıma çıkışını hayretle seyrediyorum.Sanki
aramızda bir ünsiyet oluşuyor ve surenin çekim alanında
yaşıyor gibiyim. Şimdilik durağım Neml Suresi. Sizin kitaptan
takip ederek okuyorum. Allah razı olsun sizden. Fırsat
bulduğumda da sohbetleri dinlemeye çalışıyorum…Dünya
işlerini de ihmal etmemem konusunda uyarmışsınız..ancak
hiçbir nesneye eskisi gibi bakamıyorum..Bu hayal midir
bilmiyorum ancak her şey gözüme çok başka görünmeye
başladı. Dünyayı eskisi gibi algılamıyorum. Bu hal güzel
olmakla birlikte arada bir endişeye kapılmıyor da değilim.
Bu senenin ilk zuhuratı dün gece geldi. Bir aynanın
önündeyim. Üzerimde yeşil uzun bir kaftan var. Çok şık.
Boynuma yeşil değerli bir mücevherin ucunda bir yonca olan
bir kolye takıyorlar. Kollarıma bilezikler boy boy…her bir
parmağıma değerli taşlardan yüzükler. Aynada kendimi
seyrediyorum..benim ama çok güzel bir ben…ben gibi de
değilim..Annem odaya giriyor..elinde sedef bir kutu..içi
mücevher dolu..Bu senin kızım diyor..Annecim heryerim
mücevher doldu zaten deyince ‘’Olsun bunlarda senin ‘’
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diyor.. bu dünyada mücevher merakım hiç yoktur ancak
zuhuratta çok güzel görünüyorlardı.
Efendi Babacığım vaktinizi fazla almamak için kısa
kesiyorum. Hayal gibi görünenin gerçek gibi görünenden
daha sahici durduğu bir yerde yaşıyor gibiyim. ‘’Aman
kayarsın dikkat et’’ iç sesimle ‘’ kendini bırak endişe etme’’ iç
sesim gidip geliyor. Yardım ve dualarınızı niyaz ederiz.
Selam ile.
Levvame Kızınız K….. G….
------------------Te…. Ba…. 17 Ocak 2013
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. Hamdolsun şimdilik iyiyiz
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. yazdıkların güzel Ancak
dünyadan kopmamaya bak eğer fazla geliyorsa derslerinin
sayılarını biraz indir. Evden biraz dışarıya çık varsa bir
arkadaş gurubu kur onlarla da biraz vakit geçir sadece kendi
iç âlemine fazla dalma, her iki âleminde yaşanması dengeli
olarak lâzım gelmektedir. Beşeri münâsebetleri de ihmal
etme fazla hayal âleminde yaşama sonra belki burayla ilgini
daha çok koparırsın beden mülkünde yaşıyoruz bu bir
gerçektir. Burası mülk âlemidir. Şartları bellidir. denizin
içinde fazla durulmaz dalınır çıkılır çünkü burası toprak
ağırlıklı bir yaşam yeridir. Cenâb-ı Hakk her işinde kolaylıklar
nasib etsin İnşeallah. S… B… ye sana çocuklara büyüklere de
selâmlar Nüket annenin de selâmları vardır. Hoşça kal Efendi
baban.
------------------K…. G…. 21 Ocak 2013 ES-SELAM
Hayırlı günler Efendi Babacığım, uyarınız doğrultusunda
yavaş yavaş bütün günlerimi insanlarla doldurma
girişimlerine başladım. Ancak kadın muhabbetlerini oldum
olası becerememişimdir. Gene Allah kelamı edilecek meclisler
oluşturmaya gayret ediyorum. O yüzden halk içinde olmak
ayrı bir seyir ayrı bir bakış katacaktır diye umut etmeye
çalışıyorum. Ancak gene de temkinli yaklaşıyorum…mesafe
koyuyorum insanlarla.
Zuhurat 1: Kur’an talim ettiriliyor…özellikle ‘’enzelte hu’’
defalarca tekrarlattırılıyor…mahreçleri düzgün çıkartmam
isteniyor bunun önemi defalarca bana söyletmeleriyle
vurgulanıyor…’’EN’’, ‘’ZEL’’,’’TE’’, ‘’HU’’ sanki her birinin ayrı
bir anlamı varmışçasına, sanki bu bir başka dil ve bana o dili
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öğretmeye çalışır gibi ayrı ayrı her biri üzerinde
duruluyor…Zuhuratta fark ediyorum ki Arapça görünenin
altında ses gruplarından oluşan ayrı bir dil var..Ve bu benim
bildiğim ama unuttuğum bir dil..Bu dili kullanırken sesim çok
değişik çıkıyor..Bu dünyaya ait değil gibi…Sanki bunlar birer
şifre veya kordinat gibi. Bu yüzden mahreçleri doğru
çıkartmak, doğru tuşlara basmak ve manayı harekete
geçirmek gibi bir silsileye yol açıyor…Zuhuratla ilgili içime
EMİN’lik geliyor…vesveseye kapılmıyorum..daha sonra
Kur’anı dinleyişim ve okuyuşum değişiyor…ses grupları,
heceler, hatta hurufu mukatta olarak dinlemeye ve görmeye
başlıyorum. Konuşmayı yeni öğrenen bir çocuk gibi ...müthiş
bir ahenk var.
Zuhurat 2: Suyu değiştirmeye gelmişler…damacananın
dibinde kalan suya bakıp ‘’Bu bulanık suyu içmeyin artık’’
diyor. Ve kalan suyu da filtreden geçirip pırıl pırıl bir su haline
getiriyor..Bundan sonra bu sudan iç diyor..Bir bardak yeni
sudan kana kana içiyorum.
Allah sizden razı olsun başımızdan sizleri eksik etmesin.
Anneminde sizin de ellerinizden öper selam ederiz. S… B…,
çocuklar ve büyüklerin de selamı var. Sizi, mananızı çok
düşünür oldum..Varlığınız için şükretmekten acizim. Selam
ile.
Levvame Kızınız K…. G…..
------------------K…. G….. 23 Ocak 2013 ES-SELAM
Hayırlı günler K… G…. kızım. Bahsettiğin gibi insanlara
temkinli yaklaş ancak mutlaka onlardan kötülük gelecek
kaydı ile yaklaşma iyi niyetin ile yaklaş ancak ihtiyatı elden
bırakma iraden elinde olsun, söylenen sözleri akıl
süzgecinden geçir. hemen kabullenme isabetli ise kabullen,
çok içe dönük yaşama çünkü beden denen bu dünyaya aitte
bir varlığımız var onun şartları da kendine göre tabiatla ilgili
onunda belirli sınırlar içinde hakkının verilmesi Lâzımdır.
Arkadaşlarının arasına girmen güzel olmuş, yavaş yavaş sen
onlara uyarsın daha daha sonrada onlar sana uymaya
başlarlar. böylece yavaş yavaş çevrene de faydalı olmaya
çalışırsın İnşeallah.
İkinci hususa gelince tesbitlerin doğru. Kûr'ân-ı Kerîm'in
lisanı zahiren beşeri arapça batınınen ilâh-î arapçadır. ehli
zahir bu hususu bilmez o yüzden sadece beşeri arapça ile
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okumaya çalıştıklarından batınından haberleri yoktur. Bu
hakikatleri idrak etmeye başlayanın idrakinde evvelâ beşeri
(ARAPÇA) olduğunu zannederken kendisine yavaş yavaş bazı
hakikatler açılmaya başladığında daha
evvelce (ARAPÇA) zannettiği lisanın aslında
(A.....RAPÇA) olduğunu anlamaya başlar baştaki "A..." harfi
nida seslenme harfi olarak hayret ifade eder. İşin aslı budur.
En..zel..te...hu... "onu sana indirdik" gibi bir anlamı vardır.
Bunlar zaman içinde yavaş yavaş anlaşılacak hususlardı.
Su zuhuratında güzel temizlenmiş su içilir veya
kaynağından temiz gelen su içilir. herhangi bir bilgi akan su
gibidir temizliğine kani olmayınca içilmez bazen dışarıdan
rengi olarak temiz gözüken su vardır fakat içinde zehir karışık
olabilir bunlara dikkat edilmesi gereklidir. Zuhuratlarında
herşey yolunda hamdolsun Cenâb-ı Hakk daha nicelerini
nasib eder İnşeallah. S… B… ye sana evlâtlara büyüklerinize
hepinize selâmlar, Nüket annenin de selâmları vardır
kandiliniz mübarek olsun hoşça kal. Efendi Babanız.
------------------K…. G…. 24 Ocak 2013 kandil kutlaması
….ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm( Neml 30)
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi
mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun
rahîm(rahîmun). (Tevbe 128)
Kandil ve üstteki ayeti mırıldanıyorum…beni hep çok
etkilemiştir. Ancak bu sefer sesler ve mahreçler olarak
dinliyorum.. özellikle ‘min enfusikum’ kısmından sesler beni
sanki çekip bir yere götürmek ister gibi..tekrar tekrar ‘’min’’,
‘’enfus’’,’’i’’,’’kum’’ sesleri üzerinden helezoni bir girdaba
kapılmış gibiyim…mealine bakıyorum. ‘’sizin içinizden, sizin
aranızdan’’ diye çevirmişler ancak burada ki ‘en’ fus’ beni
‘’taa’’enfusümden yakalıyor..aranızdan demek değil,
batınınızdan, iç aleminizden, özünüzden, ‘ta’ kendiniz
kendinizden, nefsinizden diyor sanki..veya ben öyle
duyuyorum…
Dışarıda bir şey yok…’’TA’’ ‘Muhammed sav benim
içimden bana benden bana…manası manama ….şevkat ve
merhamet ediyor..ben kendime merhamet ediyorum…Aziz
olan bende..bana ‘ RA’ ‘sul’ benden doğuyor.İçimdeki RAsul’e
sarılıyorum…o bana teker teker bütün geçtiğim SURetleri
gösteriyor çünkü o müMİNlere pek düşkündür….Birlikte Adem
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as oluyoruz af diliyoruz…Eyüp as oluyoruz akan suda
şifalanıyoruz arınıyoruz…’’çünkü o müminlere pek
düşkündür.’’ ‘’Sıkıntıya düşmemiz ona pek ağır gelir’’…Davud
as ağaçlara ve hayvanlara ilahi okurken ben orda bir
taşmıydım yoksa bir çiçek mi….ancak kesin olarak dinledim o
ilahiyi. Nuh as oldum bütün suretlerden geçtim teker teker
hepsine ve hepsinden SELAM eyledim…Hep elimin üzerinde
onun eli var. Bütün o yollardan geçmiş ve geldiği yolu gerisin
geri giden biriyim. Meryem’im İsa’sını doğuran…Musa’yım ve
asayım…Tur Dağının ta kendisiyim…’’çünkü o müminlere pek
düşkündür.’’ Canım efendim…hiç uzak değilmişsin bana
meğer..onca yolu beraber gitmişiz. ‘’Enfus’ta BİRmişiz….Ah
canım efendim…Bugün kutlu doğum günümüzmüş…Mü BA
rek olsun babacığım…BA yrama da erelim inşeallah.
Not: Aşk ile yazılmıştır..af ola.
Levvame Kızınız K… G…
------------------Te…. Ba…. 25 Ocak 2013 kandil kutlaması
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. yazıya aktardığın
duyuşatların güzel olmuş eline gönlüne sağlık. Zahir ehli
kendilerinden ok uzakta zannettikleri ötelerde bildikleri sureti
muahmmedinin arap kavmi içinden geldiğini Âyetin
kendilerine bildirdiğini zannederler. Sureten hadise zaten
öyledir, zaten öyle olan bir şeyi de zikretmenin gereğide
yoktur. Buna "malumu ilân " denir yeni bir şey değildir. O
halde bu Âyet neden bu şekilde ifde edildi, bu yolla hakikati
ehil olmayana perdelendi, ehli olana da perde olmadı.
Düşündüklerin çok güzel desem nefsin pay alır, güzel değil
desem gönlün burkulur o halde sadece güzel diyeyimde her
ikisi için vasat orta yol olsun. Herkese selâmlar Nüket
anneninde selâmları vardır hoşça kal Efendi Baban.
------------------K…. G….. 23 Mart 2013
Efendi Babacığım, Nüket annem, çocuklarınız,torunlarınız
ve sevdiklerinizle birlikte sağlık ve afiyettesinizdir
inşallah...Bizlerde B….. ki evlatlarınız olarak iyiyiz çok
şükür...geliş tarihinizdeki değişiklikleri tevekkülle karşılamaya
çalışıyoruz..ancak çok özledik. Son zuhuratlar şu şekilde:
SİYAH ZEYTİN: Tabak tabak iri ve parlak siyah zeytin
sofraya konuyor..tadına bakıyorum..çok güzel
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KUMAŞ : Kumaş satıcısı üç top kumaş
veriyor...kumaşların rengi eflatun mor arası bir renk
UMRE: Umredeymişim...vakit namazına durulacak..ben
üzerimde pantolon olduğunu farkedip etek almak amacıyla
içinde çeşitli kıyafetler bulunan bir odaya yöneliyorum...Bu
sırada imam ve bütün cemaat benim gelmemi bekleyip,
namaza başlamıyorlar...Çabucak odaya ulaşıyorum...kapı
aralık..içeride duvara asılı türlü türlü kıyafet var..tam ahşap
ağır kapıyı itip içeri girecekken, makyajlı, sarışın bir bayan
beni itiyor ve kapıyı kapamaya çalışıyor..Kapı içerden açılır
cinsten, dışarda kolu yok...Kapanırsa açılmayacak ve bütün
herkes namaz için beni bekliyor..kadın zorladıkça direniyorum
kapıyı açmaya..en sonunda kadına bir yumruk
atıyorum..sonra bir daha bir daha...yere seriliyor..hareketsiz.
Namaza yetiştiğim için rahatlıyorum ancak '' Burası emin
belde...dövmekle iyi yapmadım mı acaba'' diye
düşünüyorum...Gene de içim çok rahat.
Babacığım Umreye gidiş tarihiniz ne zaman? yine izmir
grubuyla mı gidiyorsunuz...henüz sadece istek aşamasında
ama inşeallah biz de gelebiliriz...
''Nereye dönerseniz Allah'ın vechi oradadır'' ayetini hep
diğer suretlerde ki sireti seyrederek muşahade etmeye
çalışmışım ancak hiç kendime dönüp bakmamışım.. Son bir
haftadır kendimde ki sireti muşahade ediyorum...ayeti
afaktan enfüsüme döndürmek...tarifsiz bir lezzet...bu halden
düşermiyim diye endişe etmek dahi aklıma gelmiyor üstelik
..bu yeni bir durum...Duanızı ve ışığınızı esirgemeyin. Nüket
annemin ve sizin ellerinizden öper selam ederiz.
Levvame Kızınız K…. B….
------------------Te….. Ba….. 24 Mart 2013
Hayırlı günler K…. G…. kızm, sağ olasın hamdolsun
hepimiz iyiyiz, sizlerinde iyi olmanıza sevindik, Cenâb-ı Hakk
büyük ve küçüklerinizle sağlık sıhhat içinde bir ömür
geçirmenizi nasib etsin İnşeallah.
Zeytin görmek güzeldir. Kesrette vahdeti "çokluktaki
birlik" ifade eder.
Kumaşlar güzeldir her türlü elbise yapılır. Elbise ise
kişinin yeni hâl giyinmesidir. O kumaşlardan yeni elbiseler
dikilir. Yeni haller giyinilir.
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Umre de güzeldir namaz kılmakta güzeldir. O kişiyi
öldürmeye çalışmakta güzeldir ve mes'uliyeti yoktur. Halin
güzel ancak yine de çok fazla üstüne düşme dünya ve ahret
ikisinide birlikte yürütmeye bakarsın. Bahsettiğin Âyet-i
Kerîme'nin hükmü altına tabii ki kendimiz dahil her varlık
kendi mertebelerinden girmektedirler. Âfaki bakarsak
dışarıda enfüsi bakarsak içeride kendimizde görürüz. Asıl olan
ikisinide birlikte görüp yaşamaktır. Cenâb-ı Hakk idrak ve
tefekkürünü açsın İnşeallah.
Bu seneki Umre tarihimiz okulların kapanmasını
beklediğimiz için muhtemelen
genelde(22/haziran/cumartesi) olarak karalaştırdık. En geç
mayısın (10) una kadar pasaportların hazır olması gerekiyor.
Eğer gidilebilecekse nisanın sonuna doğru kesin kararın
belirtilmesi gerekiyor çünkü şirket program için vaktiyle ön
anlaşmaları yapıyor. Uçak ve otel yerlerini ayırtıyor.
(8/gece/9/günlük) (13/gece/14)günlük) ve
(20/gece/21/günlük, olmak üzere üç program var biz
herhalde kısmet olursa 21 günlük gideceğiz, size şirketin
sahiplarinden (Mûsâ) beyin telefon numarasını vereyim
(0530000056) oradan daha ayrıntılı bilgi alırsınız bu günlerde
ücret tespiti yapmaya çalışıyor fiyatları bize bildirecek.
S…. B…. sana evlâtlara ve herkese selâmlar Nüket
annenin de selâmları vardır hoşça kal efendi Babanız.
------------------K…. G…. 24 Nisan 2013
Sevgili Efendi Babacığım, inşallah afiyettesinizdir...Nüket
anneme de selam ederim. Bir süredir şiddetinin azalmasını
sabırla beklemeye gayret ettiğimiz bir sıkıntıyı sizinle
paylaşmak isterim. Yusuf Suresini okuyordum ve farkettim ki
hala benlik kuyusunun içindeyim ve üstelik de bütün
kardeşlerim hala capcanlı ve canıma kastediyorlar...defalarca
zevk ettiğimiz ayniyet tecrübesinin de içine düşmüş
olduğumuz gayriyet kuyusundan çıkmamıza bir faydası
olmuyor...''dışarısı'' ve ''başkası'' algılamalarının da ikilik
cehenneminden başka bir şey olmadığını
zannediyorum...rahmet geri çekilmiş gibi...ilahi sofra
kaldırılmış ve ezeli hasret hüznümüze geri dönmüş
gibiyiz...ne oldu da böyle oldu??? hikmetinden sual edilmez
ancak dersimi bile zor yapar bir haldeyim...Eşim açısından da
durum pek farklı değil..bütün bunlara ek olarak işiyle ilgili
bereket geri çekilmiş gibi...uzun zamandır kendimizi güvenle
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bıraktığımız ilahi akışta alışık olmadığımız celali tecelliler
oluyor...Celal de cemal de kabulümüz elbet ancak ilahi bağın
kopuşu yüzümüzü O'na döndüğümüzden beri hiç olmamış
birşey...dehşet veren bu kadar uzun süreli ve kesintisiz bir
gayriyet cehennemine atılmış olmak...bir kaç aydır durum
bu...Artık size bildirmem gerektiğini düşünerek duanızı ve
yardımınızı niyaz ediyorum...durum ciddi.
Selam ile Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba…. 25 Nisan 2013
Hayırlı günler K…. G…. kızım. Seyru sülûk yolunda
bahsettiğin şeyler her zaman olabilir. Zahirde ki havalarda bir
miktar açık gider bir miktarda kapalı puslu gider. Nefis
kurtları da bu tür puslu havaları sever. Bu durumlarda
ümidsizliğe düşmeden sabırla ve dengeli hareket etmek lâzım
gelecektir. Daha evvelce bahsetmeye çalıştığım gibi biraz
daha yavaş hareket etme tavsiyeleri idi, o yüzden itidal ve
dünyadan kopmamanız idi, İnsan her zaman aynı halde
olmaz bazen kabz-sıkıntı bazen bast-açılım olur, bazen
kazanç bazen kayıp olur bazen gece bazen gündüz olur bazen
sağlık bazen hastalık olur.
Nimet ve nikmet, yani ferahlık ve sıkıntı bu âlemde
yaşayan kişinin iki kardeşi gibidir bir gün bir kardeş gelir
gider diğer gün öteki kardeş. Kişinin kardeşini kovması uygun
olmaz eğer sıkıntılı kardeşi gelmiş ise ona sabırla bu
günlerinin geçici olduğunu söyleyip teselli emek lâzımdır
nihayet oda kendi yönüne çekilir gider açılan yere nimet
kardeş gelir, daha sonra onun da vakti dolar oda gider. O
halde ikisi de geçici dir. Bu âlemde bir süre kalacak olan
kişinin kendisidir onun beden binası üzerinde bu oyunlar
oynanır. Ancak hiç bir oyun sonsuz değildir kendi programı
bitince dur desen de durmaz geldiği gibi gider bize düşen bu
tür sıkıcı oyunlarıda sabırla seyretmektir.
Cenâb-ı Hakk zahir bâtın rızkınızı arttırsın İnşeallah.
Teselli bulmak için bizlerden aşağıda ve çok zorda olanlara
bakıp ibret almak çok faydalı olur. Kim hangi yaşam
düzeyinde olursa olsun mutlaka ondan daha zorda ve
sıkıntıda olan bir yaşam düzeyi vardır. Her halü kârda (Heze
min fazlı Rabb-i) hükmü geçerlidir. Yani hangi halde olunursa
olunsun şükredecek pek çok şey vardır. Hiç bir şey olmadığını
kabul bile etsek. Nefes alıp verebildiğimiz fakr içinde de olsa
şahane bir hayatımız vardır. Hiç bir şey yapmadan
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hayatımızın bütün dakika ve saniyelerini nefes şükrümüzü ifa
etmek için versek sadece onun şükrünü ödeyemeyiz. CeNâb-ı
Hakk bizlere zâtından zatını vermiş sıfatlarını vermiş bunların
karşılığını nasıl öderiz. Ödeyemeyiz o da bunu bildiği için hibe
etmiştir.
Devişlerin bir sözü vardır "bu da geçer ya huu" derler
doğrudur bunlarda geçer gider de onların arkalarından daha
da neler gelir gider. BU âlem hareket âlemidir, bura da karar
olmaz karar ve istikrar ahiret âleminde olur ki bu da bu
günün yaşantısı değildir.
İnşeallah en kısa zamanda bunlar da geçer gene yavaş
yavaş eski halinize dönersiniz ancak bu sefer daha ihtiyatlı ve
daha bilinçli olarak.
Hacc sıranız çıkmış galiba hakkınızda hayırlısı olsun.
Cenâb-ı Hakk her türlü muradınıza erdirsin İnşeallah Fazla
üzülmeyin rabb-ı nıza tevekkül edip günlük işlerinizi
namazlarınızı ve derslerinize zevk olmasa bile yapmaya
devam ediniz. Çünkü bu tür yaşam süreçleri nefsi emmârenin
ve iblisin pusuda yattığı sisli geceler gibidir. nefsinize ve iblise
yenilmeyin.
Kervan geldi sizi kuyudan çıkardı Mısır'a götürdü ancak
Mırırda da bir zindan vardır ki Yûsuf (a.s.) ın o zindandan
muzaffer olarak çıktığı gibi derviş olan kişide aklanmış olarak
çıkar, ki zaten bunları yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.
Sadece zelihanın sarayında dervişlik olmuyor o sarayın birde
zindanı vardır, İşte yapılan iş aynıyla vaki tam bir dervişlik
seyridir. Şimdi (vema überr-iunun) bir bakıma az da olsa
demekki yaşam vaktidir. Bir şeyi ilim ile bilmek başka ayn ile
görüp yaşamak başkadır.
Mevlânâ Hz. "hamdım, piştim, yandım" derken ne
yanmalar yaşadıki bu yanışlar neticesinde bunları
söyleyebildi, yoksa oturduğu yerden bunları bizler gibi
ezberleyip söyleyerek ham hayal ile nutuk atmak çok kolay.
Cenâb-ı Hakk kolaylıklar nasib edip hakikatlerini ihsan
eylesin.
Cenâb-ı hakk yolunda kolaylıklar nasib etsin bu türlü
haller bir imtihandır bakalım kulum bana gerçektenmi
yönelmiş yoksa nefsindenmi yönelmiş diye imtihan da
edebilir. hakkınızda hayırlısı olsun yazdığın iyi olmuş daha
sonra gene yazar durumu bildirirsin. S… B… sana evlâtlara ve
her kese selâmlar, Nüket Annenin de selâmları vardır hoşça
kal Efendi Babanız.
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------------------K… G…
BABACIM;

28 Mayıs 2013 SELAMÜN ALEYKÜM EFENDİ

Nüket Annem'in ve sizin ellerinizden hürmet ve hasretle
öperim...
Uzun süredir bu acaib halin sabr-ı cemil ile sakinlemesini
beklediğimden size yazamadım..ancak hep BENimlesiniz
bizZat-i.
''Doğu da batı da ALLAH'ındır. Nereye yönelirseniz
ALLAH'ın yüzü oradadır. ALLAH her şeyi kuşatan ve her şeyi
bilendir.'' Bakara 115 ayetinin etkisindeydim sonra bu işaret
''O'nun yüzü hariç her şey yok olacaktır...'' ayeti ile
kesişti...ve sanırım bende de bir kısa devreye sebep oldu:)
Bu ayetleri bir anlığına kendime döndürdüğünde BAKi olanın
gayrımda olmadığını fena halde zevk ettim...var'lığın tek
varlık olduğunu ...sessiz..hissiz bir an...sonra...sonrası
kıblesiz kalmış gibi oldum...yada heryer kıble oldu
bilmiyorum...hukukunu adabını bilmediğim bir yere ayak
basmış gibi oldum...muhabbet bile edemez olduğum bir
bölge..sonra da içimdeki bütün zahitler ayaklandı ve günaha
giriyormuşum vehmiyle beni yeniden benlik kuyusuna atmak
için birlik oldular...Recep ayı imdadıma yetişti de bana bir ip
uzattı..şimdilik bu yeni varoluşu aslında ''VAR''mışım BAKİ
olan ile diyerek seyretmeye çalışıyorum...arada korku ve
endişe gelmiyor değil...ancak benim 'ben' dediğim de, o varoluş denizinin bir dalgası işte...o halde artık düşünmüyorum
bütün bunları...düşünceleri denize bıraktım gitti:))
ZUHURATLAR:
Sıdkı isminde eski bir dosttan görüntülü bir mail gelmiş.
S… B… ile beraber izliyoruz.Yıkık bir evde tozlu bir
çekmecenin içini temizlerken bir taraftan da bizimle
konuşuyor..Yanında çok tatlı bir kız çocuğu var..birlikte evi
topluyor ve adeta yeniden inşaa ediyorlar..Sıdkı, uzun
zamandır hapiste olduğunu yeni çıktığını ve bizi çok özlediğini
söylüyor..Eskisine göre olgunlaşmış ve üzerinde bir güzellik
bir ışıltı var..Evi muhteşem bir hale getiriyorlar küçük kızla
beraber. mesajın sonunda ''beni muhakkak bulun..sizi çok
seviyorum'' diyor
Annemlerdeyim...pencereden karşı eve
bakıyorum..insanlar balkonlarda oturuyor...birden karşı bina
sallanmaya başlıyor ve bir kaç saniye içinde yerle bir
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oluyor..insanların balkonlarda ezilişini görüyorum..ZİLAL
kelimesi tekrar ediliyor...sonra bunun deprem demek
olduğunu ve sure olduğunu fark ettim..hayret.
Çok büyük bir saraydayım...geniş koridorlardan
geçiyorum ve camdan duvarları olan bir odaya
geliyorum..dolunay var ve ışığı üzerime düşüyor ve adeta
beni ışığı ile yıkıyor...ışıkla abdest alıp
temizleniyorum....''AKLI SELİM'' diyorlar.
Nüket annem ve sizle bir sofrada yemek yiyoruz..çok
mutluyuz...
------------------Siz bir klasör açıyorsunuz..içinde S… B… ve benim
adıma açılmış dosyalar var..
(Aynı gece bu kısmı Saygında rüyasında görmüş..
Ondanda dosyalar için resim istemişsiniz.)
dosyalarda bilgiler kayıtlı ve siz elinizde bir kalem yeni
şeyler yazıyorsunuz...
------------------Derken Nüket annem elinde kocaman, ciltli eski ve çok
değerli olduğu belli bir kitabı getiriyor...bize gösteriyorsunuz... çok ama çok mutluyuz.
Nuh peygamberi görüyorum...bana çabuk olun, gelin
diyor...ben de başkalarını çağırıyorum telaşla..peygamber
çağırıyor duymuyor musunuz? diyorum...Nuh peygamber çok
güzeldi ve tanıdık.
Babacığım, sizi hac öncesi görebilsek....Umre
yolculuğunuza az kaldı sanırım...inşaallah orada bizlere de
dua edersiniz.
Baki SELAM ile
Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba….. 28 Mayıs 2013
Aleyküm selâm K… G… kızım. hamdolsun şimdilik iyiyiz,
belirttiğin gibi sizlerde İnşeallah daha iyi olursunuz. Böyle
durumlar az da olsa yaşanmaktadır, her yol ehlinin ayrı bir
özelliği vardır ve o hali istikametinde seyri devam eder,
ancak bunların da düzenlenip olabildiği kadar sınırlanması
lâzımdır, çünkü her şeyin fazlası zarardır. Tefekküründe, çok
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ibadetinde, kontrolsuz riyazatında bünye üzerinde zarar
verici tesirleri olabilir. Yapılması gereken husus şeriat
mertebesinin kurallarını bırakmadan yola devam etmektir.
Çünkü onlar hep denge unsurudurlar, zamanla ve bünyenin
yeni idraklere açılmasını kontrollu bir şekilde oluşturmaya
çalışmaktır.
Hızlı giden bir arbayı aniden bir taraflara döndürmek ve
ya durdurmaya çalışmak çok tehlikeli bir davranıştır. Ancak
çok istisnai hallerde ve çaresizlikte bu tür davranışlar bütün
riskleri göz önüne alıp son çare olarak tatbikine geçilebilir.
Yoksa normal gidişi zorlayarak ve kuralları göz ardı ederek
bulunduğu yerde kişinin yapması gereken kanunlarla
sınırlandırılmış sür'at hadlerinin dışına çıkmak kişinin hem
kendini ve hemde karşı tarafını tehlikeye atmak olur ki, buda
sonu hüsran ve tehlikelerle dolu olabilecek cehil kahramanlığı
olur.
O halde Âyet veya Hadîs-i okuduğumuz zaman evvelâ
şeriat mertebesinden-meal yüzünden bakıp zahir dengemizi
kuracağız daha sonra da o denge üzerinden yavaş, yavaş iç
ma'nâları'na doğru olabildiği kader sefere çıkacağız, ancak
aklı ve itidali elden bırakmayacağız. Çünkü beden sahamız
daha henüz o genişliği alacak kadar açılmadığından oluşan
hali babullenemiyeceğinden sıkıntılara ve taşmalara sebeb
olacaktır. İşte o yüzden her şeyde ölçü orta olandır. Bir Âyet-i
Kerîme veya Hadîs-i okuduğun zaman zahir anlamından
sonra iç ma'nâlarını yavaş yavaş ve bünyeni alıştırarak
anlamaya ve yaşamaya çalışırsan daha sağlıklı bir yolculuk
olur.
Aklın fiilinden önde gittiğinden arabada sarsıntılar oluyor.
Şöyle düşünelim bir arabayı çeken iki at olsa bunların biri çok
küçük ve zayıf, diğeri ise çok büyük ve güçlü olsa araba güçlü
atın bulunduğu istikamette daire çizerek yan yan gider ve
yıkılma tehlikesi çok yüksek olur. O halde yapıcak iş evvelâ
arabayı çeken güçleri eşit şekilde seçmek gerekmektedir.
Bizimde beden arabamızı fiillerimiz ve aklımız çekmektedir, o
halde bunları dengeleyip yolumuza öylece devam etmemiz
daha güvenli olacaktır. Çok koşup kısa zamanda
yorulmaktansa yavaş yavaş ancak devamlı gitmekle daha çok
yol alınır. Cenâb-ı Hakk her işinde dengeli olmayı nasib etsin
İnşeallah.
Zuhuratların da güzel. Sıdkı, sıdkı sadakat sıddıkıyyet
hükmündedir, nefis hapsinden çıkmış hürriyyetine
kavuşmuş. Yeni sıddıkıyyet evini inşa etmesi güzel.
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Zelzele kişinin iç bünyesinde olan ve kendisine tesir eden
yaşam bölümleridir eski düşence ve anlayışlar kalkar yerine
yenileri bina edilir, bu yönüyle deprem yeni bir haytın
başlangıcıdır.
Gördüğün büyük bina senin gönül sarayındır, oradaki ışık
nur'u Muhammedî'dir. Onunla abdest alıp temizlenmek beşeri
anlayışlardan temizlenmektir. Akl-ı selim ise hep bahsetmeye
çalıştığımız, dengeli yaşam sanatıdır.
Nüket Annenle beni görmen aynı gece S… B…. da
görmesi güzel.
------------------Bizim dosyalarımızda kaydınızın olduğunu da tasdik
ediyor. Ayrıca bu yazıların hepsi kendi dosyalarında
muhafaza ediliyor.
Yeni yazılar yazmamız zaten hep devam ediyor.
------------------Mutlu olmanız da güzel, kalın dosya ise bu yolun
güzelliklerini ve daha evvelce yaşanmış güzel hadiselerin
kayıtlarının olduğu klâsörlerden bir tanesidir.
Mertebe-i Nuhiyyetten davet olmuşki nefs deryasında
kaybolup gidilmesin. Cenâb-ı Hakk her türlü idrakin hazmını
versin İnşeallah.
Umreye gidip gelelim kısmet olursa uygun bir zamanda
görüşürüz.
S…. B… sana büyüklerine çocuklarına ve herkese selâm
ederim Nüket Annenin de selâmları vardır. Hoşça kal Efendi
Baban.
--------NOT= K… G… nin gördüğü 28 May 2013. tarihli
zuhuratında bahsedilen dosyalardan taranarak
çıkarılan bu dosyadır.
Yukarıda her iki yazıda da koyu yazı olarak
belirtildi. Daha o zamandan bu hadisenin olup böyle
bir dosya içinde yeniden müstakil dosya haline geleceği hayretle görülmektedir.
Herkesin bütün seyrinin zuhuratlarının aklımızda
kalması mümkün değildir ancak kayda alındığında
sonradan tekrar bakılıp ne olduğunun bilinmesi
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mümkündür. İşte bu dosya da böyle bir dosya olmuş.
Bu zuhuratı bende şimde kayda alıp düzenlerken
gördümki ma’nâ âleminde her şey vardır hepsinin ne
olduğu bilinmektedir. İbretlik bir hadisedir.
------------------K… G…. 21 Haziran 2013 Hoşgeldiniz.
Efendi Babacığım telefonda yazmamı istemiştiniz..bu
kızınız levvamedir...sevgi ve saygılarımla.
Efendi Babacığım, Umreniz mübarek olsun...sizler
oradayken biz de sizinle gitmiş gibiydik..gönlümüz sizinleydi
herzamanki gibi.İnşaAllah
Annemin de sizin de sağlığınız iyidir afiyettesinizdir...
bizler sizi çok özledik...Bir dahaki sefere birlikte gitmek nasip
olsun inşaAllah.
Ramazanın gelişi çok şükür büyük rahmet oldu...bizler de
iyiyiz. Bazı zuhuratları aşağıya yazıyorum...annemin ve sizin
ellerinizden hasretle öperiz..B……a gelişinizi sabırla
bekliyoruz.
Deve görüyorum...ve bu deve görüşümü bir şiirle size
bildiriyorum..deve hususunda büyük bir sır varmış...ikimiz o
sırrı biliyormuşuz ama başkalarının duymaması için şifreli bir
şiirle yazışıyoruz..sanırım deve benmişim...böyle bir mana
var sanki şiirde..iki satırlık bir şiir ve içinde üç kere ''deve ''
kelimesi geçiyor...
Bir inci kolye veriyorlar ve onu saklamam
isteniyor..benim olduğunu kimseye söylememeliymişim.
Hz. Hüseyin Efendimizin kesik başını toprak üzerinde
gösteriyorlar...''Bu yolda başın kesilmesi lazım'' deniyor..Ben
de hiç tereddüt etmeden '' o halde başımı kesin' diyorum..Bir
kılıç darbesiyle anında başım kesiliyor ve tıpkı Hüseyin
Efendimizin başı gibi önüme toprağa düşüveriyor. Kan veya
herhangi bir acı yok..herşey çok çabuk oluveriyor.
S… B… ve çocuklarında selam ve sevgilerini iletiyorum..
dualarınızda bizlere de yer verin lütfen.SELAM ile.
------------------Te…. Ba…. 24 Haziran 2013
Hayırlı günler K… G… kızım. Hamdolsun şimdilik iyiyiz
Umremizde güzel geçti her hangi bir sıkıntımız olmadan
yerlerimize döndük Rabb'ımıza şükrederiz. İnşeallah hep
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birlikte gene nasib olur. Ramazanı da yavaş yavaş
sürdürmeye çalışıyoruz.
Zuhuratlarında güzel yolunda (Deve) bilindiği gibi Hacc'ın
rumuzudur eskiden çöllere en dayanıklı vasıta deve
olduğundan daha çok onunla gidilirdi. Bunun karşılığı ise
bizdeki beden devesidir. Bu deveyi Hakk'ın istikametinde
kullanırsak bizi Hacc yolcusu yapar nefsin istikametinde
kullanırsak cehennem yolcusu yapar. Bu beden devesinin sırrı
kişiyi Hakk'a ulaştırmasıdır.
İnci kolye güzel tevhid zikirleri sıraya dizildikleri zaman
her biri inci değerinde olduğundan inci desteleri gibi
boynumuza iftihar vesilesi olarak asılır.
Bu yolda nefsin başını kesmek en büyük sevaptır, ancak
onun başı kesilsede başka yerden başka bir baş kaldırır o
halde onun başını kesdikten sonra yeni çıkan başını eğitmek
lâzımdır.
Cenâb-ı Hakk dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar
nasib etsin İnşeallah. S… B… ye çocuklara sana büyüklerinize
ayrı ayrı selâmlar, Nüket Annenin de selâmları vardır hoşça
kal Efendi Babanız.

------------------S… B… 16 Ağustos 2013 Ağustos 2013 zuhuratı
Muhterem efendi babacım;
Uzun süredir size bir şeyler yazmak nasip olmadı. Dün gece
gördüğüm bir zuhurat vesilesiyle size tekrar yazabilmenin
mutluluğunu yaşıyorum. Daha evvelki maillerdeki bir
zuhuratta bahsi geçen sinek topluluğunu hatırlarsınız belki.
Hani öldürmeyi aklımdan geçirmiştim de annemin zor
durumdaki yardım feryadını işitip sinekleri öylece bırakarak
anneme yardıma koşmuştum. Onlarda yaşaya kalmışlardı.
Dünkü zuhuratım ise muhtemelen o aynı sineklerle ilgili:
Zuhuratımda sürü halindeki sineği ilaçlayarak
öldürüyorum. Ve yer sinek cesetleriyle doluyor. İri kara
sinekler… O sırada kızım C…. olayın geçtiği mutfağa geliyor.
Ve yerden sinek alıp ağzına götürmeye çalışıyor. Panikle
sakın bunu yapma onlar zehirli diyorum. Fakat ağzına
değdirmiş oluyor ve bana ekşi bir tadı olduğunu söyleyip
memnuniyetsizliğini ifade ediyor. O anda masanın üzerinde
tabakta duran çileklerin de zehirlendiğini fark ediyorum.
(Emin değilim beklide C…. o çileklerden ağzına götürmüştü)
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Zuhuratım burada bitiyor. (NOT: Nefs mertebem Nefs-i
Levvame)
Aşağıda ise içime ilham olan bir şiiri sizinle paylaşmak
istedim:
Kelimeleri kırpıp kırpıp önüne sereceğim
ey sadece “var olmakla” ilham veren!
Kelimeleri; kapanmış avuçlarda saklı duran,
sese ivme veren ve fakat kendini vermeyen.
Her yağmurda kirazların çukurunda biriken
ve yutulup yutulup yüzlerde ifşa olan kelimeleri getireceğim.
Yeter ki sen cümleleri kur ey sadece “var olmakla” felah
bulan.
Sen cümleleri kur, ben susacağım.
Çiçeği güzel kılan yapraklarındaki renk midir dersin?
Yoksa zarafette zahir olan tevazu mu?
Razı doğanın şükrü çiçekler; bir gün, bir tek gün sizinle
açabilseydim.
Ne yazık… Kendi varlığımın gölgesinde, güneşsizim.
Sana çiçekler de derleyeceğim ey göğsünde var olmaktan
gayrı nişan taşımayan!
Çiçekler, en güzel manaların kabul edilebilir tezahürleri.
Çiçekler, fani olan dirimin en güzel hülasası.
Sana çiçekler getireceğim;
yeter ki sen bahçeni kur ey göz aydınlığım!
Sen bahçeni kur; ben, orada solacağım.
Hem sizin hem Nüket annemin ellerinden öper selam ederim
Oğlunuz S…. B….
------------------Te…. Ba…. 19 Ağustos 2013
Hayırlı günler S… B…. oğlum hamdolsun şimdilik iyiyz
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Zuhuratın güzel kesret
anlayışların yavaş yavaş vahdet anlayışlarına dönüşüyor.
gereksiz vasıflar terkediliyor.
Şiirinde güzel çoşkunu gösteriyor bunları bir dosyada
toplarsın daha sonraları okuduğunda nerelerden geçtiğini
daha iyi görmüş olursun eline diline sağlık Cenâb-ı Hakk daha
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nicelerini nasib eder İnşeallah. Herkese selâmlar Nüket
Anneninde selâmları vardır hoşça kal Efendi Baban.
------------------K… G….

27 Ağustos 2013 Selamlar

Efendi Babacığım, inşaallah afiyettesinizdir...annemle
sizin ellerinizden hasretle öpüyorum. Biriken zuhuratlar şu
şekilde...
1.Gö…. isimli tanıdık umuma çağrı yapıyor..mesaj
yayıyor...diyor ki'' gökten virdler geliyor..taze taze yastığıma
konuyor..alacak olanlar geç kalmasın ..onlar kendilerini
biliyor..bana da içten sesleniyor ve diyor ki en büyük vird
sana.
2.,iki asker...''ölmüşler''..diyor ki biri..hiç kan yok..fiziki
bir darbe dışarıdan bir müdahale olmadan ayakta öylece
ölmüşler..nasıl olur diyorum..şimdi artık bunu frekansla
yapıyorlar...içlerini oyuyorlar bir titreşimle..ayakta içleri
çekilerek ölüyorlar diyor. Askerlere bakıyorum canlı gibi
duruyorlar ama kıpırdamadan heykel gibi...
3. elbiseler giydiriyorlar ama hepsi küçük
geliyor..düğmeler kapanmıyor..fermuarlar çekilmiyor..
4. bir kutu ayakkabı önüme getiriliyor..içlerinden krem
renkli oldukça sade gösterişsiz klasik bir model
seçiyorum...tam deneyecekken topukların farklı model
olduğunu fark ediyorum..sadece topuklarda stil farklılığı
var...bunlar farklı diyecek oluyorum...bunun sorun
olmayacağını tam tersi daha güzel ve hızlı gideceğim ve bunu
kimsenin fark etmeyeceği söyleniyor.
Babacığım bu son anlatacağım şimdiye kadarkilerden bir
hayli değişik..haddimi aşan şeyler söylemek istemem..affınıza
sığınarak olan biteni aynen yazıyorum.
boşlukta salınıyor gibiyim ama heryeri kaplamışım...tarifi çok
zor bir hal ile içim dışıma doğru döndürülüyor...içim zahir
dışım batınmış..aslında bu hep böyleymiş..rumuz sandığım
şeyler apaçık hakikatin kendisiymiş..mecaz yokmuş
yani...zahir ve batın gerçekten de birmiş...çünkü batınım
zahir olduğunda görüyorum ki içim sandığım aslında bu alem
diye seyredip durduğummuş..kendi içim de veya içim
sandığımda artık ne diyeceğimi şaşırdım ya....dolanıp
duruyormuşum..ve dışarısı sandığım her varlık..görünen
görünmeyen benim vücudumun bir yansımasıymış..yansıma
da denemez apaçık oymuş işte!!! tek bir vucut var ve onun
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inşaası ile zikirde her zerre...dışarda benden gayrı hiçbir şey
yok!!! insanlar hücrelerim gibi... herbir organın inşaası için
çalışıyorlar..herbiri görevli..benim bünyemde !!! ..ve ayrıca işi
biten- yani sözde ölen- tekrar ruh olarak bana
katılıyor..bende birikiyor..hiçbirşey zayi olmuyor..herşey
dönüşüyor...üzülecek bir şey de yok..aslen kendimi yiyip
içiyormuşum..acayip bir hal...böyle seyrettim durdum..
Irmaklar damarlarım....tarlalar etim...yıldızlar bulutlar
hepsi içimmiş...müthiş bir titreşim ve daimi bir aşk
hali.....ciğerler sanki melekut...alemler de
burada...beyin...omurgam ...tarifsiz bir durum..ama...buna
eminim...sonra uzun süre kendimi toplayamadım...içimde
bütün bedenimi kaplayan şiddetli bir yanma hissi..ciğerlerin
yanması dedikleri bu mu acaba...işte böyle..tam
anlatamadım çünkü bu zevki kelimelere dökmek pek
mümkün görünmüyor ama evet HER ŞEY KENDI LİSANI
HALIYLE ZİKREDİYOR...nasıl etmesin ki:)
Efendi Babacığım.....bu zuhurat sonraya da tesir
etti...herşeyi ilk defa görüyor gibiyim...dokunmak ve herşeyle
konuşmak gibi devamlı içimden muhabbet etme isteği
duyuyorum..ve sanki cevap da alıyorum...neşeli bir
hal...ancak içimde müthiş bir yanma var..sanki ciğerlerim
yanıyor...
Hürmetler ederim.Nüket anneme de selamlar.
------------------Te…. Ba…. 28 Ağustos 2013
Hayırlı günler K…. G… kızım. Hamdolsun şimdilik iyiyiz,
dünya hali yavaş yavaş yaşamaya çalışıyoruz. İnşeallah
sizlerde iyisinizdir.
Zuhuratların hepsi güzel yolunda, gökten zaten hep
bütün tecelliler gelmekte. Askerlerin ölmesi güzel Âyet-i
Kerîme'de belirtildiği gibi "içi boş başaklara dönmüşler"
diğerleri de güzel Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder
İnşeallah.
Bahsettiğin, hallere pek takılma onlar biraz bir bakıma
fantazi'dir bu dünya ölçülerinde kaldıramayız bunları sadece
ilmen olduğunu bil ve geç ve bu âlemde sen sadece bu
bedenle varolduğunu bil ki zâten işin aslı da budur.
Bedenimizden başka yer de herhangi bir tasarrufumuz yoktur
o halde gerçek olan biz sadece biziz dışarıda olan bir biz
hayalidir. Hayali olan bir şeyde pratikte kullanılamaz ve
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kullanamadığımız şeyde bizim değildir. O nun için bu tür
hallerin hükmü altına girme gör geç ve üzerinde durma.
Burada yaşadığımız bu birimsel hayat buranın gerçeğidir.
Cenâb-ı Hakk her türlü işinde kolaylıklar nasib etsin
İnşeallah.
S…. B…. çocuklara sana herkese selâmlar Nüket Annenin
de selâmları vardır, hoşça kal Efendi Baban.
------------------Te…. Ba…. 08 Eylül 2013 Köhne evin zaptı
Hayırlı geceler S… B… oğlum, hamdolsun şimdilik iyi
sayılırız, İnşeallah sizlerde iyisinizdir.
Zuhuratın güzel çalıştığını gösteriyor, Köhne ev bizim
eski beden varlığımızdır. Karanlıktan çıkıp geniş bir alana
geçmek nefis karanlığından çıkmaya aşlamaktır. Etrafına
insanların gelmesi sendeki insan-i güçlerin toplanması
demektir. Ufkunun genişlediğini gösteriyor.
Diğer hayvanlara da fazla takılma onlarda birer simgedir.
Onlar içimizde daha evvelce de vardı fakat bizim haberimiz
yoktu çünkü onlar beden mülmüzü parsellediğinden ve
oralara hakim olduğundan bizim mülkümüz elimizden
gittiğinden mülkümüzün farkında değil idik şimdi şu durumda
mülkümüze sahip olmaya çalırken nefsimize karşı bir savaş
vermekteyiz, böylece nefsimizin gizli hayvani güçleri-ahlâkları
da rahatsız olduklarından ortaya çıkmaya başlıyorlar ve
böylece farkında olmadan kendilerini ele vermiş oluyorlar, bu
şekilde zuhurat sahibi onlardan haberdar olmuş oluyor. Bir
şeyi tesbit edip ondan haberdar olmak artık ondan korkmayı
gerektirmez çünkü tedbirini alır ve gereğini yapar zaten öyle
de olmakta ancak bunların tahakkukunun da bir süre ve
zamanı vardır o zaman gelince onlar da hal yoluna girer, bize
lâzım olan günlerinde derslerimizi yapıp sonrasını Hakk'a
bırakmaktır.
Her kişinin içinde nefsinin bir hayvanat bahçesi vardır
fakat yukarıda da kısaca bahsedildiği gibi kişiler bunu
farkında olmazlar bu hayvanat ahçesinde faydalı olanlarda
faydasız olanlarda vardır. Faydalı olanlarını eğitim fayda
sağlamak güzeldir. Aslında onlar öldürmekle tamamen
ölmezler, ancak kısmen hükümsüz kalırlar öldürülmeleri bu
demektir. Cenâb-ı Hakk yararsız bir şey halketmez ancak

77

bizler tedbirlerimizi alıp onların verebileceği zararları
önlememiz gerekir. Onlar eğitildiğinde ilerki zamanlarda
bizlere yardımcı olacaklardır. Eshabı kehf'in köpeği gibi.
Peygamberimiz ile Hz. Ebubekir'in mağarada koruyucuları,
aciz bir kumru ile örümcek idi. Âlemrin sultanı ve arkadaşını
korudular.
Fare- öldürmüştüm..............Fare genelde kemirmeyi-gizli
hırsızlığı ifade eder, yani boş şeylerle mşgul edip zamanımızı
çalar
Sinekler- Öldürmüştüm.......Sinek küçük mide bulandırır
derler, genelde mikropları başka yerlere aktarır. Bazı
bilgilerin içlerinde de bilgi mikropları vardır onları ifade
eder.
Köpek- Diri............................Olsun onunda iki hali vardır,
Biri sahibine sadık olanları değeride âsi olan zarar
verenleridir, vakti gelince onun da zarar veren tarafı ortadan
kalkar.
Yılan- Yeni ortaya çıktı.........Yılanların bazıları zehirlir
ancak o zehirlerin ilâçta yapılır, İnsnları sokması kişilerin
sözleri ile karşısındaki sokması ve incitmesi hükmündedir.
Bunu bilen kimse zaten bu duruma düşmez. Birer ikazdır.
Kedi yavrusu-Diri..................Kediler ise evcil bir hayvandır
kendini tehlikede hissetmez ise bir şey yapmaz evlerde de
beslenir. zora sokulmaz ise tırnaklarını çıkarmaz.
Balık-Diri................................Balık derya hayvanıdır
genelde insanlara yararları daha çoktur her şeylerinden
istifade edilir. İlâh-i deryaya dalarlar yani bir bakıma
dalgıçlığı simgeler.
Hamamböceği-Diri.................Bu böceğinde mutlaka
faydalı bir yönü vardır, ancak şöhreti tiksindirme üzeredir
evlerde pek hoş görülmez, korkup kaçılmak veya hemen bir
şeyle vurup öldürmek istenir, pekte bir zararları yoktur
üremeleri kötü olur. gizli yerlerde saklanır gece sessizlikte
ortaya çıkarlar.
Bunların hepsi bu yolda birer tecrübe yaşantılarıdır. Ben
uymuşum gibilerde bunları sahiplenmeden yani bunlar bende
varmış diye kendimizi bir suçluluk altına sokmadan
gördüklerimizi seyredip hepsinden birer ibret alarak
tecrübelerimizi arttırarak fazla yorum yapmadan yolumuza
devam ederiz.
Belki okumuşsundur ama bu bahislerle ilgili (bir ressam
hikâyesi) dosyasınıda faydalı olur düşüncesiyle
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gönderiyorum vakit bulunca okusun yolgösterici olabilir.
Cenâb-ı Hakk dünya ahret bütün işlerinde kolaylık nasib etsin
İnşeallah. Sana K… G… kızımıza çocuklara ve herkese
selâmlar Nüket Anneninde selâmları vardır. Hoşça kal Efendi
Baban. Herşey yolunda telâş ve üzüntüye gerek yoktur.
------------------K… G… 15 Eylül 2013 Hayırlı Pazarlar
Efendi Babacığım, annem ve bütün sevdiklerinizle hayırlı
sağlıklı afiyetli günler dilerim. İnternete annemle birlikte
çekilmiş Umre fotoğraflarınızı ve video kayıtlarınızı
koymuşlar, seyrederken çok duygulandık ve sizi çok ama çok
özlediğimizi bir kere daha fark ettik. Sizin evladınız olabilmek
bizim için en büyük lütuf...ne olur dua edin size layık evlatlar
olabilelim..himmetinizi lütfedin. Annemin ve sizin ellerinizden
hasretle öpüyorum... S… B… ve çocukların da selamları
var...Zuhuratların ilki hariç diğerleri tek bir gecede görüldü:
Evde dekorasyon değişikliği yapılıyormuş..yeni eşyalar
gelmiş geniş bir salonun ortasında yerleştirilmek üzere
konulmuş...ortada öylece duran kanepeye oturuyorum ve
odanın çeşitli yerlerinden bazı insanlar çıkıp yanıma geliyor
ve bana birşeyler anlatıyorlar...önce ağlıyorum sonra
gülmeyle karışık bir ağlamaya dönüyor...yanımda oturan biri
başımı kucağına yatırıyor ve başımı şevkatle okşuyor...büyük
bir merhamet hissediyorum...boynumu ve ensemi özellikle..
.saçlarımı okşarken saçlarımın sıfıra vurulmuş olduğunu
hayretle farkediyorum...
Bana bir defter veriliyor..bundan böyle o deftere
öğrettiklerini yazacakmışım..içinde P geçen bilmediğim bir
dilde bir kelime yazdırıyorlar. Anlamı '' direkt tecelli sebepler
olmaksızın'' demekmiş....anlamını da deftere yazdırıyorlar.
İki çocukla beraber yürüyorum...başka çocuklarla
karşılaşıyoruz...çocuklar bana müjde verir gibi köpeğin
nihayet yavruladığını..siyah yavruyu mu beyaz yavruyu mu
istediğimi soruyorlar..ben de artık annem izin vermiyor köpek
bakmama alamam diyorum..çocuklar kendi aralarında
yavruları paylaşama hesabına dalıyorlar..yanımdaki
çocuklarla yürümeye devam ediyoruz..karşımıza heryeri yeşil
olan bir eşşeğin ipini elinde tutan iki çocuk daha
çıkıyor..eşşek beni görünce sanki benim yanıma gelmek ister
gibi güçlü bir hamle yapıyor..çocuklara eşşeği sıkı tutmalarını
yanıma yaklaşmasını istemediğimi söylüyorum.Onlarda
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dediğimi yapıyor..arkamdan eşşeğin yanıma gelmek için
bağırdığını ve çocukların onu sıkı sıkıya tutmak için çaba
gösterdiğini duyumsuyorum..yanımdaki çocuklarla yolun
bundan sonrasını ayda yürür gibi yükseğe sıçrayıp uçarcasına
gidiyoruz..uçmak çok güzelmiş diyorum.
yolda yürürken önüme saysız yılan boca ediliyor...irili
ufaklı birbirine dolanmış kıvrım kıvrım yılanlar...
Hayırlı günler dilerim Efendi Babacığım..hürmetler.
------------------Te… Ba…. 19 Eylül 2013
Hayırlı günler K…. G… kızım maillere bakmaya ancak
vakit bulabildim, şu an İzmirdeyiz İnşeallah bayramdan sonra
döneceğiz. Çok şükür sağlığımız yerinde sayılır Nüket annen
de iyidir. İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Cenâb-ı Hakk dünya
ahret her işinizde kolaylıklar nasib etsin.
Zuhuratların güzel, yolunda dekorasyon değişikliği kişinin
iç âlemindeki yenilenmelerdir, eğer değişiklik olmuyorsa
zaten bulunduğu eski hal üzeredir. Değişik insanların gelmesi
değişik tecellilerdir.
Defterin verilmesi bizimde hep dediğimiz gibi kişinin her
konuda not tutmasıdır kayda girince onlar daha sonralara
aktarılmış olurlar üzerinden epey zaman geçtikten sonra
onları okuduğunda nerelerden geçmiş olduğunun farkında
olur ve kendisininde bir arşivi oluşmuş olur.
S…. B… ye sana evlâtlarınıza herkese selâmlar Nüket
annenin de selâmları var, Hoşça kal kızım Efendi Babanız.
------------------Te…. Ba….. 07 Kasım 2013 zuhurat
Hayırlı günler K… G… kızım. Bizde sizlerin hicri yılınızı
kutlarız, Cenâb-ı Hakk daha nice hicri yılları nasib eder,
hamdolsun şimdilik iyi sayılırız İnşeallah sizlerde hepiniz
iyisinizdir. Zuhuratların güzel özet ma'nâlarını altlarına koyu
yazı ile yazacağım daha kolay okursun. Ancak bunlar sadece
yorumdur mutlaka böyledir demek değildir.
------------------K… G… 06 Kasım 2013 zuhurat
Efendi babacığım, Nüket annemin ve sizin yeni
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hicri yılınızı kutlar sağlık ve esenlikler dilerim..
Zuhurat 1. kırmızı bir kaftan giymişim, kırmızı bir dolabın
içinde ki çekmeceyi açıp kırmızı şık deri bir muhafazanın
içinden çıkan pasaportu açıyorum..içi bomboş..bütün kimlik
bilgilerim silinmiş
(1) kırmızı'nın bilindiği gibi bir çok ifadesi vardır
Kandır, ateştir, nefsi levvâmenin rengidir, aşktır, ayrıca
gül ve sevgidir. Zuhuratı gördüğün günlerde bunların
hangisinin üzerinde hükmü varsa o halin seni sarmış
olduğu ve o hali giyinmiş olduğunu ifade ediyor. biz
ona muhabbet ateşi diyelim ki, pasaportun içinde olan
"beşeri benlik" bilgilerini, yerine "İlâh-î benlik"
bilgileri yazılabilmesi için bir kudret eli tarafından
silinmiş. Güzel yolunda.
Zuhurat 2: Bir adam ve bir kadın konuşuyorlar...ikisinin
de kolları omuzlarından kesik ama bunu hiç
umursamıyorlar..neşe içindeler..kadın kendisinin bir kraliçe
olduğunu söylüyor erkek ise heryere rahatça girip
çıkabildiğini söylüyor
(2) Kolları kesik olanlar, bu hallerini hiç
umursamıyorlar ise, belkide bu âlem içinde olan başka
bir insan türü olabilir. Cenâb-ı Hakk iki kollu halkettiği
gibi kolsuzda halkeder onlarında rızıklarını bir başka
türlü sebeb kılarak verir. Kraliçe olduğunu söyleyebilir
aslında kendini bilen her kadın beden mülküne kraliçe,
kendini bilen her erkek beden mülküne kraldır. Bu
şahsi krallık genel krallıktan daha değerlidir genel
kırallık çok kısa sürede geçer gider ve geçerkende
türlü ızdıraplar bırakır. Şahsi beden mülkünde krallık
ve kraliçelik ise ebedi devam eder, Çünkü onlar Hakkın
halifesi olarak bâtınen de âlemin kralı ve kraliçeleridir.
Erkek bir bakıma akl-ı kül olduğundan, "Akl-ı kül"
de bir bakıma "Rûh-ul kuds" olduğundan Rûh-un da
her yere girme çıkma gibi bir yapısı olduğundan erkek
görünümünde olan rûh her yere girip çıkabilir. Bu tabir
dahi bir mertebe icabıdır. Aslında rûh zâten her tarafta
vardır girip çıkması diye bir tabir dahi olamaz çünkü
girip çıkma bir acziyyet ifadesidir.
Zuhurat 3: annem ve babam dişlerimi tedavi
ediyorlar..uçlara doğru iyice incelmiş neredeyse
şeffaflaşmışlar..güçlenmesi için bir karışım sürüyorlar ama
faydasız..sağ üst azı dişlerim annemin elinde kalıyor..o dişleri
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yerine takmaya çalışırken ben gayet sakin..çıkan çıktığı yere
bir daha nasıl girsin..boşver diyorum.
(3) Anne Baba Akl-ı kül ve nefsi küldür. dişler
maddi gıdaların alınması için çok lâzım olan yutmadan
evvel gıdaların ilk harmanlandığı yerdeki araçlarımızdır
zira yiyecekler yutulacak hale gelmazse yutulmazlar
veya büyük parçalar halinde yutmaya çalışırsak bizi
boğarlar.
Bâtıni gıdalar ise kulak haznesinden girip akıl
dişleri ile öğütülüp gönül midesine öyle indirilir. Orada
da sindirilir ve oradan ruh âlemine gönderilir. Böylece
tekrar akl-ı kül'e ulaşarak "derk/idraklı anlayış" ortaya
çıkar ki mutmain olunmuş bir bilgidir bunun dışındaki
bilgiler çok sathi ve hayalidir. İşte bu yolu bize "vemâ
edrake mâ leyletül kadr" "kadir gecesinin ne olduğunu
sen idarak ettinmi?" diyerek idrak edilmesi lâzım
gelen, (nakledilmesi değil) bir sahanın varlığını bize
bildirmektedir. Bu hale ulaşan kimsenin bâtıni dişleri
çıkmış olduğundan zuhuratında, zahiren dişleri
dökülmüş olsa da, kendisi için herhangi bir sorunun
olmadığı anlaşılmış olur. Ancak kişi uyandığı zaman
fiziki dişleri gene yerindedir, artık o kişinin zâhiri
konulara bakarak kendini üzmediğini gösterir,
diyebiliriz, bu da güzeldir.
Zuhurat 4: yemek yapmışım tabak tabak misafirlere
ikram ediyorum..yemek çok lezzetli görünüyor ..yiyenler
yedikçe daha çok yemek istiyor..
(4) Yemek yapmak güzeldir nasılki zâhiren bazı
değişik gıdalar bir araya gelince onları yemek
yapanlar gereği gibi değerledirip uygun yemekler
yaparak ikram ediyorlar ise. Bâtın yemeği yapanlarda
böyle bâzı mevzuları bir araya getirip güzel sonuç elde
ederler bunlar da bâtın yemekleridir. kişiler evlerinde
kendileri ve bazı misafirleri için yemek yaparlar, aşçılar
ise genele yemek yaparlar. Ma'nâ yemekleri gerçekten
çok güzeldir kişinin yedikçe yiyeceği gelir bu yemekler
gönül âlemine aktarıldığından orası da
dolmayacağından kişi hep yemek ister. Ve ikram etmek
ister. Ancak yemek yiyen zâhiren biraz fazla yemek
yeyince sıkıntıdan sıkıntıya girer. Bu da güzeldir.
Bir de herşeyin aslının nefes olduğunu gördüm
manada...hepimiz nefesle hayat bulup kayyumiyet ile hareket
ediyoruz..nefes rahmani olmalı..heryeri kaplamış..arşı istiva
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etti denilen...buna yani nefes olayına odaklandım son
zamanlarda..nefes alıp vermek büyük zevk...ne kadar
şükretsek azdır..nefes verirken zanlarımdan öldüğümü
alırken de hakikatle yeniden dirildiğimi imgeliyorum
...böylece devamlı uyanık olmuş oluyorum...bunu yapmak
için özel bir çaba sarfetmiyorum..içimden öyle geliyor....bir
de bazen özellikle de uyurken gecenin karanlığı birden
aydınlanıveriyor ve sanki üzerime projeksiyon tutulmuş gibi
oluyor..işte o zaman içime çok güzel birşeylerin aktığını
hissediyorum...
Yukarıda bahsettiğiğn hissedişlerin güzel ancak
kendini fazla kaptırma dünyadan da kopma dünya
ahret bir birinin tamalayıcısıdır. nafs için yaşanan
dünyanın, terki istenir ruh için yaşanan dünya ise
kendi merteesinde o da Hakk'tır, dengelerin iyi
korunması lâzımdır. Büyüklerin eşin ve çocukların var
bunlarında kendi hallerinde kendi dünyaları var
onlarında dünyalarına makul bir yere kadar hörmet
etmek lâzımdır.
Babacığım, dersimi yaparken sizi görüyorum...ancak
zahiren uzun zamandır görmediğim için belki de uzaklaşmış
gibi hissediyorum..biliyorum bu bir yanılsama ancak
rabıtamızı bir kontrol edermisiniz? İnşaallah gönlünüzden
düşmemişizdir...
Böyle hayali düşünceleri aklına getirme sizler
ailece bizim gönlümüzdesiniz, merak etmeyin,
gönülden düşmek diye bir şey olmaz taki karşımızdaki
bizi kendi gönlünden çıkarmasın. O na da diyecek bir
şeyimiz olmaz canları sağolsun der geçeriz. Sen
gönlünü ferah tut.
Herkese selâmlar Sana S… B… ye çocuklara da
selâmlar, Nüket Anneninde selâmları vardır hoşça kal.
Efendi Babanız.
Not=başka bir zamanda gene zuhurat
gönderdiğinde hangi derste olduğunu da ilâve
edersin.
Nüket annemin ve sizin ellerinizden hasretle öperim..
kızınız K… G….
-------------------
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K…. G…. 06 Aralık 2013
Efendi babacım, gönlümüzün Sultanı....annemi de sizi de
çok özledik...inşaallah her ikinizde afiyettesinizdir...hep
aklımızdasınız..
zuhuratlara geçiyorum babacığım:
1. zuhurat : Oğlum bir kitap okuyor kitabın son
sayfalarını bitirişini izliyorum..kitap bittiğinde oğlumun
öleceğini o da ben de biliyoruz..son sayfayı okuyup kitabı
kapatıyor hazırım anne diyor..içimde hiç bir üzüntü yok ama
bir an derin bir sızı hissediyorum..bir an..sonra geçiyor.
Kalkıp yanıma geliyor birlikte yere yatıyoruz...o ölecek ve ben
bunu seyredeceğim..bir süre sonra yerde can çekişmeye
kıvranmaya başlıyor..tüm gücümle vücudumu ona bastırıp
acısını kendime almaya çalışıyorum. Birlikte can veriyor ve
birbirine dolanan yılanlar gibi kıvranıyoruz yerde..sonra o
ölüyor..ölüm buymuş demek..ne güzelmiş diyorum.
2. Zuhurat : avcuma siyah bir inci koyuyorlar...o
benmişim
3. Zuhurat : İçimde bir aslan var..çok güçlü ve şevkatli..o
benim bir yanımmış..benim hep aradığım ama aslında hep
bende olan..benim bir kör gibi görmediğim ama beni bir an
olsun bırakmayan bir ben...aslanın beni benden daha çok
sevdiğini ve onu fark etmemi istediğini neşeyle fark
ediyorum..sadece içimde olduğunu hissetmiyorum aynı
zamanda surette de ona dönüşmüşüm..büyük bir neşe ile
vuslatı yaşıyoruz...kendimi hiç olmadığım kadar
tamamlanmış ve kudretli hissediyorum..sonra birlikte
büyüyor genişliyor ve heryeri kaplıyoruz...aslan
heryerdeymiş...beni çağırıyormuş duymuyormuşum
diyorum..adeta havaya ve yere yayılan bir enerjiye
dönüşüyor her zerreyi kaplıyoruz..tarifsiz bir lezzet.
4. Zuhurat: Aslanı yine görüyorum..içimde büyük bir
kükreyiş hissediyorum...çok yüksek bir dozajda içimde
patlayan bir kükreyiş...bütün alem sarsılıyor sanki..kükreyiş
kelimesiz olarak bana şu manayı veriyor..kelime yok ama
ben kelime olarak manasını duyuyorum..bunu anlatması çok
zor..şöyle diyor '' KİMSEYİ YAKLAŞTIRMA' '' FURKAN ''
bu iki cümle içimde ve kainatta yankılanıyor.
5. Bir atın üzerindeyim..kanatları var..havalanıyor ve
uçuyoruz.
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babacığım zuhuratlar bu kadar...üzerimde bir neşe hali
var....şarkı sözleri, şiirler, bütün latif şeyler sanki bana beni
anlatıyor gibi..devamlı bir etkileşim hali..merak etmeyin
çocukları ve ailemi ihmal etmiyorum..bu neşe onlara da
geçti..herşey kolayca oluveriyor..aklıma da hiç bir endişe
gelmiyor..inşaallah böyle sürer..sizin daha önce bahsettiğiniz
'farklı bir saha var '' dediğiniz yerden bazı sesler kokular ve
tatlar geliyor sanki..şimdi bunları yazınca deli saçması gibi
duracağından yazmıyorum ama yüzyüze geldiğimizde daha
rahat anlatabilirim inşaallah.. S… B… ile birlikte gelip sizleri
alıp bize getirmenin hayalini kuruyoruz...inşaallah bu da olur
ilk fırsatta..hasretle annemin ve sizin ellerinizden
öpüyorum..
kızınız K…. G….
------------------Te… Ba… 09 Aralık 2013
hayırlı geceler K… G… kızım. Hamdolsun iyi sayılırız
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Yazılarından zaten iyi olduğunuz
anlaşılıyor. cenâb-ı Hakk devamını nasib etsin İnşeallah.
Bizde sizleri özledik. Uygun bir zamanda görüşürüz İnşeallah.
Zuhuratların güzel yolunda. Oğlunla beraber ölmeye
çalışmak kişinin kendi vefsi veled-i kalbi ile ölmesi sonra
tekrar gerçek veledi kalbi ile dirilmesidir. Bu yüzden ızdırap
olmaz haz olur.
Avucuna konan siyah inci senin bâtının da ki "A'mâ'iyyet
halidir ki çok değerlidir. İç bâtın dinamiklerin hakikatinin
ortaya çıkması için yapılan tesbitlerdir. Avucuna konan bu
hayatın değeridir.
Aslanların iki yönü vardır biri nefsi emmarenin halidir
diğeri gönül âleminin aslanlığıdır umulur ki bu yönüyle olan
aslanlıklardır. Kimseyi yaklaştırma demesi, nefsi ma'nâ da
kimseyi yakalştırmadır diyeiliriz. güzel yolunda Cenâb-ı Hakk
daha nicelerini nasib eder İnşeallah. S… B… ye sana
çocuklara selâmlar, Nüket Annenin de selâmları vardır. Hoşça
kalın Efendi babnız.
Not= aşğıda ki linki tıklarsanız (2013) Umre dosyasını
siteden indirebilirsiniz. Dosya geniş olduğu için mail ile
gitmiyor. İnmeside yaklaşık yarım saate yaklaşıyor. ayrıca
sitede de var ama bu linkten daha kolay iner. Ayrıca içinde
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sohbet yerlerinde onlarında sesli sohbetleri var sayfaları
okurken göreceksiniz (sohbet dinle) diye geçiyor. Zahiren
okuyarak batınen gönül âleminde gene oralara gitmiş
olursunuz sizi epey meşgul eder. Dosya iki bölümdür biri
bizimle birlikte umreye gelenlerin hatıraları ikinci bölümde de
benim hatıralarım vardır. Ve içinde oradan hediye
getirdiğimiz yeni Tavaf türleri de vardır. Aynı siteden
çarşamba akşamları saat gece (8,30) da canlı görüntülü
mesnevi sohbetleri devam ediyor. Cenâb-ıCcHakk
faydalandırsın İnşeallah tekrar hoşça kalın.
(http://www.terzibaba13.org)
http://www.terzibaba13.org/dosya/AAKITAP/83_2013_U
mre.doc
http://www.terzibaba13.org/dosya/AAKITAP/83_2013_U
mre.pdf
------------------K… G….

27 Aralık 2013

EK:
BABACIĞIM SOHBETLERLE İLGİLİ KAFAMI KURCALAYAN
BİR SORU VAR..ONU DA EKLİYORUM ÜSTTEKİ MAİLE:
Beşeriyetimizin dışındaki gerçek kimliğimizi anlattığınız
hakikatı idrak sohbetinde dinledim , deve (bedenin) künyesi
değil asıl önemli olan hakikatteki kimliğimiz demişsiniz ve
sonra bunu söylemişsiniz, hatta kimin torunusun demişsiniz
ilk başta burada dedemiz önceki mürşidimiz mi, buradaki
torun baba anne , çocuk kelimeleri ne anlama geliyor?
Efendim sohbetinizde aklı kül babanın çocuğumusun nefsi kül
babanın çocuğumusun demişsiniz, bu ne anlama geliyor,
aralarındaki fark nedir, rabbi hasımız hangi isimlerse aklı kül
ana ya da nefsi kül ana oluyor....bunu ne zaman ve nasıl
bileceğiz? Teşekkür ederim babacığım...Selam ile.
--------Efendi Babacığım, cumanız mübarek olsun...annem ve
sizin ellerinizden hasretle öperim...Çarşamba geceleri
sohbetleri takip edip özlem gideriyoruz. Geçen hafta
İzmirdeydiniz.Geçerken bize uğrama ihtimaliniz yok mu? Çok
seviniriz.
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Annem Z… F… de günlük derslerine yaklaşık iki senedir
devam ediyor..gördüğü rüyaları düzenli olarak size
iletemedim.. Son gördüğü rüyayı size iletmemi rica
etti..Annemin zuhuratını aşağıda onun ağzından aktarıyorum
:
ANNEMİN ZUHURATI :
1 büyük kafes içinde 6 tane muhabbet kuşu var...kuşlar
kafesten çıkmış odanın içinde uçuşuyorlar. Eşarpla kuşlara
zarar vermeden teker teker yakalayıp büyük zorlukla tekrar
kafese sokmaya çalışıyorum. Kuşları kafese yerleştirdikten
sonra pencerenin önüne koyup odadan çıkıyorum. Tekrar
odaya döndüğümde kafes yerde devrilmiş, kuşlar hala
içinde..kafesin başında çirkin yüzlü siyah bir kedi duruyor.
Kedinin kafasına vurarak onu kaçırıyorum..kuşlar kurtuluyor
BENİM ZUHURATIM:
Sevgili Babacığım, bir de benim görmüş olduğum oldukça
değişik bir zuhurat var...size nasıl anlatacağımı bilemediğim
için beklettim..şimdi onu anlatayım müsadenizle.
Bağdaş kurmuş oturuyorum, ellerim dizlerimde..Tıpkı
yoga yapan uzakdoğulular gibi...gözlerim de kapalı ama
dışarıdan bakıyorum kendime ve bu zuhurata...havada
oturuyorum ..yer gözükmüyor..tamamen boşluktayım.
Bir de başka bir zuhuratta benim ismimin “zul celal” vel
ikram olduğu söyleniyor...bu daha önce de bir keresinde
güneş tarafından bir keresinde de nurani bir aslan tarafından
değişik zuhuratlarda söylenmişti..ve hep bu isimle ilgili
tecelliler yoğunlaşıyor zuhuratların arkasından...
İzmir dönüşü bize uğramakla büyük lütufta bulunursunuz
babacığım..
kızınız K… G….
------------------Te… Ba… 29/12/2013
Hayırlı günler K… G… kızım. Hamdolsun şimdilik iyiyiz
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Yukarıda bahsettiğin konuları
zaman içinde daha iyi kavrayacaksınız. Gene de ben özetle
sorularını cevaplamaya çalışayım.
Kimin torunusun? Evvelâ zahiren herkesin bildiği
dünyadaki fiziki dedemizin torunuyuz. Daha sonra daha
gerilere giderek Âdem dedemizin torunuyuz, bu yönüyle de
ayrıca bir Peygamber torunuyuz. Ayrıca "Ebuddturap/tokrak
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babası" olan Hz. Âli Efendimizin torunuyuz. Ayrıca "Ebul
ervah/ruhların babası" olan Peygamber efendimizin hem
evlâtları hem torunlarıyız. Ayrıca beden olarak dünyaya ana
babamızdan geldik bu doğumun birde, ma'nâ olarak veledi
kâpl olarak ma'nen doğumu olacaktır işte bu doğum olmazsa
bu hakikatleri idrak etmek mümkün olmaz, bu doğumda
sohbetlerle olmaktadır.
Aklı külden doğmak demek bu tür okuma ve sohbetlerle
kişi kendi hakikatini idrak etmeye çalışması demektir. Nefsi
külden doğmak ve o halde kalmak ise bu dünyada nefsani
ma'nâ da yaşamaktır. Kesin olarak rabb'ı hasımız sadece şu
isimdir demek doğru olmaz çünkü insanda faaliyette olan
sayısız isim vardır ancak bunlardan bir kısmı o kişinin
üstünde daha çok faliyettedir. Bunların içinden de bir tanesini
seçmek zordur ancak gelecek ileri zamanlarda oluşacak olan
kişinin kimliği ve eğilimleri daha ziyade hangi hâl üzere ise o
ismin istikametinde olduğu kesin olmamakla birlikte kısmen
de olsa tesbit edilebilir. Ancak bu husus ileriki zamanlarda
belki tebit edilebilir. Cenâb-ı Hakk idrak ve anlayışlarınızı
arttırsın İnşeallah.
İzmire giderken size oğrayıp oradan geçmeyi
düşünüyorduk fakat uçakla gitmemiz gerekti o yüzden
uğrayamadık daha sonra ne olur bilemiyorum. Hakk'tan
hayırlısı, deyelim.
Annene de selâm ederiz sağolsun derslerine devam
ettiğine sevindim, kuşların serbest kalmasından sonra kafese
konması güzel çünkü kafesin içinde olunca zarar veremezler,
kendi merhameti yönünden onları korumak istemiş bu
güzeldir ama zuhuratta görülen kuşlar o kuşlar değildir. Onlar
nefsin temsilcileridir daha sonra böyle hayvan türü ne
görürse görsün öldürmeye çalışsın günahı yoktur çünkü onlar
hayali kuşlardır ve nefsinin göstergesidirler onları öldürüse
nefsinin o halinden kısmen de olsa kurtulmuş olur Cenâb-ı
Hakk anneninde her işinde kolaylıklar nasib etsin.
Senin zuhuratlarına gelince gerçekten ilginç zuhuratlar.
Bir bakıma hayal genişliğini gösteriyor ancak fazla hayalde
kalmamaya bak çünkü hayalde fazla genişlemeyi belki bu
beden kaldıramaz daha sonra bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Benim durumumu da kendinde fazla yükseklere çıkarma,
üstümüzde beşeriyet hükümleride vardır zaman gelir eksi
bazı tavırlar zuhura çıkabilir. Sonra hayal sükûtuna oğramış
olursun.
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Diğer zuhuratın da güzel Cenâb-ı Hakk'ın ikramı Celâlinden
gelmektedir. O halde başımıza gelen bazı Celâli sıkıntılar olsa
da arkasından ikramının gelmesi o sıkıntıları hafifletir. Cenâbı Hakk Dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar nasib eylesin
İnşeallah. S… B… ye sana çocuklara herkese selâmlar Nüket
anneninde selâmları vardır hoşça kal Efendi Baban.
--------NOT= Bu zuhuratlada (2013) senesinde yaşanan ve
verilen hizmetler anlatılmaktadır ve nasıl bir
muhabbetin olduğu görülmektedir. Ayrıca bütün
zuhuratlara oldukça geniş yorumlar yapılmaktadır. Bu
da karşılıksız bir hizmet ve bizim için çok değerli olan
zamanımızı onlara “İkram” edip harcamaktır. T.B.
--------Ancak son zuhuratta da görüldüğü gibi.
(Benim ismimin “zul celâl” “vel ikram olduğu
söyleniyor”...bu daha önce de bir keresinde güneş
tarafından bir keresinde de nurani bir aslan tarafından
değişik zuhuratlarda söylenmişti..) (K… G…)
--------Kitabın ilerleyen sayfalarında bu zuhuratta bahsedilen,
(İkram) bizden, buna karşılk (celâl) onlardan olduğu
görülecektir. Yapılması lâzım gelen şey, onlara yapılan ikramı
“Cemâl” halinde başkalarına dağıtmaktı. Ancak onlar, bu
ikramları “Celâl” yönünden dağıtmaya kalkıştılar, O
zamanda bu ikramların tamamı ellerinden alınmış oldu.
Bu hususta ilerleyen sayfalarda kitabımızın sonlarında
geniş bilgiyi bulacaksınız. Zaten, nefsani bakıldığında, güneş
ve aslan nefsin şiddet ve azametini gösterir.
------------------K… G… 17/02/2014 Es- Selam
Efendi Babam,
İnşallah sağlık ve afiyettesinizdir...Nüket annemin ve
sizin ellerinizden hasretle öpüyorum ve evimizi şereflendirmenizi sabırla bekliyorum...Son zamanlarda bir hâl oldu ki
Zâten sizden hiç ayrı değiliz, sizsiz bir yudum su dahi
içmiyoruz babacığım...bu hâlin şükründen acizim.
Zuhuratlara gelince :
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1.Masanın iki yanına iki grup insan oturmuş ve masanın
tam ortasında dev bir televizyon yada sinema ekranı gibi bir
şey var . Ekran onları ayırmakta ama şeffaf bir perde gibi
arkasını gösteriyor ancak görüntüyü değiştirerek yansıtıyor.
Masada oturanlar da makyaj yapmış kostümler giymiş
olduklarından farklı olmaya çalışmışlar sanki ve bir yarışma
programı gibi birbirlerine sorular soruyorlar birbirlerini
tanıyorlarmış aslında ama makyaj ve kostümle saklanmışlar
kadının biri cevapları veriyor karşı tarafta oturan adam da
soruları soruyor sonra adam dayanamıyor bir ara ayağa
kalkıyor ve perdeyi açıyor kadının elini sıkıyor heyecanla
diğerleri de ayağa kalkıyor ne yaptın oyunu bozdun diyorlar
adam da daha fazla dayanamadım baksanıza ne tatlı cevaplar
veriyordu diyor..ve el sıkışıyorlar heyecanla..diğerleri şaşkın.
2. Ben baygın gibiyim ..kendimden
geçmişim..kollarımdan tutup kaldırıyorlar... Kim veya ne
olduklarını göremiyorum ama beni kaldırırken devamlı şöyle
diyorlar : ''Hakka, Hakkı, Hakka...'' Alnımda bir rüzgar gibi bir
esinti hissediyorum.
3. Bilmediğim bir dilde konuşuluyor.. .arapça
herhalde....'' le alle men teakum'' aklımda kalan tek cümle
bu...sözlükten baktım daha sonra ama çözemedim tam
olarak....bu ne demek acaba?
4. Dün, Emir Sultan dedemi ziyarete gittim bir köşeye
oturdum her zamanki gibi ona yoğunlaştım...ve bir süre
sonra şöyle bir sahne belirdi...kalabalık..arkada birileri
var..bir meclis kurulmuş sanki..çok ruhani bir hava var ama
diğerlerini beden olarak görmüyorum ancak varlıkları
var.....yücelerden sanki ... siz bir koltukta oturuyorsunuz..en
yüce orasıymış...çok ciddi ama çok ciddi duruyorsunuz...bana
uzak bakıyorsunuz..ama beni görüyorsunuz...sonra kardeşim
Ta… Ka… 'ı görüyorum...siyahlar içerisinde...bana
gülümsüyor..sanki elini uzatıyor ve beni size yakın bir yere
alıyor daha içeriye...bana bakıyor ama bakmıyorsunuz...çok
haşmetli bir duruş...çok ciddi ve azametli...hem ürküyorum
hem içim ısınıyor.
Babacığım son zamanlarda seherlerde kalkar oldum
...seherler çok başkaymış..sanki bir nur deryası ve her an inci
mercan...tarifsiz bir rahmet denizi..sesleri dinliyorum..''dinle''
demiştiniz...
S…. B…. ve çocukların da selamları var..onlar da ellerinizden
öpüyorlar.
Kızınız K…. G….
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------------------Te…. Ba….. 19/02/2014
Hayırlı günler K… G…. kızım. Hamdolsun sağlığımız
yerinde iyi sayılır Rabb'ımıza şükrederiz inşeallah sizlerde
iyisinizdir. Çok fazla bizle olmak belki zaman içinde kendinizi
zorlayabilir. Bizimlede olun ama başkaları ile de olun her
şeyin bir ölçü ile olması daha güzeldir. Bütün dengeleri yerli
yerince kurmak hayatı daha kolaylaştırır.
(1) inci zuhuratın oldukça ilginç tam bir dünya tablosu
dünyanın kişilerinin nasıl makyajlı ve göstermelik olduğunu
sergilemiş ancak ayağa kalkan kişi tevhid ehli olduğundan
perde arkasındakini tanıdığından elini sıkmış, bu şekilde ehli
zâhirinde oyunu bozulmuş oluyor,
(2) "Hakka" Hakka doğru, hedef belirlemektir. Hakkı ise
bir yönüyle isim diğer yönüyle, bir başkasının "hakkı"
demektir. Böyle bakılınca şöyle diyebiliriz, (Hakka git Hakkı,
Hakka git) diğer şekliyle ise, (Hakkın hakkını Hakka ver)
değişik bir hal olmuş, hayırlısı.
(3)
'' le alle men teakum'' Bu cümle Arapça ama
tam olmayan bir cümleye benziyor. Bu haliyle anlamaya
çalışalım. '' le alle" (umulur ki) "men" (kim) "te" (sen)
"a" (e-soru işareti) "kum'' emir, (kalk) ma'nâlarında'dır. Hâl
böyle olunca bu kelime ve hecelerden şöyle bir cümle
oluşabilir. (umulurki, kim olan sen kalkmışsın'dır.)
Aşağıda bahsettiğin seher kalkışlarını ifade ediyor olabilir. bu
hususta Nusret Babam bir şiirinde şöyle bahseder.
Seherin zevkine canlar dayanmaz.
Öter can bülbülü asla usanmaz.
(4) Emir sultandaki yönelişin iyi olmuş ama fazla üstünde
durma hakkımızda bazı açılımların olmuş gör geç. Daha
başka yerlerde de pek bu tür şeylere meyil etme belki yanlış
bir şeyler olabilir. Cenâb-ı Hakk muhafaza eyleşin
inşeallah. Aslında bunların hepsi irer yol tecrübeleridir.
Zuhuratların yolunda güzel Cenâb-ı Hakk daha nicelerini
nasib eder inşeallah. Saygına, sana, çocuklara, büyüklerinize
selâmlar, Nüket Annenin de selâmları vardır. Hoşça kal Efendi
Baban.
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------------------K… G…. 24/02/2014
Efendi Babam, " toprak vücuddan kurtulup salt ruhla
kalma niyetiyle zikir yapmalıdır" demişsiniz..bu sözünüzü
geçenlerde grupta paylaştık, bizi çok etkiledi.. bu niyetle
ellerinizden hasretle öperiz...
Zuhurat 1. Yahya peygamber dizlerine kadar denize
girmiş olduğu halde elinde bir bebek tutuyor..bebek o kadar
sağlıklı ki ona baktıkça ''hayat'' ve ''canlılık ''
hissediliyor..Yayha peygamber olduğunu bildiğim zat bebeği
denize sokup çıkardıktan sonra eliyle havaya
kaldırıyor..başının da üstüne göğe doğru bebeği
yükseltiyor..bebek çok ama çok güzel.
Zuhurat 2. Gemilerle bir sefer yapılıyor çöle...Çölde bir
asker yerde bayılmış, kendinde değil yatıyor sanki ölü..birkaç
asker ve bir komutan yanına geliyorlar ..komutan elindeki
kılıçla yerde yatan askerin parçalanmış dizine ve bacağına
dokunuyor..dokunmasıyla bacağın içinden bacağı
parçalamakta olan bir leş yiyici hayvan koşup dışarı çıkıyor..o
sırada asker kendine geliyor ve bacağına ve vücuduna sanki
başkasınınmış gibi yabancılaşmış bir ifadeyle bakıyor ve ''
bacağıma ne oldu ya Resulallah'' diyor...Resulallah diye hitap
ettiği komutan çok ciddi ama hüzünlü..yanındaki diğer iki
askere gidin bacağı için gerekli malzemeleri getirin
diyor..askeri iyileştirmeye kararlı ...asker komutanın yüzüne
bakıyor ve hiç acı çekmiyor ve daha sonra yine '' Bana ne
oldu ya Resullallah ' diye bir kaç kez soruyor..rüzgar
cevabını ânında getiriyor : '' DEVÂ oldun '' diyor.. devâ...
Böyle bir sevgi hissetmemiştim..uyanınca çok ağladım
sevgiden...ve hep 'bana ne oldu Ya Resullallah' diye
tekrarladım içimden ve her seferinde de ''Devâ'' cevabını
aldım..halâ da devam ediyor etkisi..
Zuhurat 3. Yerdeyim ve bir aslan yavrusu etrafımda
dolanıyor..biraz korkmakla beraber bana olan sevgisini
görünce ondan emin oluyorum..devamlı bana dokunmak ve
sevgisini göstermek istiyor..gerçekten çok sevgi dolu bir
yavru...annem olaya müdahale ediyor ve herhalde beni
korumak için onu eline alıyor bir odaya kapatmak üzere..ama
yavru aslan huysuzlanıyor ve annemin elini acıtacak diye
endişeleniyorum..benim yanımda sakin olan yavru annemde
öyle sakin durmuyor..annem onu bir odaya aceleyle
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kapatıyor..yavru odadan bana sevgiyle sesleniyor beni çıkart
der gibi..
Aslanlarla ilgili bu gördüğüm kaçıncı zuhurat
kimbilir..hepsinde de bana müthiş bir sevgi ve muhabbet
duyuyorlar..dokunmak ve sevgilerini akıtmak istiyorlar..çok
güçlüler ve güçlerini sevgiyle hissettiriyorlar ve bana güven
duygusu veriyorlar..asla zarar vermiyorlar..bu aslanları
görmemin anlamı ne ? sevgiyi o kadar net hissediyorum ki bu
konuda yanılıyor olabilir miyim?
------------------Te…. B….. 26 02 2014
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. Hamdolsun iyi sayılırız
inşeallah sizlerde iyisinizdir. Yazıların ve zuhuratların hepsi
güzel yolunda. Yahya (a.s.) a vaftizci Yahya da derler,
çocuğu suya batırıp çıkarması o yüzdendir. diğerleride
güzeldir.
Gönderdiğini söylediğin Merkez dosyası mailinde yoktu
vakit bulunca gene gönderirsin inşeallah. fazla vaktim
kalmadı S… B…. ye sana çocuklara da selâmlar hoşça kal,
Efendi Baban.
------------------S… B…. 24/02/2014 Her şey merkezinde
Değerli efendibabacım,
Bu yılki çalışmamız olan “her şeyi merkezinde bırakırdım”
hikayesiyle ilgili tefekkürümün naçizane özeti aşağıdaki
gibidir. (Yazıda geçen şöyledir/böyledir vb. hüküm cümleleri
fikrimin beyanı kolaylaştırması içindir. Yoksa hakikat
hakkında hüküm cümlesi kurmak haddimize değildir.)
Nüket annemin de sizin de ellerinizden öper,hayırlı günler
dilerim. Allah himmetinizi üzerimizden eksik etmesin
inşAllah…
--------“Nasreddin Hoca'nın kadılık ettiği günlerde adamın biri
yanına gelir. Adam,
komşusundan şikâyetçidir. Derdini anlatır. Hoca, adamı
güzelce dinledikten sonra:
-- HAK’lısın! diyerek gönderir.
Biraz sonra adamın şikâyetçi olduğu komşusu çıkagelir.
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O da az önce gelen komşusundan
şikâyetçidir. Derdini anlatır, hakkının verilmesini ister.
Hoca onu da güzelce dinler.
Sonra: - HAK’lısın! Diyerek onu da yollar.
O sırada Hoca'nın yanına gelmiş bulunan ve konuşulanlara
kulak misafiri olan karısı, bu işe şaşar.
Hocaya:
-- Hoca Efendi! Sen ne nasıl kadısın? Birbirinden şikâyetçi
olan iki adamın ikisi birden hiç
haklı olur mu? diye sorar.
Karısının bu sözleri üzerine Hoca, bir süre düşündükten sonra
ona şöyle der:
-- Hatun, sen de HAK’lısın.”
--------Kâinat esma tecellilerinin çatışma alanıdır. Her zuhur
hakikatin belli bir yüzüne tekabül eder. Bir başka deyişle
sonsuz sayıdaki her bir zuhur kendi kayıtlı kimlikleri içinde
mutlak Zatın biricik bir varoluşsal imkânını temsil eder.
Bir benzetme yapacak olursak, her varlık sonsuz
büyüklükteki bir tabloda konumlanmış bir figür gibidir. Bu
figür,tablonun algılayabildiği kalan kısmına baktığında, hep
bulunduğu konumu merkez alır. Onun bulunduğu konuma
göre doğrular, yanlışlar, iyiler ve kötüler vs. vardır. O
tarlasında ekinin büyümesini bekleyen bir çiftçi olabilir,
yağmur yağsın diye rabbine dua eden. Ya da belki de bir
çömlekçidir, çömleklerini kurutmak için güneşin açmasını
bekleyen.
Zuhurların kendi ben’lerinin sınırları içinden bu bakışları
zahirde bir çatışma ve mücadele ortamı yaratır. Hâlbuki tablo
kusursuz bir mükemmellikte ve her bir figür olması gerektiği
yerdedir. Kendi merkezindedir…Ve tablodaki yeri dolayısıyla
Haktır.
Hikayemize dönecek olursak, Sümbül efendi dervişlere
soruyu sorduğu zaman, diğer dervişler soruyu kendi
bulundukları konum itibariyle yanıtlıyorlar, bence şöyle olmalı
böyle olmalı vb. Oysa baktıkları konum onlara izafi bir bakış
açısının ötesini veremiyor. Çiftçi için gelen yağmur ona bolluk
getirirken, çömlekçinin felaketi olabilir, avcının vurduğu
geyik, avcının ailesine bolluk ve mutluluk olarak dönerken,
geyiğin süt bekleyen yavrularına açlık sefalet ve belki de
ölüm olarak dönecektir. Tilki için anasız kalmış geyik
yavruları kendi yavrularına götüreceği kolay et demektir.
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Peki, kendi bulunduğu konumun idrak zaviyesini aşanlar
için durum ne? Onlar ise bütün bu zuhurların her birinde ayrı
bir güzellik ayrı bir tat bulurlar. Kendilerini onlara vermeden
(Herhangi bir yön veya konumla ile kendilerini kayıtlamadan)
akışı seyir eylerler. Fani olan her bir yüzde baki olanı
müşahede ederler.
Taha suresi 49 ve 50. ayetlerde “Firavun:Sizin Rabbiniz
kimdir ey Musa dedi. Musa: Bizim Rabbimiz, her şeye uygun
yaradılışını veren sonra da yolunu gösterendir dedi”
İşte her zuhurun “uygun yaratılışı” gereği tuttuğu “yol”
onun hidayetidir. Her zuhur kendi hakikatince Hakkı zikreder.
Yayın hidayeti eğriliğindedir.
Şimdi bu bakış açısıyla sorulara dönecek olursak;
1) Evet, “her şeyi merkezinde bırakırdım” cevabı hiçbir
şey ayırmaksızın bütün ef’al âlemi için geçerlidir. Çünkü hiçbir
oluş yoktur ki O’nun bir tecellisi olmasın. “Hangi yöne
dönerseniz Allah’ın veçhini görürsünüz” Bakara -115
2) Evet,Zelzele, toprak kayması, fırtına, yağmur, yıldırım
çarpması, yangın, açlık, savaşlar, ırk ayrımcılığı, yoksulluk
v.b. bütün bunlar da “merkezinde”dir. Rahman olan Allah,
Zatındaki hakikatler kendisinden zuhura çıkmak için talepkar
olduklarında, onların hepsine ayrımsız merhamet etmiştir.
Gazap, kahır vb. hakikatler de O’nun sonsuz merhametiyle
zuhur sahnesinde yerini almıştır. Gazap Allah’ın gazaba olan
merhametindendir.
3) Enfüsi Alem için İnsan’ın özel bir konumu vardır. Bu
soruya evet/hayır şeklinde cevap vermek yerine biraz konuyu
açmak ve öylece bırakmak daha iyi olabilir. Cüneyd-i
Bağdadi(k.s)’nin bir sözünü burada anabiliriz: “Su kabın
rengini alır” İnsan, ancak bütün kaplardaki suyun bir
olduğunu bildiğinde kapların rengine aldanmaz. Kesretin
ardındaki birliği görür. Bu biliş ise ancak seyr-i suluk ile
mümkün olur. Soruya dönecek olursak, “enfüste de her şey
merkezinde bırakmalı mı” denildiğinde bir yönüyle hayır,
İnsan, kamil bir mürşidin terbiyesi altında nefisini tezkiye
etmeli, böylece idrakini mertebe mertebe yeryüzündeki
beşeri kaydının üzerine çıkarmalıdır. Bu idrak yolculuğu,
kendi kayıtlı hüviyetinden hüviyet-i mutlak’a bir yolculuktur.
Bir kişi hangi sınırlamayı seçerse hakikatteki payını sabitlemiş
olur. (Cennet/Cehennem mertebeleri bahsi) Diğer yandan
evet, salik beşeri koordinatlarıyla zuhurda olduğundan ondaki
hususiyetler örtülmez, bu haliyle Zata seyrin biricik, eşsiz bir
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imkanını temsil eder. Bu durum Hakka giden yol nefisler
sayısıncadır hakikatine işaret eder.
4 ve 5) İkinci soruda değinildiği gibi, tüm artı eksi zuhur
ayrımsız merkezindedir. Hadisenin artı veya eksi olması ef’al
âlemi için geçerlidir. Bu âlem/mertebedeki her şey gibi
izafidir. Zuhur açısından Rahman’ın ayrımsız merhametine
tabidir.
6) Merkez, her zuhurun kendine has hakikatidir. Her
zuhur kendi Rabbül hasına yönelir. Ve olmaklığıyla onu
zikreder. Bu durum Mutlak varlığın o zuhura has bir kendini
kayıtlayışıdır. Zaten onun ilminde ezeli olan hakikatlerin
kimliklenerek (sınırlanarak) zuhura çıkmasıdır. Hal böyle
olunca, o varlığın kayıtlı kimliğinin gereği olarak ortaya çıkan
bütün hal ve hadiseler, o varlığın kendi hakikatine yönelişi,
hidayetidir. Kendi hakikati ise Mutlak hakikatin kayıtlanmış
halinden başka bir şey değildir. Her şeyin merkezinde olması,
varlıkların kendi ayan-ı sabiteleri ve rabbül hasları göz önüne
alındığında tam da olmaları gerektikleri gibi, hidayet üzere
olmalarıdır.
Toparlarsak; bütün bu oluş, O’nun kendini kendiyle zevk
edişidir. La mevcuda illa Hu….
7) “her şeyi merkezinde bırakırdım” sözü Bekabillah
mertebesinin sözü olabilir. Ancak bu mertebedeki kişi varlığa
baktığında aynı anda hem doğrudan Hakkı hem de Hakk’ın o
varlıktaki hususi kayıtlanmış zuhurunu müşahede edebilir.
Fenafillâh mertebesinde Haktan gayrı bir şey görmek
mümkün değildir. (Kimlikler kaybolmuştur)

------------------Te… Ba…. 27/02/2014
Hayırlı günler S… B… oğlum, hamdolsun iyi sayılırız
inşeallah sizlerde iyisinizdir. Yazın oldukça güzel olmuş
ellerine diline sağlık Cenâb-ı Hakk daha nice idrakler nasib
eder inşeallah. Sana K… G… ye büyüklere küçüklere selâmlar
Nüket Annenin de selâmları vardır hoşça kal.Efendi Baban.
------------------K… G….. 24/02/2014 Bir hikaye bir çok yorum

Efendi Babacığım, dosyayı ilişikte yolluyorum selam ile....
Kızınız K…. G…..
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--------(1)
Yukarıdaki cevap gerçekten hiçbir şey
ayırmaksızın bütün “ef’âl âlemi içinde” her yönden
geçerli midir?
Bu soruya bizzat yaşadığım bir hâli anlatarak cevap
vermek istiyorum. Bir gün pazara çıkmak zorunda kaldım
çünkü aslında çok yorgundum ve pazar cümbüşünden de pek
hoşlanan birisi değilim.
O kadar yorgundum ki bazen ben bedenen çok
yorgunken ruhum sanki daha kolay açığa çıkıyor.
Neyse pazar yerinin bütün o kalabalığı, o teyzeler
amcalar, sebzeler meyveler, renkler, sesler biranda hepsi
sâkinledi; çok garip bir andı.
Ve ben bu hal ile öylece tam yolun ortasında kalakaldım.
İçimde tarifsiz bir sevgiden başka bir şey kalmadı. Öyle bir
hal idi ki bu; içimden, derinden herbirinin boynuna atlamak
öpmek ve kendime alıp içime çekercesine sarılmak geliyordu.
Çok şiddetli bir hal idi ve o anda çirkin olarak benim gözüme
gözüken hiç bir şey yoktu, gözüken şeylerin hepsi çok
güzeldi.
Bu hal bir süre sürdü, ondan sonra şükür ki normale
döndüm, yoksa gerçekten gidip birilerine sarılabilirdim belki.
O anda nereden bakıyordum acaba diye düşününce;
Benden ben bakıyordu yine bana herhalde, yoksa nasıl
bu kadar sevsin…
Kısaca bu hal bürün ef’al alemi içinde sadece o anda
benim hallendiğim bu hal ile geçerlidir, seyrettiğim ve benden
farklı olanlar için bu geçerli değildir çünkü onlar her an ef’al
aleminin farkı içerisinde ancak faaliyet sahası bulmaktadırlar.
(2) Zelzele, toprak kayması, fırtına, yağmur,
yıldırım çarpması, yangın, açlık, savaşlar, ırk
ayrımcılığı, yoksulluk v.b. bütün bunlar,
“merkezindemi” dir?
Kahhar, celaldir; cemalin çıkması celale bağlıdır ki,
cemal celalin kemalidir. Merkez ise ulaşılması en zor olan
yerdir ve zorlanması için gerekli olan herşey merkezde
toplanır, celalin kemali ile veya cemalin kemali ile Kahhar'a
ulaşılamaz sadece celalin celali lazımdır ona ulaşmaya.
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“Zül celali vel ikram” oluşundan celali bulan daha sonra
ikramını istiyor o da veriyor ikram sahibidir çünkü. "Celalin
celali" iser bu sorunun merkezi olmalı diye düşünüyorum,
yani diğerleri merkez değil, yani bunlar merkezinde değil,
daha ötesini anlatmak zor çünkü celalin celalini idrak edip
yaşamak gerekiyor.
(3) Gene, Yukarıdaki cevap gerçekten hiçbir şey
ayırmaksızın bütün “enfüsi beden âlemi içinde” de her
yönden geçerlimi’dir?
Bu soruya şu yaşadığım hal cevap olur zannediyorum:
Boşlukta salınıyor gibiyim ama heryeri kaplamışım, iç
alemimde merkezim yok ama o alemin de merkezinin ta
kendisiyim. Tarifi çok zor bir hal ile içim dışıma doğru
döndürülüyor. Merkez dediğim içim zahirim imiş dışım ise
batın imiş ve aslında bu hep böyleymiş. Zahrin hakkını veren
batın, batının hakkını veren zahir merkezmiş.
Rumuzdan ibaret sandığım şeyler apaçık hakikatin
kendisiymiş. Mecaz yokmuş yani zahir ve batın gerçekten de
birmi çünkü batınım zahir olduğunda görüyorum ki içim
sandığım aslında bu alem diye seyredip durduğum imiş.
Kendi içimde veya içim sandığımda artık ne diyeceğimi
şaşırdım, her söz merkezden gelip merkeze gidiyor ve ben
bende dolanıp duruyormuşum, merkezden merkeze ve
dışarısı sandığım her varlık ya’nî görünen görünmeyen her
varlık benim vücudumun bir yansımasıymış, merkezden
merkeze; yansıma da denemez apaçık oymuş işte, herbirine
hakkı verilmiş merkez.
(4) Karşımıza çıkan her türlü eksi ve artı diye ifade
edilen hadiselerin hepsi için onlarda merkezinde’dir
diyebilirmiyiz?
(6) Merkez ne demektir.
(7) “merkezinde bırakırdım!” sözü sizce hangi
mertebenin sözü olabilir.
Merkez, eğer maddi yönün dışında olarak mana olarak
birşeyin hakkını vermektir diye düşünürsek, bu sorulara şöyle
cevap vermeye çalışayım.
Karşımıza çıkan her türlü eksi ve artı diye ifade edilen
hadiselerin hepsi için onların da mana olarak hakkı verilmiş
midir? diyebiliriz…
Ve hakkı verilmiştir dediğimiz zaman bu hakkı veren
kimdir?
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Ve hakkı verilmemiştir dediğimiz zaman hakkını
veremeyen kimdir?
Ayan-ı sabite içindeki istidadlarıyla Hakk'tan açığa
çıkmayı talep ediyorlar ve ilim bağlantısıyla Hakk'a
bağlanıyorlar. Daha sonra bütün alemleri geçtikten sonra
geldikleri bu alemde tekliflerle karşılaşıyorlar ki emr-i teklifi
deniliyor, bir de geldikleri bu alemde sabit olan
değiştiremeyecekleri bir şeylerle karşılaşıyorlar ki, erkek veya
kadın olarak doğmak, Türkiyede doğmak gibi, işte bunlar da
iradi haller yani bunlara da emr-i iradi deniliyor.
Şimdi ben bunu kendimden düşünerek devam etmek
istiyorum; sessiz, sözsüz, hareketsiz, hiç bir faaliyetimin
olmadığı bir haldeyim ve ismim Nefise, tıpkı her mertebedeki
zatın isminin uluhiyyet zatı yani Allah oluşu gibi. Benimde bu
gark olma yani kendimde ama hiçbir hareketimin olmama
halindeki ismin de Nefise, harekete geçme halindeki ismim de
Nefise, o fiili yapan da Nefise.
Şimdi şöyle diyorum ben bu halde iken midemden bir
istek duydum ve bana dedi “açım!” Hemen ilmim ona
bağlandı, bu hal yine benden bana oldu. Ancak açlığım her
zaman benim zatımdan sonradır ve her halükarda her zaman
önce zatım vardır, hükmi olarak bu böyledir, ayni olarak ise
yani acıkmanın ortaya çıkmasıyla bu istek ilmime bağlandı ve
zatıma katılmış oldu, ayrı da değildi.
Sonra ben buna irademi bağladım ama önce latif olarak
bağladım yani dedim ki kendime;
“Evet, acıktım” sonra yine dedim ki
“Bu böyle olmaz, tamam ben acıktığımı kabul ettim ama
hala açım.”
İşte bütün bunlar benim vahdet ve vahidiyyet
mertebemde olup bitti yani benim düşüncemdeki birliğimde.
Ve bunlar bu mertebemede orada durdukları sürece açlık
açlıktır, tokluk tokluktur
Bu örneğin beşeri ihtiyac oluşu yönünü bir kenara alıp,
bu hali düşünmeden ölümsüz ve zatımız ile bunlara ihtiyaçsız
olduğumuzu düşünerek devam edersek.
Onların orada durmasıyla o mertebedeki haklarını zaten
ben kendi tekliğim açısından kendime hakkımı her zaman
vermiş oluyorum. Eğer açlığa ve tokluğa hakkını vermek
istiyorsam onları ayrı birer varlık kabul etmem gerekiyor
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yoksa ben zaten kendi varlığımdaki haklarını veriyorum,
kendimden kendime.
İşte onlara kendimden ayrı bir varlık vermem için onları
bir alt mertebeye indirmem gerekiyor ki o da uluhiyet
mertebesidir ve burası çok önemlidir: Yani uluhiyet onların
ayrı birer varlıklar olması değildir uluhiyet onların yine bende
olarak alt mertebeye inmesidir ve onlar asla benden
ayrılmadan benden ayrı olmaktadırlar.
Ve benim uluhiyetimle yani onlar alt mertebeye inince
ben ilah oluyorum ve onlar benim kullarım oluyorlar.
Bu durumda açlık bana diyor ki beni doyur ve tokluk
bana diyor ki bana bir aç getir hakkımı ver, onu doyurayım.
Ben ne yapıyorum derin bir nefes alıyorum ki bu nefes-i
rahmani yani bu nefes aklımdır. Aklıma diyorum ki “evet
verelim haklarını.”
Akıl benden bu nefesi alınca harekete geçiyor ve bütün
vücud alemine yayılıyor, ceplerimi kurcalıyor, kaç param var
diye, sonra yemeklerin fiyatlarına bakıyor, cinslerine bakıyor
ve o açlığa en uygun tokluğu buluyor…
Sonuçta nefes-i rahmani akıl ile böylece mülk alemine
iniyor ve açlığın parası tokluğun yemeği oluyor. Sonra sıra
geliyor bunları fiiliiyata geçirmeye, fiiliyata geçirirken önce
misal alemine uğruyor, şöyle ki;
Gördüğüm yemeklerden alacağım hazzı önce hayal
ediyorum ve bazen suretlendiriyorum, burası biraz karışık bir
alem yani burada hayal nereden aklımda ne kaldıysa o anki
açlığım hangi boyuttaysa, zaman sabah ise, akşam ise veya
genel halime göre üzgünsem, neşeliysem gibi bu tavrıların
hepsine yer olan bir alemdir bu alem.
Eğer sabah vaktinde kebabçıya gidip acılı bir kebab
yersem mideme ve onun beni sürüklediği açlığa ve tokluğa
hakkını vermemiş olurum ve eksi olur, daha sonra midem
daha da bozulur. Ama en güzeli peynir, ekmek, çaydır
dersem ve vakit de henüz imsak olmamışsa ve onları
yedikten sonra da, “karnım doydu vakitte uygun bari ben
bugün oruç tutayım bu açlık benim uluhiyete ulaşmama
vesile olsun dersen” kemaliyle o açlığın hakkını vermiş
olursun.
Sonuç olarak açlık ile tokluk senin şehadet alemi olan
lokantada yediğin yemekle birbirlerine haklarını vermiş
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olurlar böylece muallak kaza olan açlık yine bir başka muallak
kaza olan tokluk ile giderilmiş olur.
Eğer haklarını vermezsem merkez dediğimiz haklarını
alamamış ve merkezden şehadet mertebesi itibarıyla
uzaklaşmış olurlar.
Misal ve mülk ve rahmaniyetini de gereksiz yere meşgul
ederek onların da hakkını verememiş olurlar. Ama ben
uluhiyyetimden onları açlık ve tokluk olarak değil bizzat ben
yani kendim olarak bulundurduğum için uluhiyyetimden
itibaren üstteki mertebelere hiç bir etkisi olmaz ve
merkezden dışarı çıkmış olmazlar.

------------------Te… Ba….

27/02/2014 Bir hikaye bir çok yorum

Hayırlı günler K… G…. kızım. Hamdolsun iyi sayılırız
inşeallah sizlerde hepiniz iyisinizdir. Seninde dosyanı indirdim
okudum o da oldukça güzel olmuş yerine aktaracağım,
ellerine diline sağlık, hayatın her mertebede ki dengelerini
koruyarak hayatını devam ettirmeye çalış, hiç bir şeyin
üstüne çok fazla düşme zaten o şey kendi seyri içinde yerini
bulacaktır. Cenâb-ı Hakk daha nice idrakler nasib etsin
inşeallah. S… B… ye sana büyüklere küçüklere herkese
selâmlar, Nüket Annenin de selâmları vardır, hoşça kal efendi
Baban.
------------------K… G… 14/03/2014 Es-SELAM
Efendi Babam, inşallah sağlık ve afiyettesinizdir...Nüket
Annem ve sizin ellerinizden öperim..gelişinizi sabırsızlıkla
bekleyen bizim gibi başkaları da var.. Ailecek de
görüştüğümüz bir çift, eşimle daha önceki hayatımızdan da
tanıdığımız bir eski gençlik arkadaşımız ve Me… meşrep olup
size büyük muhabbet besleyen bir başka arkadaş...ve birkaç
değişik meşrepte başkaları daha yolunuzu gözlüyor..bunlar
nasıl oldu da böyle toplandı anlamış değilim ama siz görüp
aralarından seçersiniz eğer kabul ederseniz..
Efendi Babacığım..biz özel davet etmiş değiliz..bir şekilde
bizi buldular..hayırlısı olsun. Ailecek görüştüğümüz çiftin
bayan olanı sizi dün zuhuratta gördü ve heyecanla size
bildirmem için çok ısrar etti..Herhalde o sizin gelişinizi bile
zor bekleyecek gibi görünüyor..uygun görürseniz belki onlarla
Kavacık sohbetine geliriz elinizi öperler.. Bu bayanın
zuhuratını aşağıda iletiyorum.
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1) İsmi Sa… Em….. zuhuratı :
''Terzi babayı uzaktan bir binaya doğru gelirken gördüm .
Bina fabrika binası gibiydi. Sonra içeri girdi, bende onun
peşinden girdim. merdivenleri çıkmaya başladı bende takip
ediyorum , yukarı doğru bir baktım merdivenin sonu
görünmüyor . Sonra uyandım''
Bu bayan ben yaşlarda ve eğer uygun bulursanız size
bağlanmak istiyor, sohbetlerinizi dinliyor ve sizden haber
bekliyor..gerekirse kavacığa gelebilir.
2) Annem Z…. F… iki senedir dersleri yapıyor..nefsi
emmarede..en son gördüğü zuhurat :
''Karanlık pis bir ortam..birçok hamam böceği ve kırkayak
öldürüyorum ''
Annem de son zamanlarda 'asr suresi' ile bir yakınlık
kurmuş..devamlı onu duyup o sureyi tekrar ederken
buluyormuş kendini ve ağlarken..
3) Efendi Babacığım elçilik görevim bu kadar..şimdi kendi
zuhuratlarıma geçiyorum :
a) sizinle ulu bir ağacın altında oturmuşuz...bana
anlatıyorsunuz..'' Sen şimdi bu anlattıklarımdan ölümü
düşünürsün, düşünme '' diyorsunuz ve ekliyorsunuz: ''
Gördüğün herşey sana HÜD HÜD kuşu, asıl bunu düşün ''
b) S…. B…. bana diyor ki :''Bize Fatma Ana'nın eli ve
hadis bilgisi verildi.'
c) Arabada hızla gidiyorum, camlar açık ve içeri rüzgar
dolmuş . Çok güzel bir müzik dinliyorum..Ben böyle arabada
keyifle giderken bir başka ben toprak gibi heryere yayılmış ,
kaplamış ve ben o bene '' müziği duyuyor musun?'' diyorum..
O ben bana cevap veriyor: '' Gittiğin heryer benim..nasıl
duymam..
Çok garipti..her iki ben olarak da zuhuratta olayı
seyrettim.
d) annem ve babam ayrı koltuklarda
oturuyorlar..bulundukları oda o kadar temiz ve pırıl pırıl ki..ve
çok sıcak yumuşacık bir şekilde döşenmiş..çok ama çok pak
ve ferah bir oda.
Gruptaki paylaşımlar için çalışırken Nusret Dede ve Hazmi
Dede ile yoğunlaştım ve daha önce olmayan bir yakınlık
oldu..şimdi hem sizi hem onları tıpkı bir hilalin kolları gibi
bana sarılır ve kuşatırken iç içe geçmiş yaylar gibi ifadesi zor
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bir bütünlük halinde hissediyorum..bu müthiş bir güven
duygusu oluşturuyor..şükründen acizim bu duygunun...
İkisinin de şimdi bende çok özel bir manası var ve devamlı
akıyor.
Selam ve Muhabbet ile
Kızınız K… G….
------------------Te… Ba… 17/03/2014
Hayırlı günler K… G… kızım hamdolsun iyi sayılırız,
inşeallah sizlerde iyisinizdir. Arkadaşlarının hakkında halleri
hayırlı olsun öyle bir kaç arkadaşın olursa iyi olur. Cenâb-ı
Hakk onlarında yardımcıları olsun.
Sa…. arkadaşının zuhuratı güzel hakkında hayır olur
inşeallah. Kavacığa gelmek isterseniz onlarlada gelebilirsiniz.
İnşeallah nisan sonuna doğruda bir mani olmazsa size
gelmeyi düşünüyoruz. Cenâb-ı Hakk hayırlısını nasib eder
inşeallah.
Annenin halleride güzel. Ona da ikinci dersi "levvame"
tarif et onuda dersine ilâve etsin (ya Allah)'ı (500) ilâve etsin,
hakkında hayırlar olur inşeallah.
Senin zuhuratlarında güzel seyrini gösteriyor ancak
kendini tamamen kaptırma normal hayatına gerektiği gibi
devam et o yaşadıklarında senin için özelinde değişik bir
yaşam seyrı olarak tecrübe mahiyetinde bulunsunlar.
Cenâb-ı Hakk Dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar
nasib etsin. S… B…'e, sana büyüklerine çocuklarına
arkadaşlarına herkese selâmlar Nüket anneninde selâmları
vardır. Hoşça kal Efendi Baban.
------------------K… G…. 19/03/2014

Efendi Babacığım, sağlık ve afiyettesinizdir inşallah.. daha
yeni yazmış olmama rağmen tekrar yazma gereği oldu.
İstanbul'dan A,,, A…. Ç… isimli bayan size ulaşmak için bizimle
iletişime geçti. Önce terzi baba grubundan yazıyla derdini
bildirdi sonra da telefonla benimle görüştü..Telefonumu
normalde kimseye vermem ama bayandaki samimi arayış hissi
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telefonla aramasına izin vermeme sebep oldu..telefonda
konuşurken de devamlı olarak ağladı. 45-50 yaşlarında..modern
bir hayattan geliyor ve tahsilli bir bayana benziyor.Daha önce
kimseye intisap etmemiş sizin kitaplarınızı okuyor sohbetleri
dinliyor ve samimi bir arayışta gibi .Siz uygun görürseniz
önümüzdeki Kavacık sohbetine gelip tanışmak istiyor..Ben fazla
yorum yapmadan dinledim size ileteceğimi ve ona geri
döneceğimi söyledim. Ta…. Bey durumu hemen size
bildirmemin uygun olacağını söyledi o yüzden bekletmeden
yazıyorum.
Babacığım, bir de dün gece zuhuratta kendimi balkondan
aşağı attım..yere çok fena çakıldım..başka bir zuhuratta ise
elimde bir yün yumağı var ..ipi çekiyorum kopuyor sonra düğüm
yapıyorum...Bir ses , içimden gelen bir ses ismimi
çağırıyor..titriyorum ve ''Buyur Allah'ım '' diyorum..zuhuratlar
kısa kısa ve çok o yüzden sizi meşgul etmemek için yazmıyorum.
Nüket Anneme de sevgi ve selam..
Kızınız K… G….
------------------Te… Ba…. 21/03/2014

Hayırlı günler K… G… kızım. Hamdolsun iyi sayılırız inşeallah
sizlerde iyisinizdir. Bu bahsettiğin bayan Daha evvelce sizinle
kavacığa sohbete gelmek isteyen bayanmı, yoksa buda
başkamı? onu anlayamadım, bildiğin gibi yeni kimseleri eğitime
almak oldukça zor oluyor bu eğitim çok uzun süreli zamana
ihtiyaç olduğundan bizimde o kadar vaktimiz olmadığından pek
yeni bir eğitime başlayamıyoruz. Ayrıca sizde kavacığa gelmeyi
düşünüyormusunuz.
Zuhuratların güzel üzülecek bir şey yok balkondan düşmek
güzel kendin yukarıda nefsin aşağı düşmüştür. Kopan ipler
eskiden kalan bilgilerindir aslı olmadığından kopuk kopukturlar.
İçinden çağıran ses dış K… G…. seslenmektedir. hepsi güzel
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yolunda Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder inşeallah. S…
B… sana çocuklara herkese selâmlar hoşça kal Efendi Baban.
------------------K… G…. 27/03/2014
Efendi Babacığım, yeni adresiniz hayırlı olsun. İnşallah
kısmetse Kavacığa arkadaşlarla geleceğiz. Diğer arkadaş
'Ay….' da sizi zuhuratta görmüş.. Arkadaşlardan her ikisi de
sizi zuhuratta gördüler ve hemen arkasından da başka
zuhuratlarda hayvan öldürdüler. Sizinle tanışmak ve
elinizi öpmek istiyorlar.
Bizde olan kitapları bildirmemi istemiştiniz, eksik olanları
temin edebilmek için...
Bizde olanlar şunlar :
Tasavvuf Serisi 10 / 11/ 12 / 13/ 15 /16/ 19 /21 /22 /24/
35 /41 /49 /59
Gönülden esintiler 2 / 5
bir adet de İrfan Mektebi
Sizde olanları bildirirseniz eksikleri tamamlarız
demiştiniz..Kavacığa gelmeden önce bildireyim istedim.
Şimdiden çok teşekkür ederiz..
Efendi Babam,
Zuhuratlar oldukça değişti..Efendimizi(sav) komutan
kıyafetleriyle gördüğümden beri devamlı
savaşıyorum..birilerini öldürüyorum, ölüyorum...savaş
filmlerine döndü zuhuratlar.
Gündüzler ise daima sizin mananızda tam bir güven
hissiyle geçiyor..Bunun şükründen acizim.
En son gördüğüm zuhuratta resmi bir yerdeyiz ve bize ''
Evrakları tamamlayın ve Özden Öz'e teslim edin çünkü özel
çocuklarla yalnız o ilgilenir '' deniyor..
Aslında bütün hayatım bir zuhurata döndü...bunun da
şükründen acizim.
Bizde sadece iki gün kalabileceğinizi öğrendim..inşallah
daha uzatmanız mümkün olur...Burada gelişinizi hasretle
bekleyen bizden başka kişiler de var artık.
Nüket Annemin ve sizin ellerinizden öperim..S… B… ve
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çocukların da çok selamları vardır.
Kızınız K… G….
------------------Te…. Ba…. 28/03/2014
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. İnşeallah kavacık'ta
görüşürüz, yeni kardeşlerde gelsinler onlarla da tanışmış
oluruz. Zuhuratında gördüğün kimselerin zuhuratını daha
açık yazarsan iyi olur, ayrıca hangi derste olduğunu da
bildirirsen o da iyi olur. kitaplara bakacağım mevcutlardan
sizde eksik olanları kavacığa getirirz inşeallah. Özden Özün
ma'nâsı zaten açıktır. Selâmlar nüket Annenin de selâmları
vardır. S… B… e selâmlar geçmiş olsun Cenâb-ı Hakk şifalar
versin inşeallah. Hoşça kal Efendi baban.
NOT= bir şey sorayım, mail-nin yanındaki resmin neyi
ifade ettiğini anlayamadım bir şeye benzetemedim bir anlamı
varsa müsait olduğun bir zamanda bildirirsin ancak çok
mühim değil.
------------------S… B…. 1 Nisan 2014
Sevgili efendibabacım,
Nüket annem de siz de iyisinizdir inşeAllah. Çok özledik,
Nisan sonunu iple çekiyoruz. Geçen gelişinizde sizleri
gezdirmek nasip olmamıştı. İnşeAllah bu sefer Emirsultan’dan
başlayarak ufak bir Bu…. gezisi nasip olur.
Efendibabacım, aşağıda farklı aylarda gördüğüm kısa
zuhuratlar var. Kısa kısa oldukları için biraz biriksin diye
bekletmiştim. Bunların dışında, göndermekte şüphe ettiğim
(Zihinsel olabilir şüphesi ile) daha sonra da detayları
kaybolan bazı zuhuratlar var. (Bir kişiyi tabancayla başından
vurup öldürüyorum örneğin) Bu tip olanları buraya almadım.
Her zuhuratı size gönderip değerli vaktinizi almak
istemiyorum. Kendimce zihnin etkisi olabileceğini
düşündüklerimi elemeye çalışıyorum. Sonra belki de doğru
yapmıyorum diye düşündüm. Bana önemsiz gelen bir şey
belki de önemlidir. Bu konuda nasıl davranmam uygun olur
sizce?
Gördüğüm zuhuratlar aşağıdaki gibidir:
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Bir evin içindeyim. Ev pek tanıdık değil ama kendi
evimmiş. Evin içinde güçlü ve büyük bir boğa benim
peşimde… O kovalıyor ben kaçıyorum. Gerçi ondan
korktuğum söylenemez, tuhaf bir kendine güven içindeyim.
Evin içindeki kolonları kullanarak onunla köşe kapmaca
oynuyoruz. Beni yakalayamıyor. (Bu zuhurat kurban
bayramında görüldü)
Diğer zuhuratta yine evde, yatak odasında, yatağın
başındayım. Yatak yapılı ve temiz. Sonra neden bilmiyorum,
yatağın üzerine idrarımı yapmaya başlıyorum. Nilgün gelip
şaşkınlıkla bunu neden yaptığımı soruyor. Bu olaydan hiç
hoşlanmıyor doğal olarak. Ama ben bunun son derece normal
ve gerekli olduğu hissindeyim.
Bir başka zuhuratta, oldukça büyük bir ahırdayız. Bir
çiftliğin ahırı olabilir. Kayınvalidemle orada dolaşıyoruz. Bir
sürü inek, koyun vs. O, orada yaşıyormuş, hayvanların
içinde… Ona” Burada yaşanır mı, koku dayanılır gibi değil,
burada nasıl yaşıyorsunuz” diyorum.
Bir de şu an detaylarını unuttuğum bir hafta içinde iki üç
farklı şekillerde gördüğüm bir zuhurat var. Hepsinin ortak
noktası babamın ölümü. Üç ayrı zuhuratta üç kere ölüyor.
Çok üzülüyorum.
Efendibabacım, Kavacık’a birlikte geleceğimiz üç
arkadaşımızdan K… G… de size bahsetmişti. Onlardan bir
tanesi olan Ay… kardeşimizin Cuma günü gördüğü bir
zuhuratı da burada size aktarmak istiyorum:
Elinde kürek toprağı kazarken, bir çiçeğe rastlıyor.
Çiçeğin kökleri toprağın kesitinden(Toprak açıldığı için)
görünür hale geliyor. Bir süre köklere ve çiçeğe bakıyor.
Derken kökte bir hareket fark ediyor. Daha dikkatli
baktığında köklere yapışmış kurbağa ile kertenkele karışımı
bir hayvan görüyor. Bu hayvanın çiçeğe zarar verdiği ve onu
öldürmesi gerektiği hissi içinde uyanıyor. Küreyi kaldırıp
hayvanın üzerine indiriyor ve hayvan oracıkta ölüyor. Kök
azad oluyor.
Efendibabacım, hem sizin hem Nüket annemin ellerinden
öpüyor, Nüket annemin ayrıca doğum gününü buradan
kutluyorum. Allah her ikinize de hayırlı ve bereketli bir ömür
ihsan etsin inşeAllah:) Allah’ın izniyle Kavacık’da görüşmek
üzere sağlıcakla kalın.
Oğlunuz S…. B….
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------------------Te…. Ba….

03 Nisan 2014

Hayırlı günler S… B…. oğlum Hamdolsun iyi sayılırız.
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Zuhurat konusuna gelince ne
görürsen onları ildir çünkü yahmin edilmeyen zuhuratların
başka ma'nâları vardır bildirmediğin bir zuhuratın belki
derslerinle ilgili olabilir. O yüzden ne görüesen her ay topla
birlikte gönder değerlendirmelerini yapmaya çalışırız. Şimdi
sen o yukarıda bahsettiğin öldürme zuhuratını bir daha
düşünerek tekrar yazarak gönder ve hangi derte olduğunu da
bildir. Ben herkesin dersini hatırımda tutamıyorum çünkü
zaten değişken olduklarından da aklımda kalmıyor.
Zuhuratların güzel Yatak üstüne yaptığın iş değer
yargılarının bazılarının değiştiğini gösteriyor. Babanın ölümü
Zahirde Baba anlayışının değiştiğini gösteriyor. Diğerleri de
güzel yolunda.
Arkadaşının zuhuratı güzel bu yolda kabiliyyetinin
olduğunu gösteriyor.
Geldiğimiz zaman inşeallah vaktimiz olursa gezeriz. Sana
K… G… kızımıza evlâtlara, arkadaşlarına ve büyük küçük
herkese selâmlar hoşça kal Efendi baban.
------------------K…. G….. 10 Nisan 2014
Efendi Babam, Kavacıktan geldiğimizden beri Nusret
Baba'nın kelimeleri kulaklarımda sanki onun sesi ve ruhuyla
Birlikte tekrarlanıp duruyor... manası beni sardı ve Diyor ki
bana :
''İki cihânın, üç buudun ve mevâlidin, dört unsurun, beş
duygunun, altı cihetin, yedi denizin ve yedi göğün özü,
meyvesi, kokusu, eşrefi, gülü, bülbülü, efendisi ve sâhib-i
cemâli insandır. O aşk âleminde kemâle eren insandır. O'nu
bulursan sev! Budalaca değil, çılgınca sev! Sevilmeye lâyık
olan ancak odur. Onda RAB'bın gizli hazînesi vardır. Zâtî
tecellîsi vardır. O sana zâtı ile tecellî eder. Sen de ona mi'rac
yolu ile var. ''
İnşallah Babacığım bundan böyle siz nereye biz oraya
olsun...yeniden kavacık vadisine gelmek nasip olsun.
Kavacık öncesi ZUhuratlar :

108

1- MU HA BB E T kelimesi arapça olarak hem yazılıyor
hem okunuyor...teker teker her hecenin harfin manalarının
akışını izliyorum, izlemiyorum adeta içiyorum.
2.Arkadaşım 'ALEV' kocası 'METİN'in başka eve taşındığını
anlatıyor. ben de kucağımda bir bebek taşıyorum..onu öpüp
kokluyorum
3. Bir kutuyu 'ÖZ'ümün eline veriyorum ve ' neyim var
neyim yok hepsi burada...al bunları ' diyorum. O da alıyor.
4.Annem arıyor '' Baban 07 : 40'ta öldü'' diyor. Çok
ağlıyorum
5. Elime bir ferman veriliyor. Üzerinde 'MUSA' kelimesi ve
onun yüzlerce anlamı yazılı. Hepsini okuyorum. En son olarak
' yeniden bakış, yeniden yorumlama ' anlamı aklımda
kalıyor.
6. Bana ' TAVAFEN TEVFİK' oldun sen deniliyor.
7.Özüm Babam bana yaşgünü partisi düzenlemiş..12- 13
yaşlarında bir kız çocuğuyum. Çok mutluyum

KAVACIK SONRASI ZUHURATLAR :

1. Sonsuz bir çiçek tarlası, renk renk çiçekler, kokular baş
döndürüyor. Sizinle yüksek bir yerden çiçek tarlasına
bakıyoruz. Gözlerinizden şimşekler çakıyor ve sanki
gözünüzden çıkan ışınlarla tarlayı tarıyorsunuz. Ben size ''
Böyle çürüyüp gitmelerine üzülüyorum' diyorum. Bir süre
daha çiçekleri rüzgarı kokuları hissederek ayakta duruyoruz.
Sonra ben size ' hangilerini kurtaracağız peki ? '' diye
soruyorum.. ( Sanırım üzerinizde ihram veya ona benzer bir
şey vardı)
2.Birini daha öldürmüşüz..Sürükleyerek onu meydana
taşıyoruz. Kadavra parçalar gibi ağzını bıçakla baştan başa
kesiyoruz. Hemen yanında yerde genç bir çocuk yerde
yatıyor. Çok uykulu.. Onu zorla tutup mekandan
çıkartıyorum.. ' Ya canlanırsa senin için çok tehlikeli
olur..uzak dur ' diyorum. O ise uykulu.bir halde .'canlanmaz,
baksana tamamen ölü..kestiniz biçtiniz işte '' diyor. Genci
oradan uzaklaştırıyoruz.
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3. Kıyafetlerle dolu bir dükkandayım..Giysilerin hepsi
beyaz..yeni çok güzel kıyafetlerim oluyor..hep beyaz.
4. Gelin olmuşum. Yeni evime giriyorum ve orada
değişiklikler yapıyorum. Ayakkabılık arka odadaymış.Onu
hemen girişe alalım gelenler ayakkabılarını çıkartıp girsinler
diyorum. O sırada annemin sesi ' Daha çok yeni gelin oldun.
Evinde misafir mi ağırlayacaksın ? '' diye soruyor. Ben de
isteyen buyursun gelsin diyorum. Kapı çalınıyor. Misafirdir
diye kapıya gidiyorum ama dışardan bir güç kapıyı zorlamaya
başlıyor. Ben de içerden açmasın diye itiyorum tüm gücümle.
Ama kapıyı söküyor ben de korkup evin diğer kapısından
hızla kaçıyorum.
Efendi babacığım, hepsini yaz dediğiniz için yazdım yoksa
değerli vaktinizi almamak için aralarından elerdim.. Bizimle
Kavacık Vadisine gelen üç arkadaş da derslerine başladılar.
İkisi zaten zuhurat görerek gelmişti..Üçüncüsü de (
GÖKHAN) döner dönmez Zuhuratta sizi görmüş..' Bu gülü
ancak bu bülbül irşad eder, ancak onunla açar '
diyormuşsunuz ona. 'SEVGİ' isminde bir arkadaşım daha
sizin yolunuzu gözlüyor. kendisi eczacı ve sonradan hidayete
nail olmuş.. İstidadı olup olmadığına gelince eğer dilerseniz
bakarsınız.
Zamanı katlayarak gelişinizi beklemeye
çalışıyoruz..İnşallah az kaldı. Nüket Annemin ve sizin
ellerinizden hasretle öperiz. S…. B…., çocukların, annem ve
babamın da selam ve sevgileri var.
Mutmain Kızınız K…. G….
------------------Te….. Ba….. 11 Nisan 2014
Hayırlı akşamlar K… G… kızım. Mesneviyi şerifte
belirtildiği gibi, Onların irşadları ehline devam eder, Ancak
nice şöhretli ahli zahir ulâmasından geriye bir şey
kalmamıştır.
Yazıların güzel zuhuratların da güzel yaşadığın halleri
belirtiyor. Sen gene gördüklerinin hepsini yazarsın çünkü
hangilerinin gerekli olduğunu bilmezsin sence gereksiz olan
bir şey aslında gerekli olabilir. Cenâb-ı Hakk daha nicelerini
nasip eder İnşeallah.
Gelince diğer arkadaşların ile de görüşürüz. Günler birer
birer sür'atle geçiyor. daha nice günler geçer gider. Yeter ki
Cenâb-ı Hakk sağlık sıhhat versin. S… B… ye sana arkadaşla-
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rına küçüklere büyüklere herkese selâmlar Nüket Annenin de
selâmları vardır hoşça kal Efendi Babanız.
NOT= Size gelince, kavacık'tan sonraki zuhuratlarının (1)
cisini bana hatırlatırsın.
------------------S…. B…

23 Nisan 2014

Sevgili efendi babacım,
Nüket annem de siz de iyisinizdir inşeAllah. Sağlığınıza
duacıyız. Buluşmak için gün sayıyoruz.
Söylediğiniz gibi, bundan böyle zuhuratlarımı
ayırmaksızın göndermeye gayret edeceğim. O günden beri
gördüğüm zuhuratlar aşağıdaki gibidir:
K… G…, ben ve bir hanım sırtımızda küçük yol
çantalarımız yürüyoruz. Yolda bir genç adamla karşılaşmışız.
Adam nefsin terbiyesi vs gibi dini kavramlarla konuşuyor,
ancak bizi materyalist fikirlerin merkezde olduğu bir oluşuma
çekmek istiyor. Onu takip etmemizi istiyor. Onun bu süslü
laflarının arkasında kuru bir maddecilik olduğunu apaçık
görüyorum. Adamın peşi, sıra giderken, K…G…’e ve diğer
hanıma rahatsızlığımı ifade ediyorum. Bu vesile ile K… G…ile
aramda eskiye dair bir konu açılıyor. K… G… rin daha önce de
nasıl böyle birini takip ettiğini konuşuyoruz. Ona diyorum ki
“K… G…, peki onu takip ederken hiç arkana dönüp baktın
mı ben arkanda mıyım, ne yapıyorum?”
K… G… mahcup oluyor. Bakmış olması gerektiğini
söylüyor. Fakat emin olamıyor. Sonra yine o eski olaydaki
adamı takip ederken trafikte karşıdan karşıya geçme
noktasına geldiğini anlatıyor. Ben tekrar soruyorum:
“Peki o zaman? hiç olmazsa o zaman dönüp baktın mı
arkanda ne durumdayım?”
Yine mahcup hatırlamadığını söylüyor. Bunun üzerine
diyorum ki
“ Boşuna uğraşma ben zaten arkanda yoktum. O gün ben
gelmemiştim. Çünkü ben..” öndeki adamı işaret ederek
“böyle salak adamların peşinden gitmem” diyorum.

Bir diğeri;
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Annem ölmüş… Babam evde yalnız kalmış. Yanına
gidiceğiz. Yanımda olan şimdi kim olduğunu hatırlayamadığım
kişiye diyorum ki “aman konuşmamıza dikkat edelim, onu
incitecek bir söz etmeyelim. Annemin yokluğu onu çok
üzmüştür.”
Bir başkası;
Bir baca gibi bir şey var. Daha aşağı seviyelerden toprak
üstüne doğru yükseliyor. Göz hizasına gelen kısmında bir
kafes,mazgal gibi birşey var. Oradan fare sesleri,
viyaklamaları geliyor. Hatta mazgalı aşındırdığını duyuyorum.
Mazgalı açmamız gerektiği konuşuluyor. Buna itiraz ediliyor.
(Ben mi itiraz ediyorum, yoksa bir başkası mı net değil) İtiraz
sebebi eğer açılırsa farelerin ortalığa yayılacağı endişesi.
Mazgal bu ve benzeri, akla gelen gelmeyen her türlü riske
karşı bir güvence oluşturuyor sanki.
Ama Mehmet adında (gerçek hayatta tevhid ve irfan ehli)
bir arkadaş elinde bir kapak dolusu zehirli makarnayla
geliyor. Bunu bacadan aşağı dökeceğini ve ne var ne yoksa
öleceğini söylüyor. Daha önce de bunun denendiği
konuşuluyor. Bunun üzerine arkadaş bu zehrin farklı
olduğunu, her şeyi temizleyeceğini söylüyor. Ve kapak
açılıyor. Kapağın açılmasıyla iri bir sıçan bir süre sonra
bacanın penceresinde beliriyor. Etrafa bakınıyor. Onun
üzerine doğru yürüyoruz. Ne var ki sıçan beklendiği gibi biz
yaklaşınca delikten içeriye doğru gerisin geri kaçmıyor. Orada
öylece durup bize bakıyor. Çok şaşırıyorum. Arkadaşa
“gördün mü hala orada duruyor hiç kaçmadı” diyorum. “Evet
doğru” diyor.
Ve sonuncusu;
Murat 124 bir arabanın içinde eski usul taş döşeli, dar
yollardan yokuş yukarı ilerliyorum. Etraftaki evler tek katlı, iki
katlı eski usul evler. Mümkün olduğunca süratli gitmeye ve
hız kesmemeye çalışıyorum. Çünkü hız kesersem yokuşta
arabayı tekrar kaldıramayacakmışım gibi bir his var içimde.
Bu şekilde ilerleyerek genele göre biraz daha genişçe,
meydanı andıran bir yere ulaşıp, duruyorum. Arabadan inerek
sokağın kenarında yedi sekiz kişinin taburelerde oturup
sohbet ettiği, çay içtiği bir yere geliyorum. Bu insanlardan biri
benim mürşidimmiş. Önüne gelip onun elini öpüyorum. O da
bana “ cimrilerle mi oturup kalktın?” gibi bir soru soruyor.
Ben bir anda bir cevap veremiyorum. Ağzımdan doğru dürüst
bir söz çıkmıyor. O da “gel içeriye gidelim” diyor. Kalkıyoruz.
İçeriye girerken ayağı seken (Hafif topallık olabilir) biri daha
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bizimle geliyor. O da onun mürşidiymiş. Üçümüz içeriye
giriyoruz. Bana “O öldü biliyor musun?” diyor. Üzülüyorum ve
suçluluk duyuyorum. Bu olay benim davranış biçimimle ilintili
olduğunu hissediyorum. Bir takım tarafımca yapılmış hesaplar
gözümün önüne geliyor. Pişmanlık hissi var.
Nüket annemin ve sizin muhabbetle ellerinizden öper, 27
Nisan akşamı Allah’ın izniyle görüşmeyi dilerim. K… G…
kızınızın da çok selam ve sevgileri var. O da ellerinizden öper.
Selam ve selametle:)
------------------Te…. Ba…. 24 Nisan 2014
Hayırlı geceler, S… B… , Hamdolsun şimdilik iyi sayılırız
İnşeallah sizlerde iyisinizdir, fazla gün kalmadı kısmet olursa
pazar akşamı sizde olacağız.
Zuhuratların güzel yolunda hallerini gösteriyor. Yol halleri
güzeldir. Eskiden kalan bazı hatıralar vardır, Farelerde zaten
kontrol altında mesele yoktur. Cenâb-ı Hakk daha nicelerini
nasip eder İnşeallah. Soracağınız konuları not edin gelince
onlarıda görüşürüz. Zuhurat yazdığın zaman sonuna kısaca
hangi derste olduğunu da yazarsan kontrol etmek mümkün
olur.
K… G… e sana büyüklere küçüklere herkese selâmlar
Nüket Annenizinde selâmları vardır, hoşça kal. Efendi Baban.
------------------K…. G…. 28 Mayıs 2014
Hayırlı Akşamlar Efendi Babam, Bu…. ki arkadaşların
zuhuratlarını tarihleriyle aşağıda aktarıyorum :
--------Sa… Em…. ZuHuratlar :
20.02.2014 Sa…. Em…. Sabah namazını kılıp yattım.
Rüyamda da namaz kılıyorum , etraf sararmış buğday tarlası
ben yüksek bir yerde tarlanın içindeyim. Aşağısı yol ,
namazım bitiyor; sağıma soluma selam veriyorum, 'Âmin
'deyip elimi dua etmek için sema ya kaldırıyorum karşımda
korkunç bir adam beliriyor, hafif etine dolgun , kıvırcık saçlı.
Sonra bana haince bakıp gülümsüyor vegöğsüme tekme
atmaya kalkıyor, bende çığlıkla uyanıyorum
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01.03.2014 Sa… em…. Piknik alanı gibi bir yerde
arkadaşlarım oturuyor , bende yanlarına gidiyorum. Bir
bakıyorum aralarında sevimli görünen bacakları olan bir
YILAN. Ben çok korkuyorum, herkes bana korktuğum için
gülüyor. Sonra ben panikle kaçıp bir masanın üzerine
çıkiyorum. YILAN beni takip ediyor. Masaya kafasını kaldırıp
beni arıyor ve bu arada korkunç siyah bir YILAN a dönüyor .
Insanlarda hala bana korkacak ne var deyip gülüyor. YILAN
sonunda beni görüyor , bende kendimi korumak için masanın
üzerinde kalın bir örtü var onu yılana doğru tutuyorum ve
YILAN örtünün üzerine atılıyor, o arada çığlık atarak
uyanıyorum.
05 .04.2014 Sa… em…. Rüyamda kocaman bir küp
görüyorum. Başında şişman bir adam, sanki küp ü
karıştırıyor. Küp ün içersine eğilip bakıyorum, çizgi film
lerdeki gibi karikatürize edilmiş bir YILAN ben korkarak
çekiliyorum, adam onun artık zararsız olduğunu söylüyor. (
görüntüsü oyuncak gibiydi)
15.04.2014 Sa… em…. Rüyamda benim kullandığım
araçta terzi baba yanımda oturuyordu. Birlikte yolculuk ettik.
20.04.2014. Sa… Em…. Üftade HZ. nin kabrindeyim.
Kabrin yanında üst üste dizilmiş 6, 7 tane kahverengi yastık
görüyorum. Ablamı yerde oturmuş görüyorum , ne yaptığını
soruyorum. Köpeği emzireceğini söylüyor.
Sa… 03.05.2014. Irmaktan çıkarılan odunları büyük bir
tarlaya kurumaları için seriyoruz. Odunlar sanki bataklıktan
çıkmış gibi siyah. Sonra oradan ayrılıyorum, elimde içinde
büyük bir balık olan poşet taşıyorum Götürüp poşeti izbe gibi
görünen göya bizim evimizmiş , oraya fırlatıyorum
Sa….. 12.05.2014. Ormanın içindeyiz. Ağaç bir masada
saygın ve diğer arkadaşlar yemek yiyorlar, ben yemiyorum,
onlara servis yapıp çay demlemeye çalışıyorum. S… B… bana
kırmızı bir nektarin gösteriyor ve bukadar güzel nektarini
nereden bulduğumuzu soruyor. Sonra bunu soyarmısın diyor.
Bende nektarin yerine armut soyup tabağına bırakıyorum.
Bıçak hala elimde. Masanın altında da bir su birikintisi,
kenarında çöreklenmiş bir YILAN elimdeki bıçakla yılanı
yarıyorum. Ormandan çıkıyorum, bir horoz görüyorum ama
horoz sanki insan karekterine bürünmüş , kovalıyorum.
Sonra arabanın yanına geliyorum , başörtümün içine uçan iri
bir böcek giriyor. Saçlarımı karıştırıyor onunla uğraşıyorum.
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14.05.2014. Sa….. Birkaç arkadaşla akşam karanlıkta
yürüyoruz. Yolda vişne ağaçları, vişneler çok iri ve kırmızı
hepimiz yemeye başlıyoruz. Ben birkaçtane vişne
koparıyorum ve kopardığım yerden onlarca arı çıkıyor. Ben
elimi sallayıp vişnelerle arıları yere düşürüyorum. Gö…'ın
ayaklarının dibine düşüyor . Onu ısırmasınlar diye arıları
eziyorum ( ama üzülerek)
24.04.2014. Sa…. Bir yaz gecesi insanlar açık hava
sinemasında film izliyor. Izlenilen yer bir yamacın üzeri meyili
bir arazi, aşağısı deniz kıyısı. Bende oradayım sıkılıyorum film
izlemek istemiyorum, aşağı deniz kıyısına iniyorum. Aşağıda
garip görünümlü , hasır şapkalı bir adam yüzü görünmüyor.
Ben Gö….'a bir şey söylemek için geri dönüyorum, karşıma
2kişi insanla balık arasıyaratık çıkıyor. Arkamdanda hasır
şapkalı adam geliyor ve sıkıştırıyorlar. Yukarıdan gelenler
bana söylenmeye başlıyorlar. "Nefs nefs diyorsun , hadi
bakalım biz senin nefsiniziz ne yapacaksın " diyorlar.
Sesleriçocuk sesi gibi çıkıyor. Bana zarar vereceklerini
düşünüp kendimi korumak için onları doğramaya başlıyorum.
Kesiyorum, kestiğim yerler kıymaya dönüşüyor. Keserkende
ölümcül yerlerini kesmeyeyim , sadece zararsız hale
getireyim diyorum. Hiç kan akmıyor sonra arkama bakıyorum
hasır şapkalı adam gitmiş. Bunlar benim 3 nefsimmiş.
24.04.2014. Sa…. Rüyamda K… G… e daha önce
gördüğüm rüyayı anlatıyorum, sonra lavobaya gidiyorum
Berrak bir su ile nar tanesine benzeyen koyu kırmızı , çok
güzel görünen küçük kalpler kusuyorum . Suyun içinde
yüzüyorlar.
--------Gö… Em…. ZuHUratlar:
04 04.2014 Gö…. Em…. Rüyamda sofrada et yemeği
vardı. Et yemeğinin üzerine değişik bir ot serpilmişti. Bu otun
özelliği çok nadir bulunması ve çok lezzetli olması. Bir adam
geliyor, bana bu otun çıkması için; bir kuşun gelmesi
gerekiyor ve ortam çok güvenli olması gerekli yoksa gelmez
diyor. O arada sakallı bir amca gülümseyerek geliyor( terzi
baba yı yakından görünce onun olduğunu anlıyorum) ve
adam ona da bu kuş senin rüyana gelirse sen çok iyi bir
insansın demektir diyor . Ama bunuda derken onun zaten iyi
olduğunu bilerek söylüyor. Ve rüyana girerse İrşat olursun
diyor.
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28. 04. 2014 Gö…. Em…. ;Eşimle birlikte arkadaşımızın
restoranına gitmişiz ortamda herkes içki içiyor. Bizde
mutfakta arkadaşımıza yardım ediyoruz. Tabaklara makarna
koyuyoruz. Sonra biz oradan ayrılıyoruz. Fakat sokaklarda da
alkolik insanlar her köşede. Alkollü bir gurubun yanından
geçerken bir tanesi Şems diyor. Eşim sa… bir anda
heyecanlanıp ,kim söyledi diye guruba yöneliyor, guruptan
kimse sesini çıkarmıyor. Eşim çok ısrar ediyor. Kim söyledi ne
olur onun hakkında ne biliyorsanız bana söyleyin diyor. Ama
cevap vermiyorlar. Sa….ye yi oradan ayıramıyorum
Söylemiyorlar hadi gidelim diyorum sa…. kendini yerlere
atıyor ne olur söyleyin diye. Bende onu kızarak oradan
uzaklaştırmaya çalışıyorum.
03.05.2014. Gö…. Em… Rüyamda sokak olayları var.
Bende yanımda birisi ile kaçıyorum. Bize polisin heryeri
tuttuğunu sadece mezarlıktan gidebileceğimizi söylüyorlar.
Sonra bizim eve gidip yatağın içine saklanıyoruz. Biri içeri
elinde bir keçi ile geliyor bu poliste olabilir ,eşim Sa… de .
Keçiye bizi bulması için her yeri koklatıyor keçi çok
yetenekliymiş. Beni kokluyor ama emin olamıyor,sanki
konuşmayı biliyormuş "emin değilim" gibi başını sallıyor.
Sonra ben yerimden kalkıyorum bu zararlı hayvanı neden
getirdin diyorum ve onu zarar veremesin diye her yeri taş
olan bir yere bağlıyoruz.
05.05.2014. Gö…. Em….. Hintlilerin festivalinde
dolaşıyorum. Sonra bir hintlinin sırtında yokuş yukarı
çıkıyorum. Kalabalık azalıyor sırtından iniyorum. Yolda bir
teyzenin yanına oturuyorum. Oturduğum yerin yanı uçurum.
Cins bir köpek görüyorum çağırıyorum geliyor. Ezilmesin diye
onu bağlamak istiyorum , elimi ısırmaya çalışıyor ama
ısıramıyor. Sokakta dolaşırken şempanze görüyorum bir
adamın kucağında da 2şempanze görüyorum. Adam
sıkılmasınlar diye 2 taneye baktığını söylüyor. Sonra
Arabistan'dan bir yolcu helikopteri tam önüme düşüyor. Alev
alıyor içinden çarşaflı kadın ve adamlar çıkıyor. Bu bir suikast
diyorlar sonra bana neden geldiğimi soruyorlar. Market
açmak istediğimi ama izin alamadığımı söylüyorum.
06.05.2014. Gö… Em…. .Deniz gibi bir yerde yüzüyorum.
Dalgalar var. Her dalganın üzerinde devasa kırkayaklar.
Onları görünce geri dönüyorum. Aynı rüyanın başka
bölümünde karıncalar görüyorum. Galiba kırkayakları
öldürüyorum.

116

14.05.2014. Gö…. Bir bayan iki tane köpek gezdiriyor.
Cinsini soruyorum. Teriyer diyor ve köpeğin tasmasını
çıkarıyor, o arada sokak köpekleri geliyor tam saldıracaklar,
köpek kanatlanıp karşı tarafa uçuyor . Ben şaşırır izliyorum.
--------Ay… Ça… ZuHUratlar :
Tarih: Terzi Baba nın K… G…-S… B…lar aracılığıyla,
Kavacık daveti olmuş, ancak benim henüz haberim yok.
Rüyamda, bodur bir bitkinin köküne zarar vermeden
toprağı kazıyorum.Kazdığım yönden bakınca,bitkiyi kökünle
beraber bir bütün olarak çok net görüyorum ve dikkatli
bakınca, kök olarak gördüğüm şeyin tamamıyla bir hayvan
tarafından sülük gibi yapışmış,kuşatılmış olduğunu fark
ediyorum. Fark edildiğini anlayan hayvan hafifçe kımıldıyor
ve gizlemiş olduğu başını bana doğru çeviriyor.Korkmuyorum
ama şaşırıyorum ve bir parça iğreniyorum.Bu yaratığın
yaşadığımız bu dünyaya ait olmadığını anlıyorum ve içimden
bir ses onu öldürmem gerektiğini söylüyor.Ben de elimdeki
kürekle kafasına vuruyorum ve onu öldürüyorum. Kökten
ayrılıyor ve bitki rahatlıyor.Hayvan çok iri bir kedi
büyüklüğünde,tavşan,bukalemun karışımı parlak açık fosforlu
yeşil renkteydi.
Etkisi:(Oldukça olumlu)Sabah kendimi rahatlamış ve
huzur bulmuş şekilde uyanmış buldum ve tüm hafta sonu bu
etki devam etti.
2.zuhurat Tarih:02 Mayıs Cuma Rüyamda geniş bir
bahçenin bir kapısından giriyorum. Amacım karşı kapıdan
çıkıp yoluma devam etmek. Bahçe çok geniş, içinde ağaç,
bitki vs.yok. İçinde sadece çoğu uyuyan, bir kısmı yarı
uyanık, olduğu yerde bekleyen iri köpekler var. Bahçenin 4
tarafında çok yüksek olmayan duvarlar var ve üstü açık.Çıkış
kapısı aslında yakın ama köpekleri ezmeden geçmem
imkansız, çünkü yerde köpeklerin yatmadığı yer yok.
Geçmeye çalışırsam kuyruk veya ayaklarına basmam
gerekecek.
Sanki hayali 4 tekerlekli üstü açık bir motosikletin
üzerinde ilerliyorum, ezilecekler ve sonra bana saldıracaklar
diye bir parça korkuyorum. O sırada köpeklerin çobanı (veya
bahçenin bekçisi) uzakta yerinden doğruluyor, bana doğru
biraz yaklaşıyor, yardım etmek veya bir isteğimin olup
olmadığını anlamak için. Ben konuşmadan elimle bir şeye
gerek yok-tamam diyorum ve geldiğim kapıya doğru geri
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dönüyorum. Çünkü o bekçinin o an yapacak bir şeyi yok diye
düşünüyorum. Sonuçta bahçe duvarının yanından dolaşarak
yoluma devam edeceğim, kaybettiğim bir şey yok. Sadece
biraz zaman kaybedeceğim o kadar.
Etkisi:Nötr (Belirgin devam eden bir etkisi olmadı.)
3.zuhurat Tarih:09 Mayıs Cuma 2 arkadaşla beraber
denizdeyim.Deniz çok temiz ve güzel. Bir çapa yardımıyla
denize dalacağım. Suyun altından dibe/kuma yakın yere
kadar çapa yardımıyla değerli bir şeyler çıkarıp bu nesneleri
takas ederek altına dönüştürebiliyorum. (aslında rüyamda
değerli nesne çıkarma, altınla takas etme fiillerini yaptığımı
görmüyorum ama kesin biliyorum.) Çapa yardımıyla denize
dalıyorum,suyun belli bir derinliğinde çapayı bırakıp suyun
üstüne yöneliyorum. Nefes almam gerekebilir diye ama öyle
bir ihtiyacım gerçekte yok.
Çapanın ipini kullanarak kendimi çekerek daha hızlı su
yuzeyine çıkmayı deniyorum. Ama bu beni hızlandırmıyor,
çapanın ipinden kuvvet almayı bırakınca suyun kaldırma
kuvvetiyle daha rahat su yüzeyine yükseliyorum. Çapanın
ipini kullanmanın beni yavaşlatacağını o 2 arkadaş söylemişti
ama ben kendim müşahede etmek istedim ve deneyerek
inandım. O rahatlıkla suyun üstüne yükseliyorum ve
uyanıyorum.
Etkisi: Olumlu (Belirgin devam eden bir etkisi olmadı.)
--------İstanbul'dan ay.. ay… ço… : zuhuratları.
--------Köpek görüyorum
Elimle bir şey vericem sonra dişlerini görüyorum elimi
ısırır diye vermiyorum
Sonrası hep insanlarla mesela ikiz erkek çocuğu gördüm
7-8 yaşlarında
1-evime bir akrabam geliyor kucağıma bir çocuk veriyor
yüzü yaşlı insan gibi sonra ben ona çorba ısıtıyorum. daha
sonra onu uyurken görüyorum ama başka normal küçük bir
çocuk gibi.

2-eski evimizde tuvalete gidiyorum tuvaletin yan
boşluğunda güvercin gibi yada kumru yada yarasa hani
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bazıları konar bazıları uçar tam seçemiyorum böyle
kümelenmişler duruyorlar sonra bir tanesi hani kapının üst
tahtası olurya oraya böyle asılmış duruyor. ilk önce yarasa
zannediyorum sonra bakıyorumki siyahlı kahveli bir köpek
ellerini kapıya kaldırmış bana bakıyor havlıyor.
Sonra ben tuvalete giriyorum. Ama üstü açılmış adamın
biri tadilat yapıyor yukarda bir şeyler alıp getiriyor. ben
oradan çıkıp yan banyoya girip orda yapayım diyorum.sonra
su ile akar gider diyorum düz bir zeminmiş gider yeride var.
duvarlara bakıyorum hani rutubetten pul pul olurya öyleymiş
içinde delikler var bir fındık faresi girip çıkıyor.sonra fırlayıp
karşı duvara uçuyor. İçimdende diyorumki uçan fare ilk defa
görüyorum.
--------Efendi babam, zuhuratlar bu kadar..nüket annemin ve
sizin ellerinizden öperiz. S… B… ve çocukların da çok selamı
var
Kızınız K…. G….
------------------Te…. Ba…. 6 Haz 2014
Hayırlı günler K… G… kızım. Zuhuratlara bakmaya ancak
vaktim oldu senin gönderdiklerini de okudum hepsi çok güzel
çalıştıkları ve hayata bakışlarındaki değişiklikler hemen
anlaşılıyor. Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder
inşeallah.
Biraz erken olmakla birlikte Bursalılar gerekli zuhuratları
görmüşler bu yüzden, Onların üçüne de İkinci dersi tarif et
derslerine ilâve etsinler, (yaAllah) zikrini (500) defa
çeksinler. Ara Âyetlerini de (33) er defa çekerler. Başkalarına
söylemeyin. Hepsini tebrik ederiz.
İstanbullu kızımızında zuhuratları güzel yolunda, oda
güzel çalışıyor derslerine devam etsin.
Bana gönderdiğin bu zuhuratlarında çıktılarını al daha
sonra vakit olunca onların da yorumlarına bakarız.
Hayırlı cumalar, K… G… kızım S… B… e sana
çocuklarımıza herkese selâmlar Nüket Annenin de selâmları
vardır. Hoşça kal Efendi baban.
------------------Ay… Ça…. 1 Ağustos 2014
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Efendi Baba ve Nükhet Anneme sevgi ve hürmetle,
19 temmuz: Camide oturuyorum. Yanımda iri yarı genç
bir adam kolunu sırtıma koyarak beni rahatsız ediyor. Elini
indirmesini istediğimde bana düşmanca davranıyor, boynumu
sıkıyor. Bende karşılık vermek istiyorum ama benden çok
güçlü, etkilenmiyor. Onun telefonunu görüyorum, kırmak için
vurunca etkileniyor (malı değerli belli ki) polise beni şikayet
edeceğini söylüyor,daha fazla dayak yemekten kurtuluyorum.
23 temmuz: Genç bir çocuk 12-14 yaşlarında, yüksekçe
bir yerden atlıyor. Ben eyvah çocuğa bir şey olmasa bari
derken paraşütü varmış meğer açıyor, kurtuluyor. Ancak kısa
bir süre sonra yüksek bir binanın çatısına paraşütü asılı
kalıyor. Onu kurtarmak için hızla binaya doğru koşuyorum.
------------------Te…. Ba…

1 Ağustos 2014

Hayırlı akşamlar Ay… oğlum. zuhuratlarını kayda al topla
(15/20) günde bir gönder böylece durumunu takib etmiş
olalım. Çünkü zuhuratlar mutlak olmamakla birlikte çok
şeyler ifade ederler.
Gördüklerin güzeldir. başlarda biraz mücadele olacaktır
sen iç bünyendeki güçlerini derslerin ve sohbet dinlemelerin,
ve okumaların ile güçlendirdiğin kadar karşıdan gelecek
düşman tavırları ve hayvan saldırılarını karşılayacak hattâ
onları öldüreceksin. Ancak bunlardan korkma günahları
yoktur çünkü onlar gerçek hayvan ve insan değildir. hayal ve
kurgudur. Ölmelerinde bir mes'uliyyet olmaz temizlenme olur
merak etme. İstiğfar sopası salâvat kurşunu ve lâ kılıçları
onları karşılamak için senin silâhlarındır.
Cenâb-ı Hakk dünya ahret bütün işlerin de kolaylıklar
nasib etsin İnşeallah. soracağın bazı şeyler olursa sorabilirsin,
çekinme.
Selâmlar hoşça kal Efendi baban.
------------------Sa….. Em…

5 Ağustos 2014

Hayırlı akşamlar efendi babacığım. İyisinizdir inşallah ,
nüket annemin tansiyonu biraz düşüktü , şimdi iyidir diye
umuyorum. Gö….'ın zuhuratını yolluyorum.
12.07.20 14 Bismillahirrahmanirahim. Yeni yapılmış bir
sitenin içindeyim. Daire kapıları birbirine çok yakın. Modern

120

bir şekilde yapılmiş. Kapıların birbirine yakın olması ve çok
sayıda olması tuhafıma gidiyor. İçlerinde küçük market ve
mağazalar var.
20.07.2014.
Bismillahirrahmanirrahim. Yokuşdan aşağı inen bir araba
gördüm. Bazıları aşırı hızlı tam önündeki araca vuracakken
duruyorlar. Okuldan çocuklar çıkıyor , servise biniyorlar bir
çocuğa yardım ediyorum. Hava yağışlı gibi. Elim ve yüzüm
kirleniyor . Bir tanıdık bana beyaz havlu veriyor. Bende
kirlenmesin diye elimi çok az siliyorum. Yüzümü ve ağzımı
silemiyorum. Özellikle ağzım kötü durumda tam o sırada
belediye otobüsü gibi bir araç geliyor. Ön kapıdan biniyorum.
Ama aracı kullanan annem. Bilet atmıyorum. Bana ıslak
mendil ver diyorum. Veriyor ama mendilleri açtıkta kuru
olduklarını görüyorum. Sonra hanımım verdiği ıslak çıkıyor ve
ağzımı silebiliyorum.
Bir durak sonra iniyorum. Bışarıdaki insanların çoğu
hindu , kutlama gibi bir şey var. Bir amca bana çok zor
yollardan geçtim HACI oldum diyor . Bizim olduğumuz yerin
üzerinde insanlar var , sapıklık içinde erkekler dans ediyor.
Amcaya bende hacca nasıl giderim diye soruyorum. Adam
8tl istiyor, kimlik için diyor. 20 tl veriyorum. 10 tl veriyor ,
oda yere düşüyor. Bakıyorum cebim para dolu. Adam gittiğin
yoldan geri gel diyor. Bazıları erkenden başka yola giriyorlar
sonra geri gelemiyorlar diyor. Bende gittiğim yerde her din
var değil mi? Diyorum. Amca evet Allahuekberde var diyor.
Tam yola çıkıyorum , ama uyanıyorum.
Selamlar. Ellerinizden öperiz.
------------------Te…. Ba….

5 Ağustos 2014

Hayırlı günler Sa…. kızım. Hamdolsun iyi sayılırız
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Gö… nın zuhuratları güzel
yolunda Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah.
Selâmlar Nüket Annenin de selâmları vardır. Hoşça kalın
Efendi Babanız.
------------------Sa….. Em….. 17 Ağustos 2014
Hayırlı geceler efendi babacığım. Nüket annem ve siz
iyisiniz inşallah. Benim birkaç zuhuratım var onu
gönderiyorum size.
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27.07.2014. Sa….
Bismillahirrahmanirrahim. Efendi babamı görüyorum bir
evin içindeyiz. Nüket annem börek açıyor. Ben üst kata
çıkıyorum. Yatağımın üzerinde 3 tane taşlı yüzük görüyorum.
01.08.2014 sa…..
Tanıdık bir ablamızı Çeşme başında kilolarca çilek
yıkarken görüyorum. Bende yumurta pişirmek istiyorum.
Sanayi tipi Ocak ve fırınlarının olduğu bir mutfağa giriyorum,
ama herşey okadar Büyük ki yumurtayı pişiremiyorum.
04.08.2014 sa….
Büyük sanayi tipi dikiş makinaları görüyorum üzerinde
kocaman 3 tane beyaz bomin ip duruyor.
Yeşil bir gölde
yüzüyorum.
10.08.2014. Sa….
Tavalarda yoğurt görüyorum. Kalabalık bir ortamda
insanlara yemek yediriyorum. Sürekli masaya yemek servisi
yapıyorum. Sonra rahmetli babaannemin evine gidip evini
süpürüyorum. Yerler kırmızı beyaz çiçekli halı kaplı . Küçük
uçlu bir süpürgeyle süpürüyorum, çok zor oluyor.
Süpürürken askılarda masa örtüleri görüyorum . Kırmızı
beyaz alıp bakıyorum çokhoşuma gidiyor.
Banada 1tane yapsa diye düşünürken babaannem geliyor
ama normalden boyu çok uzun ve beyaz uzun bir bir elbise
giymiş ( ölü olduğunu ikimizde biliyoruz. Sadece örtü
yapıyormuş , onları sahiplerine teslim etmek için dünyaya
gelip gidiyormuş. ). Örtüleri çok beğendiğimi söyledim ,
oda çok zor yapıldığını ama çok beğendiysen sanada yaparım
dedi. Sonra bana süpürgenin büyük ucunu getirdi onu takıp
süpürdüm.
13..8.2014. Sa….
Yeşil suyun olduğu küçük bir gölde iki domuz ,büyük olan
altta küçük olan onun üzerinde gölde
yüzüyorlar.birtaraftanda çifleşiyorlarmış. Gö… da suyun
kenarında elinde uzun sopalı bir ağ ile sudaki pislikleri
temizliyor. Bende suya 3-4 tane yeşil yaprak atıyorum. Gö…
bana suyu kirletiyorsun diye kızıyor.
Bu arada küçük kızımı marmelat gibi bir şey yerken
gördüm. Yanına gittim ve bu senin kalkan yenmez deyip
panikle ağzını sildim.
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Efendi babacığım zuhuratlarım bukadar ama ben birkaç
gün değişik hallere girdim. İnsan içinde durmak istemedim.
Kendimi bir yerlere kapatıp sadece zikirle meşgul olmak
istedim. Hatta evdekilerden çekilmesem evin bodrumunda
kendime küçük bir yer oluşturmayı bile düşündüm. Arasıra bu
tip haller yaşıyorum.
Ellerinizden öpüyoruz. Nüket annemede sevgiler selamlar.
------------------Te…Ba… 17 Ağustos 2014
Hayırlı günler Sa…. kızım hamdolsun şimdilik iyi sayılırız
İnşeallah sizlerde iyisinizdir.
Zuhuratların güzel yolunda, iç âleminden haber veriyor.
Yemek yapmak yedirmek yemek güzeldir. bir başka zaman
herhangi bir hayvan görürsen öldürmeye bak günah olmaz.
Başlarda böyle inzivaya çekilip hep ibadet ve zikirle vakit
geçirmek istenir. Ancak günümüzün hızlı yaşamında oldukça
zor bir iştir. Ama herkes işe okula gidince evinizin uygun bir
yerinde kısa süreli halvet yapılabilir. Yani ev ve diğer işler
bitince uygun bir yere seccadeni yayıp orada dersini
yapabilirsin.
Fazla üstüne düşme ihmalde etme derslerini yapıp
sonrasını Hakk'a bırakırsın.
Cenâ-ı Hakk dünya ahret bütün işlerinde kolaylıklar
nasib etsin İnşeallah. Gö….. na sana evlâtlarınıza selâmlar
Nüket Annenin de selâmları vardır. Hoşça kalın Efendi
babanız.
------------------Se…. De…

5 eylül 2014

Sevgili babacığım, Bendeniz B….'dan Se… De….. Sizin
vesilenizle manevi Doğumum 6 şubat 2013'te oldu,Hu
esmasındayım efendim.Yazacağım 3 zuhuratı
sırasıyla ve yakin tarihlerde gördüm efendim.
1.zuhuratım;bu sene ramazan ayında arefe gecesi
gördüm zuhuratı; kendimi hırlarken gördüm ve yüzümde tam
olmasa da köpek suretindeydi. etraf beyazdi ve zemini beyaz
olan bir alandaydım, sonra birden içimden, ağızımdan çok
parlak siyah renkte bir köpek çıktı. beni ısırmaya çalışıyordu,
korkutucuydu. birden biri bir sepete parlak siyah renkte
köpeği bir sepete koydu, elime de bir çok sert olmayan bir
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cisim verildi ve bendeniz kafasına defalarca vurdum. en
sonunda öldü diye bıraktım. ancak acaba ölmedi de, bayildi
mi endişesiyle Zuhurat sonlandı.
2.Zuhurat; cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kísa bir süre
önce gördüğüm Zuhurat: oturduğum evden yola çıktım, bayır
aşağı inerken eskiden oturduğumuz apartmanın 3. katında
balkonda 4 yıl önce vefat eden Ömer isimli dayımı gördüm.
dayı nasılsın, hayrola ne arıyorsun burada dedim. iyi
olduğunu söyledi ve şöyle dedi: seni öte alemde iyi
anlatıyorlar dedi bana, bende peki ama niye diye sordum,
şöyle cevapladi: sen veya siz Re… Ta… Er…. nı seviyor
ve destekliyorsun, arkasında duruyorsunuz dedi. sonra
vedalaştık.
3.zuhurat; bundan yaklaşık on gün önce gördüm bu
zuhuratı. B….. lı olan bir şarkıcı var efendim adı Fe… Ca...
kıvırcık uzun saçlı bu şarkıcıyı gördüm. yere uzanmış bir
şekilde belden yukarısı çíplaktı ve uzunca bana baktı.
Efendim sağlığınıza duacıyız. Himmetiniz üzerimize hazır
olsun. Selametle efendim.
------------------Te…. Ba… 7 eylül 2014
Hayırlı günler Se…. oğlum. Hamdolsun bizler iyi sayılırız
İnşeallah sizlerde iyisinizdir. Cenâb-ı Hakk yeni hayatında
başarılar nasib etsin.
Birinci zuhuratında gördüğün gibi insanın iç bünyesi
dışarıdan dörüldüğü gibi hiç değildir. Âlemdeki güzellikten
çirkinlikten yöne ne varsa hepsi bizde mevcuttur. İşte
gayemiz içimizde olan kötülükleri dışarıya çıkartıp
temizlemektir ondan sonra saflaşmış olabilmekteyiz. Bütün
bu çalışmalar bunlar içindir. Belki okumuşsundur ama ben
sana (bir ressam hikâyesi) isimli dosyayı gönderiyorum
okumuşsan mesele yok, okumamışsan vakit bulduğunda
okursun bu hususta faydalı olur.
Re… Ta… Er….nı görmek güzel, kendimizdeki temizliği ve
erliği ifade eder.
Bu….lı şarkıcı da güzel Can fethindeki gelişmeleri gösterir
diyebiliriz.
Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah. Hepsi
güzel yolunda selâmlar hoşça kal efendi baban.
-------------------
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Se…. De…. 5 Eylül 2014 Bu…. sohbeti bilgisi
Muhterem terzi babacigim; 13 haziran 2014 cuma günü
saat 10 gibi bursada K… G… abla nın sohbeti başladı sohbet
başlamadan az önce ben sohbet yerine gitmiştim ve gö… abi
ve eşinin biraz keyifsiz olduklarını yuzlerinin düştüğünü
hissetmiştim . Bendeniz sohbet yerine gitmeden önce S… B..
abi K… G… abla ile gö… abi ve eşi arasında neler konuşulduğunu bilmiyorum yalnız bendeniz sohbet başlamadan önce
beşinci kişi olarak sohbet yerine gitmiştim benden kisa bir
sure sonra ay… abi geldikten sonra akşam saat 10 gibi
sohbetimiz başladı ancak sohbet başlamadan önce gö… abi
sohbetleri cuma günü yapsak nasil olur sonraki gün
cumartesi gunu tatil oldugu için daha rahat oluyor perşembe
günleri oldu o zaman cuma günü işe kalkmak zor oluyor dedi
hatta ben bunu daha önce de eşime söyledim ancak beni
ciddiye almıyor dedi.
K… G… abla ve s… b.. abi aramızda olmayan arkadaşlar
var onlarda gelince onları da sorarız ve ortak bir karar alırız
kardeşler dediler ama daha sonra sohbetin cumaya alınması
konusunda bir mevzu bahis geçmedi. biraz sonra da sohbet
başladı Sohbetin konusu beraat gecesi hakkındaydi. Sohbet
K… G… ablanin eşi s… b… abi tarafından kayıt cihazıyla kayıt
altına alinmaktaydı. sohbetin birinci bölümü bir saat kadar
sürdü sohbete ara vermeden bir süre önce K… G… abla yolda
bulunanların söz tutmaması, usule uymaması ayrıca
öndere ve imama itiraz edilmesi halinde
ayakkabılarının ters çevrileceğini belirtti. bunu
söylerken de gö…. abi ve eşinin olduğu tarafa baktı
bendenizin kanaatime göre sadece onlara söylenmiş bir şey
değildi bu ortaya ve herkese söylenmiş idi.
ara verildiğinde bendeniz balkona çıktım zannedersem
size biatlı olmayan ha… bey de balkona yanıma geldi 10 15
dakika sonra sohbet tekrar başladı bendeniz balkonda iken
içerde neler konuşulduğunu tam olarak duymadım sohbetin
ikinci bölümünde K… G… ablamız beraat gecesi sohbetine
devam etti ve güzel bir dua ile sohbeti hitama erdirdi sohbet
bittikten kısa bir süre sonra gö… abi işi müsaade isteyerek
sohbet yerinden ayrıldılar geriye kalanlarda ki aralarında
bende vardım kendi aramızda konuşmaya devam ettik ve
saat 12 buçuğu geçerken sohbet yerinden ayrıldik efendim.
Muhterem efendim K… G… ablamızın sohbetlerinin
bereketli ve güzel olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim bu
geceki sohbetede ben denize göre güzel ve bereketli geçmiş
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idi ayakkabıların ters çevrilmesi cümlesinden önce konuya
nasıl gelindiğini buraya nasıl konunun bağlandığını tam olarak
hatırlamıyorum bu sözün nefsani olarak söylendiği noktasında
fikir beyan edemiyeceğim bundan emin değilim.
bunun dışında sohbet gecesi herhangi bir tuhaf sözün
veya olayın olduğunu şahsen hatırlamıyorum babacığım. yine
gönlüme ve aklıma bir şey gelirse sizi haberdar ederim
babacığım. Allah taala sizi başımızdan eksik etmesin efendim
sağlığınıza duacıyım efendim ellerinizden öper hürmetler eder
Nükhet annemize saygı ve selamlarımı sunarım babacım.
en yakın zamanda görüşmek ve buluşmak dileğiyle .
himmetiniz üzerimize hazır olsun efendim sizi çok sevdiğimi
söylemek ve hayatımda ki yerinizin çok ama çok büyük
olduğunu bilmenizi isterim babacım .Allaha emanet olun
selametle efendim hayırlı akşamlar.
Ayrıca babacığım bu maili size çok daha önce, telefonla
benden bilgi istediğiniz akşam göndermiştim. ancak gmail
adresinizdeki 13 ü eksik bilip yazdığımdan dolayı mailin size
ulaşmadığíğını farkettim. bağışlayın lütfen, özür dilerim bu
gecikmeden dolayı. Selametle efendim.
------------------Te…. Ba…. 7 Eylül 2014
Hayırlı günler Se…. oğlum Bu mail-ini de şimdi gördüm.
Geçtiğimiz günlerde orada tatsız bir hadise oldu biraz nezaket
sınırları aşıldı bu yüzden K… G… ve S…. B… çiftine ne
yapmaları gerektiği bir dosya ile bildirildi, dosyayayı alıp
okuduklaraını ve aynen kabul ettiklerini bildiren S… B…., bu
bildirişinden kısa bir zaman sonra K… G…. bize olan bütün
yazılı yazısız kapılarını kapattı ilgisini tamamen kesti, Bu
hadise hakkındaki dosya yanımda değil Tekirdağında burada
olsa idi sana gönderirdim İnşeallah Tekirdağına gidince
gönderirim.
Bu vesile ile onlar kendi kararları ile zannedyorum
ayrıldılar. Bizde de gidene dur denmez kişi kendi kararını
kendi bilir.
Bayramdan sonra orada siz gene S… B… ve K… G…..
olmaksızın dönüşümlü olarak kitap okuyarak sohbetlerinize
devam edersiniz. Zannederim Gö….nın sohbete uygun bir yeri
varmış orada veya daha uygun bir yerde devam edersiniz
Hakk'tan hayırlısı. Olur böyle şeyler sağlık osun. Sende
üzüntü yapma. Selâmlar hoşça kal Efendi baban.
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------------------NOT= Yukarıdaki mailde belirtildiği gibi bahsedilen
(S.. B.. ve K… G… Hakkında ki dosya oldukça uzun bir
araştırmadan hazırlanmış olan bölümü aşağıdadır
okuyanlar görecektirler. T. B.
------------------Ay…. Ça….. 22 Eylül 2014
Çok Saygıdeğer Terzi Baba,
Gerek sağlığımla ilgili gerekse iş yerindeki problemlerle
geçen son 4-5 aylık bu dönem sonucunda manevi gelişimimi
izlediğimde anladım ki bu yolda nasibim yokmuş. Sizin
değerli vaktinizi daha fazla almadan nasibimi başka
mecralarda aramaya karar vermiş bulunuyorum. Vermiş
olduğunuz emeğe ve Nüket anneye saygı ve hürmetle.
Ay…. Ça….
------------------Te…. Ba…. 24 Eylül 2014
Hayırlı günler Ay… oğlum Biz zaten varsa eğer herkese
daha baştan hakkımızı helâl etmişizdir, Canın sağ olsun
Cenâb-ı Hakk dünya ahret işlerinde başarılar nasib etsin,
Dünya da bazen işte ve gönülde bazı olumsuzluklar olur
ancak bunlarda geçer.
Sağlık olsun canını sıkma. Bu kapıdan (40/50) senedir
kimler geldi kimler geçti. Bizde "gidene dur" edebinle gelene
"git" denmez, hiç mecburiyetimiz olmadığı halde herkese
kucak açmaya çalışırız . Değerlendirme kişlere kalmıştır.
Nice kimselerle karşılaştık ki uzun seneler emek
verdikten sonra bir Allaha ısmarladık bile demenden çekip
gidenler oldu canları sağ olsun onlardanda bir talebimiz
olmadı olmazda "Rabları ile hesaplarını kendileri yapsınlar"
Halini bildirdiğin için teşekkür ederim. Olurya gene ileride
sormak istişare etmek istediğin bir konu olursa bilgasayar ve
telefon hattımız gene açıktır dertleşecek bir kulak ararsan
onları açık bulabilirsin. Bir aydır İzmirdeyiz oldukça
hareketliyiz bu yüzden mailleri cevaplamam biraz zaman
alıyor.
Selâmlar hoşça kal Terzi Baba.
------------------Sa…. E…. 14 Ekim 2014
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Efendi babacığım Buda benim zuhuratlarım.
05.09.2014
Bismillahirrahmanirahim tezgahlarda balık görüyorum.
Aralarında birkaç tane pişmiş balık var ben pişmiş olanlardan
1 tane alıyorum. 2 tane tabut gördüm 1 tanesi benimmiş.
Yerde oturan bir bebek gördüm oda benmişim.
08.10.2014
Bismillahirrahmanirahim zahir babamı ölmüş gördüm.
Evin yanında insanlar taziye ziyaretine gelmişler sürekli yiyip
içiyorlar , bende evde bir kat ( çatı katı ) inşa etmeye
çalışıyorum. Buarada gelenlere ikram etmek için pastaneden
kurabiye sipariş ediyorum ama getirmiyorlar. Bende
pastaneye gidip kendim yapıyorum.
09.09.2014
Bismillahirrahmanirahim arkadaşımın oğlu üniversite
harçlığı biriktirmek için bir bahçe bakımını yapacağını
söylüyor. Bende çocuğa destek olmak için yardım edebileceğimi söylüyorum. Bahçeye gidiyoruz. Çok güzel yamaca
kurulmuş ev bahçede kademe kademe kurulmuş havuzlar var
2 tane havuzda kocaman balıklar var. Balıkların rengi
bembeyaz , fakat havuzun suyu sadece balıkların gövdesinin
içinde kalacağı kadar. Balıklar yüzmüyor. Yatsı balıklar sanki
gülümsüyor gibi bize bakarak duruyorlar. Ben bunların
bakımının kolay olacağını , birlikte yapabileceğimizi
söylüyorum.
05.10.2014
Bismillahirrahmanirahim komşunun ve bizim bahçemiz
ortakmış. Evin önü yukarı doğru meyilli, bende bahçeyi
yukarıdan hortumla yıkayarak temizlemeye çalışıyorum.
Fakat bahçenin zemini kireç gibi bembeyaz.
Sonra ben gelinlik gibi bir kıyafet giyip dışarı çıkıyorum.
Nükhet anneme selamlar. Ellerinizden öpüyoruz.
------------------Te…. Ba…. 16 Ekim 2014
Hayırlı günler Sa…. kızım seninde zuhuratların güzel
yolunda,
Balıklar güzel tabutta güzel bazı nefsi hallerin öldüğünü
ifade eder, Kişinin nefsi Babasının ölmeside güzel. bu hal
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kişinin gerçek fiziki babasının ölmüş olması demek değildir bu
sebeble üzülmeye gerek yoktur. Üniversite harçlığı biriktirene
yardım etmek güzeldir, Bahçeyi sulamakta güzeldir. Hepsi
yolunda Cenâb-ı Hakk daha nicelerini nasib eder İnşeallah.
Herkese selâmlar Nüket Annenin de selâmları vardır hoşça
kalın Efendi babanız.
-----------------------------------------NOT= Bu yazıya, Yukarıda bahsedilen kayıtları araken
(Mektuplar ve zuhuratlar) dosyalarına sıra ile bakarken dosya
(51/sayfa/100) de rastladım mevzuu Feyiz kesilmesi
hakkında idi soruyu soran M… A… isminde bir oğlumuz idi.
Mevzu ile ilgisi olması bakımından o bölümü buraya da aldım.
--------NOT= Bir soru! Efendi Babam, araya mesafeler girdikten
sonra, ve fiziksel yakınlık/karşılıklı görüşme kesildikten sonra
da, bu feyiz akmaya devam eder mi? Cenab-ı Allah'tan
dileğim ruhani koruyuculuğunuzun mesafelere rağmen
devam etmesi.
--------(Cevap) "Bu feyz akışı kesilmez taki kişi kendisi ilgisini
kesip yolunu kapatmasın" "gönül kapısı açık olduğu sürece
ve alıcı yoluna devam ettiği sürece akış bizden devam eder.
İşte aslında bu husus ma'nevi rabıta-bağlantıdır.
--------Eğer bir kimse normal sınırlarını aşıp edep dışı hareket ve
davranışlarda bulunursa ona bu feyz akışı durdurulur ve
ayrıca eski feyizlerde geri alınır. Vermesini bilen almasını da
bilir. Bu yolun baş şartı kişinin sınırlarını bilmesidir. Bu
hususun genel tanımı (EDEP YA HUU) dur. Uyan uyar
uymayan uymaz uymayanın da bizimle işi olmaz. Cenâb-ı
Hakk nefsimizin hilelerine düşmekten muhafaza buyursun.
--------Duamız. (-2-Âl-i Îmrân suresi-Ayet-8-) de bahsedilen.
Mealen: (Rabbimiz! Bizi doğru yola, “hidayet yoluna”
erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet
bağışla,) olsun. İlâhi Yarabb-i bütün mekr/hilelerden sana
sığınırız.
---------
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Nasıl bir sevgi ile başlayıp devam eden bütün bunların
kayıtlarını misal olması bakımından verdikten sonra. Şimdi
hadisenin tam metinli yazışmalarına gelelim. Bu bölümü daha
evvelden hazırlamış kendilerine göndermiş ve okumalarını
istemiş idim. Kısa bir müddet sonra, (S… B… ) den gelen bir
telefon, gelen dosyanın okunduğunu ve her şeyi ile birlikte
kabul edildiğini yollarına devam edeceklerini bildirmekteydi.
Bende kendilerine bu haftaki sohbetin kaldırıldığını ve
daha sonra tekrar uygun bir şekilde başlayacağını bildirmiş
idim. Ve gene tamam pekiyi cevabı verilmiş ve o haftanın
sohbeti tehir edilmiş idi. Böylece de mesele kapandı
zannetmiştik.
Bir müddet sonra telefonumuz gene çaldı bu sefer karşı
tarafta (K… G… ) sesi vardı ve sohbetin neden ertelendiği
soruluyor idi, bende öyle gerektiği vakti geldiğinde tekrar
başlanacağını bildirmiş idim. Telefonun karşı tarafında olan
kişi tekrar ısrarla (ama neden) diye bir sefer daha sordu,
bende kendisine, iradeli bir ses tonu ile (neden diye
sorulmaz) sadece uyulur dedim. Ve böylece konuşma da
zaten bitmiş oldu.
İşte zannediyorum sadece, (neden diye sorulmaz)
sözleri bütün bağlarını koparmalarına sebeb oldu. Ve bütün
köprüleri bu yüzden yıktılar, ve gemileride batırdılar, ayrıca,
yukarıda bahsedilen.
(S… B…) den gelen bir telefon, gelen dosyanın
okunduğunu ve her şeyi ile birlikte kabul edildiğini yollarına
devam edeceklerini bildirmekteydi.)
Böylece bildirmişlerdi. Bu hadiseden sonra bizimle ilgili
ne kadar internet ve fesabuuk sayfalarında kayıtlarımız varsa
bizleri sildiler ve bütün bağlantılarını da kestiler. Bizimde
seneler süren eğitim ve bütün emeklerimiz böylece boşa gidip
elde bir hüsran kalmasına sebeb oldu. Demekki bu da bizim
eksiğimizmiş.
Yukarıda kayıtları bulunan bunca muhabbet ve sevgi
ifade ve beyanları karşısında cevapsız ve hissiz kalmak
mümkünmü idi? Biz üstümüze düşeni yaptık, bizim
kusurumuz varsa onlar affetsinler, biz zaten her şeyi baştan
herkese helâl etmişiz kimseden herhangi bir talebimiz yoktur.
Demekki iyi niyetimizden, kişilerin hallerini baştan
anlayacak bir kabiliyetimiz yokmuş. Ne yapalım bizimde
eksiğimiz bu olsun, netice de başkalarına zarar vermemeye
bakıyoruz, biz zarar görsekte yok zararı, bu durumda
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olanların canları sağ olsun. Bu yüzden Rabb-ım’dan, bizler
dahil herkese (Hüsnü hatime/güzel son) taleb ederim.
------------------Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. (Solan ve
gülleri kuruyan bahçe) onlara açtığımız bize ait bizim
gönlümüzdeki bahçedir.
Onların her türlü zahir batın bahçeleri mamur
olsun.
------------------Bize gelen kimselerin hepsine gönlümüzde ayrı ayrı gönül
bahçeleri açılmaktadır. Değerini bilen orada yaşamına devam
eder, kıymetini bilmez , bakamaz ise bahçesine bakamamış
ve kurutmuş olur, kendide bir daha oraya giremez .
------------------K… G… 17/02/2014 Es- Selam (Sayfa 89)
Efendi Babam,
İnşallah sağlık ve afiyettesinizdir...Nüket annemin ve
sizin ellerinizden hasretle öpüyorum ve evimizi şereflendirmenizi sabırla bekliyorum...
Son zamanlarda bir hâl oldu ki Zâten sizden hiç ayrı
değiliz,
sizsiz bir yudum su dahi içmiyoruz babacığım...bu
hâlin şükründen acizim.
------------------Bu şekilde bir anlayıştan, sonra nasıl ters bir dönüşe
gidildiği açık olarak görülmektedir. T.B.
------------------Şimdi mevzua sebeb olan hadisenin kayıtlarına geçelim.
(T.B.)
-------------------

Bu… (S… B… Ve K… G…) DOSYASI:
İSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM:
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13.06.2014 tarihli konuşma da geçen bazı gereksiz imalı sözlerin
sebep olduğu hadisenin yazışmalı kayıtlarıdır.
------------------(14/06/2014) cumartesi günü telefonumuz çaldı açtık
baktık karşı tarafta sa…. kızımız vardı. Çok üzgün bir sesle
bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor idi ancak meselenin ne
olduğunu bilmediğimiz için sakin olmasını ve yavaş, yavaş ne
olduysa
anlatmasını
istedik,
bunun
üzerine
biraz
sakinleştikten sonra, gece sabaha kadar uyuyamadıklarını ve
kendilerini terk edilmiş hissettiklerini anlatmaya çalışıyorlardı
ve “şimdi biz bu kapıdan kovuldukmu?) diye de soruyorlardı.
Biz sizi bulduk buradan ayrılmak istemiyoruz diyerek
ağlıyorlardı.
“Hayır ola! Şimdi bu ne demek, sizi kim buradan
uzaklaştırır ki”? diye sorduğumda gece yapılan konuşmanın
bir bölümünde bizim yüzümüze bakarak, bizi muhatap alarak,
konuşma değişik bir yöne kaydı ve biz oradan hemen
kalkmamak için, kendimizi çok zor tuttuk ve adeta konuşmanın bir an evvel bitmesini ve oradan uzaklaşmayı istedik.
Gece konuşması dua ile sonlandı (kayıtta vardır) ve
sorusu olan varmı? diye soruldu sonra biz Allaha ısmarladık
deyip çıktık ve hemen oradan uzaklaştık.
-----------------------Bunun üzerine ben kendilerinden, bu hadiseyi kısaca yazılı
olarak da istedim ve aşağıdaki yazı geldi. (T.B.)
-----------------------13.06.2014 tarihli sohbette K…G… hanım tarafından
yapılan konuşmanın ardından Eşimle birlikte biz hakikaten bu
kapıdan uzaklaştırılırmıyız endişesi ile efendi babamıza telefon ettik. Hatta olayı bile anlatmayıp, sadece zuhuratlarımızı
direk size gönderebilirmiyiz,? demek için aradık. Konuşmalar
arasında olaydan çok etkilenen eşim Gö… ağlamaya
başlayınca olay bir şekilde ortaya çıktı. Kesinlikle şikâyet
etmek amacı güdülmemiştir. Tamamen efendi babamızın
yolundan çıkarılma kaygısı taşıdığımız için aradık
Saygılar....Sa…..
------------------Sonra Sa….’den bu imâlı konuşmalardan hatırında ne
kaldıysa bana yazıp göndermesini istedim. Cevaben gelen
yazı aşağıdadır. (T.B.)
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-----------------------Bismillâhirahmânirahîm
Sizin canınıza kast ediliyorsa orada artık Allah'ın Celâl'i
ortaya çıkar. Allahın celâl yönü de cemâl yönü de vardır, bu
nefisten değildir. Orada artık susmayacaksın ve haddini
bildireceksin. Bunlara dersini vermek gerekir. Senin bu
kötülüğünle (gibi bir şey) bu yolda olman doğru değil. Zâten
bu yolda ilerliyemezsin, geldiğin gibi de gidersin. Bu şekilde
davranırsan sana yol kapanır. Bu kapıdan içeri alındığın gibi
geri de gönderilirsin. Dergah kapısında ayakkabılar terse
çevrilir.
(daha bir sürü hatırlayamadığımız hakaret de vardı)
-----------------------Bu üzücü halin gerçeğinin ne olduğunu S…B.. nı telefonla
arayıp sorduğumda aşağıda kendisinden dinleyerek yazmaya
çalıştığım notlarım vardır. (T.B.
Ayrıca meseleyi tam anlayabilmek için kaset kayıtlarını da
istemiş idim.
------------------S… B… nın hadise hakkında not alabildiğim kadar
telefondaki ifadeleri.
------------------Gelirken yolda hızlı gitti.
Halk partililer.?
Hepimiz ölelim istedim kemeri çıkardım hep aleyhimizde.
Kadiri dergâhı çıkışında tek arabada arabaların arasından
hızlı şehrin içinde 140 la gidiyoruz diyorum, sonra 40’a düştü.
Sa….yi yoldan çevirme çabası var karısını yoldan çevirmeye
çalışıyor
Onun durumunu biliyorduk?
Annesinin hastalığı ona da geçmiş?
Sa….nım için ona yaklaştık.
Onlara yönelik bir sohbet olmadı kendilerinin anlayacağı
bir mesaj idi
Daha evvelki bir tecrübeden dolayı doğru yeremi girdik
diye eşini kontrol ediyor.
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------------------Bunun üzerine gönderilen ses kayıtlarıda internet vasıtası
ile bize ulaştı. Kayıtları dinleyip mevzu ile ilgili yerleri tesbit
edip, iki kısa bölüm halinde yazı kaydına dönüştürdüm,
dökümanları aşağıdadır, yeri gelince yorumları yapılacaktır.
(T.B.)
------------------Ayrıca Sa….ye İstanbul sohbetinden dönerken, arabanın
hızlı kullanıldığı hakkında, bir şikâyetin neye dayandığını da
anlamak için bu hadiseyi de yazıp göndermesini istemiştim. O
da yazıp gönderdi kayıtları aşağıdadır. (T.B.)
------------------Arabaya binip uzaklaşırken S… B… ve K… G… nasıl
buldunuz, diye Gö….'ı sıkıştırdılar. Gö…. iyi işte, deyip
konuşmak istemedi.
------------------(bana sonradan söylediğine göre daha önce yaşadığımız
olumsuz
tecrübeden
dolayı
benim
kendimi
fazla
kaptırmamdan korktuğunu, evde konuşup, anlaşıp öyle biat
etmemiz gerektiğini söyledi.)
------------------Fakat K… G…. benim terzi babaya biat etmeyi çok
istediğimi bildiği için, Gö….'ı konuşturmak için çok zorladı.
Gö….. yorum yok dedi, bu sefer üçü birlikte yorum yok, ne
demek, diye bunun üzerine gittiler. Gö….'da sinirlenerek biz
hanımla evde konuşacağız karışmayın dedi. Sonra K… G… sen
sa…..ye de engel oluyorsun dedi, ve bunun gibi karşılıklı
konuşmalar
oldu.
Bu
arada
feribota
bindik.
Ben
konuşmalardan etkilenip ağlamaya başladım.
Arabadan indim. K… G…., bende arkasından gideyim mi
demiş, Gö…..'da eğer beynini yıkamayacaksan git demiş.
Sonra K… G…. gelmedi. Feribot karaya yaklaşınca ben
arabaya döndüm. Gö…. kendi kemerini taktı bana da
takmamı birkaç kere söyledi, ben takmadım. Ağlamaya
devam ettim. Gö….'da takmadığımı görünce kemerini çıkardı.
(Geçmişte de benim kemer takmadığım durumlarda,
örneğin kucağımda çocuk varsa, oda kemerini takmaz, bize
olan sevgisinden. Başımıza bir hal gelirse beraber gelsin
düşüncesinde idi.)
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Sonra feribottan indik, yola devam ettik. Hayatımızı
tehlikeye sokacak hiç bir şey olmadı. Sadece Gö…. her
zamanki gibi arabayı biraz hızlı kullandı.
Onlar arkada
gülerek sohbet etmeye başladılar, herhalde ortamın
değişmesini istediler. Yalova'yı geçtikten sonra virajlı bir
rampaya girdik. Virajlı olmasından dolayı, K… G… biraz yavaş
gitmesini yoksa istifra edip arabanı batırabilirim dedi.
Gö….'da yavaşladı. Virajdan sonra Gö…. normal hızında
devam etti.
------------------Bu arada Gö… bu hadiselerden bir müddet evvel, bir
zuhurat gördüğünü de konuşmalarımız arasında acaba nedir,
diye merak edip telefonda anlatmıştı, güzel bir zuhurat
olduğunu yazıp göndermesini istemiş idim kısaca da bir
yorum yapmış idim, daha sonra yazıp gönderdiler, aşağıdadır
ileriki sayfalarda ayrıca yorumunu yapmaya çalışırım. (T.B.)
------------------Bismillâhirahmânirahîm.
Sofrada et yemeği vardı. Et yemeğinin üzerine değişik bir
ot serpilmişti. Bu otun özelliği çok nadir bulunması ve çok
lezzetli olması. Bir adam geliyor bana bu otun çıkması için bir
kuşun gelmesi gerekiyor, ve ortam çok güvenli olması gerekli
yoksa gelmez diyor. O arada sakallı bir amca geliyor ve adam
ona da bu kuş senin rüyana gelirse, sen çok iyi bir insansın
demektir, o zaman irşat olursun diyor. Amca gülüyor.
(Efendi babamı gördükten sonra sakallı amcanın efendi
babam olduğunu anladım.
Saygılarımla....Gö….
-----------------------Not= Bu hadiselerden birkaç gün evvel bende bir zuhurat
görmüş, biraz da endişelenmiş idim hayırdır inşeallah diye,
neye işaret olabileceğini bekliyor idim. Sonra bu hadisenin
işareti olduğu anlaşılmış oldu. (T.B)
“Notlarımda kaydettiğime göre şöyle idi.”
-----------------------Bismillahirahmanirahim.
Büyük bir binanın teras katına çıkıyorum bina çatısız ve
kenarlarına tulalar ile korkuluklar yapılmış ancak o tuğlalar ile
yapılan korkuluk duvarları yıkılmış teras molozlarla dolu
yukarıya çıkanın düşmesi muhtemel, çıkanların aşağıya
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düşmelerini önlemek için, o molozları tekrar kenarlara set
gibi yığıyorum.
-----------------------İleriki sayfalarda bununda yorumunu yapmaya çalışırım.
(T.B.)
------------------13.06.2014 tarihli konuşmanın içinde geçen bazı gereksiz
imalı sözlerin sebep olduğu hadisenin yazıya dökülmüş
bölümlerinin kayıtlarıdır.
------------------Mu… da K…. G… ün konuşmasından iki kısa bölüm.
(13/06/2014/ Cuma gecesi)
Birinci bölüm: Birinci kayıt
(22/dakika/35/saniye)den başlıyor.

…………………………………………..Burada
bir
hakikati
biliş
hakikati görüş hakikati yaşayış durumu var zaten ve bizim
istediğimiz arzu ettiğimiz niyet ettiğimiz şeyler bunlar demek
ki hitap bu Âyette mutmein olmuş yani hakikatini yaşamış
artık içinde şüphesi kalmamış kalbi yatışmış sükûn bulmuş,
sakinliğe ermiş, ummana varmış olan (şeytan) sonra diyor
ki, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabb’ına dön, burada
bir üst mertebe var nefsi mutmeinne den sonra nefsi radıye
gelir. Yani razı olmuş nefs bir sonrakide razı olunmuş nefs,
bakın üç nefs mertebesi bu üçü bir arada kişi nefsi mutmain
oldu, yani artık ikna oldu, dedi ki, şüphem kalmadı teslim
oldum, ummana gark oldum, ummandan ayrı bir şey
olmadığımı idrak ettim, ummanlığımı
yaşıyorum yani
deryaya kapılıp gidiyorum, bıraktım ama O zaman şu idrak
gelecek, diyecekki Allah’ım bu güne kadar karşıma çıkan,
yaşadığım bana yaşattığın her şey, hayatıma giren her insan,
iyi veya kötü hepsi senin birer zuhura geliş halindir,
senin fillerindir, senin sıfatlarındır, senden gayrı yoktu ki
ummandan başka umman yoktuki işte Allahım der ben
hepsinden razıyım. Başıma gelen her şeyden karşıma
çıkarttığın her insandan her olaydan teker, teker teker, teker
hepsini selâmlıyorum, hepsine hepsine razı oldum, işte bu
daha üst bir mertebe razı olan nefs, artık burada sadece
kendi
değil,
kendisinin
dışındaki
bütün
zuhurların
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zuhuratların, Allah’ın varlıkları olduğunu idrak etmiş bir şey
var işte o zaman ancak Allah senden razı olur………………..
Fecr Sûresi burası bizim ulaşmak istediğimiz yerin
anahtarı anahtar bir Âyet bu bir kapının önündeyiz, o kapının
anahtarı bu Âyet……………….
------------------İkinci bölüm: Birinci kayıt
(40/dakika/30/saniye)den başlıyor.
…………………………………………………………Kişi önce yol arkadaşı ile
yaşar Allah için birlikte bir yola baş vurmuşsun, onlar ki bir
yola baş vurmuşlar, o zaman birinin yükselmesi, birinin
düşmesi, birinin ayağının takılması, hepsini etkiliyecek bir
durum, bunu anlamamız lâzım, birlikte bir yükselme bir
ilerleme vardır, aslında elele oluş var, onu genişlettiğin
zaman muazzam bir tablo çıkıyor ortaya, hem çok küçüksün,
ama hem de çok şefkatli olman lâzım, çok rauf ve rahim
peygamberimizin özellikleri bunlar, onu Allah o şekilde
tanımlıyor diyor ki, içinizden birinizin sıkıntısı ona çok ağır
gelir, çok ağır gelir, çünkü o rauf ve rahimdir, neden, çünkü
ümmet kim? ümmet Efendimizin ümmet dediği şey, onun
dışında değil ondan gayrı değil, ümmetim ümmetim dediği
aslında kendisi, kendi manası bizimde öyle bizim dışımızda
değiliz hiç birimiz hiç birimiz birbirimizden ayrı değiliz. evet
kayıtlandığımız bedenler itibarile o orada bu ismi almış, o
burada bu ismi almış, aaa şöyle bir durum var ama hakkını
vereceksin, çünkü evet özümüz olarak bir olmakla beraber,
kayıtlandığımız girdiğimiz kap itibariyle birbirimizden farklıyız,
öyle değimli? o zaman ben her şey haktır her şey
doğrudur işte her şey öyledir her şey eyvallah tır
diyemem, çünkü benim içimde bir hakikat var, ben o
hakikati taşıyorum, o zaman bu hakikatime de kimse zarar
verme hakkına sahip değil, o zaman işte Allahın celâl
esması ortaya çıkar, eğer kişi haddini bilmiyorsa çok
önemli, haddini bilmek çok önemli, haddini aşıyor ise,
işte o zaman o cemal ondan alınır, celâlle karşılaşılır.
Bu da sünnetullahtır. Yani kişi bana kötü davranacak,
davranacak, ezecek, ezecek, veya benim canımı tehlikeye
atacak, ve istismar edecek, ve ben ona güleceğim, sen bunu
kişi olarak arkadaşına bile yapmazsın, yaparmısın? bir
yaparsın iki yaparsın, ama kendinde de bir hakikat var. O
hakikatı harcatacakmısın? nefsinden değil ama! taşıdığın
mana itibariyle, dur bakalım kardeşim dersin, ehh işte
Allahta ona celâlini bu şekilde gösterir, sen bir kul olarak
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bu hareketi gösteriyorsun, demekki Allah’ın da bir celâli
var, o zaman işte zillet geliyor, aziz eden bir yerden alıp
kaldıran Allahtır, ama Allah kaldırdığı gibi zillet içerisine
onu atmayıda bilir, arkadaşlar. O yüzden özellikle, yol ehli
olan kişiler hareketlerine çok dikkat etmelidirler, kapıdan
içeri alındığı gibi, kapıdan dışarı ayakkabılar terste
çevrilir, buralar böyle yerler, bir gün geldiğinde
ayakkabılar ters çevrilmiş olabilir, hareketlere dikkat
etmelidir, Kimse kimsenin hakkını çiğneyemez, bu kadar.
Celâli bulur karşısında, evet haktır, güzeldir, çok güzeldir,
çok merhametlidir, çok rauftur rahimdir, ama celâldir de,
Allah-ı sadece cemal ile tanırsak çok hata ederiz, onun
celâlide vardır Allah korusun!….. Allah korusuuun muhafaza
etsin Celâli çok fenâ.
Bu arada (Ehhhhhh) diye deriiiin bir nefes çekilmektedir..
İşte bu kişiler ebrar olurlar………………..
------------------K… G… kızım:
Bu bilgilerden sonra
konuşmanın tahliline.

şimdi

gelelim

mesele

olan

Bu ve benzeri durumlar hakkında, oldukça tecrübe sahibi
olduğumuz halde gene bir hüznün içine girmiş olduk.
Güvendiğimiz insanların nasıl bu kadar bir zamanda böyle bir
hâle yol açmaları gerçekten bizim için çok üzücü bir
durumdur.
İki bölüm halinde, S… B…. ın gönderdiği konuşmalarını
dinlediğimde, sanki bir parti konuşmacısının, hiçbir kurallara
dikkat etmeden, bir âmir veya bir hâkim edasıyla,
karşındakilere konuştuğunu üzülerek dinledim. Vaktim
olsaydı konuşmanın bütün metnini kelime, kelime sana yazıp
nasıl bir hal içinde olduğunu anlatmak isterdim, ancak buna
vaktim yoktur. Ama hiç olmazsa ilgili bölümleri bu dar
zamanımda bir misal olsun diye, az da olsa ihtilâflı sahaları
ortaya çıkarmak için kayda aldım, ve üzerlerinde
renklendirerek birbiri ile hiç irtibatı olmayan konuları
belirtmek istedim.
Ne yapmak istediğini pek anlayamadım ama, sınırlarını
son derece aştığın çok aşikâr, sınırı bırakalım sınırsız bir
salâhiyyet sahibi imişsin gibi ortalığı duman etmişsin hem
(Rauf ve Rahim) den bahsediyorsun, hem (Celâlden.) O gece
hangi gece olduğunu, unutmuş gibisin, o gecenin
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mevzuundan başka araya her
mevzuları bir birine karıştırmışsın.

şey

girmiş,

hepsindeki

Size sadece bizim kitaplardan okuyun dendi, kendinizden
bizim namımıza istediğiniz konuşmayı yapın denmedi ki.
Keşke daha evvelden yapılan konuşmaları dinlemiş olsaydım
iyi olacakmış.
Bulunduğun konum kimin? Kime ait,? nasıl bu işi
şahsileştirirsin. Eğer herhangi bir kişiyle bir hesabın varsa,
orası “sohbet yeri” orada ise dünya olmaz, daha sonraki
belirlenecek bir zaman ve mekânda dünya işleri halledilirdi.
O kadar kişinin önünde bir insan düşman bile olsa, böyle
hakaret edilmez. Bu şuna benzer (Elleri arkadan bağlanmış
çaresiz bir kimseyi yumruklamaya benzer) onlarında
yumrukları vardır ama, bize olan saygıları onların ellerini
bağlamıştır. Çünkü seni bizim vekilimiz zannetmişlerdir. Şu
anda b…. Da sen dahil vekil kimsemiz yoktur. Vekâletin bir
merasimi vardır ve o merasim ile halka bu ilân edilmiş olur,
ayrıca bunun da çeşitleri vardır size verilen ise sadece orada
toplayıcı ve vakit bulunca da kitaplarımızdan “okuyuculuk”
görevidir. Bu da ayrıca, size verilmiş bir imtihan ve
denemedir. Bu küçük denemelerden sonra kişilerin seyrine
bakıp, sahası biraz daha genişletilir. Veya durdurulur.
Temsil edilmesi için geçici ve sadece imtihan için verilmiş
küçük bir okuma sahasını, ve bizi, Hakk-ı temsilen bu kadar
benlik ile nasıl kullanıp temsil etmeye çalışırsın?.
Konuşmaların baştan sona benlik içeriyor, hele o özel
“yer/bölüm” ise tamamen nefsi emmâre kokmakta, Nefisenin
nefsi, dizginleri biraz fazla çekmiş gibi görünüyor, sen bu
duruma nasıl düştün. Sizi biraz daha ilerletmek için,
zuhuratını görmediğiniz halde fazladan dersinizi ilerlettim,
gelenlerin önünde küçük düşmeyesiniz, soran olursa
şuradayız, diyebilmeniz içindi, ama ne yazık ki, galiba, iyi
etmemişiz. Bu bir küçük imtihandı ne yazık ki, imtihan kâğıdı
boş çıktı.
Bize olan sevgi ve muhabbetinizi bilmekle beraber bu
kadar hırs bizi epey düşündürdü.
------------------O geceyi biraz tahlil edelim. O gece de.
_ Misafirlik adabı.
_Ev sahibliği adabı.
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_ Sohbet adabı.
_ Regâib gecesinin adabı.
_Manen orada olmamız lâzım gelen makam adabı. Vardır.
------------------Sohbet esnasında mahal neresi ve “sahibi/mülkü” kimin
olursa olsun, o süre içinde, o mahal kimin namına hareket
ediliyor ise, o mahal ona aittir, ve her konuşmanın mes’ulü,
bağlı olunan makamdır. Çünkü onun sorumluluğundadır.
Çünkü orası bir temsil, “Hangi mertebesi itibariyle” ise o
mertebeden temsilidir. Temsil etmeye çalışan, konuşma
süresince, temsil edilen namına, temsil etmektedir. O halde
kendinden bir şey eklememesi zaruridir. Ve bu yüzden orası
(Rauf ve Rahîm) dir. Yoksa konuşmada bahsedilen (Rauf ve
Rahîm) değildir.
İşte bu yüzden (Cemâlinin) olması gereken yerde
(Celâlini) göstermek hiç olmaması gereken bir haldir.
Yukarıdaki (Celâl ve Cemâl) tesbitleri kişinin aynen kendine
döner. Çünkü hükmü kişinin kendisi vermiştir, ve bir zaman
sonra aynen kendine dönecektir.
Bahsettiğin hususlar gerçek bir İnsân-ı Kâmil olan Ârifler
için geçerlidir, bir şeyler duymuşsun ama, nerde ve ne zaman
ne şekilde kullanılacağını idrak edememşsin, zaten
bulunduğun halde bunu idrak etmende mümkün değildir. O
halde olan kimse de bu hususu senin davranışın gibi ortaya
atmaz, yapılacak bir şey var ise onu suhuletle ifade eder.
------------------…………………..kalbi yatışmış sükun bulmuş sakinliğe ermiş
ummana varmış olan (şeytan) sonra diyor ki razı olmuş ve
razı olunmuş………….
------------------Birinci bölüm birinci kayıtta olan bu (şeytan)
nedir hiç anlayamadım. (T.B.)

ifadesi

------------------“kapıdan
içeri
alındığı
gibi
kapıdan
dışarı
ayakkabılar terste çevrilir,” buralar böyle yerler bir gün
geldiğinde ayakkabılar ters çevrilmiş olabilir, hareketlere
dikkat etmelidir Kimse kimsenin hakkını çiğneyemez bu
kadar.
-------------------
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“bu kadar.” Nasıl bir tehdittir, anlamak mümkün değil.
Bu kelimeler ile, sana şahsına gelen, özel bir misafirine
bile bunları böyle diyemezsin. Çünkü nezaketin müsaade
etmez. Sohbet ânı ise nefs ânı değil, rahmet ânıdır. Rahmet
ise toplayıcı dır dağıtıcı değildir.
Oraya gelenler ise evvelâ Hakk’ın kulları/misafirleri. Ve
benim evlâtlarımdır. Sana emanet edilmiş, misafirliğe
gönderilmiş benim misafirlerimdir. Yukarıda bahsettiğin,
hesapsızca kullandığın sözler, bu durumda, doğrudan
doğruya banadır, ve sen böylece, neticede benim
ayakkabılarımı ters çevirme tehdidinle, bana yol dersi ve göz
dağı veriyorsun, durumunda olmaktasın.
------------------Hakk ehlinin gayesi insanları kaçırmak değil, toplamaktır.
Eğer yanlışlık görüldü ise, olabilir, kimse dünyaya
eğitilmiş olarak gelmiyor, evvelâ bunun bize iletilmesi, ve ne
yapılmasının sorulması lâzım gelmekte idi.
Bütün bunları dinleyipte gene orada konuşmanın sonuna
kadar oturmaları, büyük bir irade göstermeleri olmuş.
Kimsenin kimseyi başka bir kimselerin yanında, imâlı da olsa
küçük düşürmeye kalkması savunulacak bir şey değildir,
hadiseyi diğer orada bulunanlardan da araştırdım.
------------------Şimdi S… B… oğlumuzun yukarıda bahsedilen telefondaki
ifadelerine gelelim. (T.B.)
-----------------------S… B…ın hadise hakkında telefondaki ifadeleri.
-----------------------Gelirken yolda hızlı gitti.
Yukarıda neden böyle gittiklerini bildirmişler idi.
Ha… partililer.?
Olabilir, mühim olan zıt fikirde olanları ikna edip
kurtarmaktır, zâten kendisini kurtarmış insanlarla bizim ne
işimiz olur. Tevhid yolu herkesi kucaklayan bir Hakk yoludur.
Sizlerin ailelerinizinde nasıl bir durumda olduklarını kendiniz
yeri gelince anlatmakta idiniz. K… G… annesinin Tü… Sa… ve
ha… partisine ne kadar muhabbetli olduğu facebook
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adresinde açık görülüyor. Onlar böyle diye sizinle
keselim.?
Hepimiz ölelim
aleyhimizde.

istedim

kemeri

ilgiyimi

çıkardım

hep

Yukarıda ölmek ve kemer hadisesinden bahsedilmiş idi.
Kadiri dergâhı çıkışında tek arabada arabaların
arasından hızlı şehrin içinde 140 la gidiyoruz diyorum,
sonra 40’a düştü.
Kendileri kadiri dergâhından çıktıktan sonra ki
yolda
kilometre ibresine baktıklarını sadece (90) gösterdiğini ifade
etmişler idi.
Sa…yi yoldan çevirme çabası var karısını yoldan
çevirmeye çalışıyor
Bunda haklı olabilir bende olsam eşimin nereye gittiği
hakkında bilgim olmasını isterim.
Onun durumunu biliyorduk?
Kendisi zâten kendisinin ne olduğunu gizlemiyor ki bazı
gidip gelen hallerinden bahsediyor. Tabii ki bunlar olacaktır
sağlıklı olan kimsenin bizim yanımızda ne işi olur ki. Bize
gelenlerin hepsinin bir derdi ve bir sıkıntısı vardır, olmasa
zâten gelmezler, sizinde vardı. İşte bu sıkıntılar zâhiren
zahmet gibi gözüküyor ise de bâtınen rahmet oluyor, çünkü
Hakk’ı aramaya vesile oluyor.
Annesinin hastalığı ona da geçmiş?
Bir kimsenin annesinin hastalığı yönünden eleştirilmesi
pek uygun tanım olmasa gerek. Annesi veya babası hasta
olan kimsenin onların yüzünden hasta kabul edilmesi, bir
savunma düşüncesi olmaması lâzım gelmektedir. Bu olabilir
Allah’ın takdiridir. Annesinin hastalığı yüzünden bir kimsenin
suçlu görülmesi pek uygun bir kanaat değildir.
Sa…..ım için ona yaklaştık.
Her işte olduğu gibi bunda da bir sebep olacaktır , işte
oda Sa….ım olmuş, belki bu şekilde oda bahsettiğiniz halleri
eğer varsa? üzerinden atacaktır
Onlara yönelik bir sohbet
anlayacağı bir mesaj idi.

olmadı

kendilerinin

Evet ama kayıtlar açık, hedef alınanlar belli, oradakilerde,
bunları zâten kısmen de olsa, fark etmişler. Konuşma da
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geçen ifadelerde çok sert. O kayıtları tekrar tarafsız olarak
dinlemenizde yarar olacak kanısındayım.
Daha evvelki bir tecrübeden dolayı doğru yeremi
girdik diye eşini kontrol ediyor.
Bir kimsenin eşini kontrol etmesi çok doğaldır ona olan
ilgisini gösterir bende aynı şeyi yapardım kişinin eşinin
nereye gittiğini bilmesi de zâten tabii hakkıdır. Ayrıca
başlarından evvelce olumsuz bir tecrübe geçmiş ise, bu
hususa daha da çok dikkat etmek lâzım geleceği açıktır,
bunda olumsuz bir taraf yoktur.
-----------------------Şimdi gelelim yukarıda bahsedilen zuhuratlara. (T.B.)
-----------------------Bismillâhirahmânirahîm.
Sofrada et yemeği vardı. Et yemeğinin üzerine değişik bir
ot serpilmişti. Bu otun özelliği çok nadir bulunması ve çok
lezzetli olması . Bir adam geliyor bana bu otun çıkması için
bir kuşun gelmesi gerekiyor ve ortam çok güvenli olması
gerekli yoksa gelmez diyor. O arada sakallı bir amca geliyor
ve adam ona da bu kuş senin rüyana gelirse sen çok iyi bir
insansın demektir, o zaman irşat olursun diyor. Amca
gülüyor.
(Efendi babamı gördükten sonra sakallı amcanın efendi
babam olduğunu anladım.)
Saygılarımla....Gö....
-----------------------Bu zuhurat telefonda anlatılınca şu ma’nâlara benzer bir
yorum yapmıştım. Zuhuratlara genelde, görene göre yorum
yapılır, gören kişinin de içinde bulunduğu rûh ve tefekkür
halini yansıtması yönünden mühimdir. Bu zuhuratı gören
kişinin o günlerdeki tereddüt ve acabalarına cevap olacak bir
zuhurat ma’nâsına gelmektedir.
Zuhurattaki sofranın
et yemekli
zenginleştirilmesi hayvani ve bitkisel
olmasıdır. “Ve Mâide sofrası’dır.”

ve değerli ot la
gıdalı bir yemek

“bu otun çıkması için bir kuşun gelmesi gerekiyor”
Bu kuş “ardıç kuşu” dur, Bildiğimize göre yer yüzünde iki
ağaç, aşı veya tohumdan olmamaktadır, bunların birisi “ardıç
ağacı” diğeri ise “hurma ağacı” dır. Hurma ağacı yavrusunu
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kendi bedeninde kendi oluşturur, Ardıç ağacı ise,
meyvelerinin Ardıç kuşu tarafından yendikten sonra
midesinde ve barsaklarında yumuşayan ardıç ağacının sert
meyvelerini kendi vücudunda sindirmeden yumuşamış olarak
dışkısıyla birlikte yüksek yerlerde çıkarır. İşte ondan sonra
yumuşamış olan o çekirdeklerden ardıç ağacı meydana gelir,
bu yüzden Ardıç ağacı hep yüksek yerlerde olur. İşte bu kuş
Ardıç kuşudur ve o ot ise ardıç ağacının ilk filizleridir.
Ayrıca bu kuş gönül kuşudur.
“Bu otun özelliği çok nadir bulunması ve çok lezzetli
olması .”
Nadir bulunması tevhid ehli olması, lezzetli olması da
ma’nâ âleminin ilâh-i zevki olmasıdır.
“ ve ortam çok güvenli olması gerekli yoksa gelmez
diyor.”
Ardıç kuşu da gönül kuşu da güvenli olmayan yere
gelmez. Yani benlik ve nefsi emmâre olan yere gelmez, Yani
gitmez de.
“O arada sakallı bir amca geliyor ve adam ona da bu
kuş senin rüyana gelirse sen çok iyi bir insansın
demektir, o zaman irşat olursun diyor.”
(Amca
gülüyor.) “çünkü kendisini tarif ediyor” o kuş ardıç veya
gönül kuşu, sadece ru’y-sında değil zâten her zaman onunla
beraberdir.
(Efendi babamı gördükten sonra sakallı amcanın
efendi babam olduğunu anladım.)
Bu ifadeden sonra zâten söylenecek bir şey kalmıyor.
-----------------------Not= Ardıç kuşu hakkında (Terzi baba 2 ) de daha geniş
malümat bardır oraya bakılabilir. (T.B.)
Not= Bu hadiselerden birkaç gün evvel bende bir zuhurat
görmüş, biraz da endişelenmiş idim hayırdır inşeallah diye,
neye işaret olabileceğini bekliyor idim. Sonra bu hadisenin
işareti olduğu anlaşılmış oldu. (T.B)
“Notlarımda kaydettiğime göre zuhuratım şöyle idi.”
------------------Bismillahirahmanirahim.
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Büyük bir binanın teras katına çıkıyorum bina çatısız ve
kenarlarına tulalar ile korkuluklar yapılmış ancak o tuğlalar ile
yapılan korkuluk duvarları yıkılmış teras molozlarla dolu
yukarıya çıkanın düşmesi muhtemel, çıkanların aşağıya
düşmelerini önlemek için, o molozları tekrar kenarlara set
gibi yığıyorum. (T.B.)
-----------------------“Büyük bir binanın teras katına çıkıyorum bina
çatısız,”
Bina tevhid binasıdır, üstünde çatı olmaması, sonsuzluğa
açık olmasıdır,
“korkulukların yıkılması,”
Sınırların aşılması ve tedbirsiz hareket edilmesidir.
“yukarıya çıkanın düşmesi muhtemel,”
Yani bulunduğu
muhtemeldir.

düzeyin

üstüne

çıkarsa

düşmesi

“çıkanların aşağıya düşmelerini önlemek için,”
Hayali bir yaşantı ile kendini yukarılarda görüp o hayale
göre hareket etmelerini önlemek için.
“o molozları tekrar kenarlara set gibi yığıyorum.”
------------------NETİCE:
Görüldüğü gibi bu zuhurat hâdiseyi olduğu gibi
göstermekte, işte zâten bizimde işimiz, hayali ma’nâ da daha
henüz yaşanmamış yerleri kelâm ile anlatmaya çalışmak
terastan düşmeye benzer, bizde sizleri böyle ikazlar ile her
zaman korumaya çalışıyoruz.
Cenâb-ı Hakk her birerlerimize kolaylıklar nasib etsin.
------------------S…. B… oğlum sen gene
aynen bizim oğlumuzsun
değişen bir şey olmaz ancak konuşmalarda ve davranışlarda
biraz daha ihtiyatlı hareket etmekte yarar olacağı açıktır.
------------------K…. G…. kızım sende gene bizim kızımızsın, senin
hakkında da değişen bir şey yoktur, ancak bu hadiseden
sonra bir hayli düşünmen ve konuşma tavrını değiştirmen iyi
olacaktır.
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------------------Bu izahlardan sonra yapılacak işlere gelelim.
Önümüzdeki Perşembe veya hangi gece toplantı
yapıyorsanız herkese haber verin ve bu senenin son toplantısı
olarak toplanın, vakti uygun olan gelir. Okulların tatil olması
ve çok kişilerin seyahate, veya yazlığa gitmelerinden dolayı,
ve ayrıca yazın tefekkür çalışmaları biraz zorlaştığından yeni
seneye daha zinde girmek için, yaz tatili yapın zâten
ramazanda geldi sayılır.
Sağ olunursa eylülde okullar açılıp herkes yerlerine
dönünce bir gün tayin edip tekrar devam edersiniz. Ancak
yeni mevsimde çalışmalar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
(1) Önümüzdeki haftanın son toplantısında konuşmacı
S…B.. olacak, ve gelecek kadir gecesi, mevzuunu (mübarek
geceler) kitabından okuyacak, ve kendinden hiçbir şey ilâve
etmeyecek. Ancak mevzuların zor gibi olduğu yerlerde,
benimde mesnevi sohbetlerinde yaptığım gibi bir cümle veya
bir pragrafı, yeniden tekrarlayarak, ikinci defa, dinleyenleri
sıkmadan, Yavaş, yavaş anlaşılır bir şekilde izah babında
okunacaktır. Okuma bittikten sonra vakit varsa mevzû
hakkında hep birlikte istişare yapılabilir.
(2)
Ömrümüz varsa eylül ayında,
yeni başlayacak
toplantılarda, artık hep sadece bir kişi konuşma yapmayacak,
bu husus dağıtılarak yapılacak yani sıra ile konuşulacaktır. Ev
sahibi olarak S… B… (mübarek geceler) kitabının neresinde
kalınmış ise oradan okuyarak devam edecek. Daha sonraki
toplantı (15) gün sonra olacak, ve konuşmacı Mu… olacak,
daha sonraki toplantıda konuşmacı Se… olacak, böylece bir
görev dağılımı da yapılmış ve diğer kişilerinde konuşma
yetenekleri geliştirilmeye çalışılacaktır. Daha sonra aranızda
başka konuşmak isteyen varsa oda okuyarak konuşacak ve
böylece devam edecektir. S… G… kızımız erkelerinde olduğu
toplantıda konuşma yapmayacaktır.
Eğer bayanların ayrıca toplantıları olursa orada ve sadece
daha sonra tesbit edeceğimiz bizim kitaplarımızın birinden
kendinden bir şey katmadan okuma yapacaktır. Herhangi bir
husus olursa sonra tekrar istişare edilecektir.
(3) Bundan sonra kim zuhurat görmüş ise zuhuratını
internetten doğrudan bana gönderecektir.
-------------------
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Cunâb-ı Hakk dünya ahret bütün işlerinizde kolaylıklar
versin, herkese selâmlar hoşça kalın Nüket Annenizinde
selâmları vardır. Efendi Babanız.
------------------Bu dar zamanlarımda, beni kaç aydır meşgul edip işlerimi
geri bıraktıran, bu yazıyı böylece bitirmiş oldum, ancak hiç
yazmak istemediğim, ikinci bir yazım
oldu. Hakk’tan
hayırlısı.
Nusret Babam, zaman, zaman bize, “oğlum darılan
darılsın yolumuz bozulmasın” derdi.
------------------Bu günlerde sizinde S… B….ın tedbir tedavisi yönünden
sıkıntınız olduğunu biliyorum Cenâb-ı Hakk üzmesin
İnşeallah. Evlâtlarımızın sıkıntısı bizimde sıkıntımızdır. Hayat
böyle bir şey.
Son olarak yapılacak şey bence, uygun bir zamandabahsi
geçen kişilerin ziyaretlerine gidip helâllık almanız olacaktır.
-----------------------Anlaşılmayan bir yer var ise sorabilirsiniz.
Kendilerine kendi isimleri ile gönderilen Bu yazının
arkasından dosyada yazılanların hepsinin kabul edildiği
hakkında telefonla bildirilmişti.
------------------Ancak daha sonra kendilerinden hiçbir yazı işaret telefon
gelmediği gibi. İnternet ve Fesebuuk ve benzeri neler varsa
bunlardan bizi tamamen sildiler.
Yukarıda sık sık bahsedilen, batındaki ahlâkları olan
(Celâl) tecellisine neticede demekki bizi de çarptırdılar.
Ve şu an tarih (30/03/2015/Pazartesi) Bu güne kadar
belki hatalarını anlarlar da telâfi etmeye çalışırlar ümidi ile
beklemiştim. Bu onlara verdiğim bir süre idi ne yazıkki bu
süreyide heba etmiş oldular.
Bende (Beş) yıla yaklaşan dosya içinde bütün kayıtları
bulunan ve bu kadar emeğimle baş başa kalıp ismine.
(Solan Bahçenin Kuruyan Gülleri) dediğim ve (98)
sıra numarası verdiğim bu hadiseden elde sadece hatıra
olarak kalan bu dosyayı onlarla birlikte kapatıyorum.
-------------------
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Okuma zahmetine katlananlara inşeallah bir işık tutar,
aslında içerisinde ayrıca tevhid ve zuhurat yorumu bilgileri de
vardır. Bu vesile ile ilgisi olan kimseler zuhurat yorumlarında
benzer zuhuratlarda yardımcı olması muhtemeldir.
Cenâb-ı Hakk’tan her birelerimiz için her halimizde
yardım ve nusret bekleriz. Amin.
------------------Bunları düşündüğüm zaman, şairin dediği gibi.
Hüzün zaman zaman
deli dalgalar bibi gelir
Gönlümün kıyısına vurur.
------------------Böylece elhamdülillâh hüzünlüde olsa bir kitabımız daha
neticeye ermiş oldu. Rabb’ımıza şükrederiz.
Gayret bizden muvaffakiyet Hakk’tan dır.
Hakk doğruyu söyler doğruya iletir. (T.B.)
------------------NOT= Yukarıda da Bahsedildiği gibi.
------------------Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. (Solan ve
gülleri kuruyan bahçe) onlara açtığımız bize ait bizim
gönlümüzdeki bahçedir.
Onların her türlü zahir batın bahçeleri mamur
olsun.
------------------NOT= Bu arada bizlere hem hizmeti, hemde çok zararı
olan, ve birçok kitabımızı bir hayli karıştıran, ve onların
geldiği devrelere rastlayan, nasıl geldiğini anlamadığımız, bir
“tayfun/fırtına, yasak fırtınası” da onlarla beraber esti, yok
oldu gitti, o fırtınanın da nasıl geldiğini nasıl gittiğini halen
anlamış değilim muamma olarak kaldı gitti vesselâm. İki
hadisenin birlikte aynı zamanlara rastlaması, birçok şeyleri
düşündürtüyor. Hakk’tan hayırlısı. Vardır mutlak bir hikmeti.
-------------------

Terzi Baba

Baskısı olan kitaplar.
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1.
2.
3.
4.
5.

Necdet Divanı:
Hacc Divanı:
İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr defteri:
Lübb’ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca’dan çeviri):
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:
41. İnci tezgâhı:
49. 36-Yâ’sîn, Sûresi:
51. 81-Tekvir, Sûresi:
52. 89-Fecr, Sûresi:
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
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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.
2.
3.
4.
5.

Necdet Divanı:
Hacc Divanı:
İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr defteri:
Lübb’ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca’dan çeviri):
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.
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:

150

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
-1-Köle ve incir dosyası:
Bir zuhûrât’ın düşündürdükleri:
-2-Genç ve elmas dosyası:
Kûr’ân’da Tesbîh ve Zikr:
Karınca, Neml Sûresi:
Meryem Sûresi:
Kehf Sûresi:
3-Terzi Baba İstişare dosyası:
Terzi Baba Umre dosyası: (2010)
-3-Bakara dosyası:
Fâtiha Sûresi:
Bakara Sûresi:
Necm Sûresi:
İsrâ Sûresi:
Terzi Baba: (2)
Âl-i İmrân Sûresi:
İnci tezgâhı:
4-Nisâ Sûresi:
5-Mâide Sûresi:
7-A’raf Sûresi:
14-İbrâhîm Sûresi:
İngilizce, Salât-Namaz:
İspanyolca, Salât-Namaz:
Fransızca İrfan mektebi:
36-Yâ’sîn, Sûresi:
76-İnsân, Sûresi:
81-Tekvir, Sûresi:
89-Fecr, Sûresi:
Hazmi Tura:
95-Beled-Tîn, Sûresi:
28- Kasas, Sûresi:
İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba:
20-TÂ HÂ Sûresi:
Mirat-ül-İrfan-ve-şerhi:
6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah: (a.s.)
6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah:
(a.s.)
6 Pey-(6) Hz. Muhammed:
(s.a.v.)
-4-Bir ressam hikâyesi:
İnci mercan tezgâhı
Ölüm hakkında:
Reşehatt’an bölümler:
Risâle-i Gavsiyye:
067-Mülk Sûresi:
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.
-------------------------

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:
1- 12- Terzi Baba-(1)
2- 39- Terzi Baba-(2)
3- 32- Terzi Baba-(3) İstişare dosyası.

152

4- 79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.
5- 80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.
6- 86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.
7- 91- Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13)
-------------------------

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

Hüzün kitapları serisi.
17- Kevkeb-Kayan yıldızlar.
23- Değmez dosyası.
81- Hayal vadisinin çıkmaz sokakları.
93- Mescid-i dırar, kubbet-ul kara.
98- solan bahçenin kuruyan gülleri.
-------------------------

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:
Terzi Baba İnternet dosyaları:
----------------------------1-Terzi-Baba-Mektuplar ve
2-Terzi-Baba-Mektuplar ve
3-Terzi-Baba-Mektuplar ve
4-Terzi-Baba-Mektuplar ve
5-Terzi-Baba-Mektuplar ve
6-Terzi-Baba-Mektuplar ve
7-Terzi-Baba-Mektuplar ve
8-Terzi-Baba-Mektuplar ve
9-Terzi-Baba-Mektuplar ve

zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
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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.
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.
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55-Terzi-Baba-Mektuplar
56-Terzi-Baba-Mektuplar
57-Terzi-Baba-Mektuplar
58-Terzi-Baba-Mektuplar
59-Terzi-Baba-Mektuplar
60-Terzi-Baba-Mektuplar
61-Terzi-Baba-Mektuplar
62-Terzi-Baba-Mektuplar
63-Terzi-Baba-Mektuplar
64-Terzi-Baba-Mektuplar
65-Terzi-Baba-Mektuplar
66-Terzi-Baba-Mektuplar
67-Terzi-Baba-Mektuplar
68-Terzi-Baba-Mektuplar
69-Terzi-Baba-Mektuplar
70-Terzi-Baba-Mektuplar
71-Terzi-Baba-Mektuplar

ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve

zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.
zuhuratlar.

Kitaplar devam ediyor şu an Yekün=
(98/71=169)

155

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

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