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Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî
ve eshâbihî ecma’în.
Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah
(Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâb, kemâlât ve ma’rifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî
Naîmullah›n, mürﬂidimiz ve seyyidimiz tarîkat nûrlar›n›n kayna¤›, hakîkat s›rlar›n›n menbâ›, yakîn
ve irfân erbâb›n›n rehberi, ﬁemsüddîn Habîbullah
hazret-i Mirzâ Cân-› Cânân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” hâlleri ve halîfelerinin hâlleri ile alâkal› olarak
yazd›¤› ve muhlîslerin gönüllerine ve gözlerine ihsânda bulundu¤u k›ymetli kitâb›n bir muhtasâr›d›r.
Bu fakîr, o kitâb›n ba’z› bölümlerini seçerek
ve hât›rlad›¤›m ﬂeyleri de ilâve ederek yazd›m.
Böylece bu sermâyesizin se’âdet sermâyesi olsun.
Muvaffâkiyet Allahü teâlâdand›r.
Bu kitâb› yazarken Mazher-i Cân-› Cânân
hazretleri “kuddise sirruh” bu iﬂe râz› olur mu, olmaz m› diye tereddüd etdim. Bunun üzerine
rü’yâmda ﬂöyle gördüm. Hazret-i Îﬂân (Mazher-i
Cân-› Cânân “kuddise sirruh”) bu fakîrin evine
teﬂrîf etdiler. Yan›nda Mevlevî Naîmullah da vard›. Sana müsâde etdim, buyurdu ve Fâtiha okudu.
Böylece bu kitâb›n yaz›lmas›na izn verdiklerini
anlad›m. Tereddüdüm kalk›p, kesin kanâ’at hâs›l
oldu. Ümmîd edilir ki, bu iﬂ kabûle nâil olur. Uzun
ve meﬂgûl eden sözden, k›sa söz dahâ iyidir.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Nakﬂibendiyye-i Müceddidiyye Yolu Hakk›ndad›r
Nakﬂibendiyye yüksek yolu, kalb ile Allahü teâlâya teveccühden, nâfile ibâdetleri yapmakda ve al›ﬂ›lm›ﬂ ﬂeyleri terk etmekde orta hâlli olmakdan ve vaktleri sahîh hadîs-i ﬂerîfle sâbit olan zikrler ve virdler ile de¤erlendirmekden ibâretdir.
Bu yolda tevbe eden, r›zâ makâm›na kadar bütün sülûk makâmlar›n› k›saca icrâ eder. Hülâsa bu yol, dâimâ Allahü teâlâ ile berâber olmak,
rûhun muhabbetle çekilmesi, zevk, ﬂevk ve kalbin cem’iyyeti, ya’nî toparlanmas›d›r. (‹hsân, sanki Rabbini görüyormuﬂ gibi ibâdet etmendir.)
hadîs-i ﬂerîfine muvâf›k olarak, müﬂâhede etdi¤inde isti¤râk, bu yolda bulunanlar›n vasf›d›r. Onlardan ba’z›lar› kalb cezbelerinin galebesi sebebi
ile mest olur. Ba’z›s›na da tevhîd s›rlar› zâhir olur. Kalbleri zikr eder hâle getirmek ve kalblere sükûnet vermek, bir hâlden bir hâle kavuﬂdurmak
ve himmet ile müﬂkilleri halletmek, bu yolun büyüklerinin çok meﬂhûr tasarruflar›ndand›r.
Allahü teâlâ, hazret-i Müceddide “rad›yallahü anh” inâyeti ile bu yolda dahâ baﬂka makâmlar ve dereceler ihsân buyurdu. Bir makâmdan di¤er makâma kadar ayr› ayr› hâller ve ilmler lutf etdi. Bu yolun mensûblar› o hâller ve keyfiyyetlerle mümtazd›rlar. Ancak, hepsi bu yüksek yolun makâmlar›n›n temâm›na kavuﬂmam›ﬂd›r. Herkes kavuﬂdu¤u makâm›n vâridât ve hâlleriyle zevklenir. Bu sebeble bu yolun mensûblar›n›n hâlleri birbirinden farkl›d›r. Fekat bu yolun önce gelmiﬂ olan büyüklerinin bildirdikleri zikrleri ve vazîfeleri aynen yaparlar. Kalb makâm›nda istigrâk,
bîhodluk [kendinden geçme], sekr ve cezbeler sebebiyle muhabbet-i
ilâhî ile dolup taﬂarlar.
Hazret-i Müceddidin vilâyet diye ifâde buyurdu¤u makâmlarda,
bât›na [kalbe ve rûha] çeﬂid çeﬂid keyfiyyetler nasîb olur. Kemâlât ve hakây›k diye aç›klad›klar› makâmlar, hâllerinin latîfli¤i ve belirsizli¤inden dolay› idrâk edilemez. Ancak istigrâk› hem vasf, hem de itmi’nân bak›m›ndan bât›nlar› için lüzûmlu görürler. ‹stigrâk, kalbe düﬂüncelerin gelmemesi, tam teveccüh, hattâ maksûda teveccühün bile fark›nda olmamakd›r.
‹stigrâkda, kavuﬂulan makâmlar›n, hâllerinin hulâsâs› olan sekr hâlleri de
bulunmaz. Her kim kendisine ilm ve keﬂf ihsân edilmiﬂse, her makâma âid
ilâhî tecellîlerde kendi seyrini aç›kca görür.
–5–

Bu yolda tevhîd s›rlar›n›n az tecellî etmesinin sebebi ﬂudur: Hazret-i Hâce-i Ahrâr [Ubeydullah-i Ahrâr] “kuddise sirruh” hazretlerine iki
nisbet ulaﬂm›ﬂd›r. Biri kendi yüksek babalar›ndan ulaﬂan nisbetdir. Bu
nisbet ile tevhîd s›rlar› zuhûr eder. ‹kincisi, ﬂerî’at ve kemâl mertebesindeki takvâ nûrlar›yla nûrlanm›ﬂ olan Nakﬂibendiyye hânedân›ndan ulaﬂm›ﬂd›r. Hazret-i Muhammed Bâkîbillah “rahmetullahi aleyh” bu iki nisbet deryâs›n› kendinde toplam›ﬂd›. Hazret-i Müceddid, Bâkîbillah hazretlerinden bu iki nisbete kavuﬂdukdan sonra, bunlardan Nakﬂibendiyye nisbetini tercîh buyurmuﬂdur. Çünki, bu nisbetde ayaklar›n sürçmesi vâki’ olabilir. Fekat kalb makâm›na tam kavuﬂup, bu makâmdan dahâ ilerisine yükselemeyen kimse, elbette tevhîd bilgilerinden ve sekr hâllerinden bir k›sm›na kavuﬂur. Kavuﬂdu¤u bu bilgilerin ve hâllerin alâmetleri, yanman›n ve ﬂevkin artmas›d›r. Gönlü Allahü teâlâdan baﬂkas›na yönelmekden kurtarmak demek olan tevhîde, Nakﬂibendiyye nisbetine
sâhib olanlar kavuﬂur. Hârikul’âde hâller ﬂiddetli mücâhedelerle hâs›l olur.
Meﬂakkatli riyâzetler olmadan, kâinâtda tasarruflarda bulunmak nâdir vuku’ bulur. Fekat devâml› kalb ile zikr yapmadan, Allahü teâlâya yönelmeden, ahlâk› güzelleﬂdirmeden ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnet-i seniyyesine uymadan, hiçbir kerâmete kavuﬂulamaz. Elhamdülillah, bu yolun mensûblar›na bu se’âdet nasîb olmuﬂdur.
Bu kitâbda, falan kimse vilâyetde ﬂu yüksek makâmlara kavuﬂmuﬂdur veyâ sülûkun sonuna ulaﬂm›ﬂd›r denmesinden maksad, o makâmlar›n keyfiyyetleri, hâlleri ve vâridâtlar›yla müﬂerref olup, dâimâ Allahü teâlây› bilmek ve tan›mak hâli üzere ve yarat›lm›ﬂlar›n en üstünü olan Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine uymak hâli üzeredir demekdir.
Beyt:
Kurtulurum sanma ey Sâdi hoca,
Muhammed aleyhisselâma uymad›kca.
Hazret-i Îﬂân Mazher-i Cân-› Cânân “kuddise sirruh” Nakﬂibendiyye yolunda hem kendisi kemâle erip, hem de baﬂkalar›n› kemâle erdirme
mertebesine kavuﬂdukdan sonra, yine bu yolun zikrleriyle meﬂgûl olmuﬂlar, talebelerini de o büyüklerin yüksek nisbeti ve âdâb› üzere yetiﬂdirmiﬂdir. Hazret-i Îﬂân Mazher-i Cân-› Cânân›n, Kâdirî, Çeﬂtî ve Sühreverdî yollar›ndan da icâzeti olup, bu yollar›n herbirinden feyz alm›ﬂd›r. Talebelerinden ba’z›lar›n› Kâdirî ve Çeﬂtî yollar›ndan bî’at etdirip, o büyüklerin ﬂecerelerini onlara verirdi. Ancak, Sühreverdî yolunda bî’at verdi¤i bilinmemekdedir. Çünki bu diyârlarda Sühreverdi yolunu taleb eden azd›r.
Fakîr, ﬂimdi bu üç yolun büyüklerinin ismlerini yazaca¤›m.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Nakﬂibendiyye silsilesi
Hocam›z hazret-i Mazher-i Cân-› Cânân, Nakﬂibendiyye yolunu,
hazret-i Seyyid Nûr Muhammed Bedevânîden “rahmetullahi aleyh” ald›.
O da hazret-i ﬁeyh Seyfeddînden, o hazret-i Hâf›z Muhammed Muhsînden feyz ald›. Bu zât da Urvet-ül-vüskâ Muhammed Ma’sûmdan, bu da
imâm-› tarîkat Müceddid-i elf-i sânî ﬁeyh Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinden, o ise, hazret-i Hâce Muhammed Bâkîbillahdan feyz ald›.
Bâkîbillah hazretleri Mevlânâ Hâcegi Emkenegî (Türkistanl›d›r)den, o, hazret-i Mevlânâ Dervîﬂ Muhammedden, o, Mevlânâ Muhammed Zâhidden,
o, hazret-i Hâce-i Ahrârdan (Türkistanl›d›r), Hâce-i Ahrâr hazretleri ise,
hazret-i Mevlânâ Ya’kûb Çerhîden (Türkistanl›d›r), o, Hâce Alâeddîn Attârdan, o da Hâce-i Hâcegân Behâeddîn Nakﬂibendden, o ise, hazret-i
Seyyid Emîr Gilâldan, o, hazret-i Hâce Muhammed Bâbâ Semmâsîden
(Türkistanl›d›r), o, Hâce Alî Azîzân Râmitenîden, o, Hâce Mahmûd ‹ncirfagnevîden (Türkistanl›d›r), o, hazret-i Mevlânâ Ârif Rîvegerîden (Türkistanl›d›r), o, Hâce-i cihân hazret-i Abdülhâl›k Goncdüvânîden (Türkistanl›d›r), o, Hâce Yûsüf Hemedânîden, o, Hâce Ebû Alî Farmedîden (Fârislidir), o, Hâce Ebûl-Hasen Harkânîden, o, Hâce Bâyezîd-i Bistâmîden
(Fârislidir), o ise, ‹mâm hümâm hazret-i ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›kdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o da, ‹mâm-› Kâs›m bin Muhammed bin Ebî Bekr S›ddîkdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o ise, Resûlullah›n eshâb›ndan olan Selmân-› Fârisîden “rad›yallahü teâlâ anh”, o da Resûlullah›n sohbetiyle
mümtâz olan hazret-i Emîr-ül-mü’minîn Ebû Bekr S›ddîkdan “rad›yallahü anh”, hazret-i Ebû Bekr ise, rahmetenlilâlemîn ﬁefîûl müznibîn Muhammed Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz ald›.
Di¤er bir nisbet de, hazret-i ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k vâs›tas›yla hazret-i ‹mâm-› Muhammed Bâk›ra “rad›yallahü anh” ulaﬂ›r. Onun nisbeti
‹mâm-› Zeynel’âbidîne “rad›yallahü anh”, onun nisbeti, ‹mâm-› hümâm Seyyidiﬂﬂühedâ ‹mâm-› Hüseyne “rad›yallahü anh”, onun nisbeti ‹mâm-› Hasen-i Müctebâya “rad›yallahü anh”, onun nisbeti Emîr-ül-mü’minîn Alî Mürtazâya “kerremallahu vecheh”, onun nisbeti Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ulaﬂ›r. Bu nisbet, bu yolda Ehl-i Beyt imâmlar›n›n bulunmas› sebebiyle silsiletüz-zeheb (Alt›n silsile) diye meﬂhûrdur.
Yine Hâce Ebû Alî Farmedînin intisâb› da Hâce Ebûl-Kâs›m Gürgânî hazretlerinedir. Onun nisbeti, Hâce Ebû Osmân Ma¤ribîye, onun nisbeti Seyyidü’t-tâife Hâce Cüneyd-i Ba¤dâdîye, onun nisbeti, Hâce S›rr›
Sekâtîye, onun nisbeti, Hâce Ma’rûf-i Kerhîye, onun nisbeti, ‹mâm-› Alî
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R›zâya “rad›yallahü anh”, onun nisbeti, ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›ka ulaﬂ›r.
Ca’fer-i Sâd›kdan da Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” meﬂhûr silsile ile ulaﬂ›r.
Hâce Ma’rûf-i Kerhî de Hâce Dâvüd-i Tâîden feyz alm›ﬂd›r. O da Hâce Habîb-i Acemîden, o, Hâce Hasen-i Basrîden, o, Emîr-ül-Mü’minîn hazret-i Alî Mürtezâdan “rad›yallahü anh”, o da, Resûlullahdan “sallallahu
aleyhi ve sellem” feyz alm›ﬂd›r.
Kâdiriyye silsilesi
Mubârek hocam›z hazret-i Mazher-i Cân-› Cânân, Kâdiriyye yolu icâzetini hazret-i ﬁeyh Muhammed Âbidden “rahmetullahi aleyh” alm›ﬂd›r.
O ise, ﬁeyh Abdül Ehadden, o, hazret-i Hâzinürrahme Muhammed Sa’îdden, o, imâm-› tarîkat Müceddid-i elf-i sânî ﬁeyh Ahmed Fârûk-i Serhendîden, o, yüksek babas› Abdül Ehadden “rahmetullahi aleyh” o, ﬁâh
Kemâl Kihlî (Pencabda)den, o, ﬁâh Fudaylden “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Seyyid Gedây-› Rahmân-› Sânîden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid
ﬁemseddîn Ârifden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Gedây-› Rahmân-› evvelden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid ﬁemseddîn Sahrâsîden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Ukaylden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Abdülvehhâbdan “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid ﬁerefüddînden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyidüsse’âdât Seyyid Abdürrezzâkdan “rahmetullahi
aleyh”, o, hazret-i Gavs-üs-sakaleyn mahbûb-› Sübhânî Seyyid Abdülkâdir Geylânîden “rad›yallahü teâlâ anh”, o ise, Hâce Ebû Sa’îd Mahzûmîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebûl-Hasen Kureﬂîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebûl-Ferec Tartûsîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Abdül’vâhid Temîmîden “rahmetullahi aleyh”, o Hâce Ebû Bekr ﬁiblîden, o, Seyyidüttâife Cüneyd-i Ba¤dâdîden “rahmetullahi aleyh”, o,
Hâce S›rrî Sekâtîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ma’rûf-i Kerhîden “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i ‹mâm-› Alî R›zâdan “rad›yallahü teâlâ anh”,
o, hazret-i imâm-› Mûsâ Kâz›mdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o, hazret-i
‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›kdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o, hazret-i ‹mâm-›
Muhammed Bâk›rdan “rad›yallahü anh”, o, hazret-i ‹mâm-› Zeynel’âbidînden “rad›yallahü anh”, o, hazret-i Seyyidüﬂﬂühedâ ‹mâm-› Hüseyn “rad›yallahü anh”, o, hazret-i ‹mâm-› hümâm Hasen-i Müçtebâdan “rad›yallahü anh”, o, Emîr-ül-mü’minîn hazret-i Alî Mürtezâdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o da hazret-i risâletpenâh Muhammed Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz ald›.
Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin babas› vâs›tas›yla silsilesi ise ﬂöyledir: Hazret-i Gavs-üs-sakaleyn Seyyid Abdülkâdir “rad›yallahü anh” babas› Seyyid Ebû Sâlihden “rahmetullahi aleyh”, o da babas› Seyyid Yahyâ Zâhidden “rahmetullahi aleyh”, o da babas› Seyyid Mûsâ Mûrisden
“rahmetullahi aleyh”, o da babas› Seyyid Dâvüd Mûrisden “rahmetullahi aleyh”, o da babas› Seyyid Mûsâ Cevnden “rahmetullahi aleyh”, o da
babas› Seyyid Abdüllah Mahzdan “rahmetullahi aleyh”, o da babas›
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Seyyid Hasen Müsennâdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o da babas› Seyyidüs-sâdât Emîr-ül-mü’minîn ‹mâm-› Hasen Müctebâdan “rad›yallahü
anh”, o da babas› Emîr-ül-mü’minîn Alî Mürtezâdan “rad›yallahü anh”, o
ise ﬁefî’ül-müznibîn rahmetenlil âlemîn Muhammed Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz ald›.
Çeﬂtiyye yolu silsilesi
Mubârek hocam›z Mazher-i Cân-› Cânân “kuddise sirruh” Çeﬂtiyye yolu icâzetini ﬁeyhüﬂﬂuyûh Muhammed Âbidden “rahmetullahi aleyh”
ald›. O ise hazret-i ﬁeyh Abdül Ehadden, o, Hazînürrahme ﬁeyh Muhammed Sa’îdden, o, Müceddid-i elf-i sânî hazret-i ﬁeyh Ahmed Fârûkîden
“rahmetullahi aleyh” ald›. O da yüksek babas› ﬁeyh Abdül Ehadden
“rahmetullahi aleyh”, o, ﬁeyh Rükneddînden “rahmetullahi aleyh”, o,
hazret-i ﬁeyh Abdül’kuddüsden “rahmetullahi aleyh”, o, ﬁeyh Muhammed Ârifden “rahmetullahi aleyh”, o, ﬁeyh Abdülhakdan “rahmetullahi
aleyh”, o, hazret-i ﬁeyh Celâlüddîn Pânipûtîden, o, hazret-i ﬁemsüddîn
Türkden “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i ﬁeyh Alâüddîn Mahdûm Alî
Sâbirden “rahmetullahi aleyh”, o, ﬁeyh-ül-islâm ﬁeyh Ferîd ﬁeker Gencden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Kudbüddîn Bahtiyâr Kâkîden “rahmetullahi aleyh”, o, ‹mâm-› tarîkat Hâce Mu’înüddîn Sencerîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Osmân Hârûnîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce ﬁerîf Zendenîden, o, Hâce Mevdûd Çeﬂtîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Yûsüf Çeﬂtîden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebû Ahmed Çeﬂtîden
“rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebû Muhammed Çeﬂtîden “rahmetullahi
aleyh”, o, Hâce Ebû ‹shak ﬁâmiden, o, Hâce Mimﬂad-› Dineverîden
“rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Hubeyre-i Basrîden “rahmetullahi aleyh”,
o, Hâce Huzeyfe Mer’âﬂîden “rahmetullahi aleyh”, o, Sultân ‹brâhîm Edhemden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Fudayl bin Iyâddan “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Abdül Vâhidden “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Hasen
Basrîden “rahmetullahi aleyh”, o ise Emîr-ül-mü’minîn Alî Mürtezâdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o da Cenâb-› Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ald›.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin “kuddise sirruh”, Nakﬂibendî,
müceddidî yolundan dört büyük ﬂeyhinin yüksek hâlleri:
Seyyidüs-sâdât hazret-i Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî “rahmetullahi aleyh” [Silsile-i aliyyeden.]
Zâhir ve bât›n ilmlerinde âlim idi. Fakîh, kâmil, ârif-i mükemmîl idi.
Tesavvufda feyzini, büyük âlim ve mürﬂid-i kâmil ﬁeyh Seyfeddîn Fârûkîden ald›. Bu zât Urvet-ül-vüskâ Muhammed Ma’sûm hazretlerinin o¤lu ve
halîfesi, o ise, ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin o¤lu ve halîfesidir. Yine ﬁeyh
Abdülhak muhaddis hazretlerinin evlâd›ndan ve Muhammed Ma’sûm
hazretlerinin halîfelerinden olan Hâf›z Muhammed Muhsin hazretlerinin huzûrunda bulunup, ondan senelerce feyz ald›. Böylece üstün hâllere ve yüksek makâmlara kavuﬂdu. Kuvvetli bir istigrâk hâline sâhib idi. Ya’nî ilâhî
aﬂk ile kendinden geçme hâli pek ziyâde idi. Onbeﬂ sene bu hâl üzere yaﬂad›. Sâdece nemâz vaktlerinde ay›kl›k hâline döner, sonra yine istigrâk
hâli kaplard›. Ömrünün son zemânlar›nda bu hâlden kurtuldu. Vera’ ve takvâs› ya’nî ﬂübheli ﬂeylerden ve harâmlardan sak›nmakdaki gayreti son dereceye ulaﬂm›ﬂd›. Sünnet-i seniyyeye uymakda, edeb ve âdetlerde Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmakda büyük bir dikkat gösterirdi. Peygamber efendimizin hayât›n› ve yüksek ahlâk›n› anlatan kitâblar› devâml› yan›nda bulundurur, bunlar› okuyup, hâllerinde ve iﬂlerinde
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uyard›. Bir def’as›nda helâya
girerken, yanl›ﬂl›kla önce sa¤ aya¤›n› içeri atm›ﬂd›. Bunun üzerine hâllerinde ba¤lanma oldu. Tazarru’ ile Allahü teâlâya çok düâ edip, yalvard›.
Sonra hâlleri tekrâr aç›ld›. Yiyeceklerinin halâldan olmas› husûsunda son
derece dikkat ederdi. Birkaç günlük ekme¤ini kendi piﬂirir, açl›¤› ﬂiddetlenince o ekmekden bir parça yirdi. Sonra murâkabeye dalard›. Dâimâ murâkabe hâlinde bulunmakdan, Allahü teâlâdan baﬂka her ﬂeyi unutup,
hep ibâdet ve ta’âtla meﬂgûl olmakdan beli bükülmüﬂdü. Buyurdu ki,
“Otuz seneden beri kalbimden insan›n tabiî g›dâs› olan ﬂeyleri yimek
geçmedi. Ne zemân yiyece¤e ihtiyâc duysam, ne varsa yir, onunla iktifâ
ederdim.” Günde bir def’a yemek yimeyi bid’at bilerek ve takvâs›n›n çoklu¤undan, çocuklar›ndan birine ya¤, di¤erine de ﬂeker verirdi. Ekseriyyetle zulmet ﬂübhesi bulunmas› sebebiyle zenginlerin yeme¤ini aslâ yimezdi. Bir def’as›nda zengin bir kimsenin evinden huzûruna yemek getirilip,
takdîm edildi. Nâzik bir tav›rla “Bu yemekde bir zulmet gözüküyor, bunu
bir araﬂd›r›n›z!” buyurdu. Bu yemek halâldendir dediler. Fekat araﬂd›r›p,
gösteriﬂ niyyeti ile hâz›rland›¤›n› anlad›lar. E¤er dünyâya düﬂkün birisinin
evinden emânet olarak bir kitâb isteseler, üç gün bekletir, sonra okurdu.
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Buyururdu ki: “Konuﬂmalar›n zulmeti o kitâb üzerini bir k›l›f gibi kaplam›ﬂ.”
Sohbetinin bereketi ile o zulmet da¤›ld›kdan sonra o kitâb› okurlard›.
Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin en meﬂhûr talebesi olan Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri, ondan bahs ederken göz yaﬂlar›n› tutamaz ve ﬂöyle derdi: Sizler Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin zemân›na yetiﬂemediniz. E¤er onu görmüﬂ olsayd›n›z, îmân›n›z
tâzelenir ve Allahü teâlâ ne büyük kudret sâhibidir ki, böyle mubârek bir
zât yaratm›ﬂ derdiniz “rad›yallahü teâlâ anh”. Onun keﬂfi son derece
kuvvetli ve isâbetli idi. Hattâ denilebilir ki, onun kalb gözüyle gördü¤ü kadar bizler baﬂ gözümüzle göremeyiz. Kuvvetli tasarruflara sâhibdi. Sevenlerinin ihtiyâçlar›n› gidermek için himmet ederdi. Himmet etdi¤i gibi gerçekleﬂmemesi çok nâdir olurdu.
Bir gün bir kad›nca¤›z, huzûruna gelip; Cinler k›z›m› kaç›rd›lar. Ne
kadar u¤raﬂd›ysak da bir çâresini bulup, k›z›m› kurtaramad›k. Siz bu
husûsda lutf edip, teveccüh buyurunuz da k›z›m kurtulsun, dedi. Bunun
üzerine bir müddet murâkabeye dald›. Sonra inﬂâallah k›z›n falan zemân
kurtulup gelecek, dedi. ‹ﬂâret etdi¤i vaktde k›z cinlerin elinden kurtulup,
geldi. Nas›l kurtuldun diye sorduklar›nda; Sahrâda idim. Bir büyük zât elimden tutup, beni buraya getirdi, dedi. Bu hâdiseye ﬂâhid olan bir kimse,
“Efendim, k›z›n kurtulaca¤›n› niçin hemen söylemediniz de, murâkabeye dal›p, ondan sonra söylediniz diye sorunca; “O k›z›n kurtulmas› için
himmet gösterip, Allahü teâlâya düâ etdim. Bana ilhâm-› ilâhî ile onun kurtulaca¤› bildirildi. Bu fakîrin teveccühü ve himmeti bu iﬂe te’sîr etdi”
buyurdu. Her iﬂi Allahü teâlân›n r›zâs›na uygun idi.
Bir def’as›nda iki râfizî huzûruna gelip, râfizî olduklar›n› saklay›p, tâbi’ olmak istediklerini söylediler. Onlar›n sap›k i’tikâdda olduklar›n› anlay›p, “Önce bozuk i’tikâd›n›zdan vazgeçip, sonra tâbi’ olun” buyurdu.
Bu iki râfizîden biri huzûrunda tevbe edip, bozuk inan›ﬂlar›ndan vazgeçdi ve se’âdete erdi. Di¤eri ise, sap›kl›¤›ndan vazgeçmeyip, se’âdetden mahrûm kald›.
Talebelerinden biri nefsinin hevâs›na kap›l›p, bir kad›nla buluﬂmak
istedi. Hocas› Seyyid Nûr Muhammed Bedavânî hazretleri birden bire karﬂ›s›na ç›k›p, engel oldu. Kad›n bu hâli görünce dehﬂete kap›ld›, feryâd ederek yere düﬂüp bay›ld›. Talebesi bu hâlinden dolay› çok piﬂmân olup, tevbe etdi. Uzun müddet hocas›n›n huzûruna ç›kamad›.
Bir kimse onun evinin yak›n›na bir dükkân aç›p, benc otu (uyuﬂturucu ot) satmaya baﬂlad›. Buyurdu ki: “O otun zulmeti bât›n nisbetimizi
buland›r›yor.” Bunun üzerine ba’z› talebeleri gidip, o kimsenin dükkân›n› zorla harâb etdiler. Bu iﬂi duyunca, “bu sefer bât›n hâllerimiz dahâ çok
buland›. Çünki bizim sebebimizle dîne muhâlif bir hesâblaﬂma, hâdise vuku’ buldu. Önce o dükkân sâhibine yumuﬂakl›kla bu iﬂten vazgeçip tevbe etmesinin anlat›lmas› gerekirdi. E¤er vazgeçmezse o zemân mâni’ olu– 11 –

nurdu” buyurdu. Talebeleri o dükkân sâhibini aray›p, güçlükle iknâ edip
huzûruna getirdiler. Talebelerinin yapd›¤› bu iﬂden dolay›, o kimseden özr
diledi. Sonra dînimizde yasaklanm›ﬂ bir iﬂ ile u¤raﬂmay› b›rak›p, o halâl
bir san’at ile meﬂgûl olmak gerekir, buyurarak nasîhat etdi ve ona alt›n
verdi. O kimse tevbe edip, talebelerinden oldu.
Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretleri ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Bir
gün hocam Hâf›z Muhammed Muhsîn hazretlerinin mezâr›n› ziyârete
gitdim. Kabri baﬂ›nda iken murâkabeye dald›m. Bu hâlde iken, hocam›
kabrinde görüp, konuﬂdum. Kefeni ve bedeni hiç çürümemiﬂdi. Sâdece
ayaklar›n›n alt taraf›na toprak te’sîr edip, hafîf dökülmüﬂdü. Bunun sebebini kendilerine sordum. Buyurdu ki: Sâhibinden iznsiz geri vermek üzere bir taﬂ› al›p abdest ald›¤›m yere koydum. Abdest al›rken o taﬂ›n üzerine basd›m. Ayaklar›mda topra¤›n te’sîri bu sebebledir. Takvâda çok ileri giden, Evliyâl›kda da yükselir. Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretleri 1135 [m. 1722] senesinde vefât etmiﬂdir.
Hâc› Muhammed Efdâl “rahmetullahi aleyh”
Fazîlet sâhibi ve ilmde yüksek derecelere ulaﬂm›ﬂ olan âlimlerdendir. Ma’rifet s›rlardan ve bât›n ilmlerinden büyük pay alm›ﬂd›r. Tarîkat›, Muhammed Ma’sûm Fârûkî hazretlerinin o¤lu ve halîfesi olan Huccetullah Nakﬂibendden ald›. Ondan on sene istifâde edip, bât›n feyzine
kavuﬂdu. Oniki sene de ﬁeyh Abdül Ehad hazretlerinden feyz ald›. Bu hocas› da Hazînürrahme ﬁeyh Muhammed Sa’îd hazretlerinden feyz ald›.
Bu zât ise, imâm-› Rabbânî hazretlerinin o¤lu ve halîfelerindendir. “Rahmetullahi aleyhim.” Bu hocas›n›n sohbetlerinde yüksek makâmlara kavuﬂdu. Aklî ve naklî ilmleri ö¤rendi. Hadîs isnâd› ilmini de ondan ald›. Ayr›ca ﬁeyh Sâlim Basrîden hadîs-i ﬂerîf isnâd› ilmini ald›.
Huccetullah Nakﬂibend hazretleri ﬁeyh Abdül Ehade ﬂöyle buyurmuﬂdur: “Büyük mürﬂidlerden bizim sînemize ne ulaﬂm›ﬂsa temâm›n› aynen sizin kalbinize ak›td›k.”
Hâc› Muhammed Efdâl hazretleri kuvvetli bir istigrâk sâhibi idi.
Fenâ ve kendini yok bilmek hâli kaplam›ﬂd›. Sanki kendini aslâ tarîkat ehlinden saymazd›. Hazret-i Îﬂân ona def’alarca ﬂöyle buyurdu: “Size nazâr-› keﬂfî ve tahkîk-i makâmât-› ilâhiyye ihsân edildi. Bir de bizim hâlimize bak›n›z. ‹ﬂlerimizin harâbl›¤›ndan baﬂka kendimizde hiçbir ﬂey bulam›yoruz.”
Müellîf der ki: Tarîkat›n imâm› hazret-i Müceddid “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Bât›n hâllerinin belirsizlik ve bilinmezli¤e ulaﬂmas›, tecellî-i zâtinin zuhûrunun alâmetidir. Nitekim âyet-i kerîmede meâlen (...
Gözler Onu göremez...) (En’âm sûresi: 102) buyuruldu. Bu husûsda bu
âyet-i kerîme kat’î delîldir.
Hâc› Muhammed Efdâl hazretleri, Harameyni ﬂerîfeyni ziyârete git– 12 –

di. Orada ilâhî lütflara ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ihsânlar›na kavuﬂdu. Binlerce fütûhat ile döndü ve hakk› taleb edenlerin mercî’i oldu. ‹nsanlar› zâhir ve bât›n feyzlerine kavuﬂdurdu. Hazret-i ﬁâh Veliyyullah Muhaddis Dehlevî “rahmetullahi aleyh” ondan hadîs ilmini tahsîl etdi ve rivâyet için ona isnâd etdi.
Kendisine hediyye olarak gelen paralarla her ilmde pekçok kitâb sat›n al›p, vakf etdi. Bir def’as›nda onbeﬂ bin rupye hediyye edilmiﬂdi. Bu
paran›n temâm›na k›ymetli kitâblar sat›n al›p vakf etdi. O kadar çok kitâb
vakf etdi ki, bu hizmetiyle ilmin yay›lmas›na vesîle oldu. “Allahü teâlâ hayrl› karﬂ›l›klar ihsân buyursun”.
Buyurdu ki: ‹nsan›n ömründe bir kerecik olsun Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kabr-i ﬂerîfini ziyârete gitmemesine çok ﬂaﬂ›l›r. Hâlbuki dünyâ ve âh›ret maksadlar›n›n Onun vâs›tas›yla hâs›l oldu¤unu bilmekdedirler. Yine k›sa zemânda ö¤renilmesi mümkin oldu¤u hâlde zarûrî tecvîd kâidelerine göre Kur’ân-› kerîmi okumay› ö¤renmeyenlere
çok ﬂaﬂ›l›r. Hâlbuki nemâz›n do¤ru k›l›nmas› k›râetin do¤ru olmas›na
ba¤l›d›r. Nakﬂibendî büyüklerinden birinin teveccühü ile latîfelerin zikrini elde etmeyenlere de çok ﬂaﬂ›l›r. Bu yolun büyüklerini tan›mak öyle büyük bir ni’metdir ki, muhabbet-i ilâhînin tohumu ve îmân› korumaya vesîledir. Bu ni’met, mihnetsiz ve k›sa zemânda elde edilebilir.
Muhammed A’zam, Hâc› Muhammed Efdâl hazretlerinin büyük
halîfelerindendir. Keﬂfi sahîh ve nisbeti kuvvetli idi. Talebelerin ço¤u
onun sohbetinde tarîkat›n vâridât›na kavuﬂmuﬂlard›r. “Rahmetullahi
aleyhim.”
Hâf›z Sa’dullah “rahmetullahi aleyh”
Muhammed Ma’sûm hazretlerinin torunu ve halîfesi olan Muhammed
S›ddîk hazretlerinin seçkin halîfelerindendir “rahmetullahi aleyhimâ”. Otuz
sene bu zât›n sohbetine devâm edip, yüksek makâmlara ve tarîka-i Ahmediyyenin en üstün derecelerine ulaﬂd›. Onun lakab›, hocas›n›n dergâh›nda iftihâr vesîlesi olarak “Seyyid-üs-sofiyye” idi. Buyurdu ki: “Mürﬂidimin
dergâh›na otuz sene baﬂ›m›n üzerinde su çekdim. Bu sebeble baﬂ›mda saç
kalmad›. Hattâ Mevlâ yolunda gözümün nûru kayboldu. ﬁöyle ki: Hocam
beni s›ca¤› ﬂiddetli bir zemânda Ahmedâbâd ﬂehrine gönderdi. Güneﬂin
ﬂiddetli s›ca¤›ndan, gözlerim görmez oldu. Fekat bu yüksek dergâha hizmet etmenin bereketiyle, dahâ sonra benim kap›mda pekçok hizmetci topland›. O kadar ki, hepsine hizmet s›ras› gelmedi. Kalb gözüm ma’rifet nûruyla görür oldu. Baﬂ gözüm mâsivây› görmeye ihtiyâc duymad›. Devâml› murâkabe hâli hâs›l oldu. Göz ile gönüle ulaﬂan gayr›n [baﬂka ﬂeylerin]
nâk›ﬂlar› bât›n aynama ulaﬂmaya yol bulamaz oldu. Elhamdülillahi alâ
nevâlihî vessalâtü vesselâmü alâ Resûlihî ve âlihî.”
Hâf›z Sa’dullah “rahmetullahi aleyh” tarîkata intisâb›n›n ilk s›ralar›nda, rü’yâs›nda büyük bir ﬂehr gördü. Bu ﬂehrin her mahallesi vilâye– 13 –

tin bereketleri ve nûrlar›yla ma’mûr bir hâlde idi. Orada Evliyâdan bir cemâ’at ikâmet ediyordu. Bir def’as›nda evliyâdan büyük bir cemâ’atin o
ﬂehre teﬂrîfiyle ﬂehr büyük bir ﬂöhrete kavuﬂdu. O ﬂehrde bulunanlar o
Evliyâ cemâ’atini karﬂ›lad›lar. O azîzlerin büyüklü¤ü ve üstünlü¤ü ile
nûrlara gark oldular. Bu gelen zâtlar kimlerdir, diye sordular. Bir zât
ﬂöyle cevâb verdi. Allahü teâlâ bu zemânda yeni bir kemâlât›n zuhûrunu irâde buyurdu. Bu büyükler, seçilmiﬂlerin kavuﬂdu¤u yoldan Allahü teâlâya kavuﬂmuﬂlard›r. Bu halkan›n baﬂ›ndaki zât, Müceddid-i elf-i sânî lakab›na sâhib olan ﬁeyh imâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretleridir. Bu büyüklerin bereketlerini müﬂâhede için ç›kd›k.
Hâf›z Sa’dullah “rahmetullahi aleyh” müceddidiyye yoluna tam bir
ba¤l›l›kla ba¤land›. Tam bir gayret ile bu yolun sülûkunu yap›p temâmlad›. Allahü teâlân›n seçkin kullar›ndan oldu. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun için buyurdu ki: Tevâzu’ hâli kendisinde son derecede idi. E¤er
talebelerinden biri bir ﬂahs› incitse, o ﬂahsa kendisi gidip özr dilerdi. Bu
noksanl›k benden kaynaklanmakdad›r, benim için onu afv eyle derdi. Hattâ ayaklar›na kapan›rd› “rahmetullahi aleyh”.
Nevvâb Hân Fîrûz onun talebelerinden idi. Huzûrunda ﬂöyle dedi:
Seyyid Hasen Nümâ “rahmetullahi aleyh” her kim için isterse onun rü’yâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görmesini sa¤l›yor. Bunun
üzerine Hâf›z Sa’dullah hazretleri buyurdu ki: Biz her kim için istersek, iki
def’a Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâs›nda görmekle ﬂereflenmesini sa¤lar›z. Bu gece Fâtiha okuyup, Resûlullah›n mubârek rûhâniyyetine müteveccih olarak uyu. Söyledi¤ini yapd›. Resûlullah› rü’yâda
görmekle ﬂereflendi. Yüz rupye hediyye etmeye niyyet etdi. Bir Fâtiha dahâ okuyup tekrâr uyudu. ‹kinci def’a Resûlullah› rü’yâda görmekle ﬂereflendi. Yüz rupye dahâ hediyye etmeye niyyet etdi. Sabâhleyin Hâf›z
Sa’dullah hazretlerinin huzûruna gidip, yüz rupye takdîm edip, Elhamdülillah yüksek teveccühünüzle ni’mete kavuﬂdum, dedi. Bunun üzerine yüksek firâsetleriyle anlay›p, ikinci yüz rupye nerede buyurdu. Mahcûb olup,
onu da takdîm etdi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun için buyurdu ki: ‹lm-i zâhirde derin de¤ildi. Sohbetlerinde keﬂflerden ve vâk›’âtdan bahs etmezdi.
O sâdece hocas›n›n dergâh›nda hizmetleri sebebiyle gönüle girmiﬂdi. Fekat bât›n nisbeti çok yüksek ve kuvvetli idi.
Dergâh›nda büyük bir kedi vard›. Hâf›z Sa’dullah hazretlerinin tesarrufu ile kedi serçelere ac›yarak a¤z›n› açar ve kuﬂlar etrâf›na toplan›rlar, getirdikleri bu¤day dânelerini onun a¤z›na atarak oynaﬂ›rlard›.
Onun tasarrufu ile pekçok kimse kurb makâmlar›na ulaﬂm›ﬂd›r.
Hicrî binyüzelli senesi oniki ﬂevvâlde vefât etdi. ﬁeyh S›bgatullah onun
halîfelerinden olup, mubârek bir zât idi. Bu fakîr onu ziyâret etdi “rahmetullahi aleyh”.
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ﬁeyhüﬂ-ﬂuyûh Muhammed Âbid “rahmetullahi aleyh”
ﬁeyh Abdül Ehad hazretlerinin Serhenddeki halîfelerinin büyüklerinden idi. ‹lmde, amelde, vera’ ve takvâda yüksek bir ﬂâna sâhib idi. Nisbeti hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka ulaﬂ›r. Çok ibâdet ve zikr yapard›. Teheccüd nemâz›nda Yâsin-i ﬂerîf sûresini altm›ﬂ def’a okurdu ve her iki
rek’atden sonra zikr ve murâkabe yapard›. Geceyi seher vaktine kadar
ibâdet ve ta’atla geçirirdi. Vefât›ndan önce alt› ay ishâle yakaland›. Bu hastal›¤› s›ras›nda, her gece teheccüd nemâz› k›lmaya kalkar ve otuzbeﬂ Yâsin-i ﬂerîf okurdu. Yirmi bin kelime-i tevhîd söyler. Nefesini tutarak da bin
nefy ve isbât zikri yapard›. [Lâ ilâhe illallah söylerdi.] Kur’ân-› kerîm ve salevât-i ﬂerîfe okurdu. Bunlar› kendine vazîfe edinmiﬂdi.
Bir def’as›nda, Serhend ﬂehri hâkimi bask›n yaparak, hayvanlar› toplay›p götürmüﬂdü. Bu sebeble ﬁeyh Muhammed Âbid hazretleri yirmi sene et ve ondan yap›lan yiyecekleri yimedi.
Dehlîye yolculu¤u esnâs›nda halâlinden te’mîn etdi¤i basit bir az›kdan baﬂka birﬂey yimezdi. Her iﬂinde azîmetle amel etmeyi gözetirdi. Herkes taraf›ndan tam bir hürmet görmüﬂdü ve herkes ona mürâce’at ederdi. Dergâh›, Allah adamlar›n›n bar›na¤› idi. Âlimlerden ve sâlihlerden ikiyüze yak›n kimse, onun zikr ve sohbet halkas›nda bulunurdu. Pekçok tâlib onun teveccühleriyle Makâmât-› Ahmediyyenin nihâyetine kavuﬂdu.
Onun mubârek sohbetinde, benli¤inden kurtulup, yüksek ahlâka, fenâ ve
bekâya kavuﬂan kimseler say›lamayacak kadar çokdur.
Hadîs-i ﬂerîf ve f›kh dersinden sonra, k›bleye do¤ru oturarak, murâkabe yapard›. Her kim huzûruna giderse, onun kalbine zikri ve cem’iyyet nûrlar›n› yerleﬂdirirdi. Cum’a günleri huzûrunda pekçok kimse toplan›rd›. Mubârek nazâr›na muhâtab olan herkesin kalbine teveccüh ederek
zikr eder hâle getirirdi. Birisi ona, bu kimseler zikr-i kalbîyi aslâ bilmezler. Kalbin tabiî hareketini ve zikr etme hareketini birbirinden ay›ramazlar diye söyleyince, buyurdu ki: ‹ﬂler Allahü teâlân›n kudretindedir. Bir kimsenin bildirmesi ile olmaz. Bir büyü¤ün nazâr›yla zikr-i kalbîye kavuﬂan
kimse, bunun netîcesini ve fâidesini kabrde görecek ve bilecekdir. Çünki, zikr-i kalbînin nûrunun bereketiyle îmân›n› kurtaracakd›r.
Tarîka-i Ahmediyyenin nûrlar›, ﬁeyh Muhammed Âbid hazretlerinin
bereketi ile her tarafa yay›ld›. Bu yola ba¤l›l›k, revâç buldu. Bu sebeble,
gayb âleminde onun lakab› “El-Kâs›m li hazâinillah: Allahü teâlân›n hazînelerini taksîm eden”dir.
Bir gün bir mescide gitmiﬂlerdi. Orada bir ﬂahs kendine mürîd
edindi¤i bir cemâ’at ile bulunuyordu. Oraya gelenleri de mürîd ediniyordu. Hâlbuki bu ﬂahs›n bât›n›nda, sofiyye-i aliyye aras›nda meﬂhûr olan nisbet ve Allahü teâlâ ile berâber olma nûru yokdu. Bu iﬂe ehil de¤ildi. Tesavvuf büyüklerine göre, kalbin fenâs› hâs›l olmadan, evliyâl›¤a âid vâridâta ve güzel ahlâka kavuﬂmadan, mürîd edinmek harâmd›r. Muham– 15 –

med Âbid hazretleri, o ﬂahs›n hâline ac›d›. Ona bir müddet teveccüh etdi ve vilâyet-i kalbî mertebesine kavuﬂdurdu. O s›rada huzûrunda bulunan yüksek hocam›za,ya’nî Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine iltifât
ederek, onun hâlini tasdîk etmesini istediler. Sâdece bir teveccühünüz ile
onun kalbi zikr eder hâle geldi. Onun kalb latîfesi nûrland›. S›cak bir hava gibi kendi asl›na do¤ru uçdu. Kalbin fenâs›ndan çok ﬂeye kavuﬂup,
âlem-i emrin seyrine yöneldi. Tecelli-i ef’ale eriﬂip, fenâ hâs›l oldu. Böylece tarîkat icâzeti alacak hâle geldi diye, arz etdi. Bunun üzerine söyledi¤iniz do¤rudur, bize de ayn› hâller ma’lûm oldu, buyurdu.
Bir gün bir kabristan›n yan›ndan geçiyorlard›. K›sa bir müddet orada yatan mevtân›n hâllerine teveccüh edip, murâkabede bulundu. Sonra
buyurdu ki: Bu bîçâreler, feyz istiyorlar. Onlara teveccüh etdiler. Bu fakîr,
hocam Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden bizzat iﬂitdim. Buyurdu ki, o
s›rada ben de orada idim. Kabrdekilere teveccüh etdi¤i s›rada hakîkat-› Muhammedî “sallallahü aleyhi ve sellem” zuhûr etdi. Onun teveccühü ile o kabristandaki bütün ölüler bu makâm›n bereketlerine ve nûrlar›na kavuﬂdular.
Muhammed Âbid hazretleri, Harameyn-i ﬂerîfeyni ziyârete yürüyerek gitdi. Server-i kâinât›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iltifâtlar›yla ﬂereflendi. Buyurdular ki: Öteden beri kavuﬂma arzûsu, içimde yanan bir
ateﬂdi. Aslâ sönmüyordu. Nihâyet Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” inâyeti ile sükûn buldu ve maksad hâs›l oldu.
Pekçok talebe orada sohbetinden feyz ald›lar. Bir ﬂahs Medîne-i münevverede pekçok riyâzet, mücâhede ve nâfile ibâdetlerle meﬂgûl olurdu. Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”, [rü’yâda] o ﬂahs›n Muhammed Âbid hazretlerinin huzûruna gidip, feyz almas›n› emr buyurdu. Bunun üzerine onun huzûruna gitdi. Onu mücâhedelerden men’ edip, ibâdetde orta bir yol tutmas›n› emr etdi. Fekat o ﬂahs a¤›r riyâzetleri âdet
edindi¤inden söylediklerine uymad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o ﬂahsa, Muhammed Âbid hazretlerine tâbi’ olmas›n› ve sohbetlerine devâm etmesini tekrâr emr, buyurdu. Nihâyet onun sohbetinden istifâde edip, güzel bir ﬂeklde yetiﬂdirmesiyle yüksek makâmlara ulaﬂd›.
Muhammed Âbid hazretleri hicrî binyüzaltm›ﬂ senesi onsekiz Ramezânda vefât etdi. Pekçok halîfesi vard›r. Hâce Mûsâ Hân Mahdûm-i
A’zamî Dihbîdî, vera’ sâhibi, muttekî, keﬂf, kerâmet ve tasarruf sâhibi bir
halîfesi idi. Mâverâünnehr bölgesinde, insanlar› irﬂâd husûsunda zemân›n›n bir tânesi idi. Çeﬂidli beldelere oniki halîfe göndermiﬂdir. Birgün talebelerinden birine buyurdu ki: Senin bât›n›nda bir bulan›kl›k görüyorum.
Bunun sebebi nedir? Me¤er o dervîﬂ ﬂübheli birﬂey yimiﬂ. Dergâh›n yeme¤inden baﬂka birﬂey yimedim dedi. Nihâyet bir boyac›n›n evinde hazret-i Gavs-üs-sakaleynin “rad›yallahü anh” rûhu için verilen yemekden yidim, diye i’tirâf etdi. Herkesin yeme¤ini yimemeli demiﬂdim. Bir dahâ kimsenin yeme¤ini yime diye îkâz etdi.
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Muhammed Âbidin bir talebesi Mirzâ Muzafferdir. Mirzâ Muzaffer
“rahmetullahi aleyh”, vaktlerini ibâdet ve ta’atla ma’mûr etmekde, bât›n
nisbetinin kuvvetlili¤inde hâllerinin ve vâridâtlar›n›n çoklu¤u eﬂsiz idi. Onun
talebelerini gördüm. Bu yolun erbâb›nda bulunmas› zarûrî olan ﬂeyler onlar›n gönüllerinde mevcûddu. Onun vefât›ndan sonra, talebelerinden birinde kuvvetli bir kabz hâli meydâna geldi. ‹ki sene bu hâl devâm etdi. Nihâyet hocas›n›n mezâr-› ﬂerîfine gitdi. Dahâ hocas›n›n mezâr›n›n temîz topra¤›n› görür görmez hâlleri düzeldi. Derhâl kendi nisbetine kavuﬂdu.
Muhammed Âbidin bir talebesi Muhammed Mîrdir. Muhammed Mîr
“rahmetullahi aleyh” bât›n nisbetinin yüksekli¤i, unutulmuﬂluk, inzivâ ve
insanlar› irﬂâd husûsunda mümtâz idi. Sâlih bir kimseden iﬂitdim, dedi ki:
Yirmi kimse onun sohbetinde vilâyetin fenâ ve bekâ mertebesine ulaﬂd›.
Bir cin ona talebe olmak istedi ve günlük ne kadar masraf›n›z olursa getiririm diye arz etdi. Baﬂkas›n›n mal›n› getirir düﬂüncesiyle kabûl etmedi.
Muhammed Âbidin talebelerinden biri de ﬁâh Abdülhafîzd›r. Sofî Abdürrahmân, Mîr Behâd›r, Dervîﬂ Muhammed, Muhammed Hasen gibi
k›ymetli halîfeleri “rahmetullahi aleyhim” kurb-› ilâhî makâmlar›yla mümtâz idiler. Hak tâliblerini irﬂâd›yla meﬂgûl olurdu. Bu halîfelerden birini ziyâret etdim. ﬁeyh Muhammed Mîrin k›z kardeﬂi “rahmetullahi aleyhâ” asr›n›n han›m evliyâs›ndand›r. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
çok yak›nl›¤› ve yard›mlar›na çok kavuﬂmakla mümtâz idi. Ondan ﬂaﬂ›lacak rü’yâlar nakl edilir. ‹stedi¤i her kimsenin hâlini Resûlullaha arz
eder ve cevâb›n› al›rd›. Vilâyet ve nübüvvet nûrunda sahîh keﬂf ile mümtâz olan büyüklerden biri buyuruyor ki, o sâlihâ han›m›n evi Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” nûrlar›yla dolu idi. Resûlullaha muhabbetinin çoklu¤undan fakîrlik ve ihtiyâç hâline düçâr oldu. Nitekim hadîs-i ﬂerîfde ﬂöyle buyurulmakdad›r: (Fakîrlik beni sevene selden dahâ çok h›zl›d›r...) Fakîrli¤in s›k›nt›s›na tahammül edemeyip, Afganistana gitmek
istedi. Fekat Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu bundan men’
edip, fakîrli¤e sabr etmesini emr buyurdu. Çünki fakîrlik, Allahü teâlâya
yak›nl›¤a ve Onunla berâber olmaya vesîledir. (Allahü teâlâ sabr edenlerle berâberdir) (Bakara sûresi 153).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin nesebi ve do¤umu
‹lâhî nûrlar›n kendisinde zuhûr etdi¤i, âsâr ve huzûr kayna¤› ve
agâhî olan, tarîka-i Ahmediyyeyi devâm etdiren, sünnet-i nebeviyyeyi ihyâ eden, asr›n›n bir dânesi, ﬁemseddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-›
Cânân “rad›yallahü teâlâ anh” seyyidlerdendir. Neseb-i ﬂerîfi yirmisekiz
göbek sonra Muhammed bin Hanefiyye vâs›tas›yla Emîr-ül-mü’minîn
hazret-i Alî Mürtezâya “kerremallahü vecheh” ulaﬂ›r. K›ymetli dedeleri büyük ümerâdan idiler. Timûriyye Sultânlar›n›n yak›nlar›ndan olup, üstün
vasflar ve be¤enilen hasletlere sâhib idiler. Mürüvvet, adâlet, ﬂeceât, cömerdlik ve dîne tam ba¤l›l›klar›yla tan›nm›ﬂ kimseler idiler. Dedesi Emîr
Abdüssübhân, mevki’ ve makâm sâhibi olmas›na ra¤men, Çeﬂtiyye tarîkat›nda yüksek hâller sâhibi idi. Seher vaktlerinde kalkar, muhabbet gözyaﬂlar› dökerdi. ‹nsanlar› irﬂâd ile meﬂgûl olurdu. Talebelerinin hepsi
zikrle meﬂgûl idiler. Teheccüde kalkarlard›.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ninesi, vezîr Esed hân›n k›zkardeﬂi idi. Üstün vasflar sâhibi eﬂsiz bir han›md›. Onun sohbetinin bereketiyle Esed hân, Ehl-i sünnet vel cemâ’at yolunu tan›y›p, mânevî yönden
çok ﬂeylere kavuﬂdu. Cans›z varl›klar›n tesbîhini iﬂitirdi. Zevk ve ﬂevk hâlinde olup, muhabbeti ilâhiyye ile dolu idi. Zâhirî ilmleri de ö¤renmiﬂdi.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin (Mesnevî)sini okuturdu “rahmetullahi aleyhimâ”. Babas› Mirzâ Cân mevki’ ve makâm› terk edip, fakîrli¤i ve kanâ’ati tercîh etdi. Servetini Allah için fakîrlere da¤›td›. K›z›n› evlendirmek için ay›rd›¤› yirmibeﬂbin rupye mikdâr›ndaki alt›n›, bir dostunun ﬂiddetli s›k›nt›da oldu¤unu iﬂitince, temâmen ona hediyye etdi. Güzel ahlâkda ve üstün vasflarda zemân›n en seçkini idi. Vefâkârl›k, hayâ,
ﬂükr etmek, sabr, onun tabî’ati hâline gelmiﬂdi. Bir def’as›nda evinin
önüne kabak dikmiﬂdi. Hizmetcisi; hem tevekkül da’vâs›ndas›n›z, hem de
kabak m› yetiﬂdiriyorsunuz. Yokluk vaktinde onun yapra¤›n› yerim diye
düﬂünüp, sebeblere i’timâd etmiﬂ olmayas›n dedi. Hizmetciye bu sözü
Allahü teâlân›n söyletdi¤ini kabûl edip, kabak fidesini kökünden sökdü.
Uzlet ve inzivây› tercîh edip, iki cihân ﬂerefini Allahü teâlây› anmakda gördü. Tesavvufa yöneldi. O zemânda kuvvetli cezbeler ve aç›k tasarruflar›yla meﬂhûr olan hazret-i ﬁâh Abdürrahmândan Kâdiriyye tarîkat›n› ald›. O zât›n sohbetinin bereketiyle yüksek hâllere kavuﬂdu. Vaktlerini
zikr, tâ’at ve Kur’ân-› kerîm okumakla ma’mûr etdi. Bir def’as›nda hocas› enbe denilen meyveyi yiyordu. Ekﬂi oldu¤u için meyvenin suyunu a¤z›ndan yere dökdü. Hocas›na son derece ba¤l›l›¤› sebebiyle nezâket ve
makâm›n› bir tarafa b›rakarak hocas›n›n a¤z›ndan yere dökdü¤ü suyu di– 18 –

li ile yalay›p, yutdu. Bu hareketinin ve kendini hiç saymas›n›n bereketiyle yüksek bir hâle kavuﬂdu “rahmetullahi aleyhimâ”.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri 1111 [m. 1699] veyâ 1112 [m. 1700]
yâhud 1113 [m. 1701] senesinde Ramezân-› ﬂerîfin onbirinde Cum’a günü fecr vaktinde do¤du. O güneﬂ do¤up cihân› ayd›nlatd›. Ebced hesâb›na göre “Tulû’u ﬂems-il-mille ve’ddîn tevellüddü sâhib-i ﬂer’” sözü onun
do¤um târihini gösterir. Onun do¤umunda iki fark d›ﬂ›nda di¤er husûslar,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile ayn›d›r. Bu sebeble rüﬂd ve hidâyet eserleri kendisinde zuhûr etdi. Dahâ küçük yaﬂda iken, rüﬂd ve hidâyet alâmetleri görülüyordu. Aln›nda anlay›ﬂ ve zekâ nûrlar› parl›yordu.
Firâset sâhibleri onun yarat›l›ﬂ›ndaki üstünlü¤ü görüp, bu çocuk kemâl sâhiblerinin rehberi olur, zemân›nda herkesden önde olur derlerdi.
Bu sebeble babas› onun ilm ö¤renmesine, ta’lîm ve terbiyesine çok
önem verdi. Dahâ küçük yaﬂda iken, olgunlaﬂmas› için, ona zemân›n k›ymetini anlat›rd›. Vakt ve ömr pahâ biçilemeyecek derecede k›ymetlidir.
Boﬂ yere geçirilmemeli derdi. Ona pâdiﬂâhl›k âdâb›n›, askerlik bilgilerini ve çeﬂidli mahâretleri ö¤retdi. Kendisine, e¤er sen emîr olsan, hüner
sâhiblerinin kadrini bilirsin derlerdi. E¤er gönlümüz istedi¤i ﬂeklde fakr ve
terki tercîh etsen, san’at ve hüner erbâb›na ihtiyâç kalmaz. Sonra ona her
fende mahâret nasîb oldu. Her san’at›n mâhirleri san’atlar›n›n inceliklerini ondan sorup ö¤renirlerdi. Onunla görüﬂen her san’at erbâb›, o san’atda onun mütehass›sl›¤›n› kabûl ederdi.
Güvenilir bir kimseden, onun elbiseyi elli dürlü biçdi¤ini iﬂitdim.
Buyurdu ki: Silâhlar› kullanmakda o kadar mahâret kazand›m ki, yirmi kiﬂi k›l›çlar›n› çekip bana hücûm etseler, benim elimde de sâdece a¤açdan bir sopa olsa, onlardan birisi bile beni yaralayamaz.
Bir def’as›nda, birisi, akﬂâm nemâz›n›n selâm›n› verdi¤im s›rada, karanl›kda bana hançerle sald›rd›. Hançeri onun elinden ald›m. Tekrâr eline verdim. Yine sald›rd›. Elinden al›p, geri verdim. Yedi def’a al›p verdim.
Nihâyet özr dileyip ayaklar›ma kapand›.
Yine bir def’as›nda yolda azg›n bir fil geliyordu. Ben de at üzerinde karﬂ›dan geliyordum. Filin sâhibi bana, yaklaﬂma, kenâra çekil diye ba¤›rd›. Böyle bir hayvândan kaçmaya gönlüm râz› olmad›. Fil tam bir k›zg›nl›kla, beni hortumuyla sar›p kald›rd›. Belimden hançeri çekip, filin
hortumuna vurdum. Fil feryâd ederek beni b›rakd›. Allahü teâlân›n lütfu
ile kurtuldum.
Bir def’a bir savaﬂda idik. Savaﬂ o kadar ﬂiddetli idi ki, iﬂ ok ve m›zrak kullanmaya düﬂdü. Bindi¤im filde kumandan benimle birlikde idi. Benim korkdu¤umu zan ediyordu. O s›rada ben bir ﬂi’r okumaya baﬂlad›m.
Kumandan benim bu hâlime çok ﬂaﬂd›.
Yine kendileri ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Dokuz yaﬂ›nda iken hazret-i ‹brâhîmi “aleyhisselâm” rü’yâda gördüm. Çok iltifât ve ihsânlar›na kavuﬂdum.
O yaﬂlar›mda her ne zemân hazret-i Ebû Bekrden “rad›yallahü anh”
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bahs edilse, mubârek sûreti bana görünürdü. Onu def’alarca baﬂ gözümle gördüm. ‹ltifâtlar›na kavuﬂdum.
Buyurdu ki: Bir gün bir ﬂahs, babam›n huzûrunda, önceki sûfîler
vahdet-i vücûd ehli idiler. Hazret-i Müceddid “rad›yallahü anh” ise vahdet-i ﬂühûdu tercîh etdiler, dedi. Bunlar konuﬂulurken, o s›rada güneﬂ
›ﬂ›¤› gibi bir nûrun parlad›¤›n› ve hazret-i Müceddidin o nûrlar aras›nda
görünüp, bana oradan kalkmam› iﬂâret buyurdu¤unu gördüm. Bunu
babama anlatd›m. Anlaﬂ›ld› ki sen, imâm-› Rabbânî hazretlerinin yolundan istifâde edeceksin, dedi.
Buyurdu ki: Allahü teâlâ benim tabî’at›m› son derece mu’tedîl yaratm›ﬂ. Benim yap›ma Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnet-i seniyyesine uyma hasletini yerleﬂdirmiﬂdir.
Buyurdu ki: Çocukken babamla berâber, hocas› hazret-i ﬁâh Abdürrahmân› “rahmetullahi aleyh” ziyârete gidiyordum. ﬁâh Abdürrahmân kerâmet sâhibi birisiydi. Ancak, nemâz k›larken pek dikkat etmezdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine ri’âyet etmiyen kimse rehberli¤e lây›k de¤ildir, diye gönlümde ona karﬂ› bir so¤ukluk vard›.
Babam›n bana, ona bî’at etmemi teklîf etmesinden de korkuyordum.
Bir gün babama hazret-i ﬁâh Abdürrahmân nemâz k›larken niçin dikkatli de¤ildir diye sordum. Onda sekr hâli gâlibdir. O ma’zûrdur, dedi. Nemâzda sekr hâli gâlib, di¤er iﬂlerde ise uyan›k hâldedir, dedim. Babam
hayret ederek, Allahü teâlâ sana akl ve zekây› pîrimize i’tirâz edesin diye mi verdi, dedi. Bu söz onun ﬂeyh Abdürrahmân hakk›ndaki düﬂüncelerinden vaz geçmesine sebeb oldu.
Buyurdu ki, aﬂk ve muhabbet heyecân› benim hamurumun mayas›d›r. Çocuklu¤umdan beri bende güzel ﬂeylere karﬂ› tam bir meyl vard›r. ﬁöyle hât›rl›yorum, alt› ayl›k çocuk iken, güzel biri beni kuca¤›na al›p,
bir köﬂede emziriyordu. Onun güzelli¤i bana çok te’sîr etdi. Gönlüm
ona tutuldu. Onu görmeden edemiyordum. O ayr›l›nca a¤l›yordum. Beﬂ
yaﬂ›na girince, benim âﬂ›kl›¤›m dillere düﬂdü. Halk aras›nda bu çocuk âﬂ›k
bir mizâca sâhibdir diye yay›ld›.
Buyurdu ki, bendeki muhabbet hâli o dereceye ulaﬂd› ki, güzel
kimselerin cismlerine âid özellikler benim tabî’at›mda görülüyordu. Bir gün
s›tmal› bir genci gördüm. Ben de s›tma oldum. O genç ilâç içdi iyileﬂdi.
Ben de iyileﬂdim. Mehtâbl› bir gece yar›s› idi. Evin kap›s› da kapal› idi. O
genç ans›z›n evde görünüverdi. Yâsemin a¤ac›n›n çiçeklerini toplam›ﬂd›. O çiçekleri benim baﬂ›ma koydu ve gözden kayboldu. O çiçekler sabâha kadar yata¤›m›n üzerinde kald›.
Buyurdu ki, her kimin gözü ve yüzü aﬂk zevall›l›¤› topra¤›nda eskimemiﬂse, hadîs-i ﬂerîfe muvâf›k olarak, Allahü teâlâya secde eden kimsenin secdesinin ﬂevkinin lezzetini ne bilir. Ba’z› ilâhî tecellîler, gözü
cezb eder. Ba’z›lar› ise, zülüf kemendi ile yakalar. Tecellîlerde yanak ve
benin görünmesinin te’sîrinin zevki ayr› ayr› muhabbetle anlaﬂ›l›r.
– 20 –

Hâce Hâf›z ﬁirâzî, ﬁeyh Fahreddîn Irâkî ve ﬁeyh Evhâd Kirmânînin
“rahmetullahi aleyhim” ﬂi’rlerinde tecellîlere iﬂâret olarak söyledikleri
ta’bîrler do¤rudur. ﬁi’rlerinde güzel dilber, aﬂk bîtabl›¤› ma’nâs›nda kullan›lm›ﬂ olup, hakîkî güzelin cemâlinin cezbesidir. Çünki, dilberde zuhûr
eden güzellik, hakîkî güzelin par›lt›s›d›r.
Evhâd Kirmânînin dîvân›nda ﬂöyle denilmekdedir.
Nazm:
Körün gözü olsa da görünme boﬂanad›r,
Bu cihân cemâlin aynas›n›n aynas›d›r.
Güneﬂ, ay, erd ve semân›n hepsi ﬂeklin aynas›d›r,
Kendi perdesinde âﬂ›k için bir süs vard›r.
Bu husûsda Ârif-i Câmî “rahmetullahi aleyh” ﬂöyle buyurmuﬂdur:
Mukaddes iklimin d›ﬂ›na mahbûb çad›r kurdu,
Âfak ve enfüse tecellî etdi.
Onun ›ﬂ›¤›ndan bir par›lt› güle düﬂdü,
Gülden bülbülün cân›na bir ateﬂ düﬂdü.
Yana¤› o ateﬂin ›ﬂ›¤›yla ayd›nland›,
Her kâﬂâne yüz pervâneyi yakd›.
Aﬂk-› mecâzî, kat›, donmuﬂ gönüllerin yanmas› için ilâhî bir ateﬂdir.
Ancak, bu ateﬂ kavuﬂma olmamak ﬂart›ylad›r. Çünki, kavuﬂma gönüldeki ateﬂi so¤utur. Bundan dolay› aﬂk ateﬂi bulunmayan kimse, tarîkata lây›k de¤ildir.
Buyurdular ki, güzel, islâm dîninin güzel gördü¤ü ﬂeydir. Çirkin
de, islâm dîninin çirkin gördü¤ü ﬂeydir. Vera’ ve takvâ yolunda nûr ve safâ varsa da, muhabbet yolunda yanma ve erimeden zevk alma vard›r. Nakl
edildi ki, Mugîs ad›nda bir ﬂahs, hazret-i Âiﬂe-i S›ddîkan›n “rad›yallahü anhâ” câriyesi Berîreye âﬂ›k olmuﬂdu. Berîre her ne zemân pazara ç›ksa,
onun peﬂini ta’kîb eder ve göz yaﬂ› döker, hep âh çekerdi. Sakal› göz yaﬂ›yla devâml› ›slan›rd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onun bu
hâline ac›d›. Berîreye onunla nikâhlanmas›n› tavsiye buyurdu. Berîre,
yâ Resûlallah, bu husûsda vahy gelirse o zemân kabûl ederim, yoksa kabûl etmem. Çünki ben onu görünce râhats›z oluyorum, dedi. Bu söz
üzerine Mugîs aﬂk derdiyle oradan sür’atle uzaklaﬂd›. Bunun üzerine
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kim âﬂ›k olur, aﬂk›n› gizler, iffetini muhâfaza eder, sonra ölürse, ﬂehîd olarak ölür) buyurdu. Bu hadîs-i ﬂerîfi Dârimî rivâyet etdi.
Muhabbetin te’sîrine dâir nâdir haberlerden birini ﬂöyle anlatd›lar.
Bir âﬂ›k ayr›l›k ateﬂine dayanamay›p, kendini denize atd› ve bo¤uldu. Sevgilisi onun ölüm haberini iﬂitip, onun üzüntüsünden o da kendini denize
atd›. Her ikisini de aray›p, bularak denizden ç›kard›lar. Muhabbetleri sebebiyle birbirine sar›lm›ﬂ olduklar›n› gördüler. Beyt:
Bir kimseyi k›l›c›n ikiye böldü¤ünü çok gördüm,
Aﬂk k›l›c›n› gör ki, iki kimseyi bir yapd›.
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Buyurdular ki: Zevall› âﬂ›k gözetleyiciler karﬂ›s›nda tâkad getiremeyip, sevdâ ile o kadar dîvâne oldu ki, sevgilisini yaralamak istiyordu. Birisi kusûru nedir dedi. Onun kusûru gönlümü darmada¤›n›k yapmas›d›r,
dedi. Gö¤sünü yar›p, kalbini ç›kard›, hançerle parça parça yapd›.
Buyurdular ki: Bir âﬂ›k, sevgilisini baﬂkalar›n›n meclisine gitmekden
men’ etdi. Sevgilisi, güzelli¤inin gurûrundan onun sözünü dinlemedi.
‹stedi¤i yere gitdi. Bîçâre âﬂ›k, bir müddet gayretinden gamland›. Gayret ateﬂi zevall› cân›n› yakd› ve öldü. Onun ölümünü sevgilisine bildirdiler. Sevgilisi yapd›¤›na çok piﬂmân oldu. Çok k›sa bir süre sonra rûhu sevgilisinin rûhunun peﬂine tak›l›p o da öldü. ‹kisini birlikde defn etdiler. Beyt:
Cehennemde yanay›m e¤er Cennetde hevesim varsa,
Senin bulundu¤un mahâlleden bir kar›ﬂ bana yeter.
Buyurdular ki: Bir tavus kuﬂu güzel bir kad›na âﬂ›k oldu. Baﬂ› etrâf›nda dolaﬂ›yor. Kad›n hayvanlar›n âﬂ›k oldu¤u kimse diye insanlar›n diline düﬂdü. Kad›n insanlar›n bu k›namas›ndan gayrete gelip, tavus kuﬂunu ça¤›rd›. Tavus kuﬂu oynayarak yan›na geldi. Kuﬂa gözünü bana çevir, dedi. Can›yla oynayan âﬂ›k tavus, gözünü çevirdi. Kad›n tavusun gözüne mil çekip, kör etdi. Di¤er gözünü de çevir, dedi. Çevirince ona da
mil çekdi. Tavus, toprak üzerinde ç›rp›n›p bir müddet sonra âﬂ›k oldu¤u
kad›n›n ayaklar› dibinde öldü. Böyle bir zulmün piﬂmanl›¤›ndan birkaçgün sonra o kad›n da öldü.
Buyurdular ki: Merhametsiz bir genç, üveyk kuﬂu çiftinden birini avlad›. Di¤eri ondan ayr› kalmak ve yaln›zl›k ac›s›na tehammül edemeyip,
kendini helâk etmek istedi. Çer-çöp toplay›p, kanatlar› üzerine y›¤d›.
Bir ateﬂ parças›n› gagas›yla al›p, o çer-çöp üzerine koydu. Kendini ateﬂe verip, ﬂöyle dedi: Beyt:
Halîlullah gibi benim gönlümde bir ateﬂ var,
Bu ateﬂi kendimde gül say›yorum.
Buyurdular ki: ‹lkbehârda bir bülbülün kafesine gül asd›lar. Bülbül,
yüzünü o gülün yapra¤›na sürüp, veznli iniltiler yapma¤a baﬂlad›. Uzun
bir müddet feryâdlar etdi. Ans›z›n sesi kesildi. Bir müddet sonra öldü¤ünü görmüﬂler. Beyt:
Dostun çad›r›nda ölme¤e ﬂaﬂ›lmaz,
Can ç›kd›kdan sonra yaﬂamaya ﬂaﬂ›l›r.
Bu kitâb›n yazar› fakîr (Abdüllah-i Dehlevî) der ki: Muhabbet yolunun nice koﬂan yolcular› vard›r ki, dostun muhabbetinin îcâb› alevlenip
tutuﬂarak can vermiﬂlerdir. ‹ki cihândan ellerini çekmiﬂler. Mahbûbun (sevgilinin) müﬂâhedesine dalm›ﬂlard›r. Allah›m! Beni, Senin muhabbetinle dirilt. Muhabbetinle rûhumu al. Muhabbetinle beni haﬂr eyle.
Buyurdular ki: Babam ﬂöyle derdi: “Senin aya¤›n bize bereketli
geldi. Senin do¤du¤un sene, elimi dünyâya âid ba¤lardan çekdim. Fakr
ve kanâ’at devletini seçdim.” Babam›n sohbeti bereketi ile tabî’at›mda terk
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ve tecrîde ra¤bet meydâna geldi. Fakr›, zenginli¤e tercîh hâs›l oldu.
Buyurdular ki: Onalt› yaﬂ›ndayken babam vefât etdi. Vefât ederken
ﬂöyle vas›yyet etdi: Ömrünü fâidesiz meﬂgûliyetlere sarfetme. Baban›, baﬂ›nda, hayâtda say. Baban›n varl›¤›ndan maksad, hüner sâhibi olman› ve
kemâle ermeni te’mîn etmekdir.
Buyurdular ki: Babam›n vas›yyetinin bereketiyle, vaktlerimi, ilm, amel
ve dostlar›n, sevdiklerimizin sohbetine ay›rd›m. Bu husûslarda ömrümden ve hayât›mdan büyük pay ald›m.
Buyurdular ki: Babam›n vefât›ndan sonra, benim iyili¤imi isteyenler,
dedelerime pâdiﬂâhl›kdan mîrâs kalan makâm› edinmeye teﬂvîk etdiler. Pâdiﬂâh›n mubârek gidiﬂât›na yap›ﬂmam› söylediler. Her nas›lsa, pâdiﬂâh nezle hastal›¤›na yakaland›. Serâya ç›kmad›. O gece, bir rü’yâ gördüm. Bir büyük zât, mezâr›ndan ç›k›p, külâh›n› baﬂ›ma koydu. O zât, Hâce Kutbüddîn “kuddise sirruh” idi. Bundan sonra, gönlümde hiç, makâm ve mevki’
arzûsu kalmad›. Gönlümü dervîﬂleri ziyâret arzûsu kaplad›. Nerede kemâl
sâhibi birini iﬂitsem, onun ziyâretine giderdim. Bir def’as›nda zemân›n meﬂâyihinden olan ﬁeyh Kelîmullah Çeﬂtîyi “rahmetullahi aleyh” görmek
için gitdim. Hadîs-i ﬂerîf dersi yap›yordu. Hadîs-i ﬂerîfde ﬂunlar anlat›l›yordu: Cinnîlerden bir ifrit Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hücûm etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu yakalamak istedi. Süleymân aleyhisselâm›n düâs›yla tasarrufda bulunmad›. Hât›r›ma, acabâ ﬂeyh
hadîsi nas›l aç›klayacak diye geldi. Bunun üzerine Kelîmullah Çeﬂtî ﬂöyle buyurdu: Bu hadîs-i ﬂerîfden, ﬂeyhinin izni olmadan yabanc› mürîde tasarrûfda bulunmamak lâz›m oldu¤u anlaﬂ›lmakdad›r.
Buyurdular ki: ﬁâh Muzaffer Kâdirînin ziyâretine gitmiﬂdim. Birisi
ona, “Zemân›m›zda ebdâl ve evtâd var m›d›r?” diye sordu. Cevâben
ﬂöyle buyurdular: Hiçbir zemân dünyâ, Allah dostlar›ndan boﬂ de¤ildir.
Ebdâli ziyâret etmek istiyen, bu gence baks›n diyerek, beni gösterdi. Hâlbuki o s›rada tarîkata girmemiﬂdim. Fekat ﬂeyh benim hakk›mda bu sözü firâsetiyle söyledi.
Buyurdular ki: ﬁâh Gulâm Muhammed Muvahhidi ziyâret etmiﬂdim.
Onun dergâh›, sabr, kanâ’at, zühd ve tevekkül bak›m›ndan hazret-i Cüneydin “rahmetullahi aleyh” dergâh›na benziyordu.
Buyurdular ki: Mîr Hâﬂim Câliserîyi ziyâret etmiﬂdim. Sohbet s›ras›nda hocalar›n›n Kur’ân-› kerîmi beﬂ bin kerre hatm etdi¤ini söylediler.
Mîr Hâﬂime buyurdular ki; Ölümün yak›nd›r. Keﬂmîrde bir yere
defn olunacaks›n, diye ilhâm olundu. Mîr Hâﬂim “rahmetullahi aleyh” Keﬂmîrdeki o yere gitdiler.
‹ﬂte Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri, böyle birçok büyü¤ü ziyâret
edip, onlar›n sohbetlerine, nazâr ve teveccühlerine kavuﬂdu.
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin Seyyid Nûr Muhammed
Bedevânîden “rahmetullahi aleyh” istifâdesi, ona talebe olmas›:
Buyurdular ki: Onsekiz yaﬂ›nda idim. Bir zât bana Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin büyüklü¤ünden, kemâlât›ndan bahsetdi. Onun üstün vasflar›n› iﬂitince, gayr› ihtiyârî kalbim ona tutuldu. Huzûruna eriﬂmek se’âdetine kavuﬂmak arzûsu peydâ oldu. Huzûruna gidip,
o hazretin ma’rifet ya¤d›ran mubârek yüzünü görmekle ﬂereflendim. Dînin emrlerine ri’âyet eden, sünnet-i seniyyeye uyan, Allahü teâlân›n ahlâk›yla ahlâklanm›ﬂ bir zât oldu¤unu gördüm. Mubârek sohbeti kalbe safâ veriyor, câna can kat›yordu. ‹yice anlam›ﬂd›m ki, arayanlar maksâda
onun huzûrunda kavuﬂuyor. Ölmüﬂ kalbler onun huzûrunda dirilip, itminâna eriyor. Hakka kavuﬂmak orada müyesser oluyordu.
Bana niçin geldiniz buyurdular. ‹stifâde için geldim, diye arz etdim.
‹stihâresiz talebe kabûl etmezler, tarîkat› telkîn buyurmazlard›. Fekat Allahü teâlân›n lutf ve ihsân›yle hiç duraklama göstermeden, bu fakîre teveccüh buyurdular. Beﬂ latîfem Allah mubârek ismini zikr etmeye baﬂlad›. Bir teveccühle beﬂ latîfenin Allahü teâlây› zikr etmesi, sâlikin tecelli-i s›fata mazhâr olmas›, o büyüklerin husûsiyetlerindendir. Teveccühü
bât›n›ma öyle te’sîr etdi ki, kendimi aynada onun sûretinde buldum. Gönlümde ona karﬂ› tam bir muhabbet ve derin bir ba¤l›l›k hâs›l oldu.
Talebelerin hâllerine son derece dikkat eder, harâmlardan sak›nmay› tenbîh ederdi. Bir gün yolda giderken, her nas›lsa bir nâmahreme gözüm tak›ld›. Huzûrlar›na var›nca, buyurdu ki, sende zinâ zulmeti görülüyor. Herhâlde gözün bir nâmahreme de¤miﬂ, buyurdu. O s›rada bana teveccüh etdiler. O yersiz bak›ﬂ›n zulmetini kalbimde buldum.
Bir gün de yolda bir serhoﬂa rastlad›m. Huzûruna vard›¤›mda: “Bu
gün sizin bât›n›n›zda içki zulmeti görülüyor. Her hâlde içki içen birine rastlam›ﬂs›n›z” buyurdu ve bana nazâr etdiler. ‹çki zulmetini kendimde gördüm.
Buyurdular ki: Fâs›klarla karﬂ›laﬂmak bu bât›n nûrunu hep buland›r›r. Mâzallah! Bir kimse günâh iﬂlese, hocam onu fark ederdi. Ayn› ﬂeklde talebelerinin yapd›¤› iﬂlerin nûrlar›n› onlar›n bât›nlar›nda görürdü.
E¤er kelime-i tehlîl okuyup, huzûruna gitsem, bugün kelime-i tayyîbeyi
tekrâr etmiﬂsiniz, buyururdu. Salevât-› ﬂerîfe okuyup, gidince de, bu
gün sizde salevât-› ﬂerîfe nûrlar› görünüyor, buyururdu.
Bir gün, salevât-› ﬂerîfede adede ri’âyet edilmedi, buyurdu. Fakîr,
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evet, fekat adedi nas›l anlaﬂ›l›r diye arz etdim. Nûrlar gül gibi yüz parça
yaprak ﬂeklinde görülür, buyurdu.
Buyurdular ki: Bir gün hocam›n emriyle susam kökünü ilâç yapmak
için dövüyordum. ‹nceldi mi buyurdular. Evet dedim. Sonra mubârek eliyle bak›p, henüz incelmemiﬂ. Bir ﬂey hakk›nda araﬂd›rmadan konuﬂmamal›, yoksa söz yalan olur, buyurdular.
Buyurdular ki: Hocam Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin sohbeti bereketiyle k›sa zemânda tarîkat hâlleri ve keyfiyyetleri bât›n›m› kaplad›. Peﬂpeﬂe gelen cezbeler kalbimden mâsivâ sevgisini boﬂaltd›.
Allahü teâlâya yak›nl›k hâli beni kaplad›. Kimseye ülfet ve yak›nl›k b›rakmad›. ﬁevkin verdi¤i bîtabl›klardan bende uyku, yime, içme kalmad›. Baﬂ›m aç›k,
aya¤›m yal›n vîrânelerde dolaﬂ›yordum. ﬁiddetli açl›kdan biraz a¤aç yapra¤› yiyordum. Zemân›m›n ço¤u murâkabeye dalmakla geçiyordu. Teveccüh ve bekleyiﬂ gönlümü hakîkatlerin hakîkatine çeviriyordu. Nihâyet kalb
latifesi gere¤ince huzûr ve ihsân hâli ele geçdi. (Allahü teâlâya Onu görür gibi ibâdet etmek) hâli hâs›l oldu. Mahviyyet, fenâ, bekâ, kalb erbâb›
aras›nda bilinen maksûda kavuﬂmak nasîb oldu. Düﬂüncelerin gönülde
dolaﬂmas› durumu kalmad›. Tevhîdin s›rr› aç›ld›. Art›k taﬂlar, kerpiçler bana mahbûbun sûretinde görünüyordu. Ba’zan da gayriyet önümde kaybolan bir hayâl oluyordu. Ve a¤lamak benim sermâyem oldu. Âh ve inleme gönlümdeki bîtabl›¤› art›rd›. Ya Allahü teâlân›n korkusundan ve günâh iﬂlemek
piﬂmânl›¤›ndan, yâhud içimdeki yanma ve erimeden dolay› aç›kdan yapd›¤›m zikr, kalbimdeki inceli¤i artd›r›yordu. Veyâ vecd ve hâl erbâb›n›n keyfiyyetlerinin aksetmesinden gözlerimden yaﬂlar ak›yor veyâ cezbe makâm›n›n harâret ve bîtabl›¤›ndan gözyaﬂ› cevheri sermâyem oluyordu.
ﬁi’r:
Bir bülbül hoﬂ renkli bir gülün yapra¤›n› gagas›nda tutdu,
O yaprak için inleme dolu hoﬂ na’meler yapd›.
Ona bu kavuﬂma için böyle inleme nedir dedim,
Sevgili bize böyle yap›nca görünmekdedir, dedi.
Kalb latîfesinin asl›yle olan vuslat, ﬂevk bîtabl›klar›na sebeb olup, güzellerin cemâlini görme¤e, zevk na’melerini ve a¤lamalar›n› dinlemeye vesîledir. Hülâsa bir müddet zevk ve ﬂevk ile geçdi. Sekr ve mestlik mâsivây› unutdurdu. Nihâyet kalb latîfesinin saltanât› sona erdi. ‹ﬂ dimâg latîfesine düﬂdü. ﬁevk ateﬂi söndü. Âh ve inlemeye tâkat kalmad›. ‹tminân
ve zevksizlik el verdi. Bu durumdan hocama ﬂikâyet etdim. Son derece teessüfle, ﬂimdi o keyfiyyetler nerede, bu tats›zl›klar mubârek olsun, buyurdu. Bu makâmda baﬂka hâller hâs›l oldu. Cezbeler, teveccüh ve intizâr kalb
latîfesini benden kapd›¤› gibi, dört latîfe ve nefs latîfesinde hâs›l oldu. Nefsin fenâs›, ahlâk› güzelleﬂdirme, istihlâk (kendini yok görme), izmihlâl
(yok olma), ayn ve eserinin zevâli (cismin ve eserinin yok olmas›), enenin
yok olmas› hâllerinin hepsi hâs›l oldu. S›fat ve kemâlât› aslâ âid ve ken– 25 –

dimi tam yok olarak gördüm. ‹lmler ve ma’rifetler bu makâma uygun olarak el verdi. Nisbet nûrlar›nda geniﬂlik peydâ olup, bedenimi kuﬂatd›. Dimâg latîfesinden kalbe akan düﬂünceler de gitdi, yok oldu. Hazret-i Müceddid “rad›yallahü anh” her latîfenin sülûkunu ayr› ayr› yapd›rd›lar. Onlardan sonra kalb latîfesi ve nefs latîfesinin sülûkunu yapd›rmak ve bunlar›n tehzîbi yerleﬂdi. Çünki, bu iki latîfenin içinde, rûh latîfesi, s›r latîfesi,
hâfî ve ahfâ latîfeleri de nûrdur ve safâd›r. Kendi asl›nda fenâ ve bekâ bulur.
Buyurdular ki: Dört y›l Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinden istifâde etdim. Tarîkat ta’lîmi için bana izn verdiler. Teberrüken h›rka-› ﬂerîf ihsân etdiler. Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›na sar›lmay›, sünnete uymay› ve bid’atden sak›nmay› tavsiye buyurdular.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh Abdül Ehadin halîfesi ﬁâh Gülﬂen “rahmetullahi aleyhimâ” bize sordu ki: Pîriniz size hangi makâm›n müjdesini verdiler. Bât›nî seyr ve sülûkunuz nereye ulaﬂd›. O bu fakîre bunlar› söylerken,
o makâm›n hâllerini ve vâridâtlar›n› kendimde görüyor ve onlar› izhâr ediyordum. O da bunlar› görerek hayret ve inkârla, sizin pîriniz yüksek da’vâlarda bulunuyor. Bu nisbet meﬂhûr kabrlerde bile yok, dedi. Fakîr, hocam
Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin huzûruna var›p, ﬁâh Gülﬂen zât-› âlinizi inkâr ediyor ve ﬂöyle ﬂöyle diyor diye ﬂikâyetde bulundum.
Buyurdu ki, siz niçin ona gitdiniz. Onun ilmi Allahü teâlân›n ilmi de¤ildir ki,
bir ﬂeyi ihâta etsin. Biz peygamber de¤iliz ki, bizi inkâr küfrü îcâb etdirsin.
Evliyâl›k da’vâs›nda de¤iliz ki, bizi inkâr f›ska götürsün. Lâkin ﬁâh Gülﬂen
ile görüﬂen ile görüﬂmemeli. Çünki bir kimse senin pîrini inkâr ederse ve
sen o kimseyle iyi olursan köpek senden dahâ iyidir. [Bu söz ﬁeyhülislâm
Abdüllah-i Ensârînin “rahmetullahi aleyh” sözüdür.]
Aradan bir sene geçmiﬂdi. ﬁâh Gülﬂenle karﬂ›laﬂd›¤›m›zda bana, Pîrini inkâr etdi¤im için bana k›rg›n m›s›n, dedi. Ben de evet dedim. Bunun
üzerine ﬂöyle dedi. Allahü teâlâ sizin pîrinizin kemâlini bana gösterdi. Bir
gün pazarda oturmuﬂdum. Oraya at üzerinde bir zât geldi. Bütün pazar
ayd›nland›. Birisi bu zât Mirzâ Cân-› Cânân›n mürﬂididir, dedi. Peﬂinden
gidip, girdi¤i eve girdim. Evi Beytullah gibi, nûrlar ve safâ dolu gördüm.
Her taﬂ ve kerpiçden Evliyân›n ekserîsinin kabrinde görüldü¤ü gibi ilâhî
keyfiyyetler kayn›yordu. Fakîr [Mirzâ Cân-› Cânân] hazret-i Seyyidin [Muhammed Bedevânînin] huzûruna gidip, ﬁâh Gülﬂen bu gün zât-› âlinizi çok
anlatd›lar, dedim. Dahâ önce onun inkâr›n›n kendisinde hiç te’sîri görülmedi¤i gibi, onun ﬂimdi medh ve kabûlü ile de kendisinde aslâ sevinç ve
neﬂ’e hâli görülmedi. Çünki, onun insanlar›n medh ve zemmîne ihtiyâc›
yokdu. R›zâ ve teslîmiyyet onun tabi’î hâli idi.
Buyurdular ki: Mubârek hocam Seyyid Nûr Bedevânî hazretleri
vefât etdikden sonra, kabrlerinin nûrlar›ndan istifâde etmeye çal›ﬂd›m. Alt› y›l ziyâret etdim. O hazretin rûhânî teveccühleriyle bât›n›mda terakkîlere kavuﬂdum. Bât›n sülûkum, s›fatlar›n, ﬂü’ûnât›n ve asllar›n seyrini geç– 26 –

di. ‹sbât›n ism-i ﬂerîfinin tecellîlerine kald›. Bât›n nisbetimde aç›k de¤iﬂiklikler ve ﬂaﬂ›lacak hâller gördüm. Nitekim Muhammed S›ddîk›n halîfesi Alî Keﬂmirî “rahmetullahi aleyhimâ” bu fakîr hakk›nda ﬂöyle buyurdu:
Hazret-i Seyyidin mezâr›n› çok ziyâret etmeniz sebebiyle sizin nisbetinizde baﬂka bir parlakl›k ve yükseklik hâs›l oldu. Dedim ki, fakîr de hâllerimde terakkî görüyorum.
Buyurdular ki: Hazret-i Seyyid rü’yâda ﬂöyle buyurdu: Kemâlât-› ilâhî sonsuzdur. S›n›rl› ve sonlu olan ömrünüzü taleb yolunda harcamal›s›n›z. Kabrlerden istifâdeye izn yok. Hayâtda olan bir büyü¤ün huzûruna
gidip, yak›nl›k makâmlar›n› elde etmelisiniz. Bu husûsda def’alarca emri ﬂerîfleri oldu. Bunun üzerine fakîr emr gere¤ince zemân›n büyüklerine
mürâce’at etdim.

ALTINCI BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin hazret-i Hâce Muhammed
Efdâlden “rahmetullahi aleyh” istifâdesi:
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁâh Gülﬂene “rahmetullahi aleyh” kendisine talebe olmak istedi¤imi arz etdim. Siz zemân›n ﬂeyhi olacaks›n›z.
Fakîr, o kadar, tarîkat âdâb›na dikkatli de¤ilim. Ba’zan simâ’ dinlemekdeyim. Ba’zan cemâ’atsiz nemâz k›lmakday›m. Siz baﬂka bir yere gidiniz, buyurdu. Sonra hazret-i Hüccetullah Nakﬂibend “rahmetullahi aleyhimâ” torunu ve halîfesi olan hazret-i Muhammed Zübeyre gitdim. Fakîre çok iltifât etdi. O¤luna dedi ki: Zâhir âdâb›yla ve bât›n nûrlar›yla süslü olan böyle azîzlerle görüﬂmek lâz›m. Fakîr, ayaklar›n› öpdüm. Buyurdular ki: Siz bizdensiniz. Bu yolda sohbet ﬂartd›r. Sizin kald›¤›n›z yer uzak.
Her gün gelemezsiniz. Hazretden size ulaﬂan nisbet asld›r. Onu iyi muhâfaza ediniz. O size yeter. Ondan sonra Hâce Muhammed Efdâlden teveccüh istedim. Buyurdu ki: Siz basîretle sülûk yapm›ﬂs›n›z. Makâmlar›
keﬂf etmiﬂsiniz. Makâmlar›n keﬂfi ve ilmi bizde o kadar yok. Onun için bizden fazla istifâdeniz olmaz.
Buyurdular ki: Gerçi o hazretden görünüﬂde istifâde olmad›. Lâkin
hadîs-i ﬂerîf dersi vesîlesiyle bât›n-› ﬂerîflerinden feyzler ak›yordu. Arz s›ras›nda nisbet kuvvetleniyordu. Hadîs-i ﬂerîf okurken Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” nisbetine dalmak ele geçiyordu. Nûrlar ve bereketler çok görülüyordu. Bu esnâda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” teveccüh iltifât›na ﬂâhid olunuyordu. Nübüvvet kemâlât›na nisbeti
gâyet geniﬂ ve nûrlar›n çoklu¤u gâyet âﬂikâr oluyordu. (Âlimler peygamberlerin vârisleridir) hadîs-i ﬂerîfinin ma’nâs› âﬂikâr oluyordu. Hâce
Muhammed Efdâl “rahmetullahi aleyh” ﬁeyhül hadîs idi. Fakîrin sohbet
pîri idi. Yirmi y›l ondan zâhirî ve bât›nî fâideler elde etdim. Kutbu irﬂâd olan
Muhammed Zübeyrin vefât›ndan sonra hazret-i Hâc› Sâhibin halîfesi
olan ﬁeyh Muhammed A’zam ﬂöyle dedi: Kutbluk mertebesi bana intikâl
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etdi. Hazret-i Muhammed Zübeyrin sînesinde akan irﬂâd nehri benim bât›n›mda akmakdad›r. Bunun üzerine Hâce Muhammed Efdâl dedi ki:
Onun yüzüne bak, o mertebeyi Mirzâ Cân-› Cânâna verdiler. Bu zemânda tarîkat medâr› onun zât›d›r. Tâliblerin ona mürâce’at›n›n çoklu¤u bu
sözümüzün delîlidir. Görmüyor musun, onun talebeleri yüksek makâmlara ulaﬂm›ﬂlard›r. Onun feyz vermesi hergün artmakdad›r.
Buyurdular ki: Bir gün bir ﬂahs Hâce Muhammed Efdâlin “rahmetullahi aleyh” huzûrunda ﬂunlar› anlatd›: Rü’yâda ateﬂ dolu bir sahrâ
gördüm. Hindlilerin ilâh›m›z dedikleri (kerﬂen) ateﬂin içinde, (ram çender)
ise ateﬂin kenâr›nda idi. Bir ﬂahs bu rü’yây› ﬂöyle ta’bîr etdi. Kerﬂen ve ram
çender kâfirlerin ileri gelenlerindendir. Cehennem ateﬂinde azâb görmekdedirler. Fakîr (Mazher-i Cân-› Cânân) dedim ki: Bu rü’yân›n baﬂka
bir ta’bîri de vard›r. Dîn-i islâma göre, küfrü sâbit olmadan, geçmiﬂde yaﬂam›ﬂ belli bir kimsenin küfrüne hükm etmek câiz de¤ildir. Bu ikisinin durumlar› hakk›nda kitâb ve sünnetde bir ﬂey bildirilmemiﬂdir. Fât›r sûresi
yirmidördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen: (... Hiçbir ümmet yokdur ki,
içlerinde Cehennem ile korkutucu bir peygamber geçmiﬂ olmas›n) buyurulan âyet-i kerîmeye göre, bu toplulu¤a da müjdeleyici ve korkutucu
gelmiﬂdir. Bu durumda bunlar›n velî veyâ nebî olmas› muhtemeldir. Cinnîlerin yarat›l›ﬂ›n›n baﬂlang›c›nda ortaya ç›kan ram çederin o vakt ömrü
uzun ve kuvveti çok idi. Zemân›ndaki insanlar› bir çeﬂid sülûk ile terbiye
ediyordu. Kerﬂen bunlar›n büyüklerinin sonuncusudur. O zemân öncekine göre ömrü k›sa ve kuvveti za’îfdi. Zemân›ndaki insanlar› bir çeﬂid
cezbe ile irﬂâd ederdi. Ondan nakl edilen g›nâ ve simâ’ cezbeye göre zevk
ve ﬂevkin oldu¤una delîldir. Sonra aﬂk ve muhabbete göre harâretler ateﬂ
sahrâs› sûretinde göründü. Muhabbet keyfiyyetlerine dalm›ﬂ olan kerﬂen
ateﬂin içinde göründü. Sülûk yolunu tutan ram çender o ateﬂin kenâr›nda göründü. Do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Hazret-i Hâc› Sâhib “rahmetullahi aleyh” bu ta’bîri be¤endiler ve çok hoﬂlar›na gitdi.
Bu kitâb›n muellîfi fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) dedi ki, hazret-i Hâc› Sâhibin “rahmetullahi aleyh” halîfelerinden Ebû Sâlih Hân,
Müntehrâ denilen yere gitmiﬂdi. Yedi rupyelik bir ihtiyâc› olmuﬂdu. Bir gece teheccüd nemâz› k›l›yordu. Hindlilerin bahs etdikleri kerﬂen sûretinde bir ﬂahs görünüp selâm verdi ve ihtiyâc› olan meblâg› ortaya koydu.
O, nemâz› bitirinceye kadar bekle dedi. Nemâz bitdikden sonra ona ismin ne diye sordu. O, ad›m kerﬂen, bizim memleketimize gelmiﬂsin. Bu
yedi rupye sana ikrâm›m›z olsun dedi. Ebû Sâlih Hân: Ben Muhammedîyim, Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” bizim peygamberimizdir. ‹htiyâçlar›m›z›n giderilmesinde vâs›ta olarak o bize yeter. Biz yabanc› birisinin hediyyesini almay›z dedi. Kerﬂen bunlar› duyunca a¤lad›.
Biz âhir zemân Nebîsinin vasf›n› ve Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olanlar›n ihlâs›n› iﬂitmiﬂdik. ﬁimdi iﬂitdi¤imizden fazlas›n› gördük.
[(Mektûbât-› ‹mâm-› Rabbânî)de, Ram ve Kerﬂen hindlilerin iki putu diye anlat›l›yor. Bu iki ﬂahs› sonradan hindliler de putlaﬂd›rm›ﬂ olabilir.]
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Hazret-i Îﬂân buyurdu ki: Hâce Muhammed Efdalin “rahmetullahi
aleyh” nisbeti son derece belirsiz ve latîf idi. Erbâb-› vilâyet onu idrâkden
âcizdir.
Bir gün onlar›n huzûrunda bulunuyordum. Buyurdu ki: Bugün hazret-i Muhammed Zübeyrin eshâb›ndan biri yan›m›zda oturmuﬂdu. Sonra
yine onun eshâb›ndan baﬂka biri geldi. Her ikisi de murâkabeye var›p, birlikde: “Bizim ve sizin bât›n›n›zda onun (hocam›z Muhammed Zübeyrin) nisbet ve keyfiyyetleri görünüyor. Hazret-i Hâc› Sâhibin nisbetine o kadar dald›k ki, onun nisbet ve keyfiyyetleri hiç görünmedi. Bu fakîr zât-› âliniz pîr
hazret-i Muhammed Zübeyrden ve hazret-i ﬁeyh Abdül Ehadden senelerce bât›n nisbetini ald›n›z. Sonsuz, yüksek ve latîf bir nisbete kavuﬂdunuz.
Aﬂa¤›daki nisbet sâhibleri yüksek makâmlara nas›l kavuﬂurlar. Mu’âmelenin hakîkatine nas›l eriﬂirler. Bu insanlar zevk ve ﬂevk nisbetinin harâretlerini anlatabilirler. Fekat hânedân-› Ahmediyyenin nisbet kârhânesi, sofiyyenin bilinen tavr›ndan ötededir. Kemâlât-› ilâhiyye çeﬂidli yerlerde
zuhûr etmekdedir. Akl onu anlayamaz. Nitekim Tâhâ sûresinin yüzonuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (... Kullar›n ilmi ise aslâ bunu kavrayamaz) buyrulmuﬂdur, dedim. Bu sözlerim çok hoﬂlar›na gitdi. Buyurdular
ki: Ona (Hâce Muhammed Efdâle) fenâ ve yokluk hâli gâlib geldi. ‹nsanlar›n sürçmelerini, ma’kûl bir te’vîl ile gösterip ma’zûr tutard›. Bu fakîr bu
nasîhat› ondan al›p, kendilerinden çok fâideler gördüm.

YED‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin hazret-i Hâf›z Sa’dullahdan
“rahmetullahi aleyh” istifâdesi:
Buyurdular ki: Hazret-i Hâf›z Sa’dullaha “rahmetullahi aleyh” tarîkat feyzi almak istedi¤imi arz etdim. ‹stihâre yapmam› emr etdiler. ‹stihârede murâd hâs›l oldu. Sonra sohbet-i ﬂerîfine devâm edip, ayakkab›lar›n› tutmak hizmetini seçdim. Hizmetin bereketiyle çok fâideler hâs›l oldu. Her gün bât›n nûrlar›nda terakkî ediyordum. Nisbetin geniﬂli¤i art›yordu. Hâf›z Sa’dullah hazretleri yaﬂl› oldu¤u için, zâfiyetden tâliblere teveccüh edemiyordu. O zemân yaﬂ› sekseni geçmiﬂdi. Sabâhleyin Kur’ân-› kerîmden bir cüz’ dinliyordu. Talebeler onun etrâf›nda halka oluyorlard›.
Kur’ân-› kerîmi dinlerken, kendisinde terakkîler hâs›l olurdu. Oniki sene
onun mubârek sohbetinden feyz ald›m. Kendi hâlinde pek çok inâyetler
görüp, talebelerinin hâllerini bu fakîrden sordu. Arz etdiklerimi tasdîk buyurdu. Talebelerini yetiﬂdirmem, ahkâm-› islâmiyye ve tarîkat mes’elelerini onlara telkîn etmem için bu fakîre emr buyurdu.
Bir gün huzûrlar›nda, sâlihlerden bir cemâ’at vard›. Hazret-i Hâce
Muhammed Nâs›r “rahmetullahi aleyh” de gelmiﬂdi. Nisbetinin ahvâlini
anlamak için ona teveccüh buyurdu. Fakîr, Hâce Hâf›z›n “rahmetullahi
aleyh” ﬂu ﬂi’rini okudum:
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Herkes senin yüzünü gördü, benim gözüm kapal›,
Hiç bir iﬂ bizim gözümüzü görmez etmedi.
Buyurdular ki: Hazret-i Îﬂân›n nisbeti gâyet latîf ve kuvvetli olarak
zuhûr etdi. Onun kemâlât›n›n nûrlar› güneﬂ gibi zulmeti giderdi¤ini beyâna hâcet yokdur.
Buyurdular ki: Onlar bir kerre bu fakîri, kendisine talebe olmak isteyen ve harbe giden bir kumandan›n ordusunu korumak için gönderdi. Fakîr, askerlerin korunmas› için H›zbül-bahri okudum. Himmet onlar›n muzaffer olmas› içindi. Fakîr, hazret-i Hâf›z Sa’dullah›n bât›n›ndan ve
pîrân-› kibârdan “rahmetullahi aleyhim” yard›m istedim. Elhamdülillah ki,
o kumandan›n ordusu mansûr ve muzaffer oldu. Düﬂman korkup kaçd›.
Buyurdular ki: Fakîr, ondan istifâde etdikden sonra, çok kimse onlara mürâce’at etdi. Pekçok devlet adam› ve zengin ona geldiler. Nevvâb
Hân Firûzcenk ona bî’at etdiler. Îﬂân ya’nî Hâf›z Sa’dullah hazretleri hergün cem’iyyet feyzi kazanmak için halkada bulunurdu. Onun dergâh›nda pekçok dervîﬂ toplan›rd›. Hergün seksen kiﬂi onun mutfa¤›ndan yemek yirdi.
Buyurdular ki: Hâf›z Sa’dullah “rahmetullahi aleyh” hayr ve yard›m
iﬂleriyle çok meﬂgûl olurdu. Ümerân›n hânesine, ihtiyâç sâhiblerinin iﬂlerini halletmek için giderlerdi.
Buyurdular ki: Onlar son derece gayret sâhibi idiler. E¤er bir kimse iznsiz bir ziyâretgâha gitse, bât›n›nda gevﬂeklik bulurdu. Kendini afv
etdirmedikce bât›n nisbeti iyileﬂmezdi.
Buyurdular ki: Bir gün fakîr, huzûrlar›nda ﬂu’ûrlar› arz etdim. Bu tarîkatda, terakkî mürﬂidin teveccühüne ba¤l›d›r. Bu müddet içinde senelerce bu bendeyi bir teveccühle ﬂereflendirmediler. Bu se’âdete kavuﬂma arzûsu dâimâ hât›r›ma gelirdi. Bu cür’etimden dolay› çok de¤iﬂdiler.
Fakîrin zâhir ve bât›n›nda gevﬂeklik hâs›l oldu. Üç ay hasta oldum. Nihâyet onlar ziyâretime gelince, s›hhate kavuﬂdum. Bât›n nisbetim eski hâline geldi.
Buyurdular ki: Hâf›z Sa’dullah hazretleri yaﬂl›l›k zâfiyetinden talebeleriyle meﬂgûl olamay›nca, fakîr, ﬁeyhuﬂﬂuyûh hazret-i Muhammed Âbide “kuddise sirruh” mürâce’at etdim. Bu arada yine Hâf›z Sa’dullah
hazretlerine gidiyordum. Halîfesi ﬁeyh Sibgatullah, benim Muhammed
Âbid hazretlerine gitdi¤imi kendisine haber verince, bundan râhats›z
oldu. Siz burada feyz ve bereket husûsunda ne kusûr gördünüz de,
baﬂka bir yere mürâce’at etdiniz buyurdu. Bunun üzerine, fakîrin, Allahü teâlân›n zât›ndan ve en yüksek nisbetden baﬂka maksad›m yokdur.
Bunun hâs›l olmas› yüksek teveccühlere ba¤l›d›r. Bu maksâd zât-› âlinizin bendelerinin zâfiyeti ve güçsüzlü¤ü sebebiyle hâs›l olmuyor. Onun için
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zât-› âlinizin akrânlar›ndan birine mürâce’at etdim. Bununla berâber size olan ihlâs ve ba¤l›l›¤›m aynen devâm etmekdedir diye arz etdim. Buna ra¤men ondaki memnûniyyetsizlik gitmedi. O vefât etdikden sonra,
kabr-i ﬂerîfini ziyârete giderdim. Vefât›ndan sonra bile memnûniyyetsizli¤inin devâm etdi¤ini görürdüm ve yüzünü benden çevirirdi. Seneler sonra ﬁeyh Sibgatullah bana rü’yâda: Biz Mirzâ sâhibden râz›y›z. Onun
seçdi¤inden Allahü teâlâ râz›d›r diye müjde verdi. Bunun üzerine fakîr de,
hak sâhiblerinin râz› olmas› Allahü teâlân›n en büyük ni’metlerindendir diye, ﬂükr secdesi yapd›m.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) derim
ki: Muhammed Zübeyr hazretlerinin talebelerinden biri hocas›n›n vefât›ndan sonra, ﬁeyh Muhammed Âbid hazretlerine “rahmetullahi aleyh” mürâce’at etdi. Hocas›n›n buna râz› olmad›¤›n›, hattâ kendisine k›l›ç çekdi¤ini gördü. O da Muhammed Âbid hazretlerine s›¤›nd›. Muhammed Âbid
hazretleri, bu kadar memnûniyyetsizlik nedir. Allah için bu kimse sizin hânedân›n›zdan birine mürâce’at etmiﬂdir. Ma’zûr görmek gerek buyurdu.
ﬁeyh Celâl Pân-i Pûtînin “rahmetullahi aleyh” çocuklar›ndan biri, tarîkat› bu fakîrden alm›ﬂd›. Rü’yâs›nda ﬁeyh Celâl kendisine, Sen niçin Nakﬂibendî oldun da bizim tarîkat›m›z› b›rakd›n, dedi. Bunlar tabî’atdan,
mîzâcdan kaynaklanan k›r›lmalar ve memnûniyyetsizliklerdir. Yoksa
ba’z› mürﬂidler talebelerini büyüklerin huzûruna göndermiﬂlerdir. Nitekim bizim hocam›z Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri, hocas›n›n emri ile
büyüklerden istifâde etmiﬂlerdir. Baﬂka bir büyü¤ün yan›nda fâidesinin
artaca¤›n› gören veyâ tarîkatle meﬂgûl olmas› güçlenip, bu husûsda
gayreti artm›ﬂ ise, mevcûd hocas›n›n verdi¤i vazîfeleri yerine getirmiﬂ, fekat maksada hiç kavuﬂamam›ﬂ ise, yâhud bulundu¤u yer uzak olup, zarûrî olan istifâde sanki imkâns›z olmuﬂ ise, baﬂka bir yere mürâce’at etmesi ve feyz-i ilâhîden mahrûm kalmamas› zarûrîdir.
Buyurdular ki: Bir gece rü’yâda Cenneti gördüm. O s›rada ans›z›n
Peygamberler cemâ’ati “aleyhimüsselâm” göründü. Hazret-i Hâf›z Sâhib
o büyüklerin önünde gidiyordu. O büyüklerin önünde niçin gidiyor diye
teaccüb etdim. Bunun üzerine Nûh “aleyhisselâm”, Hâf›z Sâhibe inâbet
veren Muhammed aleyhisselâm ileride oturmakdad›r. Bunlar o mubârek
zât›n ziyâretine gidiyorlar, buyurdu.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin, hazret-i Hâf›z ﬁeyh Muhammed Âbidden “rahmetullahi aleyh” istifâdesi:
Buyurdular ki: Üç vilâyet ve bunlar›n keyfiyyetlerini ve vâridâtlar›n› hazret-i Seyyidden “kuddise sirruh” ald›m. Üç kemâlât›, hakây›k-›
seb’ay› ve di¤erlerini hazret-i ﬁeyhin teveccühleriyle yedi y›lda elde etdim. Ondan sonra baﬂdan sona kadar bir sene seyr-i murâdî ile bütün makâmlardan geçirildim. Her makâm›n keyfiyyetlerinde ve hâllerinde baﬂka bir kuvvet hâs›l oldu.
Müceddidiyyenin yüksek makâmlar›nda ele geçen keyfiyyetlerinden
ﬂöyle buyururlard›: Tevhîd zevkleri, ﬂevkleri ve vâridâtlar›n›n zuhûru vilâyâtda oldu. Bu makâmlarda bütün hâller ve mevâcid kayboldu. Tecelliyât-› s›fat›n îcâb› olan aﬂk ve muhabbet coﬂkunlu¤u ve hurûﬂu, tecelliyât-› zâtînin satvetinde yok oldu. ‹ftikâr ve ubûdiyyetden baﬂka hiçbirﬂey
ele geçmedi. Allahü teâlân›n yüce zât›n› son derece tenzîhden dolay›, âlem
ile onun sânii hakk›nda söylenilen z›ll›yet sâninin gölgesi oldu¤u münâsebeti kurularak, ortaya at›lan ayniyyet ve ittihât nisbeti (âlem ile sâninin
ayn› oldu¤u inanc›) meslûb oldu. (Benden soyuldu, al›nd›). Burada hakây›k ve ma’rifetler, islâmiyyetdeki do¤ru akîdeler, ﬂerî’at ve ahkâmd›r.
Bunlara yakînin olmas›, keyfiyyetsize, belirsiz hâllere ve nisbetin latîfli¤ine kavuﬂmak sermâyedir. Nitekim imâm-› Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî “rad›yallahü anh” Mektûbât›nda ﬂöyle buyurmakdad›r: Bu makâmlarda, her mertebede, keyfiyyetsizlik ve belirsizlik ele geçer. Aﬂa¤› makâmlarda iri damlal› ya¤mur gibi olan feyzlerin geliﬂi burada latîfelere çekilir. Sonunda ﬂebnem (çiy) olur. Belirsizli¤in çoklu¤undan o hazretin teveccühlerinin bereketleri çok az anlaﬂ›l›yor. Hattâ hâllerin sonunda Îﬂân›n k›ymetli sohbetlerinde bir çeﬂid safâ hâs›l oldu ve hiç zevk ve keyfiyyet kalmad›. Fakîr, keyfiyyetleri anlamad›¤›m› onlara (hocama) arz etdim.
Bu yolda endîﬂe hât›ra getirilmemeli. Gerçi belirsizli¤in çoklu¤undan
anlaﬂ›lmasa da. Feyz-i ilâhi devâml› hât›ra gelir. Olukdan dolan havuz bir
müddet boﬂ kal›nca, su sesinden, suyun geldi¤i anlaﬂ›l›r. Havuz dolup
oluklu¤a bitiﬂince, su olu¤a gider ve art›k ses ve su sesinin çalkant›s› ve
hareketlili¤i kalmaz.
Buyurdular ki: Muhammed Âbid hazretlerinin teveccühleriyle bât›n
nisbetinde derinlik ve geniﬂlik hâs›l oldu. Keﬂf yoluyla onu anlamak ve görmek mümkin de¤ildir. Yine onlar›n teveccühüyle tarîkat makâmlar›nda,
sülûkde öyle bir kuvvet hâs›l oldu ki, onu aç›klamak ucb ve övünme
olur.
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Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh, bu bendenin hâline çok inâyet buyurdular. Talebeleri aras›nda hiç kimse bu imtiyâza kavuﬂmad›. Fakîri kendi z›mmiyyeti ile ﬂereflendirdi. Kendi feyz ve bereketlerine ortak etdi. Bir
gün ﬂöyle buyurdular: Allahü teâlâ dün gece bize yeni kemâller ve tâze
feyzler ihsân eyledi. Öyle ki, önceki kemâllerin bu kemâller ve vâridâtlar
yan›nda hiç k›ymeti yokdur. Bu fakîr o gece epeyce zemân kald›. Zât-› âlinizin bât›n›nda bu ilâhî lütflar zuhûr etdi. Zât-› âlinize olan muhabbet ve
ma’nevî berâberlikden bu fakîr de bât›n›mda ﬂaﬂ›lacak hâllere kavuﬂdum,
diye arz etdim. Do¤ru söylediniz, size de ondan tam bir pay hâs›l oldu,
buyurdu.
Buyurdular ki: Allahü teâlâ Muhammed Âbid hazretlerini birkaç
kerâmetle, (lütuf ve ihsânla) mümtâz k›ld›. Biri, Zimmiyyet-i kübrâd›r. Bu
çok büyük bir makâmd›r ki, hazret-i S›ddîk-› Ekbere “rad›yallahü anh”
mahsûsdur. Hadîs-i ﬂerîfde ﬂöyle buyruldu: (Allahü teâlâ benim gö¤süme ne ak›td›ysa onu Ebû Bekrin gö¤süne ak›td›m.) Bu hadîs-i ﬂerîf bu ma’nây› bildirmekdedir.
Muhammed Âbid hazretlerinin mümtâz k›l›nd›¤› ikinci husûs ise,
onun kabrinin civâr›nda gözün görebildi¤i yere kadar defn olunanlar afv olur.
Üçüncüsü onu gören afv olur. Dördüncüsü, onun seyri, murâdî yap›lm›ﬂd›r. Beﬂincisi, bu zemânda onun halkas›nda tecelli-i zâtiye kavuﬂulur.
Bu fakîr, Elhamdülillah ki, bu halkada bulunmakdad›r diye arz etdim. Buyurdular ki, sizin seyriniz murâdî yap›ld›. Sizin halkan›zda da tecelli-i zâtî vâriddir. Bu ihsân›n ﬂükrünü yerine getirmek gerekir.
Buyurdular ki: Bu fakîr Kâdirî hânedân›n›n icâzetini almak için Muhammed Âbid hazretlerine arzda bulundum. Sizin için bu hânedân›n
icâzeti olur. Biz bu hânedân›n icâzetini Resûlullahdan “sallallahü aleyhi
ve sellem” almakla müﬂerref oluruz, buyurdular. Server-i âleme müteveccih olarak oturdular. Bu fakîr de onlar›n emriyle murâkabede bulundum.
Bu esnâda Habîb-i Hüdây› “sallallahü aleyhi ve sellem” yüksek bir makâmda eshâb-› izâm ve evliyây› kirâmla “rad›yallahü anhüm ecma’în” otururken gördüm. Hazret-i Gavsüs-sakaleyn, huzûr-› pürnûrda ayakda duruyordu. Hazret-i ﬁeyh Muhammed Âbid hazretleri, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Mirzâ Cân-› Cânân Kâdîriyye hânedân›ndan icâzet için ümîdvâr diye arz etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu
husûsda Seyyid Abdülkâdire söyleyiniz buyurdu. Seyyid Abdülkâdir
Geylânî hazretleri, Muhammed Âbid hazretlerinin bu talebini kabûl edip,
icâzet h›rkas›n› teberrüken vermekle bu bendeyi mümtâz k›ld›, ﬂereflendirdi. Bât›n›mda Kâdiriyye nisbet-i ﬂerîfesini, hâllerini ve bereketlerini hissedip, gö¤süm o nisbetin nûrlar›yla doldu. Nakﬂibendiyye nisbetinde izmihlâl ve kendinden al›n›p götürülmek, Kâdiriyye nisbetinde ise safâ ve
nûrlar›n parlamas› vard›r.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh Muhammed Âbid, fakîri, Kâdiriyye, Çeﬂ– 33 –

tîyye ve Sühreverdiyye tarîkatlar›n›n icâzetleriyle ﬂereflendirdi. Hâce
Kutbüddînin “kuddise sirruh” rûhundan Çeﬂtiyye nisbeti bize ulaﬂd›.
Buyurdular ki: Çeﬂtîyye hânedân›n›n nisbeti zuhûr etdi¤inde o zemân bize, simâ’ hoﬂ geliyor. O büyüklerin nisbetinin temel özelli¤i olan
aﬂk ve muhabbet erimesi bât›n›m› ayn› ﬂeklde yap›yor.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) yats›dan sonra, Muhammed Âbid hazretlerinin huzûruna vard›m. Baﬂbaﬂa kald›k. Keyfiyyetlerin ve hâllerin çoklu¤undan o hazret yaln›z tegannî yap›yorlard› (kasîde okuyorlard›). Kendisini a¤lama kaplam›ﬂd›. Bu hâl üzerinden geçince, buyurdu ki: ﬁu ânda Çeﬂtîyye büyüklerinin nisbeti zuhûr
etmiﬂdi “rahmetullahi aleyhim”.
Buyurdular ki: Hazret-i Hâf›z Sa’dullah›n “rahmetullahi aleyh” vefât›ndan sonra, Nevvâb Hân Firûzcenk istifâde için, Muhammed Âbid hazretlerinin sohbetlerine gelmek istedi. Bu fakîr durumu kendilerine arz etdim. Bundan râhats›z olup: Bizim dergâh›m›z›n, hazret-i Hâf›z Sa’dullah›nki gibi bereketsiz olmas›n› m› ister. Ehl-i dünyân›n aya¤› u¤ursuzdur.
Bât›n›n bereketsizli¤ine sebeb olur, buyurdu.
Buyurdular ki: Bir gün Muhammed Âbid hazretlerinin huzûrunda bir
kimse, falan kimse çok dünyâl›¤a sâhib ve son derece bahtiyârd›r dedi.
Bunun üzerine buyurdu ki: Böyle kimseler asl›ndan muhtâc kimselerdir.
Bahtiyârl›¤a, ni’mete ve se’âdete erbâb-› nisbet-i mâallah olanlar sahîhdir. (Zenginlik gönül zenginli¤idir) hadîs-i ﬂerîfdir “sallallahü aleyhi ve
sellem”.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin yüksekli¤ini ve zemân›n›n
bir dânesi oldu¤unu gösteren üstünlükleri:
Buyurdular ki: Yüksek babamdan fârisî ve di¤er dillerdeki muhâvere (konuﬂma) ile alâkal› küçük risâleleri okudum. K›râ’at ve tecvîd ilmini
Abdürresûlden ö¤rendim. Aklî ve naklî ilmlere âid muhtasâr kitâblar› zemân›n büyük âlimlerinden okudum. Muhterem babam›n kaç›ﬂ olmayan
vefât›ndan sonra, çeﬂidli ilmlere dâir geniﬂ kitâblar› hazret-i Hâc› Muhammed Efdâlden “rahmetullahi aleyh” okudum. Tefsîr ve hadîs ilmlerini
ondan ö¤rendim. Okunacak ilmleri tahsîl etdikden sonra, Hâc› Muhammed Efdâl, onbeﬂ seneden beri baﬂ›na giydi¤i sar›¤›n› bana verdi. Ben de
geceleyin o mubârek sar›¤› çok s›cak suya koydum. Su küçük siyâh
kestâne içinin ﬂerbetine benzeyen bir renk ald›. O suyu içdim. O suyun
bereketiyle zihnim aç›ld›. Her zor kitâb bana kolay geldi. Bir müddet talebelere ders okutdum. Nihâyet bât›nî nisbet a¤›r bas›nca kitâblarla
meﬂgûliyeti b›rakd›m.
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Buyurdular ki: Bir gün ﬂöyle bir rü’yâ gördüm. Gaybdan birisi bana ﬂöyle dedi. Bizim seninle iﬂlerimiz var. ‹nsanlar›n hidâyeti ve tarîkat›
yaymak senin varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu sebeble bât›nî nisbet nûrlar›n› baﬂkalar›na ulaﬂd›r›rken, bu husûsda gaybdan ma’nevî kuvvet ve destek geldi¤ini aç›kca fark ediyordum. Fekat bu s›rada bu fakîr sanki arada bulunmuyorum.
Beyt:
‹ki a¤z›m var sanki ney gibi idi,
Biri onun dudaklar›nda gizli idi.
Buyurdular ki: Fakîr, ‹brâhîm aleyhisselâm›n meﬂrebindeyim. Hazret-i ﬁeyh ma’nevî tasarrufla bu fakîri Muhammediyyül meﬂreb “aleyhisselâm” yapd›.
Buyurdular ki: Hocam bu fakîre Muhammediyyül meﬂreb müjdesi
“aleyhisselâm” verdi¤i ve o yüksek makâm›n nûrlar›nda fenâ ele geçdi¤i günlerde, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” bu fakîrin yerine teﬂrîf etdi¤ini, kendimin de habîb-i Hüdân›n yerine oturdu¤umu görürdüm. Ba’zan da her iki yere de Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
teﬂrîf etdi¤ini, baﬂka bir def’a da ise, her iki yere de bu fakîrin oturdu¤unu görürdüm.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin kavuﬂdu¤u bu fenâ ve bekâ mertebesinden, derecesinin yüksekli¤ini anlamal›d›r.
Buyurdular ki: Bir gün hazret-i ﬁeyhin huzûrunda bulunuyordum. Bu
fakîr hakk›nda buyurdular ki: ‹ki güneﬂ karﬂ›l›kl› oturmuﬂlar. Nûrlar›n›n çok
parlakl›¤›ndan, birini di¤erinden ay›rmak mümkin de¤ildir. E¤er Hakka tâlib olanlar› terbiyeye teveccüh etseler, âlemi ayd›nlat›rlard›.
Buyurdular ki: Bir gün son derece tevâzu’lar›ndan bu fakîri öpüp ﬂöyle buyurdular: Talebelerim aras›nda bunun gibisi yokdur.
Bir gün buyurdular ki: Allahü teâlâya ve Resûlüne olan muhabbetinizin çoklu¤undan, tarîkata ra¤beti artd›rmak sizin teveccühünüzle olacak. Allahü teâlâ taraf›ndan sizin lakâb›n›z ﬁemsüddîn Habîbullah olarak
ihsân edilmiﬂ.
Buyurdular ki: Hocam talebelerinden ba’z›s›n›n yetiﬂdirilmesini bu
fakîre havâle buyurdular. Fakîr de onlar› tarîkat›n makâmlar›n›n en sonlar›na ulaﬂd›r›p, hocam›n huzûruna gönderdim.
Buyurdular ki: Sizin kavuﬂdu¤unuz her makâma âid hâller ve keyfiyyetler do¤rudur ve tarîkat›n imâm› Müceddid-i elf-i sânînin “rad›yallahü anh” yazd›klar›na uygundur. Elhamdülillah, Allahü teâlâ size selâmet
versin!
Buyurdular ki: Allahü teâlâ bu fakîre çok büyük ni’metler ihsân buyurdu. Bunlardan biri, bu fakîre, kendi yüksek hocalar›ma “rahmetullahi
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aleyhim”, bilhâssa hazret-i Seyyid ve hazret-i ﬁeyhe karﬂ› tam bir muhabbet ve derin bir ba¤l›k ihsân etdi. Gerçi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” ziyâretleri ile ﬂereflenemedim. Fekat ﬂükrler olsun ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle vârislerinin sohbeti ile ﬂereflenme
se’âdetine kavuﬂdum. Gönlümün arzû etdi¤i hayât meyvesi ele geçdi. Ayn› ﬂeklde bu büyükler bu fakîri okﬂamak için lây›k oldu¤umdan fazla
bana ikrâm, iltifât ve hürmetde bulundular.
Bir gün hazret-i Seyyid (Seyyid Nûr Bedevânî hazretleri) bu fakîrin
ayakkab›s›n› düzeltip koydular ve ﬂöyle buyurdular: Siz Allahü teâlâ taraf›ndan tam olarak kabûl edilmiﬂsiniz.
Hazret-i Hâc› Muhammed Efdâl fakîrin yan›nda ta’zîm ve hurmetle durur ve buyururdu ki: Sizdeki nisbetin yüksekli¤ine sayg› gösteriyorum. Allahü teâlâ sizin gibileri ço¤alts›n.
Hazret-i Hâf›z Sa’dullah, bu fakîre çok hurmet gösterir: “Siz bizim
k›blegâh›m›z yerindesiniz” buyururdu.
Buyurdular ki: Bir def’as›nda, Serhende giden sâhibzâdelerden
[imâm-› Rabbânî hazretlerinin torunlar›ndan] biriyle Cenâb-› hazret-i Müceddide selâm gönderdim. Bu zât ﬂunlar› anlatd›: Selâm›n› imâm-› Rabbânî hazretlerinin mubârek mezâr›na ulaﬂd›rd›¤›mda, hazret-i Müceddid
“rad›yallahü anh” mubârek baﬂ›n› gö¤süne kadar mezârdan ç›kar›p, tam
bir sevinç ve iﬂtiyâkla ﬂöyle buyurdular: “Hangi Mirzâ, ﬂu bizim âﬂ›¤›m›z
m›? Aleyke ve aleyhisselâm ve rahmetullahi ve berekâtüh” buyurdular. Ben
hazret-i Müceddidi ziyâretle (görmekle) hiç ﬂereflenmemiﬂdim. Sizin vâs›tan›zla bu se’âdete kavuﬂdum. Sâhibzâdelerden bu zât, sizin, yüksek
babam›za (hazret-i Müceddide) yak›nl›¤›n›z çok diye bu fakîre öncekinden dahâ fazla hurmetde bulunurdu.
Hadîs-i ﬂerîf âlimi olan ﬁâh Veliyyullah buyurdu ki: Allahü teâlâ bize sahîh keﬂf ihsân etdi. Yeryüzünün hiçbir hâli bize gizli de¤ildir. Yeryüzündeki bütün hâller avucumuzun içindeki çizgiler gibi bize aç›kd›r. Bu
zemânda hazret-i Mirzâ Cân-› Cânân gibisi hiçbir iklimde, hiçbir ﬂehrde
yokdur. Her kimde tesavvuf makâmlar›na sülûk arzûsu varsa, onun huzûruna gitsin.” Nitekim hazret-i ﬁâh Veliyyullah›n talebeleri onun emri ile
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna gider, istifâde için mürâce’at
ederdi.
ﬁâh Veliyyullah hazretleri (Mekâtib-i ﬂerîfe)sinde Mazher-i Cân-›
Cânân hazretleri için ﬂunlar› yazmakdad›r: (Allahü teâlâ, tarîkat-› Ahmediyyenin zemân›m›zdaki sâhibinin fâideli sözleriyle müslimânlar› fâidelendirsin. Tarîkat ba¤çelerini onun temiz zât›n›n teveccühleriyle doyursun.
Âmîn. Allahü teâlâ, tarîkat-› Ahmediyyenin sâhibi, sünnet-i seniyyenin
da’vetcisinin ömrünü uzun eyleyip, müslimânlar› ondan fâidelendirsin. Allahü teâlâ husûsan kayy›m-› tarîkat-i Ahmediyyeye, umûmî olarak tarîkai âliyye ve zâhirî ve bât›nî fazîletlerin sâhibine selâmetler ihsân eylesin, be– 36 –

reket kap›lar›n› bütün insanlara açs›n.)
Hadîs-i ﬂerîf âlimlerinin büyüklerinden olan Hâc› Muhammed Fâhir ﬂöyle derlerdi: Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymakda yüksek dereceye sâhibdir. Nitekim bir gece ﬂöyle bir rü’yâ gördüm. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
hâne-i se’âdetlerinin kap›s›nda e¤erli ve dizgini a¤z›nda bir at vard›. Bu
at kimindir diye sordum. Bir zât, Resûlullah›nd›r “sallallahü aleyhi ve sellem” dedi. ‹çeri girince, bir baﬂka zât, o at, Mirzâ Cân-› Cânân›nd›r
“kuddise sirruh” dedi. Bu rü’yây›, Mirzâ Cân-› Cânân›n yolu, Habîb-i Hüdân›n sünnetine ittibâd›r diye ta’bîr etdim.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri tam olarak s›rât-› müstakîm üzere idiler. Mevlevî Senâullah Senbehlî bir rü’yâda Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” ﬂöyle sordu: Pîrim ve mürﬂidim hazret-i Mirzâ Sâhibin
tarîkat›n› yaymak ve ahkâm-› islâmiyyeyi teblîgde makbûl ve medhe lây›k m›d›r? Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Evet, Hazret-i S›ddîk-› Ekber “rad›yallahü teâlâ anh” de bunu tasdîk etdiler. Hazret-i Hâc› Muhammed Efdalin halîfesi ﬁeyh Muhammed Efdal “rahmetullahi aleyhimâ” buyurdular ki: Hazret-i Mirza Sâhib hakk›nda bana ﬂöyle
ilhâm olundu: “Bu ﬂân› büyük bir zâtd›r. Ona baﬂka kimse k›yâs edilemez.”
Hazret-i Hâce Mîr Derd buyurdular ki: Mazher-i Cân-› Cânân›n talebelerinden kime rastlad›ysam, azîzân›n nisbetinden nasîbini alm›ﬂ oldu¤unu görmüﬂümdür. Yaln›z dereceler, hâlleri ve makâmlar› birbirinden
farkl›d›r.
Hazret-i ﬁeyh Abdül Adl Zübeyrî “rahmetullahi aleyhimâ” buyurdular ki: Zemân›m›zda Mazher-i Cân-› Cânân›n “kuddise sirruh” sohbetindeki kadar talebelerin topland›¤› hiçbir yer yokdur. Bu zemânda o,
imâm-› Rabbânî Müceddid-i elf-i sânînin “rahmetullahi aleyh” nâibidir.
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ONUNCU BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbet-i ﬂerîfinin te’sîrleri ve yüksek teveccühleri:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin “rad›yallahü teâlâ anh” meclisini envâr-› Hüdâ kaplar ve o meclisde füyûz-i Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” toplan›rd›. Nakﬂibendiyye nisbetinin huzûr ve istigrâk› orada gönülleri, kendinden kap›p götürürdü. Kâdiriyye hâllerinin safâs› ve parlakl›¤› o kudsî meclisde zuhûr ederdi. Çeﬂtiyye zevkleri ve ﬂevkleri o yüksek meclisde Hüdân›n muhabbetini artd›r›rd›.
Ahmediyye yolunun yeni nisbetlerinin latîfli¤i ve belirsizli¤i o kudsî meclisde hâllere tâzelik ve safâ bahﬂ ediyordu. Hazret-i Îﬂân›n sükût
ve murâkabesi, düﬂünce sahîfelerinden mâsivâ nak›ﬂlar›n› yok ediyordu.
Ahkâm-› islâmiyye, tarîkat ve bât›nî nisbet keyfiyyetleri, hâllerin sermâyesi olur, hâller hâs›l eder. Hadîs-i ﬂerîf ve tefsîrden bahs etmek safâ ve
tumânineti ayr›ca artd›r›r. Bütün bunlarla tecelliy-i zâtî nisbetleri ele geçmeye baﬂlar. ‹nﬂâ ve ﬂi’r zevkler hâs›l eder. Bu bâbda zikr edilenlerin hepsi, zevk ve hâl içindir. Bât›n›n de¤iﬂmesini sa¤layan muhabbete dâir
söylenilenler mubârek olup, gözlerden ﬂevk yaﬂlar›n› ak›t›r. Solgunluklar
harârete dönüﬂür. Sâlihlerin menkîbelerini anlatarak, gönülleri ilâhî keyfiyyetlerle (ma’nevî hâllerle) doldururdu. ‹lmî mes’eleleri aç›klarken, aç›k
ve berrak tahkîkler yaparak, herkesin gönlünü râhatlat›rd›. Sofiyye-i aliyyeye âid hakîkat ve ma’rifetleri aç›k bir ﬂeklde anlat›r, esrâra dâir kapal› konular› gönüllere iyice yerleﬂdirirdi. Her ince bilgiyi aç›klar, çözülmeyen her mes’eleyi kâfî derecede çözerdi.
Bütün bu hâller ve yüksek s›fatlara sâhib olmakla berâber, ilâhî
kabûle kavuﬂmuﬂ olmas› onu cihân›n rehberi yapd›. Dört meﬂây›h›n “rahmetullahi aleyhim” âh›rete intikâlinden sonra, büyüklerin halîfelik makâm› Mazher-i Cân-› Cânân›n “kuddise sirruh” se’âdetli varl›¤›yla süslendi.
Tarîka-i aliyyenin yay›lmas›, onun mubârek zât› ile ayakda kald›. Allahü teâlây› taleb edenler, her tarafdan onun huzûruna koﬂdular. Hazret-i ﬁeyhin talebelerinin en büyükleri ve asr›n meﬂây›h›, bereketlerinden istifâde
etdiler. Âlimler ve sâlihler ilâhî feyzlere kavuﬂmak için onun dergâh›nda
topland›lar. Onun kemâlât›n›n yüksekli¤i bütün insanlar aras›nda konuﬂulur oldu. ‹nsanlar dahâ baﬂlang›çda, onun ﬂerefli teveccühünün te’sîriyle kendilerinden geçerler, kemâl-i istigrâkdan bîhodluk ﬂerâb›n›n serhoﬂu olarak düﬂerlerdi. ﬁevk harâreti gönüllere sülûk yolunun harâretini
verirdi. Muhabbet câzibesiyle makâmlar› geçerlerdi.
Hazret-i Îﬂân›n bât›n›nda latîflik ve belirsizli¤in fazlalaﬂd›¤› son ze– 38 –

mânlar›nda, talebeler bât›nlar›nda cem’iyyet ve itminân bulup, ma’nevî
yak›nl›k derecelerine ilerlerlerdi. Tarîkat esrâr›na kavuﬂmakla mümtâz olurlard›. Ba’z›s›na âlem-i misâl zâhir olurdu ve görünürdü. Ba’z›s›na ervâh
ile münâsebet nasîb olurdu. Ba’z›s›, nûrlar› seyretmeye dalard›. Ba’z›s›na tevhîd ve ma’rifet s›rlar› zâhir olurdu. Ba’z›s›n›n bütün bu mertebelerle münâsebeti olurdu. Bir kimse de vard› ki, ilâhî makâmlara seyrini ve tarîkat-i Ahmediyyede yayg›n olan ﬂeyleri aç›kca görürdü. Her makâm›n ilmlerini, ma’rifetlerini, hâllerini ve vâridât›n› ayr› ayr› aç›klard›.
Gerçi o hazretin talebelerinin ekserîsi, tarîkat›n makâmlar›n› keﬂfedemezlerdi. Ancak hepsi her makâmda, o makâm›n hâlleri, keyfiyyetleri ve vâridât›n› bât›nlar›nda tadarak ve vicdânî olarak bulurlard›. Fenâ ve
bekâ ile ﬂereflenip, Hakk› müﬂâhedeye dalarlard›. Bât›n nisbetinin geniﬂlemesinde ve artmas›nda, gönülden ve dimâgdan düﬂüncelerin giderilmesinde terakkî gösterirlerdi. Kötü ve çirkin ﬂeylerden tasfiye ve tezkiye, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin hâlinin sermâyesi oldu. Ta’âtlardan lezzet ve tad al›rlar, bid’at ve günâhdan nefret ederlerdi. Sohbetlerinde ri’âyet olunan zâhir ve bât›n edebler ve görülen nûrlar ve bereketler, sâliklerin nefslerinde yapd›¤› ›slâh, önceki büyüklerin zemân›nda tâliblere elvermesi nâdir olurdu.
Meﬂây›h-› kirâm, Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri hakk›nda ﬂöyle
buyururlard›. Yaln›zca sizin sohbetinizde bulunmakla Hak tâliblerine
feyz, baﬂkalar›n›n himmet ve teveccühlerinde hâs›l olmamakdad›r. Nitekim bir ﬂahs onun huzûrunda bulunsa, mevrîd-i eltaf olurdu, ma’nevî hâllere kavuﬂurdu. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri hazret-i Hâce Mebrûru
“rahmetullahi aleyh” görmeye gitmiﬂdi. ‹nsanlar ona, me¤er sen onlar›n
tarîkat›n› alm›ﬂs›n. Senin bât›n›n› bu tarîkat›n nisbetleri kaplam›ﬂ dediler.
O da cevâben dedi ki: Hây›r, o tarîkata girmedim. Yaln›z Îﬂân›n huzûruna gidiyorum.
Buyurdular ki: Beyt:
Pâris (Sûfî) ile âﬂinâ olan demir,
Hemen alt›n sûretinde olmuﬂ.
Bunun gibi, o hazretin hizmetcisi zikr halkas›nda bulunmazd›. Hazret-i ﬁeyhin “kuddise sirruh” huzûruna gitmiﬂdi. ‹nsanlar ona, hazret-i Îﬂân›n sohbetinin eserleri ve nûrlar› sana da ulaﬂm›ﬂ. Allahü teâlâya ﬂükr et
dediler.
Allahü teâlâ, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine irﬂâd ve bât›nî
nisbete kavuﬂdurmada büyük bir kuvvet ihsân etdi. Hazret-i Îﬂân›n g›yâben yapd›¤› teveccühlerle de uzak beldelerde bulunan bu yolun sâlikleri terakkî ederlerdi. Huzûrunda bulunanlar›n bir nûr par›lt›s› olarak kavuﬂduklar› hâller, uzak mesâfelerde bulunduklar› zemân da onlara hâs›l
olurdu. Hazret-i ﬁeyh Abdül Ehad›n “rahmetullahi aleyh” torunlar›ndan olan
ﬁâh Behîk, Kâbil beldesinde idi. Hazret-i Îﬂân›n Delhîden g›yâben yap– 39 –

d›¤› teveccühlerle yüksek makâmlara ve vâridâtlara kavuﬂdu.
Bunun gibi, di¤er azîzler kendi maksadlar›na ulaﬂd›lar. O hazret, ihsân ve ikrâmlar› bol oldu¤u için, sâliki henüz sonuna kavuﬂamad›¤› makâmdan s›çratarak, dahâ yüksek makâma ulaﬂd›r›p, az›c›k bir iltifât ve teveccühle o makâm›n hâllerini ve keyfiyyetlerini ona verirlerdi. Hattâ her
makâmla münâsebet kurup, çok zikr ve murâkabe ile iﬂi nihâyete ulaﬂd›r›rd›. Yüksek makâmlar›n nûrlar›ndan ve bereketlerinden nasîbdâr olurdu. Nitekim halîfesi Muhammed ‹hsân cezbe makâm›n›n bitkinli¤inden ve
aﬂk ve heyecân›ndan halkada bulunan ve zikr sâhiblerinin ma’iyet ve itminân›na kar›ﬂ›kl›k verirdi. Onlar› husûsiyeti, bât›n›n itminân ve teskîni olan
dahâ yüksek makâmlara s›çrat›r. O heyecân ve ›zd›râb hemen gider,
onlar›n bât›n nisbeti baﬂka bir tarzda hâllerin geldi¤i yer olurdu. Yüksek
himmetini bütün vaktlerinde, tarîka-i Ahmediyyenin dünyâda revâc bulmas›na ve tarîka-i müceddidiyyenin husûsiyyetlerinden olan yeni nisbetlerle cihân› ayd›nlatmaya sarf ederdi. Gerçekden o hâller ve makâmlar,
hazret-i Îﬂân›n yüksek teveccühleriyle sâliklerin ekserîsine elverdi. Bilinen vâridâtlar› ve hâlleri geçip, yüksek makâmlara ilerlediler. Îﬂâna olan
ihlâslar› kadar azîzân onlar›n muhabbetine ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyâretine (görme¤e) kavuﬂuyorlard›. O ihlâs ve muhabbetle, cezbe ve ›st›fâ makâmlar›nda terakkî ediyorlard›. Binlerce insan, hazret-i Îﬂândan tarîkat alm›ﬂ, devâml› zikr-i Hüdâ ile meﬂgûl olmuﬂlard›r. ‹kiyüze yak›n kimse tarîkat ta’lîmi icâzetine kavuﬂmuﬂ, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazand›ran yolu göstermekle meﬂgûl olmuﬂlard›r.
Enbâleden elli kiﬂi, makâmât-› Ahmediyyenin nihâyetine eriﬂip, erbâb-› tarîkata rehber olmuﬂlard›r. Bu tarîkatda devâml› huzûr, fenây-› kalb,
tehzîb-i ahlâk, sünnete ittibâda istikâmet mertebesi hâs›l olmadan icâzet verilmez. Bu, icâzet makâm› mertebesinin en aﬂa¤›s›d›r. Bunun en ortas› nefs latîfesinin fenâs›n›n ele geçmesi, sâlikin varl›¤›na “ene, ben” lafz›n›n ›tlâk›n›n, söylenmesinin yok olmas› ve nisbet nûrlar›n›n dalga dalga olmas›d›r. Bunun en yükse¤i, kalb ve nefs latîfesinin fenâ ve bekâ ﬂerefi hâs›l oldukdan sonra, âlem-i halk latîfelerinin tehzîbidir. Çünki bu mertebede talebin karârs›zl›¤› sükûnet bulur. Bât›n›n itminân›n›n kemâli ve hevây› b›rak›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdiklerine tâbi’ olmak hâs›l olur. Bu mertebelerden biri hâs›l olmadan icâzet alacak
olana icâzet vermek, aldatmak ve kendinden istifâde edecek olan› mahrûm etmekdir. Bundan Allahü teâlâ korusun! Hazret-i Îﬂân›n halîfeleri, her
tarafda, bu tarîkata irﬂâd ederlerdi. ‹lerde bu büyüklerden ba’z›s› zikr edilecekdir. Allahü teâlân›n lütfu ile hazret-i Îﬂân›n zât-› ﬂerîfini bu yolun makâmlar›na yükseltmekle ile ﬂereflendirdi. Otuz sene hocalar›n›n huzûrunda tarîkat ve hakîkat›n nûrlar›n› ve bereketlerini kazan›p, kemâl ve kemâle erdirmenin en yüksek mertebesine ulaﬂd›. Otuz seneden çok mevlân›n yolunun sâliklerini terbiye ile meﬂgûl olup, zemân sahîfesine güzel eserler (izler) b›rakd›lar “rad›yallahü anh”.
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ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin terki, zühdü ve vasflar›n›n
beyân›:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri buyurdular ki: Allahü teâlâ bize kâmil akl ve saltanât iﬂleri ve memleket intizâm›yla ilgili geniﬂ ve isâbetli görüﬂ ihsân etmiﬂdir. Herkesin hâline uygun olan› en güzel bir sûretde ö¤retebiliriz. Bu sebeble zemân›n emîrleri mühîm iﬂlerinde bizimle meﬂveret ederlerdi. Mühîm iﬂlerinin nas›l iyi olaca¤›n› bize sorarlar ve ald›klar›
cevâba göre davran›rlard›.
Buyurdular ki: Yüksek babam›n verdi¤i terbiyenin bereketiyle, herkesin bak›ﬂ›ndan, onun insanl›k cevherinin ve hâlinin ne oldu¤unu bilirim.
‹nsanlar›n aln›ndaki tarîkat nûrundan, Cennetlik ve Cehennemlik kimdir
diye se’âdet ve ﬂekâvetini okurum.
Mubârek, kâmil bir zât olup, zühd ve tevekkül sâhibi idi. Dünyâdan
ve dünyâ ehlinden son derece istignâ gösterirdi (uzak dururdu). Onlar›n
hediyyelerini az kabûl buyururlard›.
Zemân›n pâdiﬂâh› Muhammed ﬁâh, vezîr Kamerüddîn Hân› Mazher-i Cân-› Cânâna gönderip, Allahü teâlâ bize mülk ve saltanat vermiﬂdir. Her ne isterlerse hediyye olarak kabûl buyursunlar diye söyletdi. Cevâben buyurdular ki: Allahü teâlâ ﬂöyle buyuruyor: (De ki dünyâ metâ›
azd›r) (Nîsâ sûresi: 77). Allahü teâlâ yedi iklimin metâ›na az buyurmuﬂ.
Sizin yan›n›zda bulunan o, az olan›n yedincisi olan Hindistân iklimidir. Sizin önünüzde tesavvuf ehlinin baﬂ› nas›l e¤ilir. Umerâdan biri dergâha birﬂeyler hâz›rlatd›, dervîﬂlerin mâaﬂ›n› ta’yîn edip, hazret-i Îﬂâna arz etdi.
Fekat hazret-i Îﬂân kabul etmedi. Herkesin r›zk› ilm-i ilâhîde takdîr edilmiﬂdir. Vakti gelince mutlaka ulaﬂ›r. Fukarân›n hazînesi olarak sabr ve kanâ’at yeter.
Bir gün ﬂiddetli bir so¤ukda, eski bir ridây› s›rt›na alm›ﬂd›. Nevvâb
Hân Fîrûzcenk de oradayd›. Bu durumu görünce gözü yaﬂard›. Yan›ndakilerden birine dedi ki: Biz âsîlerin bedbahtl›¤› nedir böyle? Huzûrlar›nda talebelik ve hizmetcilik yapmam›z gereken büyükler hediyemizi kabûl
buyurmuyorlar. Hazret-i Îﬂân buyurdu ki: Beyt:
Bizim fakîrli¤imiz gül yap›ld›,
Nâdân yal›n aya¤›m›za geldi.
Bu fakîr, zenginlerden bir ﬂey kabûl etmemek için oruc tutmakday›m. ﬁimdi güneﬂ gurûba yaklaﬂm›ﬂd›r. E¤er orucumu bozarsam on leh– 41 –

ke rupye vermek gerekir. Tâ ki komﬂu kad›nlar›n tenceresi kaynas›n.
Nevvâb Nizâmülmülk otuzbin rupye getirdi. Fekat kabûl edilmedi. ‹htiyâc
sâhiblerine Allah için da¤›t›n dedi. Buyurdular ki: Biz sizin mal›n›z›n evi de¤iliz. Bu iﬂi burada de¤il evinizde yap›n.
Afganistân kumandânlar›ndan biri üçyüz alt›n lira gönderdi. Kabûl
etmediler ve ﬂöyle buyurdular: Gerçi hediyyeyi geri çevirmek men’ olunmuﬂdur. Fekat onu alman›n vâcib oldu¤una dâir emr yokdur. Halâl oldu¤u kesin bilinen ﬂeyleri almakda bereket vard›r. Fakîr talebelerimden
ihlâs ve ihtiyât ile hediyye getirenlerin hediyyelerini kabûl ediyorum.
Umerâ ve zenginlerin alt›nlar› ekseriyâ ﬂübheli olur. Onlarda insanlar›n haklar› bulunur. Hesâb günü hesâb›ndan kurtulmak zor olur. Tirmüzînin
“rahmetullahi aleyh” bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîfde ﬂöyle buyrulmakdad›r: (K›yâmet günü herkes, dört süâle cevâb vermedikce hesâbdan kurtulam›yacakd›r. Ömrünü nas›l geçirdi. ‹lmi ile nas›l amel etdi. Mal›n› nereden, nas›l kazand› ve nerelere harc etdi. Cismini, bedenini nerede
yordu, h›rpalad›?) O hâlde hediyye al›rken düﬂünmek zarûrîdir.
Ümerâdan biri hazret-i Îﬂâna hediyye gönderdi. O hediyyeleri kabûl etmedi. O zât ›srârla hediyyeleri tekrâr gönderdi. Hazret-i Îﬂân onlardan iki enbehi al›p, di¤erlerini geri gönderdi. Fakîrin gönlü bu hediyyeyi
almak istemiyor buyurdu. Tam o s›rada bir bahç›vân huzûrlar›na gelip, falanca emîr enbehlerimi zulm ile ald› ve onun bir k›sm›n› size gönderdi. Zulme ma’rûz kald›m. Bana yard›m ediniz, dedi. Hazret-i Îﬂân buyurdu ki:
Sübhânallah! ‹ﬂin sonunu görmeyenler, gasb edilmiﬂ hediyyelerle fakîrin
bât›n›n› karartmak istiyorlar. Allahü teâlâ onlar› afv etsin.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri zenginlerin yemeklerini az yirdi. Buyururdu ki: Bu insanlar›n yemekleri bât›n nisbetini buland›r›yor. Bundan
dolay›, yeme¤in ﬂerlisi zenginlerin yeme¤idir, demiﬂlerdir. Hattâ garîb kimselerin verdikleri ziyâfeti kabûl etmekde de, râhats›zl›k duyarlard›. Çünki, bunlar›n imkânlar› olmad›¤› için borç al›p, ziyâfet veriyorlard›.
Bir def’as›nda, iftâr vaktinde yabanc› birinin yeme¤inden bir ekme¤i yârâna taksîm etdi. Kendileri de bir parça al›p, yidiler. Terâvîh nemâz›ndan sonra ﬂöyle buyurdular: K›ymetli kardeﬂlerim, o ekmek parçalar› bât›n nisbetine te’sîr etdi¤inden, herkes kendi bât›n›n hâlini söylesin.
Bu fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) ﬂöyle arz etdim. Zât-› âliniz de yidiniz. Önce siz irﬂâd buyursan›z. Buyurdular ki: Fakîrin bât›n› bozuldu ve
siyâhlaﬂd›. Nemâz›n ve Kur’ân-› Kerîm dinlemenin bereketiyle eski hâline döndü. Ben de hâlimi ﬂöyle arz etdim: ﬁübheli lokma zât-› âlinizin bât›n›n› buland›r›r, nûr deryâs› olan gönlünüzü de¤iﬂdirirse, bizim dar gönüllerimizin harâbl›¤› nas›l anlat›labilir. Buyurdular ki: Lokma, bu yolda gideni muvaffak eder, tâ’at nûrunu artd›r›r.
Hazret-i Îﬂân fakîrli¤i zenginli¤e tercîh etmiﬂlerdi. Sabr ve kanâ’at›
benimseyip, teslim ve r›zây› tabî’at edinmiﬂdi. Ac› tatl› baﬂ›na gelen her– 42 –

ﬂeyi Allahü teâlâdan bilir, hepsini hoﬂ karﬂ›lard›. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Allah›m! Muhammedin “aleyhisselâm” âlinin r›zk›n› yeterli k›l) diye düâ etmesine uygun olarak, insan›n ihtiyâc duydu¤u
ﬂeylerden en zarûrî olanla kifâyet ederdi. Eshâb› hakk›nda da ayn› düây›
yapard›. Çünki onlar›n isrâfa düﬂecek kadar zengin, borç isteyecek kadar da fakîr olmas›n› istemiyordu.
Hazret-i Îﬂân halk›n serveti en az olan› idi. Ölüm gelmeden önce ona
hâz›rl›k yapard›. Buyururdu ki: Kulluk vazîfelerini yerine getirdikden ve zikr
halkas›ndan sonra, ölümü beklemede olmal›. Gönülde hiç bir arzû kalmay›p, hiçbir düﬂünceye ba¤l›l›k bulunmay›nca, ölüm ilâhî bir hediyyedir. Allahü teâlâya ve dîdâr-› Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem” kavuﬂmaya vesîledir.
Her iﬂinin hadîs-i ﬂerîfe uygun olmas›na dikkat ederdi. Buyurdu ki:
‹ﬂlerimi ve hâllerimi, Habîb-i Hüdân›n sünnetine “sallallahü aleyhi ve
sellem” muvâf›k ve f›kha uygun yapar›m. Bizden ahkâm-› islâmiyyeye uygun olmayan bir iﬂ meydâna geldi¤ini gören bizi uyar›r.
Hazret-i Îﬂân, insanlar› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine uygun olarak, islâm âdâb›n› yerine getirmekde yard›mc› olurdu. Selâm verirken eli baﬂa kald›rmay› ve e¤ilmeyi men’ ederdi. Dâimâ dostun
hasretinde idiler. Kendi meﬂây›h›na (hocalar›na) bilhâssa, hazret-i Müceddide ihlâs› ve muhabbeti son derecede idi.
Buyurdular ki: Fakîr neye kavuﬂmuﬂ isem hocalar›ma muhabbetimin çoklu¤undan kavuﬂdum. Fakîrin amelleri nedir ki, kurb-i ilâhîye vesîle olsun. Makbûlleri ve yak›nlar› sevmek, Allahü teâlân›n kabûlüne en
kuvvetli sebebdir. Sübhânallah! Çok yüksek ahlâk sâhibi idiler. Tevâzu’yu
ve güler yüzlülü¤ü hiç kimseden esirgemezlerdi. Fazîlet ve takvâ sâhiblerine, mertebelerine göre ta’zîm ve hurmete ihtimâm gösterirlerdi. Emîr
olsun fakîr olsun, hiçbir kâfire ta’zîmle kalkmam›ﬂlard›r. Bir kerre kâfirlerin kumandân› Murahtân›n kendisini ziyârete gelece¤ini duymuﬂdu. Meclisden kalk›p, meﬂgûl olmak için odan›n içerisine gitdi. Murehtâ geldi ve
biraz oturup, bekledikden sonra gitdi. Hazret-i Îﬂân onun gitmek için hâz›rland›¤›n› anlay›nca odaya teﬂrîf etdiler. E¤er Murahtâya alâka göstermeseydi o incinirdi. Ta’zîmde bulunsayd›, ehl-i dünyâya ta’zîm, dinde noksanl›¤a sebeb olaca¤›ndan, ona ta’zîm etmedi.
Hazret-i Îﬂân, tarîkat nûrlar›n› yaymakda ve talebelere teveccühde
çok gayret sâhibiydiler. Talebelerine ﬂu husûslar› çokca hât›rlat›rd›. Tarîkat›n bereketiyle gönülde bir nûr, tâ’atda bir huzûr hâs›l olur. Huzûr ve
âgâhl›kla yap›lan bir tâ’atin kabûl edilmesi ümmîdi çokdur. Kalbe düﬂünce gelmeden k›l›nan nemâz, bu tarîkat›n nûrlar›n› hâs›l eder.
Hazret-i Îﬂân Mazher-i Cân-› Cânân, bir keresinde çok hastalanm›ﬂlard›. Sedirden kalkmaya güçleri yokdu. Talebeleri sedirin etrâf›nda murâkabe halkas› yap›yorlard›. Âniden ﬂu ﬂi’ri okudular.
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Beyt:
H›z›r g›btadan ölür yârin yüzüne,
Son def’a bakar ve yoluna gider.
Bu ﬂi’r, hazret-i Îﬂâna çok te’sîr etdi. Sedirden aﬂa¤›ya inip, sohbet
etdiler. Sanki onda za’fiyet ve hastal›k kalmam›ﬂd›.
Bir büyük, sevgi ve bu¤z iﬂlerine, tayy› mekân, gaybdan bahs etmeye, zekât›n edâ ﬂartlar› olmadan sultânlara boyun e¤dirme¤e izn veriyordu. Bu zât hazret-i Îﬂâna hâlis alt›n elde etmek için bir iksir verdi. Hazret-i Îﬂân bât›n nisbetinin riyâ ile kirlenmesi ve dünyâ ehline yap›ﬂma ihtimâli vard›r diye, kabûl etmediler. Böyle iﬂlere ra¤bet eden ve kimyâ ö¤renen tâliblerden hiç hoﬂnûd olmazd›. Buyururdu ki: Bunlar nas›l bir belâ ile karﬂ›laﬂm›ﬂ ki, tevekkülden ve mâsivâdan temâmen uzaklaﬂma
derecesinden aﬂa¤› inip, fânî süslere meyl ediyorlar. Dünyâ ehli ile olan›n, sohbetin bereketleri ve tarîkatin nûrlar›na kavuﬂmas›ndan ümmîdsiz
olurdu. Buyururdu ki: Dünyâ ehli ile ihtiyâc ve zarûret mikdâr› berâber olmakda zarar yokdur. Fekat niyyetin iyi olmas› ve bât›n nisbetini muhâfaza ﬂartd›r.
Buyurdular ki: Allahü teâlâ dünyâya bu¤z eder. Hadîs-i ﬂerîfde
ﬂöyle buyruldu¤u gibi: (Dikkat ediniz! Dünyâ ve içindekiler mel’ûndur.
Ancak ﬂunlar hâriç, Allahü teâlân›n zikri, sevdikleri, âlimler ve ilm ö¤renenler.) Bu hadîs-i ﬂerîfi Tirmüzî rivâyet etmiﬂdir.
Sâlikin gönlünde, Allahü teâlây› taleb ile dünyây› taleb bir arada bulunmaz. Mâsivây› terk etmek, boﬂ maksadlardan ve benlikden yüz çevirmek îcâb eder. Böylece kabûl kap›s› aç›l›r.
Beyt:
Arzûyu b›rak ki, ona merhamet gelsin,
Böyle yapmak gerekdi¤ini iyi anlad›m, bilesin.
Beyt:
Vahdetin hâlis mey’ini içse bir kimse,
Dünyây› da ukbay› da unutur, o kimse.
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ON‹K‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sözleri:
Buyurdular ki: Îmân-› mücmel, Allahü teâlâya, Resûlüne, Onun Allahü teâlâdan getirdiklerine inand›m. Allahü teâlân›n ve Resûlünün sevdiklerini severim, düﬂmanlar›n› sevmem, demekdir. Âh›retde kurtuluﬂ
için Îmân-› mücmel kâfîdir. Her hükmü delîl ile isbât etmekden derin
âlimler mes’ûldür. Müslimânlar›n avâm› bununla mükellef de¤ildir.
Buyurdular ki: Ehl-i beyt-i ethar›n imâmlar›n› sevmek, eshâb-› kirâma ta’zîm ve hurmet etmek “rad›yallahü anhüm” zarûrîdir. Do¤ru yol
budur. Âh›retde s›rât-› müstekîm, köprü sûretinde zuhûr edecekdir.
Dünyâda do¤ru yoldan ayr›lmayanlar, âh›retde s›rât› dosdo¤ru geçeceklerdir.
Buyurdular ki: Bir keresinde edebsiz bir râfizî, hazret-i Ömer Fârûka “rad›yallahü anh” dil uzatd›. Din gayreti ve seyyid-il-mürselînin eshâb›na olan hurmetimiz, bizi o râfizîye karﬂ› gazâba getirdi. O edebsizin baﬂ›n› hançerle yard›m. Cân› yanarak hazret-i ‹mâm-› Hasenin hurmetine,
benim baﬂ›m› b›rak›n›z diye feryâd etdi. Hazret-i ‹mâm›n ismini iﬂitince gazâb›m ve öfkem geçdi. O edebsizi afv etdim.
Buyurdular ki: Bütün evliyâya ta’zîm ve bütün meﬂây›ha muhabbet
“rahmetullahi aleyhim” lâz›md›r. Kendi pîri hakk›nda, fâide ve istifâde için
en üstün oldu¤una inan›rsa, muhabbetin fazlal›l›¤›ndan dolay› ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin üstünlü¤üne inanmak çok görülmez. Çünki, hazret-i Müceddid “rad›yallahü anh” yeni bir tarîkat bildirdiler. Kendi tarîkat›n›n
makâmlar›n› ve kemâlât›n› çok yazd›lar. Bu tarîkat›n mensûblar›ndan o
makâmlara ve vâridâtlara kavuﬂan seçkin zâtlar binlerden fazlad›r. O makâmlarda hiç ﬂübhe yokdur. Çünki binlerce âlim ve akll› kimselerin ikrâr›yla tevâtür mertebesine ulaﬂm›ﬂd›r. Hazret-i Müceddidin di¤er evliyâya müsâvî oldu¤una veyâ onun “rad›yallahü anh” o büyüklerden “rahmetullahi aleyhim” üstün oldu¤una i’tikâd etmemelidir. Çünki o büyükler
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin hocalar›d›r.
Buyurdular ki: Bu zemânda azîmet ile amel etmek, takvây› seçmek
çok zordur. Çünki, mu’amelât yok olmuﬂ, ahkâm-› islâmiyyeye uygun amel
sanki durmuﬂdur. E¤er f›kha ve fetvân›n zâhirine uygun amel edilir,
bid’atlerden sak›n›l›rsa, büyük bir ganîmetdir.
Buyurdular ki: Simâ’ rikkat hâs›l eder. Rikkat ise rahmet-i ilâhiyyeyi çeker. O hâlde rahmet-i ilâhiye sebeb olan ﬂey niçin harâm olsun. Müzik âletlerinin harâm oldu¤unda ihtilâf yokdur. Ancak dü¤ünlerde def mu– 45 –

bâhd›r. Ney için ise, mekrûh denilmiﬂdir. Bir gün Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” yolda giderken, mubârek kulaklar›na bir ses geldi. Kulaklar›n› kapatd›lar. Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” berâberinde idi. Ona dinlememesini emr etmediler. O hâlde ma’lûm oldu ki, takvân›n kemâli böyle seslerden sak›nmakdad›r. Azîmet ile ameli ve rûhsatdan sak›nmay› âdet edinmiﬂ olan Nakﬂibendiyye büyükleri, simâ’dan
sak›n›rlard›. Çünki ülemâ g›nân›n cevâz›nda ihtilâf etmiﬂlerdir. Bunun
gibi yine, takvâlar›n›n kemâlinden zikr-i hâfîyi tercîh edip, zikr-i cehrîyi yapmam›ﬂlard›r.
Buyurdular ki: Tevhîd-i vücûdî mes’elesi dinde herkese lâz›m olan bilgilerden de¤ildir. Ahkâm-› islâmiyye ondan bahs etmemiﬂdir. Sofiyye-i aliyye, onu keﬂf yoluyla bildirmiﬂlerdir. Muhabbet hâllerinin çoklu¤undan dolay› ma’zûrdurlar. Tevhîd risâleleriyle meﬂgûl olmak ve (lâ mevcûde illallah) sözünün ma’nâs›n› düﬂünmekle tevhîd-i vücûdîye kavuﬂman›n ma’rifet ehli kat›nda hiçbir k›ymeti yokdur.
Ülemâdan biri, rü’yâs›nda ﬂöyle gördü. Ülemâ ve sofiyye Server-i
âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûr-u se’âdetlerinde bulunuyordu.
Ülemâ sofiyyeyi ﬂikâyet etdi. Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem” o büyükleri, Allahü teâlâya olan muhabbetlerinin çoklu¤undan ma’zûr görüp,
sükût buyurdular.
Buyurdular ki: Bir kerre fakîre urûc vâki’ oldu. Aç›k bir nûr göründü. Kâinât›n bütün ﬂeklleri o nûrda ﬂekllendi. Hazret-i ﬁeyh-i Ekberin ﬂu
sözü hât›r›ma geldi: Eﬂyây›, tek bir maddede toplanm›ﬂ a’râz olarak buldum. Esmâ ve s›fatlar›n›n varl›¤›n bât›n› olan ilm mertebesinde ayr› ayr›
zuhûr edip, varl›¤›n zâhirine aks etdi ve maksûd olan eserlerin kayna¤› oldu. Hakîkatde, o ayn› birde gerçekleﬂmiﬂdir. Ânîden beni bu mertebenin
üstünde baﬂka bir mertebe vard›r diye uyard›lar. Nitekim, sofiyyenin
büyükleri ﬂöyle buyurmuﬂdur. Varl›k âleminin üstünde, melîk-i vedûd
âlemi vard›r. O hâlde sülûk esnâs›nda tevhîd ma’rifetleriyle karﬂ›laﬂ›l›r. Bundan sonra, telvînsiz islâmiyyetin zâhirine uygun olan bilgiler zâhir olur. Bu
ilmler Evliyân›n büyüklerinden nakl edilmiﬂ olup, onlar›n bunlardan terakkî etdikleri kesindir.
Buyurdular ki: Allahü teâlâ diledi¤i vakt, muhlîsleri ihlâsda sâbit k›lar. Lütuf ve ihsânlar›n› artd›r›r. Feyzlerin akmas› ve müﬂkillerin halli mürﬂidin sûretinde rü’yâlarda görünür. Ba’zan o büyü¤ün latîfelerinden bir k›sm› o büyü¤ün sûretinde görünüp, iﬂlerin halline vâs›ta olur. O büyü¤ün
ba’zan bu durumdan haberi olur. Birisi fakîrin yan›nda siz Kâ’be-i mu’azzamadan nas›l geldiniz dedi. Ben Kâ’be-i mu’azzamaya gitmedim, dedim.
Bana sizinle Mekke-i mükerremede görüﬂdüm. ﬁu ânda hât›rlayamad›¤›m bir m›sray› okuyarak beni irﬂâd etmiﬂdiniz, dedi. Böyle hâdiseler ucba ve iftihâra sebeb olmamal›d›r. Çünki bizi ve sizi behâne yapd›lar.
Hakîkatde iﬂlerin vekîli Allahü teâlâd›r.
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Beyt:
O gönüllerde kendini gösterir,
Bu ise dervîﬂ h›rkas› diler.
Buyurdular ki: Bu yolda pîrlik ve mürîdlik sâdece bî’at, ﬂecere ve külâhla olmaz. Mürﬂidin sohbetinde zikr-i kalbîyi ö¤renmek, cem’iyyet ve
Allahü teâlâya teveccühün hâs›l olmas› zarûrîdir.
Buyurdular ki: Tarîkatla meﬂgûl olmay› tercîh etmek muhabbet-i ilâhiyyenin ço¤almas› içindir. Ba’zan muhabbetin çoklu¤u, yaln›z Allahü teâlân›n ihsân› ve ikrâm› ile olur. Yoksa ﬂartlar›na uygun olarak devâml› zikr
etmelidir. Çünki, zikr olmadan gönül aç›lmaz. Zikr ederken keyfiyyet ve
bîhodluk (kendinden geçmek) ele geçince, onu muhâfaza etmeye çal›ﬂmal›d›r. E¤er bu keyfiyyet ve bîhodluk kaybolursa, tekrâr tam bir yalvarma ve acziyyetle zikr etmelidir. Bu ﬂeklde meﬂgûl olmal›d›r. Tâ ki keyfiyyet devâml› olsun.
Buyurdular ki: Vaktleri zikr ve ibâdet ile me’mûr edip, müdrîkesini
(akl›n›, gönlünü) mâsivâya yöneltmekden temizlemelidir. Îmân etdi¤imiz
Allahü teâlân›n mubârek isminin ma’nâs›ndan baﬂkas›na hiç teveccüh ve
himmet etmemelidir. Tâ ki huzûr meleke olsun. ‹slâm, îmân ve ihsândan
ibâret olan kâmil din hâs›l olsun. Gönle gelince, gönlü Allahü teâlâ ile berâber eylemelidir. Bu esnâda e¤er, zevk, ﬂevk ve baﬂka keyfiyyetler ele
geçerse, bu, inâyet-i ilâhiyyenin artmas›ndand›r. Yoksa, iﬂin asl› huzûr ve
âgâhl›k mertebesinin hâs›l olmas›d›r.
Buyurdular ki: Gönül, Allahü teâlâdan baﬂkas›na yönelmekden
kurtulmal›d›r. Vâk›’alar ve rü’yâlar›n o kadar k›ymeti yokdur. Bu husûsda müphemlik, kar›ﬂ›kl›k çok olur. Ba’zan sünnet-i seniyyeye tâbi’ olma
nûru, ba’zan zikr nûru, ba’zan mürﬂidin nisbeti, ba’zan salevât›n çoklu¤u, ba’zan sadâta (büyüklere) hizmet, ba’zan hadîs-i ﬂerîf dersi, ba’zan
tasdîk ve ihlâs, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sûretinde vâk›’alarda görünür. Böylece râb›talar evliyâ ile münâsebetdir. O büyüklerin sûretleri ile tasavvur olunur. Ba’zan meﬂhûr haberler ve sûreti görenin söyledikleri vâk›’a hâs›l eder. Bütün bu ﬂa’bedeler gönle sürûr verir.
Hakîkatde öyle bir ﬂey yokdur. Ancak, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ve evliyây› görmekle bât›n hâlleri ve nûrlar› ve tâ’ate muvaffâkiyyet
artar. Rü’yâlar gerçe¤e uygun olursa, bu elbette büyük bir ni’metdir.
Buyurdular ki: Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görmek,
tecelli-i sûrî denen rü’yet-i ilâhî, Allahü teâlân›n ni’metidir. Derin münâsebet sebebiyle olan her k›sm›yle müjdedir. Ni’met sâhiblerine ni’metleri âfiyet olsun.
Buyurdular ki: Düﬂünceler ço¤ald›¤› vakt Allahü teâlâya ilticâ ve tazarrû etmelidir. Mürﬂidin sûretini, gözünün önünde tutup, onun vâs›tas›yla bât›nî hastal›klar› izâle etmeli, gidermelidir.
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Buyurdular ki: ‹htiyâç ve k›r›kl›k hâlini lâz›m bilmelidir. ‹nsanlardan
gelen eziyyet ve s›k›nt›lara tahammül etmeli ve sabr› âdet edinmelidir.
Beyt:
Fenâ mi’râc› nedir, bu yoklukdur?
Âﬂ›klar›n mezhebi ve dîni yoklukdur.
Nazar›, bak›ﬂ› yüksek tutmal›d›r. ‹ﬂlerin ak›ﬂ› Allahü teâlân›n takdîriyle oldu¤unu bilip, niçin ve nas›l dememelidir. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” hizmetcisi hazret-i Enes “rad›yallahü anh” bir hizmetde kusûr yapsa ve ehl-i beyt onu k›nasa, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” ﬂöyle buyururdu: (Ona hiçbir ﬂey söylemeyiniz. E¤er mukadder olsayd› öyle olurdu.)
Buyurdular ki: Bütün bu çal›ﬂmalar›n, u¤raﬂmalar›n hülâsâs›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yüksek ahlâk›na uygun olarak ahlâk› güzelleﬂdirmekdir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” büyük bir ahlâk üzeredir. Hadîs-i ﬂerîfde buyruldu ki: (Güzel ahlâk› temâmlamak için gönderildim.) Nefy ve isbât zikriyle beﬂeriyyet s›fatlar› azal›r. Bunun usûlü ﬂöyledir. Kelime-i tayyîbeyi tekrâr ederken, lâ kelimesi
ile her zemm olunan, ya’nî kötülenen huyu, ayr› ayr› yok etmeli. Onun yerine Allahü teâlân›n muhabbetini sâbit k›lmal›. Tâ ki o kötü s›fat yok olsun. Nefsin arzû ve isteklerinin aksine sülûk makâmlar›n› kazanmaya çal›ﬂmal›d›r. Böylece kötü s›fatlar›n be¤enilen s›fatlara dönüﬂece¤i kuvvetle ümîd edilir.
Buyurdular ki: Gerçek ﬂu ki kötü s›fatlar tasfiye ve tezkiyeden
sonra k›r›l›r. Kötü s›fatlar›n kökünü kaz›mak mümkün de¤ildir. Nitekim hadîs-i ﬂerîfde ﬂöyle bildirilmiﬂdir. (E¤er da¤›n yerinden kopdu¤unu
duysan›z ona inan›n. Bir kimsenin kendi huyundan vazgeçdi¤ini
iﬂitirseniz ona inanmay›n.) Âyet-i kerîmede meâlen buyruldu ki: (Allahü teâlân›n yaratd›¤› de¤iﬂmez.) (Rûm sûresi: 30) [Kötü huylar, islâmiyyete uydukca gizlenir. Dinden ayr›l›n›rsa, tekrar meydâna ç›kar.]
Emîr-ül-mü’minîn Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” buyurdu ki:
Benim gadâb›m (öfkem) gitmedi. Ancak bundan önce küfr için sarf olurdu. ﬁimdi islâmiyyeti koruma yolunda zuhûr etmekdedir.
Buyurdular ki: Nefsin fenâs› ve itminân›ndan sonra teslîm ve r›zâ,
sâlikin vasf› olur. Kalbin fenâs›nda muhabbetin çoklu¤undan, iﬂleri kullara nisbet etme hâli al›n›r. Sâlik, hakîkî fâilden baﬂkas›n› görmez.
Buyurdular ki: Yimekde, içmekde, uyumakda, uyan›kl›kda, amellerde ve ibâdetde i’tidâl, orta yol üzere olmak çok zor bir iﬂdir. Vaktleri hayrül-beﬂerin “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine uygun olarak geçirmek
için çok çal›ﬂmal›d›r. Peygamberlere tâbi’ olmak her iﬂde i’tidâl s›n›r›n› elde etmek içindir. Hadîd sûresi 25.ci âyetinde meâlen, (... Onlara kitâb
ve terâzî gönderdik ki, bunlarla adâleti yerine getirsinler) buyuruldu.
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Bu âyet-i kerîme, kat’î bir nassd›r. Bu husûsda buyurdular ki: Mebde-i feyyâza teveccühe devâm ile feyzler ve bereketler öyle akar ki, bât›n muhabbet nûrlar› ve keyfiyyetleri ile dolar ve taﬂar.
Buyurdular ki: Kendi amellerinin kusûrlar›n› gözünün önüne getirmek, illetsiz ba¤l› olmak, ezelî inâyeti görmek, bu yolun yolcular›n›n alâmetidir. Bu yolda bulunanlar, çok amel yapsa da, ihtiyâçs›zl›k ve büyüklenme s›fatlar›n›n kendilerinde bulunmas›ndan korkarlar. Kendini kusûrlu görmekden dolay› özr dilemeyi, sa¤lam ve kuvvetli ümmîdini kabûle vesîle yapar. Az günâh› çok, az ni’meti say›s›z görür. Devâml› ﬂükre ve r›zâya yap›ﬂ›r.
Buyurdular ki: Bin kerre salevât okumak ve istigfâr okumak bu
yolda bulunanlar›n her zemânki hâlleridir. Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anh” (Mektûbât)›ndan derse ikindiden sonralar› devâm etmelidir.
Böyle yap›l›rsa, se’âdet kap›s› aç›l›r.
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin “rad›yallahü an” (Mektûbât) kitâb›, ﬂerî’at mes’elelerini, tarîkat s›rlar›n›, hakîkat ma’rifetlerini, sülûkun nüktelerini, tesavvufun inceliklerini ve Allahü teâlâ ile berâber olma nûrlar›n› aç›klamakdad›r. Hizbü’l-bahr düâs›, sabâh akﬂam vazîfesi, hazret-i Hâcegân›n hatmini, hergün müﬂkillerin halli için okumal›d›r. Oniki rek’atlik teheccüd nemâz›ndan ne kadar›n› k›lmak mümkin olursa, ‹hlâs sûresini veyâ
Yâsin-i ﬂerîf sûresini okuyarak k›lmal›d›r. Dört rek’at iﬂrâk nemâz› ve
dört veyâ alt› rek’at kuﬂluk nemâz›, zevâlde bir selâm ile dört rek’at nemâz k›lmal›d›r. Akﬂam nemâz›n›n sünnetinden sonra alt› veyâ yirmi rek’at,
yats›n›n sünnetinden sonra dört rek’at nemâz k›lmaya, ikindinin sünnetine ve abdest ald›kdan sonra k›l›nan nemâza (abdest tehiyyesine) devâm
etmelidir. Bir iki cüz’ Kur’ân-› kerîm okumak, yüz def’a kelime-i temcîd
(Lâ havle...), yüz def’a kelime-i tevhîd, sabâhleyin ve yatarken yüz kerre (Sübhânellahi ve bi hamdihî) demek, sahîh hadîs-i ﬂerîflerde belli vaktlerde okunmas› bildirilen düâlar› okumay› vazîfe edinmelidir. Fekat bunlar› yaparken kalb huzûru mutlakâ lâz›md›r.
Buyurdular ki: Alâmeti, mâsivây› unutmak ve Allahü teâlâya devâml› teveccüh olan fenân›n hâs›l olmas›, bu yolda her ne kadar çabuk olsa
da, o yüksek mertebe uzun müddet sonra ele geçer. Meﬂây›h-› kirâm›n
“rahmetullahi aleyhim” huzûrunda, otuz y›l tarîkat makâmlar›n› edindim.
Otuz y›ldan fazla da Allahü teâlây› taleb edenlere, tarîkat telkîn etmekdeyim. Altm›ﬂ senedir hazret-i Seyyidin “rad›yallahü anh” teveccühleriyle,
fenâ-y› kalb ile müﬂerref oldum. Bu müddet içerisinde tam bir gayret ile
bât›n vazîfeleriyle meﬂgûl oldum. ﬁimdi fenâ-y› kalbî eserleri gerekdi¤i
ﬂeklde zâhir oluyor.
Buyurdular ki: Def’alarca kâmil fenân›n zuhûrundan, bizim bu cihândan göçdü¤ümüz kesindir. O s›rada bir kimse gelip, selâm verse, sanki
kabre gelip, selâm vermiﬂ gibi oluyor. Bir ân o hâlden uyan›yorum, he– 49 –

nüz diri oldu¤umu ve bu dünyâdan ayr›ld›¤›m› zannediyorum.
Buyurdular ki: Fenâ hâli zuhûr etdi¤inde, kendi kusûrumu görmem
o kadar ço¤al›yor ki, insanlara hizmet ve hürmetim te’accüb edilecek derecede oluyor. Nitekim fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) hazret-i ﬂeyhin huzûrunda yelpâze sall›yordum. Beni son derece sert bir ﬂeklde
bundan men’ etdiler. ‹kinci gün kalk yelpâzeyi salla diye emr etdiler ve buyurdular ki, dün nisbet-i fenâ zuhûr etmiﬂdi. Bundan dolay› sizin istihzâ
için yelpâze sallad›¤›n›z› zannetmiﬂdim. Onun için sert bir ﬂeklde men’ etdim. Bu s›rada nisbet-i bekâiyye zâhir oldu. Azamet-i ilâhî ve kibriyâ ilâhî bât›nda zuhûr etdi. E¤er bütün âlem, ta’zîmle kalksa, bu mertebenin
hakk›n› edâ edemez.
Buyurdular ki: Muhabbet ve ma’rifet erbâb›n›n bât›nlar›na devâml› gelen ilâhî tecellîleri tan›mak çok zordur. Basîret nazar› keskin olmal› ki,
tecelliyât keyfiyyetleri ayr› ayr› bilinsin.
Buyurdular ki: Tarîkat makâmlar› hâs›l oldukdan sonra, sâlikin ahvâli murakka’ [birbirine eklenmiﬂ yamal›] gibi muhtelîf tasvîrler olur.
Ba’zan bir makâm›n nisbeti zuhûr edip, kendini keyfiyyetler içerisinde nasîbli tutar. Ba’zan baﬂka bir makâm›n nisbeti par›lt›s›n› at›p, baﬂka bir hâli ortaya ç›kar›r. Ahmediyye hânedân›n›n mensûblar›n›n nisbeti ona uygun kemâlâta ulaﬂ›r. Tecellîyi zâtînin belirsizlik ve latîfli¤inden hâlleri idrâk etmesi çok zor olur. Çünki, letâfet ve safâ bütün aﬂa¤› makâmlarda
müessir olup, keyfiyyetleri örter. Tarîkat çocuklar›n›n gönlünü hoﬂ eden
vâk›’alar ve rü’yâlar da az olur. Orada cehâlet üstüne cehâlet ve sâdece
bilinmezlik vard›r.
Buyurdular ki: Hâlvetde bât›nî nisbeti muhâfaza etmek ve mebde-i
feyyâza (Allahü teâlâya) devâml› teveccüh etmekle meﬂgûl olmal›d›r. Vaktleri zâhirî amelleri yerine getirmekle ma’mûr etmelidir. Çünki, amellerin nûru cem’iyyete, nisbetin safâs›na, huzûr ve âgâhl›¤a sebebdir.
Buyurdular ki: Devâml› murâkabe ile bât›n nisbetinde kuvvet ihsân
olunan gözle, melek ve melekûtu görmekle gönüllerin okﬂanmas› ele
geçer. Tehlîl zikrini çok yapmakla, fenây-› s›fat-› beﬂerîyyet, çok salevât
okumakla güzel vâk›’alar, çok nâfile ile gönül k›r›kl›¤›, çok Kur’ân-› kerîm
okumakla nûr ve safâ hâs›l olur. Ma’nâs›n› düﬂünerek yap›lan tehlîl zikri, tarîkatda fâidelidir. Kelime-i tehlîlin sâdece lafz›n› söylemek, âh›ret sevâb›n›n sermâyesi ve günâhlara keffâretdir.
Buyurdular ki: Nefy ve isbât zikrini nefes hapsiyle birlikde üçden az
söylemek fâide vermez. Ne kadar fazla olursa o kadar fâideli olur. Hazret-i Hâce Nakﬂibend “rad›yallahü anh”, nefesin hapsini zikrin ﬂart› olarak buyurmam›ﬂlard›r. Fekat fâideli oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Devâml›
zikri, vukûf-i kalbîyi mebde-i feyyâza teveccühü kendi tarîkat›n›n rûhu olarak bildirmiﬂdir.
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Buyurdular ki: Hoﬂ derdemin önce gönül zikri ile olmas› zarûrîdir.
Zikr kuvvetlenip, ism-i zât›n sesi hayâl kula¤›na ulaﬂ›nca, sonra her nefesde teveccüh ve zât-› ilâhîye âgâhl›k gerekir. Düﬂünceleri bât›ndan men’
etmek için dahâ düﬂünce gelir gelmez gönlü tutmak gerekir. Tâ ki vesveseler ve hadîs-i nefs, vukûat ç›karmas›n. Gönüle düﬂüncelerin hücûm
etmesi feyzin gelmesine mâni’ olur.
Buyurdular ki: ‹sm-i zât› çok söylemek, nisbeti cezbe-i ilâhîyi hâs›l
eder. Nefy ve isbât (zikri) sülûk için ve yolu kat’ etmek için fâidelidir.
Buyurdular ki: Bât›nî hâllerin keyfiyyetlerini idrâk etmek, vilâyet
mertebesinden nasîbdâr olmay› sa¤lar. Nübüvvet kemâlât›nda bât›n›n vasf› olarak nekâret ve cehâletden baﬂkas› bulunmaz. Gerçi makâmât-›
fevkde latîflik ve belirsizlik lâz›m ise de ba’zan idrâk eli ulaﬂ›r.
Buyurdular ki: Müceddidiyye nisbetinin latîflik ve belirsizli¤i insanlar›n inkâr›na sebeb oluyor. Bundan dolay›, sâlikin seyri kemâlâta ulaﬂ›nca, hât›r›ma tarîkat› terk etmesin diye tereddüd geliyor. ‹nﬂâallahü teâlâ
e¤er ömrüm vefâ ederse, sâlikleri aﬂa¤› makâmlardan yüksek makâmlara ulaﬂd›raca¤›m. Maksad Allahü teâlâ ile olmakd›r. Bu her makâmda hâs›l olur.
Buyurdular ki: Bürd-i yakîn ve tumânînet ateﬂden talebdir ki, Müceddidiyyenin yüksek makâmlar›nda ele geçer. Maksûdla nas›l oldu¤u bilinmeyen berâberlik peydâ olur.
Beyt:
Rabbin insanla nas›l oldu¤u bilinmeyen berâberli¤i var,
Hiçbir zevk, ﬂevk ve huzûr buna ulaﬂamaz.
Buyurdular ki: Vüsûl yolu, nübüvvet kemâlât›na yak›n oldu¤u için kapand›. Vilâyet yolu ise aç›k kald›.
Bu âh›r zemânda, istidâtlar makâmlara sülûkdan âciz kalm›ﬂ, bunlar›n maksûda ulaﬂmas› sanki imkâns›z olmuﬂdur. Bundan otuz sene
önce, tâliblerin seyri sür’atli olurdu. O zemân tâlibler iyi bir keﬂf ve vicdân
sâhibiydiler. ﬁimdi ise fakîrin eshâb›ndan sâd›k bir talebe, ihlâsla ve iyi bir
gayretle tarîkat feyzlerini elde ederse, uzun bir müddet sonra vilâyet-i kalbîye yâhud onun feyzine ulaﬂ›r. Müceddidiyyenin yüksek makâmlar›na
ulaﬂmak çok zor olmuﬂdur.
Buyurdular ki: Sâlikin makâmlara vâk›’a (gerçe¤e) muvâf›k olarak
seyri demek olan keﬂf-i sahîh çok nâdirdir. Müjdeler vererek, Allahü teâlâya iftirâ etmemeli ve sâliki aldatmamal›d›r. Hâllerin de¤iﬂmesi vâridâtlar›n gelmesi, devâml› Allahü teâlâya teveccüh düﬂüncesinin da¤›n›k olmamas› ve vaktleri ibâdetle ma’mûr etmek ilâhî ni’metlerin temelidir.
Buyurdular ki: ﬁevk ve zevk erbâb›n›n nisbetinin, s›cak ve tiz te’sîri vard›r. Ehl-i kalbi çok mahzûz (nasîbli) yapar. Ehlûllah›n yollar›n›n hep– 51 –

sinde, taleb sâhiblerini cezbeden o nisbet-i ﬂerîfenin keyfiyyetleri ve
tasarruflar› vard›r. Nübüvvet kemâlât›na ve onun fevkine ulaﬂmak müceddidiyye yolunun hassâs›d›r. Nübüvvet kemâlât›na ve onun fevkine ulaﬂm›ﬂ olan itminân ve cem’iyyet ehlinin nisbetinden çok nûrlar gelir. Sâlik
dahâ çok terakkî eder. ﬁevkin bîtabl›¤›n›n verdi¤i s›cak te’sîr, çok fâidelidir. Lâkin birinci asrda bilindi¤i gibi, cem’iyyet ve tumânînetin zuhûru
olmuyordu. Bunun için Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb›n› bîtâbhâne hareketlerden men’ ederdi. Çünki sayha ve nâra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” asr-› se’âdetlerinden sonra ortaya
ç›km›ﬂd›r.
Buyurdular ki: Zarûrî mes’eleleri bilmek, yâhud âlimlerin sohbetinde dinleyerek ö¤renmek, amelin do¤ru olmas› için lâz›md›r.
Buyurdular ki: Hadîs ilmi, tefsîr, f›kh ve sülûkun (tesavvufun) inceliklerini ihtivâ eder. Bu ilmin bereketleriyle îmân nûru artar. ‹yi amel yapmak ve güzel ahlâk hâs›l olur. ﬁuna ﬂaﬂ›l›r; muhaddislerin bildirdi¤i mensûh olmam›ﬂ sahîh bir hadîs-i ﬂerîf var. Râvîlerinin hâlleri biliniyor. Birkaç
vâs›ta ile Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ulaﬂ›yor. Hatâl› olmas› mümkin de¤il. Böyle bir hadîs-i ﬂerîfle amel edilmiyor. Buna karﬂ›l›k bir
f›kh rivâyeti var. Onu kâdîler ve müftîler nakl etmiﬂ. Onlar›n âdil ve mazbut olduklar› belli de¤il. Bu rivâyet ondan fazla vâs›ta ile müctehîde ulaﬂ›yor. Yanl›ﬂ da do¤ru da olabilir. Böyle bir f›kh rivâyeti ile amel ediliyor.
(Rabbimiz! E¤er unutduk, yâhud kasd›m›z olmayarak hatâ etdikse bizi hesâba çekme ...) (Bekara sûresi: 286)
Buyurdular ki: Nikâh peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sünnetidir.
Lâkin zemân›m›zda halâl kaybolmuﬂ, cehâlet yay›lm›ﬂ. Evlâd›n ço¤u
ilm ve edebden uzak olmuﬂ. Bid’atin revâç bulmas› sebebiyle nikâh
akdinde bozukluklar oluyor. Sâlikler için evlâ olan bekârl›k ve tecriddir
[halkdan uzak durmakd›r]. Az bir r›zk ile idâre etmek, Mevlâya ibâdetle
meﬂgûl olmak, ﬂehrde meﬂhûr olmamak, hiç mîrâs ve vâris b›rakmamak,
çok büyük ve ﬂerefli bir ni’metdir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîflerinde buyurdu ki: (Kat›mda en g›bda edilen evliyâ, hafîfül-haz olan, nemâzdan nasîbi olan, Rabbine ibâdeti güzel yapan, gizlide ve insanlar aras›nda
Rabbine itâ’at eden, parmakla gösterilmeyen, r›zk› yetecek kadar olan
ve buna sabr eden mü’mindir.) Sonra eliyle iter gibi yapd› ve buyurdu
ki (Ölümü çabuk olup, a¤layanlar› ve mîrâs› az), Bunu ‹mâm-› Ahmed,
Tirmüzî ve ‹bn-i Mâce rivâyet etdi.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin talebelerine yapd›¤› akl› artd›r›c› nasîhatleri:
Buyurdular ki: Verâ ve takvâ yolunu önde tut. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmay› candan kabûl et. Hâlini Kitâb ve sünnete göre ölç, e¤er bunlara uygun ise, kabûle lây›k, muhâlifse merdûddur. Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›na sar›larak, hadîs ve f›kh ö¤ren. Ülemân›n sohbetinde uhrevî sevâb kazan. Gücün yeterse hadîs-i ﬂerîf ile amele devâm et. Yoksa ba’zan onunla amel et. Tâ ki onun nûrundan mahrûm
kalmayas›n. Habîb-i Hüdâya tâbi’ olmak niyyetiyle ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak niyyeti ile ameli tercîh et. Gönlü iki cihâna âid maksadlardan, düﬂüncelerden uzak tut. Amelin nedir ki, onu sat›ﬂa arz ediyorsun. Gücün kimdendir ki, o gücü kendine âid zannediyorsun. Halvete yap›ﬂ da, safâ hâlini ele geçir. Zîrâ dervîﬂin sermâyesi safâd›r. Dünyâl›klardan elinde bulunanlar› elden ç›kmak üzere tut. Çünki dünyâl›klar âh›retde geri b›rak›lacakd›r. ‹bâdet ve zikr-i Hüdâ husûsunda kendini s›cak tut.
Bu günün amelini yar›na b›rakma. Meﬂây›ha muhabbet husûsunda akîdenin derinli¤ini artd›r. Çünki Allahü teâlân›n dostlar›yla dostluk, Allahü
teâlâya yak›nl›¤a sebeb olur. Pîrin huzûrunda baﬂkas›na iltifât etme.
Onun sohbetine devâm ederken nâfile ibâdeti artd›r ki, vaktlerini sabr ve
tevekkül ile geçirmen mümkin olsun. Baﬂkas›na s›¤›nma düﬂüncesini akl›ndan ç›kar. ‹ﬂini Allahü teâlâya havâle et. Ölümü yak›n, Allahü teâlân›n
va’dinin do¤rulu¤unu halvetin sermâyesi bil. Gönlünde tereddüd yoksa,
uzlet gerekir. Çünki vakti gelince r›zk ulaﬂ›r. E¤er ›yâl, çoluk-çocuk endîﬂesi kalbini meﬂgûl ediyorsa, sebeblere yap›ﬂmak Enbiyân›n “aleyhimüsselâm” sünnetidir. Gönlün i’timâd etmedi¤i belli ﬂeklde tevekküle ve
do¤ru yola ayk›r› de¤ildir. Dervîﬂin sermâyesi, gönlün boﬂ olmas›, kalbin
cem’iyyeti, maksûdu intizâra ba¤lamak ve asl maksad› bekleyen bir gönüldür. Gönüldeki cem’iyyetin da¤›n›kl›¤a düﬂmemesine, düﬂüncenin
tek bir tarafa yönelmesine halel gelmemesine dikkat etmelidir. Kanâ’ati
meslek edin. H›rs ve tama’› gönülden ç›kar. Yâr ve a¤yâra ümmîd ba¤lama. Varl›¤› ve yoklu¤u bir tut, kimseye hakâret gözüyle bakma. Kendini herkesden aﬂa¤› ve âciz gör. Mevlây› taleb yolunda kibri bir tarafa b›rak. Gurûru elinden at. ﬁöyle demiﬂlerdir: “Dervîﬂlik, kafas›ndakileri, düﬂünceleri b›rakmak, akl›na gelen düﬂüncelerden uzak durmak, düne ve
yâr›na âid düﬂüncelerden kurtulmakd›r.” ‹bâdet ve tâ’atlar›nla övünme.
Kendi kusûrunu görmeyi ve kendini yok bilmeyi sermâye yap. Ne kadar
yap›labilirse nefse muhalefet güzeldir. Fekat nefsde darl›k ve tâ’atle oluﬂan ﬂevkin zindeli¤ini artd›rmayacak kadar da olmamal›. Ba’zan nefse yar– 53 –

d›mc› olmal›. Çünki mü’minin nefsinin hoﬂnûtlu¤u sevâb kazanmaya sebeb olur. Bir kerre fakîrin nefsi mütemessîl olup, bana ﬂöyle bir yemek yidirseler, her istedi¤im olsa diye arzû etdi. O s›rada bunu yapmas› istenecek kimse yan›mda yokdu. Bir müddet sonra nefsim yine ayn› ﬂeyleri istedi. O s›rada orada birisi bulunuyordu. Fakîrin emriyle o yeme¤i hâz›rlad›. Hiçbir ﬂeyle çözülmeyen bu müﬂkil çözüldü.
Buyurdular ki: Yemek e¤er ﬂükrü güzel yapmak niyyetiyle tatland›r›l›rsa, dahâ güzel olur. Çünki böyle tatland›r›lmazsa, ﬂükr gönlün derinliklerinden yap›lmaz. Lezzetli yeme¤i su ile kar›ﬂd›r›p, tats›zlaﬂd›rmak
ni’meti ilâhîyi topra¤a atmak olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
yeme¤i ona ra¤bet ederek yirdi. E¤er ra¤bet olmazsa ellerini geri çekmezlerdi. Bizim nefsimiz, hazret-i Cüneydin, ﬁiblînin “rahmetullahi aleyhimâ”
nefsleri gibi de¤ildir. Çünki onlar ac› için de ﬂükr ederler ve “Sabr yüzü
ekﬂitmeden ac›y› yudumlamakd›r” derlerdi. Yaln›z dil ile yap›lan ﬂükr
de, sabr›n bir ﬂûbesidir. Çünki sabr›n ac›l›¤› gönülde bulunmakdad›r.
Evliyân›n mezârlar›n› ziyâret etmek sûretiyle cem’›yyet feyzini iste. Meﬂây›h-› kirâm›n ervâh-› tayyîbelerine Fâtiha ve salevât›n sevâb›n›
hediyye ederek, Allahü teâlâ kat›nda vesîle yap. Zîrâ zâhir ve bât›n
se’âdeti bununla hâs›l olur. Fekat mübtedîlerin kalbi tasfiye etmeden, evliyân›n kabrinden feyze kavuﬂmas› zordur. Bu sebeble hazret-i Hâce Nakﬂibend “kuddise sirrehul’azîz” ﬂöyle buyurdular: Hak teâlâya mücâvir olmak, kabrlere mücâvir olmakdan evlâd›r. [Bu sözün aç›klamas› ﬂöyledir:
Mübtedînin pîri hayâtda iken baﬂka ﬂeyhlerden feyz istemesi ve pîrinin
yan›nda baﬂkas›na teveccüh etmesi uygun de¤ildir. Bir yerden istifâde
eden, her yerden istifâde eder. Her yerden istifâde etmek istiyen, hiçbir
yerden istifâde edemez. Bu yolun büyüklerinin sâbit hükmü, meﬂhûr sözüdür. Hâlbuki mübtedînin kendi pîrine mücâvir olmadan Hak sübhânehüye mücâvir olmas› mümkin de¤ildir.]
Dü¤ün ve çerâgân (etrâf› lambalarla donatma) âdetlerine mukayyed
olma. Çünki bu kalabal›kdan çad›r istemek ve al›ﬂ-veriﬂ ve büyük küçük
gözetme durumlar›na sebeb olur. ‹htiyâç sâhiblerine alt›n para vermek dahâ çabuk sevâb kazand›r›r.
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak husûsunda takvâ
ve temizlik elbisesiyle süslen. Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›na sar›l. Hevâ ve bid’at›n zulmetinden uzak dur. Hâllerini dâimâ kitâb ve sünnete göre kontrol et. E¤er bunlara uygun düﬂerse makbûl, uygun düﬂmezse
merdûddur. Mümkin oldu¤u kadar gördü¤ün sahîh hadîs-i ﬂerîfe göre
amele devâm et. Gücün yetdi¤i kadar onunla amel etmeye çal›ﬂ. Bütün
ömründe, bir kerre de olsa, sahîh hadîs-i ﬂerîfin nûrundan mahrûm olma.
Halvete yap›ﬂmak sûretiyle safâ hâlini elde etmeye çal›ﬂmal›. Bu fakîrin
ömrü boyunca kazand›¤› ﬂey safâ hâlidir. Bir kimse neye kavuﬂmuﬂsa safâ hâli sebebiyledir. Taleb yolunda s›cak ve dikkatli olmakd›r. Beyt:
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Yi¤itlerin iﬂi ayd›nl›k ve s›cakl›kd›r,
Alçaklar›n iﬂi hîle ve u¤ursuzlukdur.
Neyi tutarsan k›sa ve öz tut. Nerede olursan ol Hak teâlâ ile ol. Böyle olmak, senin kadrini ve durumunu gözünün önünde tutar. Böylece gerçek de¤erin gözünün önünde olunca, biri seni medhedince ondan sevinmez, zem edince de k›r›lmazs›n. Zîrâ böyle durumlarda insan›n hâlinin de¤iﬂmesinin en büyük sebebi kendi hâlini ve mertebesini bilmemesidir. Meselâ bir kimsenin mertebesi bir sîr (bir sar›msak baﬂ› kadar) ise öyle bilir ve kabûl eder. Bu durumda, e¤er baﬂka biri onun de¤erini bundan aﬂa¤› ve yukar› tutarsa, o kimsenin hâlinde bir de¤iﬂiklik olmaz. Zîrâ o kat’î
olarak de¤erinin ne oldu¤unu bildi¤i için, kendinin yar›m sar›msak de¤erinde oldu¤unu söyleyen kimsenin inkâr eden birisi olarak kabûl eder. ‹ki
sar›msak baﬂ› de¤erinde oldu¤unu söyleyenin sözünün fazla oldu¤unu
bilir.
Aya¤›n› ahkâm-› islâmiyye ve tesavvuf caddesi üzerinde do¤ru ve
düzgün tut. Meﬂây›ha muhabbeti yüce ve muhkem bir da¤ gibi tut. Pîrin
huzûrunda baﬂka bir kimseye müteveccih olmamal›, baﬂka bir kimseye
iltifât etmemeli. Bu iltifât ister ﬂahs›n kendisine, ister sözüne olsun. ﬁöyle nakl edilir: Muhammed Sâd›k›n “kuddise sirruh” huzûrunda bir ﬂahs
onun mürîdlerinden birine hitâb etdi. O mürîd ona aslâ cevâb vermedi.
O ﬂahs hitâbda çok ›srâr edince, Muhammed Sâd›k hazretleri mürîdine
o kimseye cevâb olarak ﬂu beyti söyle buyurdu:
Beyt:
Ben kaybolmuﬂum beni arama,
Kaybolmuﬂlardan bahs sorma.
Hayât yolunu tevekkül a¤›yla bitirmeli. ‹htiyâc›n› Allahü teâlâdan baﬂkas›na aslâ söylememeli ve aslâ Ondan baﬂkas›na s›¤›nmamal›. Çünki tevekkül husûsunda teveccüh nazar› Hakdan tarafad›r. Tevekkül d›ﬂ›nda ise
halk taraf›nad›r. ‹stekle olmadan belli bir sebebe küllî, ya’nî tam bir i’timâd olmazsa, tevekküle ayk›r› de¤ildir. ﬁübheli olmayan fetihlerin (aç›lmalar›n) reddi de makbûl de¤ildir. Bu zemân parças›nda s›rf tevekkül,
cem’iyyetsizli¤e sebeb olur. Hâlbuki sofiyyenin sermâyesi iﬂte bu cem’iyyetdir. Yetecek kadar r›zk›n kuvvetiyle kanâ’at kuvvetlenir. Tama’› kesmekle teﬂvîﬂ hâli, ya’nî kar›ﬂ›kl›k giderilir. Allahü teâlâ bu fakîre iki ni’met
ihsân etmiﬂdir. Bunlarla hayât›m hoﬂ geçmekdedir. Biri ihtiyac›m olan ﬂey
vaktinde (derhâl) hâz›r oluyor. ‹kincisi tama’ fidan› gönül topra¤›nda
meydâna ç›km›yor.
Yârdan ve a¤yârdan ümmîdsiz olmal›. Onlar›n varl›¤›n› ve yoklu¤unu müsâvî saymal›. Beyt:
Arzû ve isteklerden ümmîd kesmek külfetimi giderir,
Her ba¤l› iﬂ sonunda benim müﬂkilimi giderir.
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‹yi görmeye gücün yetdi¤ince, kedi ve köpek bile olsa hakâret gözüyle bakma. Tâ’at ve ibâdetine ma¤rûr olmamal›. Zîrâ ihtiyâr›, ya’nî
irâde ve iste¤i terk ve amelleri kusûrlu görmek, bu tarîkatda lâz›m olan
ﬂeylerdendir. Beyt:
Günâha üzülmek, tâ’ate ma¤rûr olmakdan iyidir,
Ey hakîkatden uzak Mazher! Nemâz›nla ö¤ünme.
Mümkin oldu¤u kadar nefse muhâlefet iyidir, güzeldir.
Beyt:
Nefs ejderhâd›r bu nas›l ölür,
Sâdece âletsizlik gamm›ndan.
Lâkin nefse o kadar muhâlefet ve inat yapmamal›. Çünki sonra
ona darl›k gelir. Fakr vefâkân›n (yoksullu¤un) a¤›r yüküne tahammül
edemez. Tâkatsizlik gamdan gönül darl›¤› yolunu önde tutup, ars›zl›k ve
serkeﬂlik yapmaya baﬂlar. Asl maksâddan yüz çevirir. Bu sebeble zemân
zemân nefsin arzûsunu yerine getirir. Onu arzûsuna ulaﬂd›r›r. Nihâyet nefs
mü’min nefsidir. Mü’min bir kula hizmet gibi ona (onun nefsine) hizmet
de sevâbd›r. Ne isterse hemen ona vermeli. Hattâ ne ister ve temennî
ederse, önce ona va’d etmeli. E¤er istedi¤inden vazgeçerse, zâten maksâd budur. E¤er vazgeçmezse yine va’dde bulunulur. E¤er vazgeçerse
ne âlâ. Yine isterse ayn› ﬂeklde (iste¤ini, arzûsunu) tedrîcen unutuncaya
kadar, onu (nefse) keﬂke ve ümmîd ediyorum ile oyalar. Ya’nî keﬂke iste¤ini yerine getirebilseydim, böyle olaca¤›n› ümmîd ediyorum ile mukâbele eder. E¤er nefsin arzûsundan hiç vazgeçmeyece¤i hâllerinde gevﬂeklik olaca¤› bilinirse, nefs bir kerre doyurulur. Bir dahâ onu arzû etmeyinceye kadar, meﬂrû ve mubâh olmak ﬂart›yla ne isterse yerine getirilir.
Fakîrin nefsi bir kerre kendi misâli ﬂeklini al›p, karﬂ›ma ç›km›ﬂ, sütlac temennî edip, kim ﬂu ân bana mîdem dolacak ﬂeklde yidirirse, her ihtiyâc›na kavuﬂsun, dedi. Bu durumu bir büyük zâta anlatd›m. O zât bana çok
teessüf etdi. Böyle bir durum baﬂ›na gelirse beni haberdâr ediniz. Ona (senin nefsine) hizmet edeyim, dedi. Fakîr zahmet etmeyin, dedim. Bir
müddet sonra nefsim ayn› ﬂeklde karﬂ›ma ç›kd›. O zâta bu durumu haber verdim. Hemen bir sütlaç hâz›rlay›p önüme getirdi. Onu yidirdi. Birkaç gün sonra o zât ﬂöyle dedi: Gönlümde bir hâcetim vard›. Bir türlü hâs›l olmuyordu. Sütlaç hâz›rlay›p, yidirmemin bereketiyle Hak sübhânehü
ve teâlâ benim ihtiyâc›m› giderdi.[1]
Tats›z yeme¤i ﬂükr yapmak için bir çeﬂid maslahatdan dolay› tatland›r›rsa bir zarar› olmaz. Hattâ dahâ güzel olur. Tatl› ve lezzetli yeme¤i su ile kar›ﬂd›r›p, tats›zlaﬂd›ranlara ﬂaﬂ›l›r. Zîrâ tats›z yemekden dolay›, ﬂükr gönülden yap›lamaz. Ancak dil ile yap›l›r ki, bu ﬂükrün sûretidir,
[1] Buradan anlaﬂ›l›yor ki, bu kâmil nefsin hassas›d›r. Ona hizmetle insanlar feyze kavuﬂur.
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hakîkati de¤ildir. Hattâ dil ile yap›lan ﬂükr, sabr›n ﬂûbesidir ki, buna
habs-i nefs denir. Bu ﬂükr etmemeye sebeb olur ve sünnet-i seniyyeye
uymaya mâni’dir. Çünki nefse muhâlefet için bundan dahâ sert bir ﬂey
yokdur.[1]
Hak teâlâ bizi ﬂeytân›n çok ince olan mekr ve aldatmalar›na o kadar vâk›f ve âgâh eyledi ki, e¤er isteseler de benim sevdiklerimin buna
güçleri yetmez. Ancak zorla olabilir. Bu da ayr› birﬂeydir. Bereketlenmek
için gidilmesi gereken mezârlar› ziyâret ile ve onlar›n pâk rûhlar› vesîle edilerek zâhirî ve bât›nî fütûhata tâlib olmal›. Hergün onlar›n rûhlar›na Fâtiha da okumal›d›r ki, çok bereketlere vesîle olur. Tarîkata yeni baﬂlayanlar›n say›s›z fütûhat için ﬂeyhin sohbeti fâidelidir ve lâz›md›r. Kabrleri ziyâret ve oralara komﬂu olmak, oralarda kalmak böyle de¤ildir. Görmezmisin ki, insanlar Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kabr-i ﬂerîfini ziyârete gidiyorlar. Ziyâret se’âdeti ile ﬂerefleniyorlar. Fekat o hazretin bât›nî kemâlât›ndan nasîblenmeden geri dönüyorlar.
Beyt:
Îsâ aleyhisselâm›n merkebi Mekkeye gitse de,
Geri dönünce merkebdir o yine de.
Ancak rûh latîfesi kuvvetli olan ve âlem-i emr ile tam münâsebeti olan
bundan müstesnâd›r. O hâlde böyle kimsenin ziyâretinde beis yokdur. Hattâ fâideli olacakd›r. Zîrâ rûhî münâsebet oldu¤undan, mezâr sâhiblerinin
bereketli nûrlar›ndan, vâs›tas›z elde eder, fâidelenir. Nitekim hazret-i Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr “kuddise sirruh” ﬂöyle buyurmakdad›r: Ben, k›rk gün
hazret-i Hâce Behâüddîn Muhammed Nakﬂibendin “kuddise sirruh” halîfesi Hâce Alâüddîn Attâr›n “kuddise sirruh” huzûruna gitdim. Bir gün Hâce Büzürkün (Behâeddîn Buhârî hazretlerinin) tasarruflar›n›n kemâlinin yüksekli¤inden ve meclislerinin bereketlerinden bahs etdiler. Sonunda ﬂöyle söylediler: Zemân›m›z›n büyüklerinin sohbeti de ganîmetdir.
Buyurdular ki: Hazret-i Hâce Büzürk ﬂöyle buyurdular: Büyükler
buyurmuﬂdur ki: Diri kedi, ölmüﬂ aslandan dahâ iyidir.
ﬁi’r:
Ey ihtiyâr kiﬂi ne zemâna kadar kabrleri ziyâretle ömrü geçireceksin,
Bir diri kedi, ârif nazar›nda bir ölü aslandan dahâ iyidir.
Hazret-i Hâce Alâüddîn Attâr “rahmetullahi aleyh” buyurdular ki: Büyük hâcemiz buyurdu ki, Hak teâlâya mücâvir olmak, Onun yaratd›klar›[1] Nitekim bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) hazret-i Îﬂân
Mazher-i Cân-› Cânân›n “kuddise sirruh” huzûrunda bir kerre, bir k›sm yeme¤i biraz de¤iﬂik ve tats›z yapm›ﬂd›m. Bunu görünce çok nâhoﬂ oldular.
Zâyi’ etdi¤in bu yeme¤e mahsûs olan tecellî sizin boynunuzdad›r. Böyle kolay hareketler güvenilir sofiyyenin âdeti de¤ildir, buyurdu.
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na mücâveretden evlâd›r. ﬁu beyti mubârek dilleriyle çok söylerler idi.
Beyt:
Sen ne zemâna kadar mezârdakilere tapacaks›n,
Büyüklerin do¤ru yolundan yürü.
Din büyüklerinin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kabrlerini ziyâretden maksâd Hak teâlâya teveccüh olmal›d›r. Allahü teâlân›n o seçilmiﬂ kulu, ya’nî kabri ziyâret edilen zât Allahü teâlâya tam bir ﬂeklde teveccühe vesîle olur. Ayn› ﬂeklde halka tevâzu’ gösterirken de, hakîkatde Hak sübhânehüye tevâzu’ gösterilmelidir. Allahü teâlân›n kudret ve hikmetinin eserlerinin mazhar› (zuhûr yeri) oldu¤unu düﬂünerek, bu maksâdla halka tevâzu’ Hakka sübhânehü oldu¤u vakt makbûl olur. Bu ma’nâda olmayan tevâzu’, tevâzu’ de¤il bir san’at, ya’nî yapmac›k bir iﬂ olur.
Büyük hâcenin sözü burada bitdi. Dü¤ün ve di¤erleri gibi âdet olan merâsimlere önem vermemeli. Çünki bunlara önem vermekde birçok çirkinlikler vard›r. Bunlar ﬂöyledir:
1– Âdet olan merâsimler, önem verilince, bunlara önem vermeyen
bu yolun büyüklerine muhâlefet yap›lm›ﬂ olur.
2– Çad›r istemek, sat›ﬂ ve baﬂka ﬂeyleri yapmaya mecbûr olmakd›r.
3– Masraflarda ve ayd›nlatmada isrâf edilir.
4– ‹yi de¤erlendirilmesi gereken vakt zâyi’ edilir.
5– ‹nsanlar›n toplant›lar›nda aﬂa¤› ve yukar› oturmalar ve izdihâm
sebebiyle, makâm ve mevki’ sâhiblerinin, zenginin ve fakîrin mertebeleri gözetmekde kusûr yap›ld›¤›ndan, ﬂikâyet edilir.
6– Bu âdetlerin devâm› durumunda, alt›n borç al›nd›¤›nda, ba’zan
ahkâm-› islâmiyyede harâm olacak ﬂeklde kâr ve fâide sa¤lama durumlar› oluyor. Zîrâ fitne dolu bu zemânda, fakîrlerin geçim sebebleri müsâvî tarzda de¤ildir. Dü¤ünlerde âdetleri terk etmeleri çok zordur. Mecbûren borç almaya muhtâç olup, âdete göre hareket etmekdedirler.
7– Meﬂrû’ olmayan istemek makbûl de¤ildir. Zîrâ “Allahü teâlâ tayyîbdir, tayyîbden baﬂkas›n› kabûl etmez.” Yine hadîs-i ﬂerîfde ﬂöyle bildirildi: Allahü teâlâ için verilen sadaka önce Hak sübhânehünün eline sonra fakîrin eline geçer. O hâlde böyle bir isteme Allahü teâlâya nas›l lây›k
olur ki, onun sevâb› o büyü¤e ulaﬂs›n. Bundan dolay› meﬂây›h›n vefât y›l
dönümünde hazret-i ﬁeyhin âdeti ﬂöyledir: Vefât y›ldönümü günü, ba’zan
evlerinde, bugün her zemân yap›lan yeme¤e bir mikdâr ilâve yapmal› derlerdi. Yârândan huzûr-u ﬂerîfinde bulunanlara bu gün iﬂte burada biraz
yiyin. Para az olsa da dilek husûsunda fâidesi birçok fâidelere kavuﬂulan di¤er yollardan kat kat fâidelidir. Hizmetin k›smlar›ndan, bedenle
yap›lan hizmetin fâidesi dahâ çabuk ve gönüle ulaﬂmas› bak›m›ndan
dahâ öndedir. (Hizb-ül-bahr) düâs›n› her gün okumal›s›n›z. Sabâh nemâ– 58 –

z›ndan sonra Kureyﬂ sûresini yüzbir veyâ onbir kerre okumal›. Öncesinde ve sonras›nda beﬂ kerre salevât-› ﬂerîfe okumal›d›r. ﬁerri def’ için tecrübe edilmiﬂdir. Hazret-i Hâcelerin hatmi[1] ve hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anhüm” hatmi için de e¤er sabâh nemâz›ndan sonra toplan›rlarsa, ona devâm etsinler. Çünki bu meﬂây›h›n devâml› yapd›¤› ﬂeylerdendir. Fâidesi çok, bereketi say›s›zd›r. Bu büyüklerin yolunda iﬂin esâs› istikâmetdir. Çünki istikâmet, kerâmetin fevkindedir, ya’nî üstündedir.
Beyt:
‹stikâmet ehline feyz iner Mazhar!
Bilmez misin tecellî, Tûr da¤› etrâf›nda olur.
Bu yolda art›k keﬂfe yol yokdur. Kerâmete i’tibâr yokdur. Vecd ve
sima’›n bir de¤eri yokdur. Vefât y›ldönümü kutlamalar›n›n bir mevki’i
yokdur. Bu hânedân›n hilâfeti, secereye, külâha ba¤l› de¤ildir. Bu büyüklere mürîdlik, bî’at ve merâsimlere ba¤l› de¤ildir. Onlar›n bât›nlar›n›n
cem’iyyeti yan›nda bilinen zevklere ve vecdlere i’tibâr yokdur. Kitâb ve
sünnete uymak yan›nda örfe âid eserlerin ve hâllerin k›ymeti yokdur. Bundan dolay›d›r ki, hazret-i Müceddid “rad›yallahü anh” ﬂöyle buyurmuﬂdur:
(Sofiyyenin yollar› aras›nda, tarîka-i aliyye-i Nakﬂibendiyyeyi tercîh etmek
dahâ iyi ve dahâ münâsibdir. Çünki bu büyükler sünnete uymaya sar›lm›ﬂlar, bid’atden kaçm›ﬂlard›r. E¤er mütâbeat devletine sâhib olunursa,
[1] Hatm-i Hâcegân›n usûlü: Hangi niyyet ve maksâd için okunursa, önce elleri kald›r›p bir def’a Fâtiha sûresini okumal›. Sonra Fâtiha sûresini besmele ile yedi kerre, sonra yüz def’a salevât-› ﬂerîfe, sonra ‹nﬂirah sûresini
(Elemneﬂrahlekeyi) besmele ile yetmiﬂdokuz kerre, sonra ‹hlâs sûresini
besmele ile binbir kerre, sonra yine Fâtiha sûresini besmele ile yedi kerre,
sonra yüz salevât-› ﬂerîfe, sonra Fâtiha okuyup, bu hatmin sevâb›n› bu
hatmin kendilerine âid olan büyüklerin rûhlar›na göndermeli. Zîrâ bu büyüklerin ismlerini ta’yînde ihtilâf vard›r. Sonra bu büyükleri vesîle ederek maksâdlar›n ve murâdlar›n hâs›l olmas›n› Allahü teâlâdan istemeli. Maksâd hâs›l oluncaya kadar buna devâm etmeli. Çünki Allahü teâlâ her zoru kolaylaﬂd›rand›r. Bunu yâ bir kiﬂi yaln›z okur yâhud ne kadar olursa olsun, dahâ
fazla kimse aralar›nda bölüﬂerek okur. Fekat paylaﬂanlar›n say›s›n›n tek olmas› evlâd›r. Zîrâ “Allahü teâlâ tekdir, teki sever” ve “Allahü teâlâ nâs›r ve
mu’indir (yard›m edendir)”. Yüksek hocam›z›n dergâh›nda okunan hatmde,
son Fâtihadan sonra düâ yüksek sesle okunur ki, bu meclisde okunan ﬂeyler Nakﬂibendiyye büyüklerinin “rahmetullahi aleyhim” mubârek rûhlar›na
gönderilsin ve onlar vâs›tas›yla Hak sübhânehü ve teâlâdan imdât ve yard›m istensin. Zîrâ zâhirî ve bât›nî fütûhât kap›lar›n› hazret-i Mirzâ Sâhib ve
onun yârânlar›n›n hepsi açar.
Müceddidin “rad›yallahü anh” hatminde, usûlü bütün murâdlar›n hâs›l olmas›, din ve dünyevî müﬂkillerin izâlesi için tecrübe edilmiﬂdir. Hazret-i Müceddidin hatminin usûlü ﬂöyledir: Önce yüz def’a salevât-› ﬂerîfe, sonra ziyâdesiz beﬂyüz def’a “Lâ havle velâ kuvvete illâbillah”, sonra yüz def’a salevât-›
ﬂerîfe dâimâ okunur. Murâd hâs›l olur, müﬂkiller çözülür. (Ma’lûmât-› Mazherî)
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dervîﬂlik hâllerinden hiç bir ﬂey bulunmasa da se’âdetdir. E¤er dervîﬂlik
hâlleri bulunur, fekat mütâbeatda gevﬂeklik olursa, o hâlleri makbûl de¤ildir. Bundan dolay› simâ’ ve raksa cevâz verilmemiﬂ, bunlardan meydâna gelen hâllere i’tibâr edilmemiﬂdir. Hattâ cehrî zikr bid’at say›larak
men’ edilmiﬂdir. Hâs›l olan hâllere i’tibâr edilmemiﬂdir. Bir gün hazret-i
Îﬂân›n ya’nî hazret-i Bâkî Billâh›n “kuddise sirruh” yemek meclisinde
bulunmuﬂdum. Hâcemizin muhlislerinden ﬁeyh Kemâl onlar›n huzûrunda yeme¤e baﬂlarken Besmeleyi yüksek sesle söyledi. Bu hazret-i Îﬂân›n hoﬂuna gitmedi. Bundan o derece râhats›z oldular ki, yemek meclisine gelmesine mâni’ olun diye s›k› emr verdiler.)
Hazret-i Îﬂândan ya’nî hazret-i Hâcemden iﬂitdim. Hazret-i Hâce-i
Nakﬂibend zikr-i cehrîden men’ etmek için Buhârâ ülemâs›n› toplay›p, hazret-i Emîr Gilâlin dergâh›na götürmüﬂdü. Ülemâ hazret-i Emîre zikr-i cehrî bid’atdir, yapmay›n›z dediler. Hazret-i Emîr evet yapmayay›m. Bu tarîkat›n büyükleri zikr-i cehriyi men’ husûsunda hep ›srâr ediyorlar. Art›k simâ’, raks ve tevâcüd husûsunda ne derler siz düﬂünün. Meﬂrû’ olmayan
vecdler fakîre göre istidrâc kabîlindendir. ‹stidrâc sâhiblerinden de hâller
ve zevkler meydâna gelir. Âlemin sûretlerinin görüntülerinde meydâna gelen mu’âyene [bir ﬂeyin hakîkatini anlamak için incelemek] husûsunda Yunan filozoflar› ve Hind berehmenleri de ayn› ﬂeyleri söylemekdedirler.
Bu bilgilerin do¤rulu¤u harâm ve ﬂübhelilerden sak›nmakla birlikde, islâmî ilmlere uygun olup, olmamas›ndan anlaﬂ›l›r.
Hazret-i ﬁeyh Seyfeddîn “kuddise sirruh”, bir gece bir taht üzerinde teheccüd nemâz› için abdest al›yordu. Ans›z›n vecd ve simâ’›n zevkinden bîhodluk [kendinden geçme] hâli meydâna geldi. Bir kerre zemin
üzerine düﬂdüler. Mubârek ellerine ﬂiddetli bir darbe geldi. Sabâhleyin ay›l›p kendine gelince ve insanlar onu ziyâret için hücûm edince ﬂöyle buyurdular: Erbâb-› simâ’ bizi dertsiz bilir. Hâlbuki bir kerrecik simâ’dan dolay› o hâle geldim ki, neredeyse hayât ipim kesilecekdi ve rûh kuﬂum beden kal›b›mdan uçup gidecekdi. Simâ’a çok meyl edenler nas›l hayâtda
kalabilirler. O hâlde insâf etmeli, biz mi dertsizlerdeniz yoksa onlar m›?
Fekat onlar ma’zûrdurlar. Çünki bizim içimizdeki derdden onlar›n haberi yokdur. Gerçi zâhiren biz kül gibi sâkiniz. Lâkin bât›n›m›z dert ve gam
ateﬂiyle yanmakdad›r.
Beyt:
Herkesle birlikde herkesden bergirân,
Yakmak ve yapmak fakîrin dîni her ân.
Bu sebeble vecd ve simâ’a meyl etmiyorum. Gamm›m›z› ve derdimizi havâs ve avâma göstermiyoruz. Zîrâ bizim tarîkat›m›z hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anh” mensûbdur. O zâhiren tam bir temekkün, ya’nî sükûnet ve vakârla müzeyyen idiler. Bundan dolay› vaktlerinin ço¤unda, a¤›zlar›nda taﬂ parças› bulundururlard›. S›rdaﬂlar›ndan
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baﬂkas›n›n onun bât›n hâllerinden haberi olmazd›. Ancak vefât›ndan
sonra ö¤renirlerdi.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” evine teﬂrîf buyurmuﬂdu. Bir de bakd› ki, evinin duvar›nda yer
yer yan›k ve siyâh lekeler var. Bunun sebebini sordu. Onun gizli hâllerini bilenler ﬂöyle söylediler: Ba’zan dert dolu gönüllerinden bir âh çekerlerdi. Ateﬂi evin tavan›nda yan›k ve siyâh lekeler meydâna getirdi.
Beyt:
‹çerden âﬂinâ ol d›ﬂardan yabanc›,
Az bulunur cihânda böyle gidiﬂât.
Tarîkat-i Nakﬂibendiyye büyüklerinden biri yolda gidiyordu. Ans›z›n
kula¤›na simâ’ geldi ve kendinden geçdi. Son derece bîtâb bir hâlde
oturdu ve “Simâ’-› beytül-mâl mühlîkdir [öldürücüdür]” buyurdu. Bundan
dolay› simâ’ harâm oldu. Fakîrin simâ’ konusunda kuvvetli bir delîli vard›r. Bundan simâ’ erbâb›n›n haberi yokdur. Bu mukaddimenin su¤ras› bedîhîdir. O da ﬂudur: Simâ’ rikkat meydâna getirir. Rikkat, rahmet-i ilâhîyi
çeker. Netîce, simâ’ rahmeti celb eder. Bütün bunlara ra¤men, simâ’ erbâb›, fakîri simâ’ hâllerinin zevklerini münkir bilirler. Hâlbuki Allahü teâlâ
fakîrin tabî’at›na son derece bir i’tidâl, insâf ve zevke âid bir tad ihsân buyurmuﬂdur. Babam Kâdirî, dedem Çeﬂtî oldu¤undan, Nakﬂibendiyye büyüklerinin silsilesine ba¤l› olsam da, tînetimde aﬂk ve âﬂ›kl›¤›n tad› bulundu¤undan, Çeﬂtiyye büyüklerinin vecdlerinin ve zevklerinin inceliklerini güzel bulurum. Bu yüzden, onlar›n hâllerini inkâra cür’et etmem. Zîrâ simâ’
makâm›nda bu büyükler serhoﬂluk hükmüyle ma’zûrdurlar.[1] Sekrin galebesi zemân›nda, vecd ve hâlin zuhûrundan ma’zûrdurlar. Serây âdâb›na
vâk›f ve ondan haberdâr olan sahv erbâb›n›n hareketleri ve hareketsizlikleri kâidesiz olmaz. Bilhâssa sünnete son derece uyan tarîka-› Aliyye-i Nakﬂibendiyyeyi Müceddidiyye büyükleri, sünnete uymayan bir harekete aslâ müsâde etmezler. O hâlde, bu husûsda en sâlim yol, simâ’› ne inkâr etmek ve ne de onu yapmakd›r. Hazret-i Hâce-i Büzürk, Behâeddîn Buhârînin “Ne inkâr ederim, ne de bu iﬂi yapar›m” sözü, bu ma’nây› te’yîd etmekdedir.
Mürîdde sine¤in özelli¤i olmal›d›r. Onu ne kadar kovsalar da gitmez.
ﬁu söz ﬁeyhülislâm Abdüllah-i Ensârînindir: Hocan› incitenden incinmezsen, köpek senden dahâ iyidir. E¤er bir kimse tarîkata girmek için sana
gelirse, hakk›nda onu y›rt›c› aslandan dahâ az zararl› görmemelisin.
Onun hizmetinin hakk›n› kaç›rmak sebebiyle muâheze olunmakdan kork[1] Hazret-i Hâce Behâeddîn Nakﬂibendiyye “kuddise sirruh-ul akdes” nisbet
edilen ﬂu ﬂi’r bunu te’yîd etmekdedir:
Diri gönüller ölü bedenler için câizdir,
Ölü kalbler, diri bedenler için yanl›ﬂd›r.
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mal› ve titremeli. Kendini varl›k kayd›ndan, kendine tap›nmakdan kurtarmal›s›n.
K›t’a:
Cihândan ayr›l›rken, yolculuk eﬂyâs›n› açmakla kapamak ayn›d›r,
Hesâb günü düﬂüncesinden bu kadar gâfil olana.
Hadsiz rahmet, hesâbs›z lütf yapd›,
Benlik kayd›ndan kurtulmak ey Mazher, Hakka ba¤lanmak iledir,
Bir damlayd›m, bir deryâ oldu beni ﬂerâb yapd›.
Beyt:
Ey Mazher! Cihânda râhat bir yer ar›yorsan, sen kendinden geç,
Bu perdenin arkas›nda baﬂka bir yer vard›r.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ba’z› rü’yâlar› ve Evliyân›n
“rahmetullahi aleyhim” sözlerinden nakl etdikleri.
Buyurdular ki: Def’alarca, Habîb-i Hüdân›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” ziyâreti ﬂerefine kavuﬂdum. Ya’nî, rü’yâda görmekle ﬂereflendim.
Hâlimde çok inâyetler gördüm. Bütün bunlar, o hazretin “sallallahü aleyhi ve sellem” se’âdetli ziyâretinde hâs›l oldu. File binmiﬂlerdi. Ondan inip,
“Geliniz ﬂânlar›m›z› birleﬂdirelim” buyurdular. Bu rü’yân›n ta’bîri hiç hât›ra gelmiyor.
Buyurdular ki: Bir kerre Server-i kâinât›n “aleyhi efdalüssalâtü vetteh›yyât” cihân› süsleyen cemâliyle müﬂerref oldum. O hazret ile o kadar
çok yak›nd›k ki, Mubârek nefesi bana geliyordu. Bu esnâda susam›ﬂ idim.
Serhendli pîrzâdeler de oradayd›lar. O hazret onlardan birine su getirmesini emr etdi. Bu fakîr: Yâ Resûlallah! Onlar benim pîrzâdelerimdir diye arz
etdim. Buyurdular ki: “Onlar bizim emrimize uyarlar, buyurdu. Sonra
pîrzâdelerden biri suyu getirdi. Ben kan›ncaya kadar içdim. Sonra, yâ Resûlallah! Zât-› âliniz, hazret-i Müceddid-i elf-i sânî hakk›nda ne buyurursunuz, diye arz etdim. Buyurdular ki: “Onun gibi ümmetim aras›nda
baﬂka kim vard›r”. Yine yâ Resûlallah! Onun Mektûbât› mubârek nazarlar›n›zdan geçmiﬂ midir, diye arz etdim. “E¤er birﬂey hât›r›n›zda ise okuyunuz” buyurdular. Bu fakîr de: “Allahü teâlâ verâ-ül-verâd›r. Sonra verâ-ül-verâd›r” ibâresini okudum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
çok memnûn oldular. Bundan çok hoﬂland›lar. Yine okuyunuz buyurdular. Tekrâr ayn› ibâreyi arz etdim. Dahâ güzel buldular. Bu hâl uzay›p gitdi. Sabâhleyin o azîzlerden biri geldi. “Bu gece rü’yâmda sizin güzel bir
rü’yâ gördü¤ünüzü gördüm. O rü’yâ nedir dedi. Fakîr bu rü’yâm› ona anlatdim. Çok hayret etdi.
Buyurdular ki: O hazretin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek ne– 62 –

fesinden ve sohbetinden kendimi baﬂdan baﬂa nûr içinde buldum. Uyan›k iken olan hâllerden dahâ güzel olan bu rü’yân›n te’sîriyle, birkaç gün
hiç susuzluk hissetmedim ve bir ﬂeye arzûm olmad›.
Buyurdular ki: Rü’yâmda geniﬂ bir sahrâ gördüm. Pek çok Evliyâ
orada murâkabe halkas›nda idiler. Halkan›n ortas›nda hazret-i Hâce
Nakﬂibend iki dizi üzerine ve Seyyidüttâife hazret-i Cüneyd dizlerini dikip elleriyle ba¤layarak oturmuﬂdu. Seyyidüttâifenin üzerinde, mâsivâdan geçme ve fenâ hâlleri görünüyordu. Herkes oradan kalkd›. Nereye gidiyorlar diye sordum. Birisi, emîr-ül-mü’minin Alî Murtezây› “rad›yallahü
anh” karﬂ›lamaya gidiyoruz, dedi. Sonra, hazret-i Emîr-ül-mü’minîn teﬂrîf buyurdular. O s›rada berâberinde kilime bürünmüﬂ baﬂ› aç›k, aya¤› yal›n, saç› birbirine kar›ﬂm›ﬂ bir ﬂahs göründü. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” tam bir tevâzu’ ve hurmetle o ﬂahs›n elini eliyle tutdu. O esnâda, bu
kimdir, dedim. Oradakilerden biri, Tâbi’înin en üstünü Üveys-i Karnîdir,
dedi. Orada son derece nûrânî berrâk bir oda peydâ oldu. Bütün azîzler
(orada bulunan büyükler) o odaya girdiler. Nereye gitdiler, dedim. Birisi,
bugün hazret-i Gavs-üs-sakaleynin vefât y›ldönümüdür. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bu y›ldönümü sebebiyle teﬂrîf etdiler.
Buyurdular ki: Bât›n nisbetinde, fenâ ve yoklu¤un zuhûr etdi¤ini görünce ve sâlik, kendinden geçme ve isti¤râk hâli ile vasflan›nca, kendini rü’yâda ölü olarak görür. Baﬂkalar›n›n fark›na varmamak ve ﬂu’ûrsuzluk onun ayr›lmaz vasf› olur. Fakîre, hazret-i Seyyidin “rad›yallahü teâlâ anh” teveccühleriyle, fenâ-i kalb hâs›l oldu¤u, mâsivâya alâkalar›n kesildi¤i, gönülden hevân›n kayboldu¤u günlerde, rü’yâda baﬂ›m›n vücûdumdan ayr›ld›¤›n› gördüm. Fekat dilim ile kelime-i tayyîbeyi söylüyordum.
Yine rü’yâmda ﬂöyle gördüm. Güyâ ölmüﬂüm. ‹nsanlar techîz ve
tekfînimi yap›yorlard›. Sonra cenâze nemâz›m› k›l›p, hazret-i Hâce Kutbüddîn “rahmetullahi aleyh” mezâr› taraf›na defn için götürdüler. Cenâzemi kabre koyup, kabrime toprak at›ncaya kadar rûhum da onlarla
berâber idi. Ben bir duvâr›n baﬂ›na oturmuﬂum. Münker ve Nekr melekleri, hadîs-i ﬂerîfde bildirildi¤i ﬂeklde gelip, diﬂlerini kabre vurup, kabre
girdiler. O s›rada rûhumun bedenimle irtibât› peydâ oldu. Melekler süâl-cevâbdan sonra gitdiler. Ben kabrimde son derece râhat olarak uykuya dald›m.
Yine ﬂöyle bir rü’yâ gördüm. Bu dünyâdan ç›km›ﬂ›m. ‹nsanlar techîz ve tekfînden sonra, cenâzeyi kald›rmak istediler. Cenâze ans›z›n havâda uçup gitdi. ‹nsanlar cenâzemin peﬂinden gidiyorlar. Benim rûhum
da onlarla berâber gidiyordu. O esnâda kendime âit bir rubâi akl›ma
geldi. Rubâi:
Gözün ve kula¤›n teﬂvîﬂini izhâr etme,
Hoﬂluk ve ﬂamata sermâyesi olma.
Kendi aya¤›nla kabr baﬂ›na gitmeli,
Ey cevheri pâk olan! Omuzu yüklü olma.
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Buyurdular ki: Cenâb-› Emîr-ül-mü’minîn ve nisbet-i aliyye-i Nakﬂibendiyyenin baﬂ kayna¤› olan hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü
anh” aﬂ›r› muhabbetimden dolay›, insanl›k îcâb›, bât›nî nisbetimde bir perdeleme oldu¤unda, bizzat o hazrete mürâce’at ederim. Onlar›n iltifâtiyle bende hâs›l olan bulan›kl›k gitmekdedir. Bir kerre onlar› medh eden bir
kasîde söylemiﬂdim. Fakîrin hâline çok inâyet edip, tevâzu’ ile, (Biz bu
medhlere lây›k de¤iliz) buyurdular.
Buyurdular ki: Bizim nisbetimiz Cenâb-› Emîr-ül-mü’minîn hazret-i
Alî Mürtezâya “kerremallahü vecheh” ulaﬂ›r. Fakîrin, o cenâba özel niyâz›m vard›r. Bedenî bir râhats›zl›¤›m oldu¤unda, o hazrete teveccüh ediyorum. ﬁifâ sebebi hâs›l oluyor. Bir kerre ona bir kasîde arz eyledim. Onun
matla’› ﬂöyleydi:
Âgâhl›k gözünün ›ﬂ›¤› Emîr-ül-mü’minîn Haydâr,
Yedullah›n parma¤›n›n ›slakl›¤› Emîr-ül-mü’minîn Haydâr.
O hazret, bu kasîde sebebiyle iltifât etdi.
Buyurdular ki: Mubârek Ehl-i beyt imâmlar›na “rad›yallahü anhüm”
sevgi, îmâna sebeb olur. Tasdîk ve yakînin devâm›n›n sermâyesidir. Bu
büyüklere “rad›yallahü anhüm” muhabbetden baﬂka hiçbir amel kurtuluﬂ vesîlemiz de¤ildir. Sonra ﬂu ﬂi’ri okudular.
ﬁi’r:
Bizim mazhar›m›z bir ta’ât yapmadan topra¤a gitdi,
Kendi kurtuluﬂunu bu türâb›n sevgisine b›rakd›.
Buyurdular ki: Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü teâlâ anh” ma’rifetleri, ona âid ince bilgiler, kitâb ve sünnete uygundur. ‹’tirâz olan yerlerde kendileri bizzat cevâb vermiﬂdir. Bu cevâblar ehl-i insâf yan›nda kâfîdir. Evliyân›n söyledi¤i ve ehl-i zâhirin i’tirâz etdi¤i birçok sözün ma’nâs› te’vîlsiz olmuyor. Böyle sözlerde hâlin galebe çalmas›ndan veyâ lafzlar kasd edilen ma’nâya yard›mc› olmad›¤›ndan ve ma’nây› ifâde etmedi¤indendir. Yâhud emr-i ilâhî veyâ emr-i ilâhîyi izhâr etmekden dolay› böyle söylenmiﬂdir diye yap›lan te’vîl, ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin kelâmlar›nda da geçerlidir.
ﬁeyh Abdülhak Muhaddis “rahmetullahi aleyh” baﬂlang›çda
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin, ba’z› ma’rifetlerine, ya’nî bildirildi¤i ince bilgilere i’tirâzlar yazm›ﬂ, fekat sonunda bu i’tirâzlardan ictinâb etmiﬂdir. Hazret-i Hâce Bâkî Billah›n “rahmetullahi aleyh” halîfesi Hâce
Hüsâmeddîne ﬂöyle yazm›ﬂd›r: (Bu günlerde fakîrin Meyân ﬁeyh Ahmedin “sellemehullah” zât›na olan gönül safl›¤›m haddinden fazlad›r. Tarîkata ri’âyet, insâf ve akl›n hükmü bir tarafa, Meyân hakk›nda insanl›k ve yarat›l›ﬂdan olan perde kalmam›ﬂd›r. Zâten böyle büyükler hakk›nda böyle ﬂeyler olmamal›. Zevk, vicdân ve hâlin galebesi yoluyla içime öyle bir ﬂey düﬂdü ki, dil onu ifâde edemez. Kalbleri ve hâlleri çe– 64 –

viren Allahü teâlây› tesbîh ederim. Zâhire bakanlar uzak görseler de, durum nedir ve hangi minvâl üzeredir bilmiyorum.)
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) derim
ki: Abdülhak Dehlevînin, beﬂeriyyet îcâb› perdeler aslâ kalmam›ﬂd›r sözünden, i’tirâzlar›n, hakk› izhârdan ve insâfdan dolay› de¤il, nefsâniyyetden kaynakland›¤› anlaﬂ›lmakdad›r. O hâlde düﬂünmeden ve tahkîk yapmadan, ya’nî araﬂd›r›p, incelemeden i’tirâz edenlerin durumlar› da böyledir. E¤er ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin sözlerine insâf nazar› ile bak›l›rsa, hiç i’tirâz olmaz.
Hazret-i ﬁeyh Abdülhak Dehlevî “rahmetullahi aleyh”, i’tirâzlar›n› yazd›¤› risâlesinin sonunda ﬂöyle yazm›ﬂd›r: (Fakîr, sizin bütün bu ma’rifetleri ve makâmlar› yazman›z, Allahü teâlâ taraf›ndan m› yoksa kendili¤inden söyledi¤i sözler mi oldu¤u hakk›nda gayb âlemine teveccüh etdim.
Bunun üzerine (E¤er yalanc› ise, yalan› kendi aleyhinedir.) meâlindeki âyet-i kerîme kalbime ilhâm edildi.
Bu âyet-i kerîme Fir’avn ve Fir’avn›n adamlar› hakk›nda ﬂübhenin
giderilmesi ve Mûsâ aleyhisselâm›n hakl›l›¤›n› isbât hakk›nda nâzil oldu¤u aç›kd›r. O hâlde hazret-i ﬁeyhin “rahmetullahi aleyh” inkâr›ndan vazgeçmesi ve bu âyet-i kerîmenin bât›n-› ﬂerîfine konmas› i’tirâzlar›n giderilmesi konusunda iki delîldir.
Buyurdular ki: Pâdiﬂâhdan ‹mâm-› Rabbânî hazretlerine s›k›nt›
ulaﬂmas›, onun Enbiyây-› kirâma “aleyhimüsselâm” mütebâ’atlar›n›n kemâline delîldir. Yûsüf aleyhisselâm zindanda i’tikâf yapd›lar. Seyyid-ülmürselîn “aleyhi efdalüssalât” mihsâbda inzivâ buyurdu.
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin sevenleri, i’tirâzlar› ve ﬂübheleri giderme husûsunda risâleler yazm›ﬂlard›r. ﬁübhelerin giderilmesi husûsunda
en iyi risâle Mirzâ Muhammed Beg Bedahﬂînin risâlesidir. O bu eserini
Mekke-i mükerremede yazm›ﬂd›r. Dört hak mezhebin müftîlerine mührletmiﬂdir. [(At›yyet-ül-vehhâb) risâlesidir.]
Buyurdular ki: Feyz-i ilâhî sonsuzdur. Her Evliyân›n isti’dâd›na göre zuhûr etmekdedir. Allahü teâlâ sonra gelen büyüklere hikmet-i bâligâs›, ya’nî yüce hikmeti sebebiyle, bir tak›m kemâlât ihsân etmiﬂdir ki, öncekilerden bu ilmler ve feyzler bildirilmemiﬂdir. Enbiyân›n “aleyhimüsselâm” birbirine üstünlü¤ü vard›r. Evliyâ için de birinin di¤erine üstünlü¤ü
vard›r. Hazret-i Müceddidin mümtâz oldu¤u makâmlar, tarîkat›ndan istifâde edenler, o derecelere ve makâmlara ulaﬂd›klar›ndan, o ilmleri ve keyfiyyetleri ikrâr etdiklerinden dolay›, o makâmda art›k ﬂübhe kalmam›ﬂd›r.
Çünki haber-i mütevâtir s›dk ve yakîni ifâde eder. O makâmlara ulaﬂmayan kimsenin, bunlar› uzak görmesi, kendi cehlinden olup, ma’zûrdur. Hârik-ul’âde hâllerin zuhûru ﬂart de¤ildir. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm”
hiçbir velînin ulaﬂamayaca¤› yüksek derecelere sâhib olmakla berâber,
kendilerinden hârik-ul’âde hâller, ﬂevk, zevk ve isti¤râk hâlleri çok görül– 65 –

memiﬂdir.
Bir ﬂahs, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine, size göre hazret-i
Gavs-üs sakaleyn ve hazret-i Müceddid-i elf-i sânîden “rad›yallahü anhümâ” hangisi dahâ üstündür diye sordu. Buyurdular ki: Her ikisi de, mürﬂidimdir. Her ikisi de fakîre rahmet-i ilâhî bulutundan ya¤mur ya¤d›rm›ﬂd›r. Benim susuzlu¤umun gitmesi için onlardan biri de kâfîdir. Ancak yüksekli¤e hangisi dahâ yak›nd›r, bilmiyorum.
Buyurdular ki: Hazret-i Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî hazretlerinin pîri hazret-i Hâf›z Muhammed Muhsîn, istifâde için hazret-i ﬁeyh Muhammed Ma’sûmun “rahmetullahi aleyh” huzûruna gitdi. Muhammed
Ma’sûm hazretleri buyurdular ki, sizin büyükleriniz bizim büyüklerimizi inkâr ederler. Siz, inkâra m› ikrâra m› geldiniz. ‹nkârdan dolay›, özr dilemek
için cevâb›n› verdi. Sonra onlar›n sohbetlerine devâm edip, kemâl derecesine ve baﬂkalar›n› kemâle erdirme derecesine kavuﬂdu.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) derim ki:
Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anh” torunlar›ndan âlim ve çok amel sâhibi olan hazret-i ﬁeyh Muhammed Ferrûh hacca gitdiler. Seyyid Muhammed Berzencî, hazret-i Müceddidi inkâr husûsunda pek ﬂiddetli idi. Bu
zât Medîne-i münevverede bulunuyordu. Mekke-i mükerremeye gidip,
ﬁeyh Muhammed Ferrûhu ilzâm için, ilmî münâzaralara girip, susdurmak
istedi. ﬁeyh Muhammed Ferrûh hazretleri ﬂöyle düâ etdi: Allah›m ben arab
de¤ilim, o ise arabd›r. Sonra harem-i mubârekde mücâdele münâsib
de¤ildir. Beni onun s›k›nt›s›ndan muhâfaza eyle. Allahü teâlâ onun düâs›n› kabûl etdi. Seyyid Muhammed Berzencî ﬂiddetli hastaland›. ﬁeyh
Muhammed Ferrûh hazretleri Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
kabr-i se’âdetini ziyâretle müﬂerref olup, Hindistâna dönmek üzere bir gemiye bindi. Seyyid Muhammed Berzencî iyileﬂince, bir kay›¤a binip, gemiye gitdi. Ona yetiﬂip, gemide hazret-i Müceddidin ma’rifetleri hakk›nda münâzara ve mübâhese etmek istiyordu. Bu esnâda ﬁeyh Muhammed
Ferrûh hazretleri: Allah›m! Diledi¤in ﬂeyle beni ondan koru diye düâ etdi. Bunun üzerine Seyyid Muhammed Berzencînin bindi¤i kay›k batd›. Evliyây› münkîr olan, lây›k oldu¤u ﬂeye kavuﬂdu.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh Abdül Ehad, kendi babas›ndan ve
amcas›ndan istifâde etmiﬂdi. ‹ki büyü¤ün nisbetini birbirine müsâvî görürdü “rahmetullahi aleyhim”. Nisbet-i Sa’îdî ve nisbet-i Ma’sûmiyye
aras›nda fark görmezdi.
Buyurdular ki: Bana göre bu iki büyük müsâvîdir. T›bk› imâmeye bitiﬂik iki tesbîh tânesi gibi. Fekat Allahü teâlâ, bu iki büyü¤ün nisbetleriyle bize bir imtiyâz bahﬂ etmiﬂdir. Nisbet-i Sa’îdîde hillet (dostluk) makâm›na uygun olan izmihlâl (yok olma) ve bîhodluk çokdur. Nisbet-i Ma’sûmîde ise, mahbûbiyyet makâm›na münâsib olan safâ ve parlakl›k say›s›zd›r. Nübüvvet kemâlât›nda ve di¤er makâmlarda nisbet-i Sa’îdiyyenin kuv– 66 –

veti fazlad›r. Vilâyet husûsunda ise nisbet-i Ma’sûmiyye dahâ kuvvetlidir. Bu iki sâhibzâdenin d›ﬂ›nda baﬂka kimse, hazret-i Müceddide mahsûs makâmlarla müﬂerref olmam›ﬂd›r “rahmetullahi aleyhimâ”.
Buyurdular ki: Tâliblere ilk tevbeyi telkîn etdi¤im zemân, tevbe-i nasûh husûsunda ›srâr ve mübâla¤a gösterirdim. Bir gece pîrim hazret-i ﬁeyhi “rad›yallahü teâlâ anh” rü’yâmda gördüm. Fakîrin hâline inâyet buyurdular. Orada çok konuﬂan biri vard›. Ona da teveccüh buyurdular. Onda ﬂaﬂk›nl›k hâli görüldü. Kalk›p, çalg›s›n› k›rd›. Dîne uymayan hâlinden
tevbe etdi.
Buyurdular ki: Tevbe usûlü ﬂöyledir: Bât›n nisbeti tâlibe gâlib gelince kendini gösteriyor. O tevbede ›srâr etdi¤im günden beri tevbe-i nasûhda ›srârdan vazgeçdim. Çünki k›saca tevbe kâfîdir. Tevbe-i nasûh zemân› gelince hâs›l olmakdad›r.
Buyurdular ki: Âlimlerden bir cemâ’at fakîre, Nakﬂibendiyyenin di¤er tarîkatlara ne üstünlü¤ü var da, onu tercîh etdiniz diye sordular.
ﬁöyle cevâb verdim. Bu yol Kitâb ve sünnete uygundur. Bu kat’îdir.
Kat’î olan ﬂeye uygun olan ﬂey de kat’îdir. Bu tarîkatdaki vazîfeleri devâml› yapmakdan sünnete uymak hâs›l olur. ﬁerî’ate (sünnete) uymak ile
ise, bu tarîkat›n nûrlar› artar. Bir kerre iblîs, kuru melay sûretinde görünüp, bana ﬂöyle dedi: Sizin mîzâc›n›zda aﬂk ve heyecân gâlibdir. Tabî’at›n›z âﬂikâne ﬂi’rlere ra¤bet etmekdedir. Hâl böyleyken, simâ’a yer olmayan, keyfiyyet (hâl) bulunmayan bir tarîkat› niçin tercîh etdiniz. Ona ﬂöyle cevâb verdim. Akîde ve muhabbet, Allahü teâlân›n yüce hikmetinin gere¤idir. Bunun üzerine ﬂöyle dedi. Bu durumda ortada bir mecbûrîlik var.
O zemân onun inatc› süâlinden dolay› öfkelendim. Saç›ndan tutup, baﬂ›na elimle vurmak istedim. Lâkin o ânda kayboldu.
Buyurdular ki: Bir gece hazret-i Seyyidin pîri hazret-i ﬁeyh Seyfeddîn “rahmetullahi aleyhimâ” teheccüde kalkd›. Bu s›rada kula¤›na ney sesi geldi. Kendinden geçip düﬂdü. Mubârek eline bir darbe geldi. Buyurdular ki: ‹nsanlar bize dertsiz diyorlar. Hâlbuki dertsiz onlard›r. Çünki simâ’›n te’sîrine sabr gösteriyorlar.
Buyurdular ki: Bu yolun büyüklerinden biri yolda gidiyordu. Bir simâ’ sesi kula¤›na geldi. Tahammül edemeyip, oturdu. Gönül harâretinin
keskinli¤i baﬂ kâsesini (baﬂ›n›) yard›. (Bu sebeble) simâ’ helâk edicidir.
Bundan dolay› simâ’ harâm oldu.
Buyurdular ki: Hazret-i Seyyidin pîri hazret-i ﬁeyh Seyfeddînin
dergâh›nda “rahmetullahi aleyhimâ” hergün yüz dervîﬂ istifâde için toplan›rlard›. Herbirinin iste¤ine göre yemek piﬂerdi. Bütün bu ni’metlerle berâber, sâlikler yüksek makâmlara ulaﬂ›yorlard›. Çünki bu tarîkat mürﬂidin himmet ve teveccühüdür. Bu tarîkat erbâb›ndan biri yeme¤i azaltmak
isteyince, pîri ona ﬂöyle buyurdu: Bu tarîkat›n feyzlerinin hâs›l olmas›nda böyle iﬂlere ihtiyâç yokdur. Çünki bizim büyüklerimiz, iﬂin esâs›n› vu– 67 –

kûf-i kalbîye ve mürﬂidin sohbetine devâm üzerine binâ etmiﬂler, kurmuﬂlard›r. Zühd ve meﬂakkatli mücâhedelerin semeresi hârik-ul’âde hâller ve
tasarruflard›r. Devâml› zikr, teveccüh ilallah ve sünnet-i seniyyeye ittibân›n netîcesi, nûrlar›n ve bereketlerin çoklu¤udur. Zâhire bakan avâm hârik-ul’âde hâllerin görülmesine i’tibâr eder. Ma’nâdan haberi olan havass›n murâd› ise, kalbin tasfiyesi ve nisbet mâallahd›r.
Buyurdular ki: Hazret-i Hâf›z Sa’dullah›n pîri Muhammed Sâd›k
hazretleri “rahmetullahi aleyhimâ”, hazret-i Gavs-üs-sakaleynin “rad›yallahü teâlâ anh” yüksek evlâd›ndan birini görmeye gitdi. Fekat sâhibzâdelik düﬂüncesiyle, o gelince, ona hürmet için aya¤a kalkmad›. Muhammed Sâd›k hazretleri onun edebe ri’âyet etmemesinden dolay› nâhoﬂ oldu. Ancak onun himmet etmesiyle Nakﬂibendiyye yolunu ondan almak
ve iyi hâllere kavuﬂmak için kendisine ›srârl› bir ﬂeklde talebde bulundu.
Fekat akrabâlar› onun bu tarîkata dönmesini hoﬂ karﬂ›lamad›lar ve: Kendi yüksek babalar›n›z›n yolunu b›rak›p, baﬂka bir yolu seçdiniz dediler. O
da onlara ﬂöyle cevâb verdi: Allahü teâlâya Kâdirî yolu ile de, Çeﬂtî yolu ile de kavuﬂulur. Arad›¤›m› nerede bulursam onu almak için koﬂar›m.
Buyurdular ki: Bir kerresinde edebsiz bir kad›n, ﬁeyh Abdül Ehad
hazretlerine münâsib olmayan ﬂeyler söyledi. Sabretdiler. Gayret-i ilâhiyyenin ondan intikâm için harekete geldi¤ini bildirdi. Orada bulunanlardan
birine, onun baﬂ›na bir tokat vurmas›n› emr etdiler. O ﬂahs bundan çekindi. Edebsizlik eden kad›n ise düﬂüp öldü. Emri yerine getirmekden çekinen ﬂahsa, o kad›n›n kan› (ölmesinin vebâli) senin boynundad›r. ﬁâyet
sen bizim emrimize uysayd›n, o edebsiz can vermezdi. Selâmetde kal›rd›. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri bunu anlatd›kdan sonra: Meﬂây›h›n
emrini duraklamadan, beklemeden yerine getirmelidir. Zîrâ onlar›n emrinde hikmetler gizlidir.
Buyurdular ki: ﬁeyh Abdül Ehad hazretlerinin halîfelerinden ﬁâh Gülﬂen “rahmetullahi aleyhimâ” son derece zühd ve riyâzet sâhibiydi. Bu, hazret-i Cüneydin “rahmetullahi aleyh” dergâh›ndaki sâliklerin g›bta edece¤i derecede idi, denebilir.
Îﬂân (ﬁâh Gülﬂen) ﬂöyle dedi: Bende yimek düﬂüncesi üç gün geçdikden sonra peydâ olurdu. Açl›k ﬂiddetlenince a¤açlar›n yapraklar›n›, yâhud salatal›k ve kavun-karpuz kabuklar›ndan ne bulursa, onlar› temiz su
içinde y›kay›p yirdi. Otuz seneden beri omuzunda taﬂ›d›¤› eski bir kilimi
vard›. Bir def’as›nda orucunu açmak için ﬂiddetli s›cakda, havuz suyu istedi. Birisi ﬂöyle arz etdi. Burada bir kuyu vard›r. Suyu so¤uk ve tatl›d›r.
Bunun üzerine: Biz bu kadar seneden beri bu mescidde kal›yoruz. Fekat
burada bir kuyu bulundu¤u aslâ hât›r›ma gelmemiﬂdir, buyurdu. Çok
susad›klar›nda havuz suyundan içerdi.
Bir kerre bir ﬂahs ona hediyye olarak bir kese alt›n gönderdi. Hemen kalk›p, hac bize farz oldu buyurdu. Çok k›sa bir müddet sonra dön– 68 –

dü. Bir dilenci benden para istedi. Bir kese alt›n› ona verdim. Hacc›n farziyyeti benden düﬂdü, buyurdu.
Bir def’as›nda zekât vermek istedi. Çünki, her farz›n edâs›nda Allahü teâlâya husûsî yak›nl›k hâs›l olmakdad›r. Ne zemân zekât nisâb› mal› olsa maksad›n (kurb-› has) hâs›l olmas› için, hem zekât› hem de nisâba ulaﬂan mal›, Allah için fakîre verirdi. Zîrâ alt›n nisâb› nedir ki, dervîﬂlerin hazînesi bâbullahd›r, ya’nî Allahü teâlân›n kap›s›d›r.
Buyurdular ki: Medâriyye dervîﬂlerinden bir cemâ’at raks ediyorlar
ve gürültü kopar›yorlard›. Gönül gözüyle gören bir zât›n kalbinden: Bu
bid’atc›lar›n aras›nda kemâl ehlinden biri olacak diye geçdi. Onlardan biri yaklaﬂ›p ﬂu beyti okudu.
Beyt:
Cihân›n hâksarlar›na hakâretle bakma,
Ne biliyorsun, belki bunlar aras›nda süvârî vard›r.
Buyurdular ki: Hiç kimseyi inkâr etmemeli. O zemân hakîkat›n
ma’nâlar› zâhir olur.
Buyurdular ki: Nevvâb Mükerrem Hân “rahmetullahi aleyh”, Muhammed Ma’sûm hazretlerinden “rahmetullahi aleyh” istifâde edip, bât›nî kemâlâta kavuﬂmuﬂ idi. Bir gün Sultân Alemgîr Muhammed Evrengzîb
ona: Kaç yaﬂ›ndas›n›z diye sordu. O da dört yaﬂ›nday›m. Büyük pîre hizmetim kadar yaﬂ›m var. Gerisi, vebâl-i âh›retdir (Âh›retde benim için s›k›nt› ve zahmetdir).
Beyt:
Benim vaktlerim yâr ile geçen vaktlerdir,
Geri kalan fâidesiz ve gafletdir.
Buyurdular ki: Nevvâb Muhammed Hân›n yemek ziyâfetinde çok tekellüfler bulunurdu. ‹srâf derecesine ulaﬂ›rd›. Lâkin hazret-i Seyyid “rad›yallahü teâlâ anh” bütün bu ihtiyât ve takvâlar›na ra¤men, ba’zan onun
tekellüfle verdi¤i yeme¤i yirler ve ﬂöyle buyururlard›: Onlar›n bu yeme¤inin bereketiyle bât›n nûrum o kadar art›yor ki, sanki yemek yimemiﬂim.
Nevvâb Mükerrem Hân iki rek’at nemâz k›lm›ﬂ, hazret-i Îﬂân Muhammed
Ma’sûma olan muhabbetinin çoklu¤undan ve her ﬂeyine âid nisbet nûrlar›n›n zuhûru sebebiyle kendisi nûr olmuﬂdu.
Mesnevî:
Bâk›r muhabbetden alt›n oluyor,
Ac›lar muhabbetden tatl› oluyor.
Sirkeler muhabbetden mey oluyor,
Diken muhabbetden gül oluyor.
Buyurdular ki: Îﬂân kendi pîrine: Sizin muhabbetiniz Allahü teâlân›n
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ve Resûlünün “sallallahü aleyhi ve sellem” muhabbetine gâlib gelmekdedir. Bu ise bende infi’âle (râhats›zl›¤a) sebeb oluyor, diye yazd›. Kendisine cevâb olarak: Pîrin muhabbeti Allahü teâlân›n ve Resûlünün “sallallahü aleyhi ve sellem” muhabbetinin ayn›d›r. Pîrin bât›n›nda bulunan
kemâlât-› ilâhiyyeyi cezbe sebeb olur.
Beyt:
Akl gözü ﬂaﬂ› olunca,
Önce ma’budun pîrindir.
Buyurdular ki: Nevvâb Mükerrem Hân›n vefât› s›ras›nda teberrüken
hazret-i Hâce-i Ahrâr›n “kuddise sirruh” külâh› onun baﬂ›na konuldu. Bunu firâset nûruyla anlay›p: (Onu al›n! Yerine üstâd›m›n külâh›n› geçirin! Çünki, beni se’âdetlere kavuﬂduran odur) dedi.
Buyurdular ki: Nakﬂibendiyyenin önceki büyüklerinin nisbetinin
nûrlar› ile nisbet-i Ahmediyyenin nûrlar› aras›nda farklar vard›r. Keyfiyyetlerde de farkl›l›klar vard›r. Pîr, kendinden istifâde edenlere iltifâtda bulunur. Bu teveccüh, pîrin pîrlerinkinden az zâhir olur. Çünki burada bedenlerinin yak›nl›¤› sebebiyle aralar›nda kuvvetli bir berâberlik meydâna
gelmekdedir.
Buyurdular ki: Bir gün hazret-i ﬁeyh, hazret-i Seyyidin ve Nevvâb
Mükerrem Hân›n “rahmetullahi aleyhimâ” mezârlar›n› ziyârete gitdi. ‹kisinin kabrleri ayn› yerdedir. Her iki mezâra teveccühden sonra: Her iki büyü¤ün nisbeti ayn›. Lâkin hazret-i Seyyidin fark ve verâ nisbeti, nûrâniyyetde ve parlakl›kda bambaﬂkad›r.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh Abdül Ehadden “rahmetullahi aleyh”
iki kimse tarîkat ald›. Biri Kâdirî tarîkat›, di¤eri Nakﬂibendiyye tarîkat›. Hazret-i ﬁeyh Abdül Ehad “rahmetullahi aleyh” ﬂöyle buyurdular: Hazret-i
Gavs-ül a’zam›n mubârek rûhu teﬂrîf edip, kendi hânedân›na (tarîkat›na)
mürîd olan (ﬂahs›n) misâlî sûretini, hazret-i Hâce Nakﬂibend de teﬂrîf buyurup, o da kendi tarîkat›na ba¤lanan ﬂahs›n misâlî sûretini berâberinde
getirdi. “Rahmetullahi aleyhim.”
Buyurdular ki: Allahü teâlâya tevessülde, tarîkat meﬂây›h›ndan
herbiri habl-i metîn (sa¤lam dayanak) olup, kurb, ya’nî ma’nevî yak›nl›k
mertebelerine kavuﬂdururlar. ‹stifâde eden kimse, feyz elde ederse, büyük se’âdetdir. O büyüklerden biri olur. Bu büyüklerden her birinin kavuﬂdu¤u müjdeye ortak olur ve o azîzlerin inâyeti, yard›m› kendisine yönelir.
Buyurdular ki: Gavs-üs-sakaleynin kendi tarîka-i aliyyesine ba¤lananlara teveccüh etmesi çok ma’lûmdur. Gavs-üs-sakaleynin bu tarîkata mensûb olanlardan bir kimseyle görüﬂünce, ona çok teveccüh etmekdedir. Ayn› ﬂeklde hazret-i Hâce Nakﬂibend de kendi mensublar›na inâyet, yard›m ederler.
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Maglân sahrâda uyurken, atlar›n› ve yüklerini hazret-i Hâcenin himâyesine havâle ederler, gaybdan yard›mlara kavuﬂurlard›. Bu bâbda hikâyeler çokdur. Onlar› yazmak sözü uzat›r.
Buyurdular ki: Sultân-ül-meﬂây›h Nizâmeddîn Evliyâ “rahmetullahi aleyh” mezâr›n› ziyâret edenlere çok inâyet buyururlard›. Ayn› ﬂeklde
ﬁeyh Celâl Pânipûtî de kendini ziyâret edenlere teveccüh ederlerdi. Hâce Kutbüddînin müﬂâhede etdi¤i ﬂeylere dal›p, kendinden geçmesi çokdur. Hazret-i Hâce ﬁemsüddînin mâsivâya hiç teveccühü yokdur. “Rahmetullahi aleyhim.”
Bu sat›rlar› yazan fakîr derim ki: Pânipûtdan ayr›ld›¤›m gün, aya¤›m› gözüm gibi yap›p tam bir edeble hazret-i ﬁemseddîn Türkün ziyâretine gitdim. Benim hâlime inâyet buyurdular. Mâsivây› terk etmiﬂ olmama ra¤men, bana öyle bir inâyet buyurdular ki, k›ymetli teveccühleri
gönlümü o kadar hazland›rd› ki, Dehlîye kadar o inâyetlerinin te’sîrini kendimde hissetdim. Günlerce o hâllerle dolu oldum.
Buyurdular ki: Bu büyüklerin nisbetinin arz ve kuvveti o derecededir ki, dil onu ifâde etmekden âcizdir. Hattâ bu azîzlerin ve önce gelen sofiyyeyi aliyyenin bât›nî nisbetleri karﬂ›s›nda, biz insanlar›n bu yoldan nasîbimiz yokdur, denebilir.
Birgün kendi talebeleriyle hazret-i Hâce Nakﬂibendin mubârek rûhuna teveccüh etdiler. Sonra Sübhânallah! Ne kuvvetli nisbet, hazret-i Hâceden cezbe zuhûr etdi. Niçin olmas›n ki, bu hânedân›n büyük hâcesi onlard›r. Bu sat›rlar› yazan fakîr derim ki: Ben o esnâda hocam›n huzûrunda idim. Hazret-i Hâce taraf›ndan öyle bir nisbet hâs›l oldu ki, sanki damarlar›m›z boﬂal›p, nûrlar ve keyfiyyetlerle doldu. Baﬂ›m›z› murâkabeden
kald›rd›¤›m›zda, hazret-i Hâcenin teveccühü kalmam›ﬂ, ma’mûr gönüllerimiz sanki boﬂ ve nûrsuz kalm›ﬂd›. Bât›nlar›m›zdaki bu nûrlar ve keyfiyyetler, hakîkat semâs›n›n ortas›ndaki o güneﬂlerden gelen par›lt›d›r. “Rad›yallahü teâlâ anhüm.”
Buyurdular ki: Pânipûtde, ‹mâm-› Bedreddînin “rahmetullahi aleyh”
mezâr› baﬂ›nda murâkabe yapm›ﬂd›k. O kadar teveccüh etmeme ra¤men,
nisbetden bir eser zâhir olmad›. Ancak uzun bir müddet sonra, onlar›n nisbeti, bir ânda gâyet latîf bir ﬂeklde zâhir oldu. Bundan Îﬂân›n sülûkunun
safiyyesi bilinen tarzda olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Allah yolunda ﬂehîdlik mertebesine kavuﬂdular. Bir kerrede, bir ânda kurb mertebelerine seçilme
yoluyla kavuﬂdular. Allah yolunda cânlar›n› fedâ eden ﬂehîdlerin hâlleri de
böyledir. ‹nâyeti, ilâhî cezbeleri bir ânda onlar› kurb makâm›na ulaﬂd›r›r.
Buyurdular ki: Hadîs âlimi olan ﬁâh Veliyyullah Dehlevî “rahmetullahi aleyh” yeni bir yol bildirmiﬂlerdir. Ma’rifet s›rlar›n› ve kapal› bilgileri
tahkîkde husûsî bir tarzlar› vard›r. Bât›n› bu ilmlere ve kemâlâta sâhib olmakla berâber, Rabbânî âlimlerdendir. Zâhir ve bât›n ilmlerini kendinde
toplayan ve yeni bilgiler ortaya koyan birkaç âlim vard›r.
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Buyurdular ki: Hizmet evliyâs›n› biz biliyoruz ve onlarla buluﬂup, görüﬂmemiz oluyor. Lâkin onlar› aç›klamam›za Allahü teâlâ râz› de¤ildir. Ordunun kutbu ile Nâdîr ﬁâh görüﬂmüﬂdü. Bir iﬂ için Lâhor kâdîsinin mührü lâz›m olmuﬂdu. Ona bu durumu söyledim. K›sa bir müddet içinde
orada kâ¤›d› kâdînin mührü ile mührletip getirdi. Biraz gecikmiﬂdi. Gelince kâdînin meﬂgûliyyeti oldu¤u için gecikdim. Yoksa bir ânda gidip gelebilirdim, dedi.
Bir kerresinde fakîr bir kimsenin k›z›n›n nikâh› için, bir mikdâr alt›n
lâz›m olmuﬂdu. Gece yar›s› kaleye gitdi. Sultân Mahmûd ﬁâh her gece
kimsesiz fakîrlere sarf etmek için içinde bin rupye bulunan bir keseyi baﬂucunda tutard›. Hizmet Evliyâs›ndan olan o zât, bu keseyi al›rken pâdiﬂâh›n haberi oldu. Onu h›rs›z zannetdi. O zât pâdiﬂâha: Benim vâs›tamla cân›n›z› kurtard›n›z. Ayr›ca alt›n isterim dedi. Pâdiﬂâh bu kadar kâfîdir,
dedi.
Buyurdular ki: Bu zât gizlice gelir halkaya otururdu. Onu kimse görmezdi. ‹nsanlar›n kendisinden istifâde etmesi için sohbet ve safâ Evliyâs›n›n herkes taraf›ndan bilinmesi lâz›md›r. Uzlet Evliyâs›n›n ise, s›rlar›n ortaya ç›kmamas› için gizlenmesi zarûrîdir.
Bir def’as›nda elinde ok ve yay bulunan iri yar› bir genç, hazret-i Îﬂân›n (Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin) huzûruna geldi. Hazret-i Îﬂân ona
hurmetle kalk›p, “Sizsiniz” buyurdu. O bir müddet oturup gitdi. Hazret-i
Îﬂân: Bu genc ebdâldand›r. Senbehl beldesinin muhâfazas› ona havâle edilmiﬂdir. K›sa bir müddet için buraya bizi görmeye gelmiﬂ buyurdu.
Bir gün buyurdu ki: Dehlî beldesinin kutbu falanca mahâllede ikâmet eden Keﬂmîrli birisidir. Bu s›rada Muhammed ‹hsân, bana onun
ad›n› ve niﬂân›n› söyleyiniz dedi. Esrâr meydâna ç›ks›n m› istiyorsunuz buyurdu. Bir def’as›nda bir azîz asker k›yâfetinde hazret-i Îﬂân›n huzûruna
geldi. Nereden geliyorsunuz buyurdu. ﬁu ânda Ecmîrden geliyorum. Talebelerinize, mensûblar›n›za, sevenlerinize Necîb Hân›n muhâfazas› için
‹hlâs sûresinin vird edinmelerini emr etmenizi söylemekle emr olundum,
dedi. Bunun üzerine hazret-i Îﬂân›n emriyle eshâb›, ‹hlâs sûresini vird edindiler. Necîb Hân, küffâr›n ﬂerrinden mahfûz oldu. Hazret-i Îﬂân ço¤u zemân melâike-i kirâm›, ervâh-› tayyîbeyi, bât›n nûrlar›n›, baﬂ gözüyle görürdü.
Bir kerre, Îﬂân›n huzûrlar›nda bulunuyordum. Bu esnâda huzûrunda bulunanlar için, bunlar kimlerdir, buraya gelmiﬂler, dedi. Burada kimse yokdu diye arz etdim. Yaln›z siz görmüyorsunuz buyurdular. Hakîkat
ﬂu ki herkes gaybî ﬂeyleri keﬂf edemez. Ancak, gayb âlemlerini görmek,
bu yolda ﬂart de¤ildir. Yap›lacak iﬂ, devâml› Allahü teâlâya yönelmek ve
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmakd›r.
Buyurdular ki: Devâml› Allahü teâlâya yönelmekden ve meﬂây›h-›
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rici bir amelimiz yokdur.
Buyurdular ki: Her amelin bir keyfiyyeti vard›r. Nemâz bütün keyfiyyetleri kendisinde toplamakdad›r. Kur’ân-› Kerîm okumak, tesbîhât, salevât-› ﬂerîfe ve istigfâr gibi zikrlerin nûrlar›n› ihtivâ eder. E¤er nemâz›n
edebleri hakk›yle yerine getirilirse, birinci asr›n (asr-› se’âdetin) hâllerine
benzeyen en sa¤lam ve do¤ru hâller nemâzda hâs›l oluyor.
Bu sat›rlar› yazan fakîr, Allahü teâlâ ona afv›yla mu’âmele buyursun,
derim ki, nemâz mü’minin mi’râc› olunca, bât›n için nemâzda urûc (yükselme) hâs›l olur. Latîfeler yukar›dan gelen nûrlardan nasîbini al›r. Bütün
bu hâllerin hâs›l olmas› için, nemâzda ta’dîl-i erkâna ri’âyet, huﬂû’ ve hudû’ zarûrîdir.
Buyurdular ki: Kur’ân-› mecîdi okumak, bât›n›n safâs›na ve kalbdeki kabz hâlinin gitmesine sebeb olur. Ayr›ca harflerde terdîl ve sesi güzelleﬂdirmek gerekir. Kur’ân-› kerîmi cehr-i mutavass›t, sesi biraz yükselterek okumak, zevkler hâs›l eder.
Buyurdu ki: Ramezân-› mubârekde bât›n nisbetinin terakkîleri çok
olur. Orucda, gîbet ve yalandan sak›nmak vâcibdir. Yoksa oruc açl›kdan
öteye gitmez. Bu ay›n r›zâs› için ve orucu hakk›yla tutmak için gayret etmeli.
Buyurdular ki: Büyüklerden biri Ramezân-› ﬂerîf ay›n› âbid bir kimse sûretinde gördü. Siz oruc tutanlardan râz› m›s›n›z diye sordu. Oruc dedi ki: Orucun hakk›n› zâyi’ etmek sûretiyle beni üzdüler. Yaln›z Huccetullah Nakﬂibend (Muhammed Ma’sûm hazretlerinin ikinci o¤lu) “rahmetullahi aleyhimâ”, hastal›k sebebiyle oruc tutamad›. Fekat buna ra¤men çok
üzüldü. Onun bu üzüntüsü di¤er insanlar›n orucundan dahâ hoﬂ geldi.
Buyurdular ki: Bu mubârek ay›n nûrlar› ve bereketleri ﬁa’bân ay›n›n ilk günlerinden i’tibâren görülür. Sanki Ramezân ay›n›n feyzli hilâli do¤muﬂ gibi olur. O kadar belirir ki, parlak bir dolunay olur ve bu ay›n nûrlar› cihân› ayd›nlat›r. Ramezân ay›n›n ilk gecesinden i’tibâren öyle anlaﬂ›l›r ki, ilâhî feyzler güneﬂi bulut perdesinden ç›k›p, parlar. Bu sebeble azîzler mûbarek Ramezân ay›nda her tarafdan gelip toplan›rlar. ﬁaﬂ›lacak sohbetler olur. Terâvîhde Kur’ân-› Kerîm dinlerken ﬂaﬂ›lacak hâller meydâna gelir. Ba’zan terâvîhden sonra Eshâb›yla murâkabe yaparlar, güzel hâller hâs›l olurdu. Kadr gecesi olmas› muhtemel olan gecede, bu gece çok
bereketler akar, çok tecellîler zâhir olur, buyururlard›. Böyle bir gecede
çok düâ ederlerdi. Bu hâllerin keyfiyyetleri yaz› ile anlat›lamaz.
Buyurdular ki: Kadr gecesi, bedeliyyet tarz›nda, tek gecelerden birinde olur. Yirmiyedinci gecesi kat’î de¤ildir. Ancak gecede çok düâ etmek, insanlar aras›nda bu geceyi ihyâda yap›la-gelen nemâz k›lmak sebebiyle çok bereketlere kavuﬂulur. Ba’zan Kadr gecesi yirmiyedinci gecede olur.
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Buyurdular ki: Bu günlerin cem’iyyet ve huzûru, bütün senenin zahîresi olur. E¤er bu ayda bir kusûr ve gevﬂeklik olursa, bunun izi bütün
sene kal›r. Bu durum tecrübe ile sâbitdir. Bu fakîr, hocamdan ﬂöyle iﬂitdim. E¤er bu ay cem’iyyet ve ta’âtle geçerse, di¤er aylarda bu güzel hâl
ve cem’iyyet devâm eder. Bu ma’nâ hadîs-i ﬂerîfden istifâde edilerek söylenmiﬂdir.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh “rahmetullahi aleyh” her sene Ramezân-› ﬂerîfin son on gününde i’tikâf yaparlard›. Tarîkat icâzetine eriﬂenlere bu günlerde teberrük h›rkas›n› verirlerdi. Bât›nî terakkîlere kavuﬂabilmeleri için, bugünlerde insanlar›n, talebelerinin, bât›nî terakkîlerden nasîblenmeleri için, murâkabe halkas›nda mutlaka bulunmalar› üzerinde
önemle dururlard›. Ramezândan sonra buyururlard› ki, orucun bereketiyle, azîzlerin nisbetleri çok nûrlu ve pek parlak oldu. Âh! Keﬂke senenin temâm› Ramezân olsayd›. Gerçi her zemân tutulan orucda safâ hâs›l olur.
“Onun mükâfat›n› ben veririm” va’dinin bereketlerinden hâli de¤ildir.
Lâkin di¤er oruclar Ramezân-› ﬂerîf orucunun keyfiyyetlerine sâhib de¤ildir.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) derim ki: Hadîs-i ﬂerîfde buyruldu ki: (Oruc benim içindir, onun sevâb›n› ben veririm) ﬂeklindedir. Bu durumda orucun rü’yetde tam bir te’sîri vard›r. “Ne
mutlu oruc tutanlara.”

ONBEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ba’z› kerâmetleri:
Allahü teâlâ Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine lütf ve ihsân›yla makâmât-› ilâhiyye husûsunda sahîh keﬂf ihsân buyurmuﬂdur. Çünki onun
keﬂfle bildirdi¤i bilgiler hakîkate muvâf›k idi.
Buyurdular ki: Hazret-i ﬁeyh bana sizin bilgileriniz ve vicdâniyyât›n›z, tam olarak sahîhdir. K›l ucu kadar ayk›r›l›k ve muhâlefet yokdur, buyurdu. Bu sebeble hazret-i Îﬂân›n talebelerinin ve sevenlerinin keﬂf varsa, makâmlara olan seyrini aç›kca görürlerdi. Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü teâlâ anh” beyân buyurduklar› gibi, her makâmda o makâma uygun hâlleri, bât›nlar›nda bulurlar.
Buyurdular ki: Fakîrin keﬂf ve vicdân› dâimâ kendi hocalar›n›nkine
uygun düﬂerdi. Yaln›z bir kerre fakîrden bir yan›lma meydâna geldi. ﬁöyle ki, hazret-i ﬁeyh bir büyük hakk›nda: Kemâlâta sizin sebebinizle ulaﬂ›lm›ﬂ buyurdu. Bu fakîr de onun bu sözünün aksini arz etdim. Sizin görüﬂünüz hatâl›d›r. Bizim ki do¤rudur buyurdular. Lâkin birkaç gün sonra
hâlime inâyet buyurup: Sizin görüﬂünüz do¤ru idi, ben hatâ etdim, buyurdular.
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Buyurdular ki: Fakîr, sâlike makâmlar› müjdelerken, çok düﬂünürüm.
Yoksa o makâm›n nûrlar› sâlikin bât›n›nda zâhir olur. Sonra (kalbime) ilhâm gelmesini beklerim. Müteâkiben (sâlikin) hâllerinde meydâna gelen
de¤iﬂiklikleri sorar›m. E¤er ilhâm bu iﬂe uygun ise ve onun bât›n›nda yeni hâller ve keyfiyyetler ortaya ç›karsa, bundan sonra, sana o makâmla
münâsebet hâs›l olmuﬂdur diye, ona o makâm›n müjdesini veririm. Böyle müjde vermem vukûf arz›yle ya’nî ben senin böyle bir makâmla münâsebetinin hâs›l oldu¤una vâk›f oldum, ﬂeklinde müjdelerim. Yoksa, bât›n
nisbetinin önceki evliyân›nki gibi hâs›l oldu ﬂeklinde de¤il. O zemân
onun bât›n nisbeti ile önceki evliyân›n bât›n nisbetlerinin müsâvî olmas›
lâz›m gelir ki, burada maksad bu de¤ildir. Yine sâlike ﬂöyle derim: ﬁâyet
zikr ve murâkabeye devâm edersen, o makâm›n fütûhât›ndan (o makâmda ele geçenlerden) fâidelenirsin. Tâlibler zevkler ve keyfiyyetlerle birlikde, Allahü teâlâya yönelmeyi, mürﬂidlerinin sohbetlerinden elde etmiﬂlerdir. Halvete oturup, vaktlerini ibâdetlerle ma’mûr ederek ilâhî makâmlara terakkî etmiﬂlerdir. Mebde-i feyyâzda (Allahü teâlâda) buhl (cimrilik) yokdur. Kusûr sâliklerin himmetlerindedir.
Bu sat›rlar› yazan fakîr derim ki: Önceki büyükler, mücâhede ad›m›yla makâmlar›n ve sülûkun en ince noktas›na kadar yürüyerek, vilâyet
yoluna ulaﬂm›ﬂlard›r. Senelerce meﬂakkatli riyâzetlerle sülûklar›n› temâmlam›ﬂlard›r. Kuvvetli hâller ve Evliyâl›k eserleri en güzel ﬂekliyle onlarda görülmüﬂdür. Bu yolda mürﬂidin cezbesi (çekmesi) ve teveccühü
ile makâmlara icmâlen, ya’nî k›saca münâsebet hâs›l olur. Münâsebetin
derecesine göre, makâmlar›n nûrlar› ve bereketleri zuhûr eder. Fekat bu
yolda bulunanlar›n, bir ömrü geçirdikleri zikr ve ibâdetlere yap›ﬂmakla hevâdan tasfiye, gayra yönelmeyi giderme, nefsî rezâilden tezkiye, keyfiyyetler ve hâllerle itmi’nân, hâllerinin semeresi olur. Harik-ul’âde hâller, mücâhedelere ba¤l›d›r. Vilâyet yak›nl›¤›n›n ﬂart› de¤ildir.
Buyurdular ki: Allahü teâlân›n bu fakîr hakk›nda, ﬂükrü ifâde edilemeyen yüce ni’metlerinin en büyüklerinden biri ﬂudur: Allahü teâlâ bu zemânda fakîrin makâmât-› ilâhîyyeyi keﬂfinin hakîkate uygun olmas›n›, bu
zemânda tâlibleri irﬂâd eden bu hânedân›n büyüklerinden bu yolun sülûkunu sonuna kadar yapmay› ihsân etdi. Hazret-i Îﬂân firâset nûruyla bunu anlay›p: E¤er siz inanm›yorsan›z rûhu zuhûr edip, bu hâdisenin do¤rulu¤una ﬂâhidlikde bulunmas› için önceki din büyüklerinden birine arz
ediniz. E¤er Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” tasdîk buyurursa, tasdîk iﬂi dahâ kolay olur. Hazret-i Îﬂân Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek rûhuna Fâtiha okuyup, talebeleri ve sevenleri ile
Allahü teâlâya yöneldi. Bu esnâda murâkabe yapanlarda gaybet hâli
hâs›l oldu. Server-i kâinât› “aleyhi efdalissalât” görünüp, “Mirzâ sâhibin
müjdelerinin hepsi do¤rudur” diye inkârc›lar› inkârlar›ndan men’ etdi.
Hazret-i ﬁeyhden “rahmetullahi aleyh” yüksek makâmlara kavuﬂan ﬁâh Abdülhafîz “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: Ben hazret-i Îﬂândan
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istifâde etdim. Bana kuvvet hâs›l olmas› için size her makâm›n teveccühlerini yeniden yapay›m buyurdu ve vilâyet-i kalbî için bir kaç kerre teveccühde bulundu. Fakîr bir gün bu makâm›n murâkabesini b›rak›p, di¤er makâma yönelmiﬂ olarak huzûrlar›nda oturdum. Beni bundan men’ edip, “Sana gönüle müteveccih ol” dedim. Sen niçin di¤er makâma teveccüh ediyorsun buyurdular. O günden i’tibâren fakîr Mazher-i Cân-› Cânân›n “rahmetullahi aleyh” keﬂfinin çok do¤ru oldu¤u husûsunda yakîn hâs›l oldu.
Ahmed Hân Zübeyrin halîfesi ﬁâh Mu’›züddîn, hocas›n›n emriyle makâmlarla alâkal› noksanl›klar›n› gidermek için Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna geldi. Hazret-i Îﬂân ona teveccüh etdikden sonra, senin nisbetin öyle bir makâma ulaﬂm›ﬂd›r ki, hocan sana ﬂöyle bir müjde
vermiﬂ buyurdu. Onun hocas›n›n keﬂfini ikrâr etdi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden tarîkat makâmlar› alan Mîr Behâd›r, ondan istifâde eder ve derdi ki: Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûrunda teveccüh edilmesi gereken makâm› b›rak›p, baﬂka makâmda murâkabede bulundum. Hazret-i Îﬂân beni men’ edip: Himmet teveccühünü da¤›tma. ‹ﬂte bu makâma teveccüh et. Senin için aﬂa¤› makâmlar da münâsibdir. Lâkin himmet terakkî için olmal›d›r, buyurdu.
ﬁeyh Muhammed ‹hsân, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin “rahmetullahi aleyh” hocas› Hâf›z Muhammedin mezâr›na do¤ru murâkabede bulundu. A¤z›ndan gayr-› ihtiyârî: Siz hazret-i Mirzâ sâhibin müjdelerinin do¤rulu¤u hakk›nda ne buyurursunuz, sözü ç›kd›. O zât mezâr›ndan
ç›k›p, hepsi do¤rudur, buyurdu. Hazret-i Îﬂân›n keﬂflerinin do¤rulu¤u
ile ilgili böyle ﬂâhidler çokdur.
Onun müjdelerinin do¤rulu¤una kuvvetli delîl, her makâmda sâlikin
hâllerinin, tarîkat›n imâm› Müceddid-i elf-i sânîye “rad›yallahü anh” uygun olarak de¤iﬂmesidir. Hazret-i Îﬂân›n talebeleri bu özellikle mümtâzd›rlar ve bât›nlar›nda keyfiyyetler bulurlar.
Hazret-i Îﬂân›n, keﬂf-i kevnî, keﬂf-i kulûb ve keﬂf-i kubûrla alâkal›
bildirdikleri de, ayn› ﬂeklde gerçe¤e uygundur.
Muhammed Kâs›m›n birâderi, Mazher-i Cân-› Cânân›n huzûrunda
ﬂöyle arz etdi. Muhammed Kâs›m Azmâbâdda habs edilmiﬂ. Onun kurtulmas› için teveccüh buyurman›z lâz›m. Biraz sükût edip, al›konulmam›ﬂ, aras›nda dellâllar ile kavga olmuﬂ. Fekat hayrla geçmiﬂ, yâr›n yâhud
ertesi gün gelece¤ine dâir mektûb göndermiﬂ buyurdu ve aynen öyle oldu.
Gulâm Mustafâ Hân›n zevcesi g›yâben teveccüh için oturuyordu. Teveccüh sebebiyle, durumunu ö¤renmek için, hergün bir ﬂahs› huzûr-› ﬂerîfe gönderiyordu. Bir gün gönderdi¤i ﬂahs iznsiz gelip, o han›m efendi
yapd›¤› teveccüh sebebiyle feyz gelmesini beklemekdedir diye arz etdi.
Hazret-i Îﬂân biraz sükût etdi ve sonra, iznsiz gelip, yalan söyleme, o ha– 76 –

n›m efendi ﬂu ânda uyumakdad›r, buyurdu. O ﬂahs kusûrunu i’tirâf etdi.
Bu fakîr bir gün hazret-i Îﬂân›n huzûrunda bulunuyordum. ﬁeyh Gulâm Hasene teveccühden sonra ﬂöyle buyurdular. Sen gayr-› müslîmlerin puta tap›n›rken yapd›klar› yemekden yimiﬂsin. Çünki senin bât›n›ndan
küfr zulmeti geliyor. O ﬂahs dedi ki, Hindû birinden bir ﬂey yimiﬂdim. Bu
zulmet ve bulan›kl›klar ondan dolay›d›r. [Se’âdet-i Ebediyye: 623]
Hazret-i Îﬂân, Mevlevî Gulâm Muhyiddîne bir iﬂ için izn verdi¤i s›rada, önünüzde bir duvar gözüküyor. Umar›m yoldan dönersiniz buyurdu. Mevlevî Gulâm birkaç ay sonra dönüp geldi.
Yine Molla Nesîme izn verirken, bir dahâ buluﬂmam›z, görüﬂmemiz,
görünmüyor buyurdu ve öyle oldu.
Buyurdular ki: Azîzân›n kalblerine gelen düﬂünceler hangi konuda
oldu¤unu, onlardan dahâ iyi bilirim. Fakîr, niçin bize bildirmiyorsunuz diye arz etdim. Bunun üzerine settârl›k, gizleyicilik perdadârl›¤›ndan uzaklaﬂ›l›r, buyurdu.
Bir gün Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûrunda oturmuﬂdum.
Edebe ri’âyet etmeyen yaﬂl› bir kimse gelip, Cân-› Cânân›n ﬂöhretinin rahmânî olup olmad›¤›n› görmeye geldim, dedi. Hazret-i Îﬂân o ﬂahs›n bu sözlerinden râhats›z oldu. Ben kendi kendime, dervîﬂ olan böyle sözler için
k›zar m› dedim. Bu düﬂüncemi anlay›p, öfkeyle böyle düﬂüncelerden
uzak dur, bizi inkâr m› ediyorsun, buyurdu.
Mîr Alî Asgâr ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Henüz sakal›m ç›kmam›ﬂd›. Hazret-i Îﬂân›n aya¤›n› öpdüm. Bana iltifât edip, baﬂ›m› iki eliyle kald›rd›. Bu
s›rada gönlümden, yüzüm tüysüz diye, elini yüzüme de¤dirdi diye geçdi. Bu kötü düﬂünceden dolay› gönlümde de¤iﬂiklik meydâna geldi.
Oniki sene sonra o düﬂüncemi aç›klad›lar. Ben bu aç›klamas›ndan sonra, iki ﬂeye hayret etdim. Biri gönlümden geçen düﬂünceyi bilmesi, di¤eri hâf›zas›n›n kuvveti.
Hâf›z Muhammed ‹hsân ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerine, çocu¤uma ism koymas›n› arz etdim. Gönlümden çocu¤uma Muhammed Hasen ismini koyar ise iyi olur diye geçdi. Hât›r›mdan bu
düﬂünce geçer geçmez, o¤lunuzun isminin Muhammed Hasen olmas›na karâr verdim, buyurdu.
Gulâm Askerî Hân da ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Hazret-i Îﬂân gönlümden
geçeni bilip, o¤lumun ad›n› Gulâm Kâdir koydu.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri “kaddesallahü sirrehül’azîz” bir gün
fâhiﬂe bir kad›n›n kabri yan›nda oturmuﬂdu. Kabre teveccüh eyledi.
(Ya’nî hât›r›na baﬂka birﬂey getirmeyip; yaln›z onu düﬂündü.) Bu mezârda Cehennem ateﬂi var. Kad›n ateﬂin alevinden dolay› k›vran›yor. Kad›n›n îmânl› olmas›nda ﬂübhe ediyorum. Rûhuna hatm-i tehlîl sevâb› ba¤›ﬂ– 77 –

layaca¤›m. Îmân› varsa, afv olur buyurdu. Hatm-i tehlîlin sevâb›n› ba¤›ﬂlad›kdan sonra, elhamdülillah îmân› varm›ﬂ, kelime-i tayyîbe te’sîrini
gösterip, azâbdan kurtuldu buyurdu. [Se’âdet-i Ebediyye: 1018]
Bu sat›rlar› yazan fakîr Abdüllah-i Dehlevî derim ki: Hadîs-i ﬂerîfde
ﬂöyle bildirilmiﬂdir: (Bir kimse, kendisi için veyâ baﬂkas› için yetmiﬂ bin
aded kelime-i tevhîd okursa, günâhlar› afv olur.)
Bir gün hazret-i Îﬂân, Nüvvâb Emîr Hân›n kabri baﬂ›nda murâkabede bulundular. Afv ve magfiretine sebeb, seyyidli¤i ve halk›n onu k›namas› ve aleyhinde konuﬂmas›d›r. Resûl-i Ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek nesline mensûb olmas› ﬂerefdir. Onu k›nayanlar›n, aleyhinde konuﬂanlar›n amellerinin sevâblar›, onun amel defterine yaz›ld›.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî) derim ki: Birisi, hazret-i
ﬁeyh Muhyiddîn Ekberi rü’yâda gördü. Minberde va’z ediyordu. Evliyâ, Enbiyâ aleyhimüsselâm orada bulunuyordu. Enbiyâ aleyhimüsselâm›n sizin
meclisinizde bulunmas› hayrete ﬂâyân bir ﬂeydir, dedi. Bu mertebeye siz
azîzlerin ihsân ve ikrâmlar›yla kavuﬂdum. Sizin benim hakk›mda yapd›¤›n›z gîbet ve k›namalar›n›z sebebiyle sevâb ve rahmet-i ilâhî bana peﬂpeﬂe geliyor, buyurdu.
Edebsiz biri, hazret-i Îﬂân›n keﬂflerini kabûllenemeyip, inkâr yoluyla, benim dostlar›mdan birinin yatd›¤› ﬂu kabrin hâli nas›ld›r, biliniz dedi.
Bir mikdâr sükût etdikden sonra, yalan söyleme, bu kabr bir kad›na âiddir buyurdu. O ﬂahs, hazret-i Îﬂân›n keﬂfini denemek istemiﬂdim, diyerek
özr diledi.
Bir ﬂahs, bu günlerde vefât eden yak›n›m›n durumunun iyi olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Günâhlar›n›n afv› için düâ buyurunuz, diye arz etdi.
Hazret-i Îﬂân o vefât eden kimsenin afv› için Allahü teâlâya yalvar›p, istigfâr etdikden sonra, himmet ve düâ buyurdu ve vefât eden o kimse afv
ve magfiret olundu. Vefât eden ﬂahs› akrabâlar› rü’yâda gördüler. Hazret-i Îﬂân›n düâs›yla beni afv etdiler, dedi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin düâs› ve himmetiyle çok ihtiyâç
sâhibi murâd›na kavuﬂdu. Ölmek üzere olan hastalar ﬂifâya kavuﬂdu.
Buyurdular ki: Biz dervîﬂleriz, tedâviye gücümüz yetmez. Ancak yüksek hocalar›m›z› vesîle ederek hastal›klar› gideririz. Allahü teâlân›n yard›m›yla hastalar ﬂifâ bulur.
Mîr Alî Asgâr›n annesi hastalanm›ﬂd›. Hazret-i Îﬂân onun hastal›kdan kurtulmas› için teveccüh etdiler. Henüz ﬂifâ vakti gelmedi diye ilhâm
olundu. Birkaç gün sonra evine teﬂrîf etdiler. Hasta uzak mesâfedeydi.
‹lhâm-› gaybî ile hastan›n ﬂifâ bulma vakti geldi buyurdular. G›yâben, onun
ﬂifâ bulmas›na himmet etdi ve hasta o ânda ﬂifâya kavuﬂdu.
Pîr Alî çok hastalanm›ﬂd›. Hiçbir ilâç ona fâide vermiyordu. Haz– 78 –

ret-i Îﬂân hastal›¤›n›n gitmesi için teveccüh etdiler ve s›hhate kavuﬂdu.
Hazret-i Îﬂân›n komﬂusu ﬂiddetli hastalanm›ﬂd› ve ölmek üzere
idi. Hazret-i Îﬂân, yâ ilâhî! Onun vefât›na tahammül edemem. Ona ﬂifâ ihsân eyle diye düâ etdi. Düâs› kabûl olunup, hasta iki üç gün içinde s›hhatine kavuﬂdu. Hasta sâhibleri onun iyileﬂmesine hayret etdiler. Çünki
ölüleri diriltmek, hazret-i Îsâ aleyhisselâm›n mu’cizesidir.
Bu sat›rlar› yazan fakîr Abdüllah-i Dehlevî derim ki, bedeninde bir
hastal›kdan dolay› ölmek üzere olan bir kimsenin, hazret-i Îﬂân›n teveccühleriyle ﬂifâ bulmas›na niçin ﬂaﬂ›ls›n. Onun teveccühleriyle rûhânî
hastal›klar›n ﬂifâs› hâs›l olmakdad›r. Ölü kalbler, o hazretin inâyetleriyle
ebedî dirili¤e kavuﬂdular. Mâsivâdan kurtulup, fenâ ve bekâ derecelerini elde etdiler. ﬁeyh diriltir ve öldürür sözü, hazret-i Îﬂân›n hâli idi. Sünnet-i nebeviyyeyi “sallallahü aleyhi ve sellem” ihyâ eder, bid’âtlar› kald›r›rd›. Nefsin kötülüklerini yok ederdi. Kalblere iyilikleri yerleﬂdirirdi. Allahü teâlâ onu en iyi mükâfatla mükâfatland›rs›n.
Gulâm Mustafâ Hân›n eceli gelmiﬂdi. Dermâns›zl›kdan baﬂ› gö¤süne düﬂdü. Akl› baﬂ›ndan gitdi. Hazret-i Îﬂân onun bu hâlden kurtulmas›
için düâ ve himmet etdi. Gücü, hisleri ve akl› yerine geldi. Konuﬂmaya baﬂlad›.
Hazret-i Îﬂândan tarîkat alan Askerî Hân›n vâlidesi bir gün, murâkabeden sonra, huzûruna gelip, ete¤ine yap›ﬂd›. K›z›m›n çocu¤u olaca¤› müjdesini vermedikçe, ete¤inizi b›rakmam dedi. Hazret-i Îﬂân biraz sükût etdikden sonra, gönlünüzü hoﬂ tutunuz, râhat olunuz. Allahü teâlâ k›z›n›za çocuk ihsân edecek. Allahü teâlâ inâyetiyle, buyurdu¤u gibi oldu.
O çocuk gençli¤inin ilk zemânlar›nda, Çeﬂtîyye tarîkat›na girmek istedi.
Hazret-i Nakﬂibend “rad›yallahü teâlâ anh” o gence rü’yâs›nda: Ey genç!
Benim evimden nereye gidiyorsun buyurdu ve onun hâline teveccüh buyurdu. Gencin kalbi zikr etmeye baﬂlad›. Hâllere kavuﬂdu. Hazret-i Îﬂân
Mazher-i Cân-› Cânâna “kuddise sirruh” gelip, Nakﬂibendiyye yoluna girdi.
Bir gün buyurdular ki: Bir kerre az›ks›z ve bineksiz yola ç›km›ﬂd›m.
Her konaklad›¤›m yerde, Allahü teâlâ tan›mad›¤›m kimseler vâs›tas›yla ihtiyâçlar›m› gideriyordu. Yolda ans›z›n ﬂiddetli ya¤mur ya¤ma¤a baﬂlad›.
Hava so¤ukdu. Arkadaﬂlar›m eziyyet çekdiler. “Yâ Rabbî! Ya¤muru etraf›m›za ya¤d›r. Arkadaﬂlar›m ile ›slanmadan, gidece¤imiz yere varal›m”, diye düâ etdim. Düâm›z kabûl olundu.
Hazret-i Îﬂân›n gadâb› ve gayreti, Kahhâr olan Allahü teâlân›n kahr›n›n bir nümûnesi idi.
Buyurdular ki: Önceleri benden tarîkat alan kimseleri, herkesin
aras›ndan benden bahs etmeyiniz diye, ismimi aç›klamakdan men’ etmiﬂdim. Bir gün hâf›z Sa’dullah “rahmetullahi aleyh” Muhammed Refî’a; siz
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tarîkat› kimden ald›n›z diye sordu. Büyüklerimden ald›m diyerek, o hazretin yüzüne fakîrin ismini tutuyordu. Bu söz gayretime dokundu. Son derece râhats›z oldum. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü anh” kadar tarîkat meﬂây›h› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ondan yüz çevirdiler. O ﬂahs iki üç gün içinde öldü. Bunun gibi hazret-i Îﬂâna karﬂ›
edebsizlik yapan birkaç kiﬂi de küstâhl›klar›n›n cezâs›n› çekdiler.
Buyurdular ki: Fakîrin mîzâc› nâzik ve son derece gadâbl›d›r. Bu durum irﬂâd için uygun de¤ildir. Gadâb okumu köreltmesi için, senelerce Allahü teâlâya yalvard›m. Fekat gadâb gerekdi¤i ﬂeklde gitmedi. Gadâbland›¤›m kimseye gadâb›m zarar veriyor. Onun bât›n nisbetini yok ediyor.
Buyurdular ki: Yaln›z k›zmakla, k›z›lan kimsenin nisbeti, kayan y›ld›z
gibi kendi makâm›ndan inmekdedir. Az›c›k r›zâm›zla ise, gönlümüzün hoﬂnûd oldu¤u kimsenin nisbeti ise, s›cak hava gibi yukar› yükselmekdedir.
Hazret-i Îﬂân›n keﬂf ve kerâmetlerine âid nakller çokdur. Burada iki
üç naklle yetinildi. Çünki kerâmetin esâs› Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” do¤ru tâbi’ olmakd›r. Tâlibleri Allahü teâlâya yak›nl›k mertebelerine ulaﬂd›rmak ve böyle büyük kerâmetlerin hazret-i Îﬂândan meydâna gelmesi güneﬂden dahâ aç›kd›r “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
Her ne kadar da’vete icâbet sünnet ise de, bu zemânda niyyetler
bozuk oldu¤undan ve ﬂartlar mevcûd olmad›¤›ndan, da’vete icâbet etmemek evlâd›r. Zîrâ zemân›n insanlar› büyük bir meﬂgûliyyet içindeki geçim darl›¤›ndan dolay›, ma’zûrdur ve güçsüzdürler. Böyle kimseler nas›l
ziyâfet verebilirler. Tekellüfle, s›k›nt›ya düﬂerek, borç al›p ziyâfet veriyorlar. Bu ﬂekldeki ziyâfetin meﬂru’ olmad›¤› ma’lûmdur. Fakîr dahâ çok bu
ﬂekldeki ziyâfetlerin zararlar›n› tecribe ve firâset nûru ile anlad›m ve bunu terk etdim. Çünki, (Mü’min bir delikden iki kerre sokulmaz) sahîh
hadîsdir. Fakîrin yalvarma ile yap›lan da’vetleri kabûl husûsunda, ﬂartlar› vard›r.
Birincisi: Da’vet eden kimsenin eﬂrâfdan ve asîl bir kimse olmas›.
‹kincisi: Mallar›na harâm mal kar›ﬂma ﬂübhesi olan zenginlerle
berâber olmamas›.
Üçüncüsü: Da’vet eden kimsenin biraz iyi hâl ve takvâ sâhibi olmas›.
Dördüncüsü: Harâm› halâlden ay›rabilmesi.
Beﬂincisi: Da’vete yak›n zemân içinde gasb ve soygun iﬂlerinin yap›lmam›ﬂ olmas›.
Alt›nc›s›: Da’vet, ihlâsla ve hâlis bir niyyetle olmas›.
Fakîr, da’vet sâhibinin bizi memnûn edece¤ini kalben bilirsem, bu
da’veti kabûl ederim. Zîrâ Hak sübhânehü ve teâlâ, bize öyle bir firâset
vermiﬂdir ki, onun nûruyla bize gizli incelikler aç›k olur. Bu akîdenin
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aksi makbûl de¤ildir. Fakîr insanlar›n, ﬂâki mi sa’îd mi oldu¤unu al›nlar›ndan bilirim. Hâlleri gizli olmakla berâber, ebdâli ebdâl olmayandan ay›rd
ederim.
Fakîr, dostlar›mdan, talebelerimden ümmîdsiz de¤ilim. ‹ki ﬂey müstesnâ: Biri, onlar›n zenginlerle berâber olmalar›. Ancak düzgün niyyetle
ve nisbeti muhâfaza etmek ﬂart›yla, lüzûmu kadar zenginlerle görüﬂmekde mahzûr yokdur. ‹kincisi, pîrân hakk›nda i’tikâdlar›n›n bozuk olmas›. Dünyâ, Allahü teâlân›n sevmedi¤idir. Dünyâ yarat›lal›dan beri Allahü
teâlâ dünyâya rahmet nazar› ile bakmam›ﬂd›r. ﬁâyet baksayd›, kâfirler sivri sinek kanad› kadar dünyâl›¤a kavuﬂmazd›. Belki temâm› îmân edenlerin hissesine düﬂerdi. Elhamdülillah ki, zemân›m›z›n zenginlerinin biz
dervîﬂlerle irtibât› yok. Yoksa onlar›n ne hâli kal›r, ne de boﬂ vakti.
Nitekim Hâce Muhammed Hâﬂim-i Keﬂmî, hazret-i Müceddidin
“rad›yallahü teâlâ anh” makâmlar› husûsunda ﬂöyle buyuruyor: Bir gün
bu fakîr, Hâce Bâkîbillah›n halîfelerinden Hâce Hüsâmeddîn Ahmedin huzûrunda bulunuyordum. Orada bulunanlardan biri, ümerân›n dervîﬂlerle
irtibâtlar› yok. Bu tâifeye hurmet etmiyorlar. Hâlbuki dahâ önceki ümerâ hürmet ederdi diye ﬂikâyetde bulundu. Bunun üzerine hazret-i Hâce
ﬂöyle buyurdu: Ey birâder! Böyle olmas›n› Allahü teâlân›n hikmetlerinden
bil. Zîrâ önceki dervîﬂler, dünyâdan ve dünyâ ehlinden o kadar sak›n›rlard› ki, zenginler onlara irtibât yolunu açsalar da, zenginlerin sohbetinden dahâ fazla sak›n›rlard›. Hâlbuki, bu zemân›n dervîﬂleri ekseriyyetle
ﬂöyledir: Ümerâ ve zenginler ile berâberlik ve muhabbet yolunu aç›nca,
ister istemez onlar›n fakr ve inzivâs›nda tam bir gevﬂeklik gösterir. O hâlde, Allahü teâlâ keremiyle bu dervîﬂleri koruyor. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” mubârek aya¤›n› basd›¤› yere, hazret-i S›ddîk-› Ekber
“rad›yallahü anh” baﬂ›n› koymuﬂdur. Hazret-i S›ddîk-› Ekberin “rad›yallahü teâlâ anh” aya¤›n› koydu¤u yere, hazret-i Müceddid “rad›yallahü teâlâ anh” baﬂ›n› koymuﬂdur. Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anh” basd›¤› yere, fakîr baﬂ›m› koymuﬂumdur. Ya’nî fakîr, aslâ bu yolda tasarruf
yapmad›m. ‹ki ﬂey müstesnâ: Birisi, teveccüh s›ras›nda bir çeﬂid beden
hareketi. ‹kincisi: Nefes say›s›nca teveccüh etmek. Bu da ba’z› tarîkat büyüklerinden al›nm›ﬂ olup, hareket esnâs›nda teveccühün, teveccüh olunan kalbe te’sîri kuvvetle ve sür’atle ulaﬂ›r. Nefes say›s›nda yârâna teveccüh ederken müsâvâta ri’âyet olunur. Yine bu amelden tâliblerin isti’dâtlar›n›n farkl› oldu¤u anlaﬂ›lmakdad›r. Fakîrin, izhâr etdi¤im zevklerim ve
mevâcidim, kemâl da’vâs›nda oldu¤uma ve nefsimi tezkiyeye haml olunmamal›d›r. Belki tahdîs-i ni’met bir emr olup, onunla me’mûrum. Âyet-i
kerîmede meâlen (Rabbinin ni’metlerini an) (Duhâ sûresi: 11) buyuruldu. Sôfî kendine gelen ilâhî ni’metlerden birini gizlerse, o ni’metin hakk›n› zâyi’ etmiﬂ olur. Meselâ, uzun boylu olan bir kimse kendini tan›t›rken
k›sa boylu oldu¤unu söyliyemez. E¤er k›sa boyluyum derse yalan söylemiﬂ olur.
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ONALTINCI BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin fânî dünyâdan ebedî âleme
intikâli:
Hazret-i Îﬂân Mazher-i Cân-› Cânâna “kuddise sirruh” vefât›ndan bir
müddet önce, refîk-i a’lây› görme arzûsu, kuvvetlendi. Gönlünün bu cihân ehline teveccüh etmesinden s›k›ld›¤›n› izhâr etdi. Her an müﬂâhede
etdiklerine dalmas› art›yordu. ‹bâdetlerini artd›rd›. O günlerde tarîkat erbâb› dahâ da kalabal›klaﬂd›. Bölük bölük gelip, tarîkata girdiler. Zikr ve
murâkabe halkalar› tam bir cem’iyyetle tâliblerin huzûrlar›n› artd›r›c› oldu. ‹ki vaktde yüzden fazla kimse mubârek sohbetinde hâz›r bulunuyordu. Mubârek teveccühlerinin bereketleri ve nûrlar tam bir ﬂeklde terakkî ediyordu. Molla Nesîme memleketine gitmesi için izn verdi. Ona, art›k
tekrâr görüﬂmemiz görülmüyor buyurmas›, hazret-i Îﬂân›n intikâl vaktinin yaklaﬂd›¤›n› bildiriyordu. Bu söz, gönülleri mahzûn etdi ve gözlerden
yaﬂlar akd›. Molla Abdürrezzâka ise ﬂöyle yazd›lar. Ömr yetmiﬂi geçdi. Yak›nl›k vakti eriﬂdi. Bizi hayr düâ ile hât›rlay›n›z. Ayn› ﬂeklde, di¤er talebelerine, kaç›n›lmayan hâdise olan ölümden bahs eden birkaç yaz› yazd›.
Bir gün, mü’mine ﬂükrü lâz›m olan ilâhî ni’metleri aç›klarken ﬂöyle
buyurdular: Allahü teâlâ lütf ve inâyetleriyle fakîrin her arzûsunu nasîb eyledi. ‹slâm-› hakîkî ile ﬂereflendirdi. Çok ilm nasîb eyledi. Sâlih amel
üzere istikâmet ihsân etdi. Tarîkat›n gereklerinden olan keﬂf ve kerâmet
nasîb eyledi. Bu fakîri dünyâ ve dünyâ ehlinden uzak tutdu. Gönlümde
kendinden baﬂkas›n› yok etdi. Kurb-› ilâhîde yüksek yeri olan ﬂehâdet-i
zâhirîden (ﬂehîdlikden) baﬂka, gönlümde baﬂka hiçbir arzû kalmad›. Büyüklerimin ekserîsi ﬂehâdet ﬂerbetini içmiﬂlerdir.
Lâkin fakîr güçsüz bir pîrim. Gücüm son derece az. Bu zemânda
kuvvet ve cihâd nasîb olmuyor. ﬁehîdlik mertebesinin ele geçmesi zâhire göre imkâns›z gibi görünüyor. Ölümü dost tutmayan kimseye ﬂaﬂ›l›r. Ölüm, Allahü teâlâya kavuﬂmaya vesîledir. Ölüm, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyârete vesîledir. Ölüm, evliyâ ile görüﬂmeye
sebeb olur. Ölüm, azîzân ile görüﬂmeye vesîle olmas› sebebiyle insan›
mesrûr eder. Fakîr, din büyüklerinin ervâh-› tayyîbelerini ziyârete müﬂtâk›m. Fakîrin gerçekleﬂmesi zor bir arzûsu vard›r. O da dîdâr-› Mustafây› “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Halîl-i Hüdâ hazret-i ‹brâhîmin cemâlini görmekle ﬂereflenmemdir. Emîr-ül-mü’minîn S›ddîk-› Ekberi,
imâm-› Hasen-i Müctebây›, Seyyidü’t-tâife hazret-i Cüneydi, hazret-i Hâce Nakﬂibendi ve hazret-i Müceddidi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” görmekle ﬂereflenip, feyzyâb olmamd›r. Bu büyüklere karﬂ› hu– 82 –

sûsî bir muhabbetim vard›r.
Allahü teâlâ, hazret-i Îﬂân›n bu arzûsunu nasîb eyledi. Onu ﬂehîdlik mertebesine eriﬂdirdi. Zâhirî ﬂehîdlik ile, sôfiyye ›st›lâh›nda fenâ-fillah mertebesini elde etmek olan bât›nî ﬂehâdeti onda birleﬂdirip, onu
a’lây-› illiyyîne yükseltdi.
Hicrî 1195 [m.1781] senesinin Muharrem ay›n›n yedisi Çarﬂamba gecesi, gece bir mikdâr geçdikden sonra, ba’z› kimseler gelip, hazret-i
Îﬂân›n kap›s›n› çald›lar. Hizmetci, ba’z› kimseler ziyâretinize gelmiﬂler
dedi. Gelsinler buyurdu. Üç kiﬂi içeri girdi. Onlardan biri mo¤ol idi. Hazret-i Îﬂân yatak odas›ndan ç›k›p karﬂ›lar›nda durdu. Mo¤ol olan kimse,
Mazher-i Cân-› Cânân siz misiniz dedi. Evet buyurdu. ‹çeri giren di¤er iki
kiﬂi de evet odur, dediler. Mo¤ol, hazret-i Îﬂâna hücûm edip, hançerle vurdu. Hançer darbesi kalbine yak›n bir yere isâbet etmiﬂdi. Yaﬂl›l›¤›n verdi¤i za’îflik ve güçsüzlük ile hazret-i Îﬂân yere y›k›ld›. Bu haber etrâfa yay›ld›. Cerrâh tabîb getirdiler. Sabâhleyin Nevvâb Necef Hân frenk olan cerrâhdan durumu sordu. Bu büyük cinâyeti iﬂleyen eﬂkiyân›n kim oldu¤u bilinmiyor. Yakaland›¤›nda k›sâs yap›lacak diye haber gönderdi. Hazret-i
Îﬂân ise ﬂöyle buyurdu. E¤er Allahü teâlâ s›hhat bulmam› dilerse, yara her
hâlükârda iyileﬂir. Ayr›ca cerrâha ihtiyâç yokdur. Bu suçu iﬂleyen ﬂahs yakalan›rsa, biz ona hakk›m›z› halâl etdik. Siz de onu afv ediniz buyurdu. Bu
hâdiseden sonra, üç gün dahâ yaﬂad›lar. Za’fiyeti hergün art›yordu. O dereceye varm›ﬂd› ki, mubârek sesi iﬂitilmiyordu. Üçüncü gün, Cum’a günü sabâh nemâz›ndan sonra bu fakîre (Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine) nemâzlar›m kazâya kald›. Bütün bedenim kana bulanm›ﬂ. Baﬂ›m› kald›rmaya tâkat›m yok. Bir hastan›n e¤er baﬂ›n› kald›rmaya gücü yoksa, kaﬂ
iﬂâreti ile nemâz k›lamaz. Bu mes’elede siz ne biliyorsunuz diye süâl etdiler. Mes’ele, buyurdu¤unuz gibidir diye arz etdim. O gün ö¤leye do¤ru ellerini kald›r›p, hazret-i Hâce Nakﬂibendin “kuddise sirruh” böyle bir
hâlde iken, Fâtiha-› ﬂerîfeyi okuduklar› gibi, bir müddet Fâtiha okudu. ‹kindi vakti huzûruna girdim. Akﬂama ne kadar zemân kald› buyurdular. Dört
çeyrek diye arz etdim. Dahâ akﬂama var buyurdu. Muharrem ay›n›n dokuzunda akﬂam nemâz› vakti iki üç def’a derin nefes ald›kdan sonra
mubârek rûhu ebedî âleme intikâl etdi. “Rad›yallahü teâlâ anh.” Allahü teâlâ onu en iyi mükâfatla mükâfatland›rs›n!
Hazret-i Îﬂân kendi vefât târîhlerini (ebced hesâb›na göre) çok söylemiﬂlerdir. Bunlardan iki tânesini yazaca¤›z. Biri (Onlar Allahü teâlân›n
in’am etdikleriyle berâberdir) (Nisâ sûresi: 69) meâlindeki âyet-i kerîmedir. ‹kincisi hadîs-i ﬂerîfdir. Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü anhüm” biri hakk›nda söylenmiﬂdir. Hadîs-i ﬂerîf ﬂöyledir: (Medh olunmaya lây›k
yaﬂad›. ﬁehîd olarak vefât etdi.)
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin vefât etdi¤i gece bir azîz rü’yâs›nda, Kur’ân-› kerîmin yar›s›n›n göke do¤ru uçarak gitdi¤ini, dîn-i metînin bereketlerinde azalma meydâna geldi¤ini gördü. Bu sat›rlar› yazan fa– 83 –

kîr (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) derim ki: Bu rü’yân›n ta’bîri hazret-i Îﬂân›n hayâtda iken söyledi¤i sözün do¤rulu¤unu gösterdi¤i ﬂeklinde yap›labilir. Zîrâ hazret-i Îﬂân: Bizim vefât›m›zdan sonra tarîkat makâmlar› duracak buyurmuﬂdu. Bu hânedân›n ehlinin nisbeti, en son terakkî etse, nihâyet vilâyet-i kalbîye kadar ulaﬂ›r. Hazret-i Îﬂân›n intikâlinden
sonra onalt› sene geçdi. Onun halîfelerinin talebelerini gördüm. Uzak memleketlerden tarîkat mensûblar›n›n hâllerini iﬂitdim. E¤er vilâyet-i kalbî
hâllerine ve keyfiyyetlerine ulaﬂm›ﬂ iseler, ganîmetdir. Yüksek makâmlar›n hâlleri anlaﬂ›lamaz. Oralara ulaﬂmak çok zordur. Her ﬂeyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
Baﬂka biri de rü’yâs›nda ﬂöyle gördü. Gökde parlayan ve dünyây›
ayd›nlatan güneﬂ, sanki yere düﬂdü de bütün cihân› karanl›k kaplad›.
Gerçekden hazret-i Îﬂân›n mubârek varl›¤› insanlar›n emniyyetine
ve refâh›na vesîle idi. O vefât eder etmez, çeﬂid çeﬂid hâdiseler ç›kd›. K›tl›k ve vebâ hastal›¤›, tam üç sene her taraf› mahv etdi. Hindistânda kaﬂ›nma ve çiçek hastal›¤› yay›ld›. ‹nsanlar üç sene bu hastal›kdan perîﬂân
oldular. Çok insan öldü. Dünyây› kar›ﬂd›ran fitneler zuhûr etdi. Necef Hân
ve çevresindekiler bu kar›ﬂ›kl›klara sebeb oldular ve suçlulara göz yumdular. Necef Hân da k›sa zemânda öldü. Mâ’iyyetinde bulunan devlet
adamlar› ise, birbiriyle mücâdele ederek ölüp, gitdiler. O zâlimlerden
kimse kalmad›. Gerçi hazret-i Îﬂân, kendi kanlar›n› heder ederek kâtilini
afv etmiﬂdi. Fekat, Allahü teâlân›n dostlar›na zarar gelmesinden dolay›
gayreti, mazlûmlar›n intikâm›n› ve haks›zl›¤a u¤rayanlar›n hakk›n› almak
içindi.
ﬁi’r:
Hiçbir kavmi Hüdâ rüsvâ etmez,
Bir gönül sâhibi dert ile yalvarmad›kca.
Bu kaç›n›lmayan hâdiseler, hazret-i Îﬂâna hemen hemen temâmen ma’lûm olmuﬂdu. Nitekim dîvân›nda ﬂöyle buyurmakdad›r. Beyt:
Benim mezâr›m›n taﬂ›nda gaybdan bir yaz› buldular,
Bu maktûlün yabanc›l›kdan baﬂka kusûru yokdu diye.
O hazretin vefât etdi¤i gecenin gündüzünde, alt› aydan beri hiç ya¤mur ya¤mad›¤› hâlde, o kadar ya¤mur ya¤d› ki, her tarafda rahmet suyu akd›. Mubârek mezâr› üzerine o derece çok nûrlar ve bereketler akd›
ki, ziyâretcilerin gönüllerini ayd›nlatd›. Hazret-i Îﬂân›n rûhânî teveccühleri, mezâr-› ﬂerîflerinin nûrlar›ndan alabilenlerin hâlini kaplamakda ve bât›nlar›nda terakkî hâs›l etmekdedir.
Fakîrden (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) kalb mertebesinde
teveccühler alan Mirzâ ‹brâhîm Be¤, hazret-i Îﬂân›n mezâr-› ﬂerîfini ziyârete gitmiﬂdi. Hazret-i Îﬂân onun dimâg latîfesine teveccüh buyurdular.
Bu teveccühün te’sîri onda üç ay devâm etdi.
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Asâlet Hân›n çeﬂid çeﬂid da¤›n›kl›klardan dolay›, bât›n hâllerinde
za’îfleme olmuﬂdu. Seneler sonra hazret-i Îﬂân›n kabrini ziyârete gelip,
rûhâniyyetinden teveccüh buyurmas›n› istedi. Yar›m günden fazla kabri baﬂ›nda rûhâniyyetine müteveccih olarak oturdu. Önceki hâlleri tekrâr
düzeldi. Sanki bât›n›nda hiç za’îfleme olmam›ﬂ gibi döndü.
Bir dervîﬂ, hazret-i Îﬂân›n mezâr›n› ziyâretim sebebiyle çok nûrlara ve fâidelere kavuﬂdum, dedi.
Bir gün hazret-i Îﬂâna: Bugün bu hizmetcinizin hâline teveccüh
buyursan›z diye arz etdim. Talebimi kabûl etdiler. ‹yi bir terakkîye kavuﬂdum.
Hazret-i Îﬂân› ziyâret edip, huzûrlar›ndan ayr›ld›¤›mda, bât›n hâllerinden iyi anlayan bir azîz bana, bugün hâllerinde terakkî oldu¤u anlaﬂ›l›yor
dedi. Niçin olmas›n ki, fakîre çok kuvvetli teveccüh buyurdular dedim.
Bu tarîkatdaki makâmlar›n sâhibleri, kavuﬂduklar› her makâmda, hazret-i Îﬂân›n mubârek mezâr›n› ziyâret bereketiyle, bât›n nûrlar›nda terakkî ederler. Büyüklerden biri ﬂöyle buyurmuﬂdur. Hazret-i Îﬂân›n mezâr-› ﬂerîfinin bât›nlara tam bir te’sîri vard›r. Bu ﬂehrde, Tarîka-› Ahmediyyede nisbetinin nüfûzu bu derece yüksek ve kuvvetli bir mezâr yokdur.
Bir ﬂahs, hazret-i Îﬂân›n mubârek mezâr› baﬂ›nda ikâmet etdi. Bir
gece nemâz için kalkmak husûsunda kusûr iﬂledi. Hazret-i Îﬂân mezâr›ndan ç›k›p, onu îkâz etdi. Sen beni vefât etmiﬂ zan ediyorsun. Hâlbuki senin bütün hâllerin bana ma’lûmdur. Kalk nemâz k›l, buyurdu. Hazret-i Îﬂân›n muhlîslerinin hâllerine iltifât› çokdur.
Mevlevî Naîmullah mühim bir iﬂi yapmakdan âciz kalm›ﬂd›. Hazret-i Îﬂân “rad›yallahü anh” rü’yâda görünüp, bu iﬂi biz yapaca¤›z, buyurdu. Ertesi gün o mühim iﬂ güzel bir ﬂeklde hâlloldu.
Hazret-i Îﬂân Mazher-i Cân-› Cânân›n “kuddise sirruh” zevcesi:
Hazret-i Îﬂân›n zevcesi son derece iffet ve ismet sâhibi idi. Tarîkat› o hazretden ald›. Onun mubârek sohbeti bereketiyle huzûr ve âgâhl›k
mertebesine ulaﬂd›. Sâlihâ kad›nlar› irﬂâd için icâzet al›p, gönüllere s›cak
te’sîr yapd›. Güzel ve müjdeli rü’yâlar görürdü. Bir gece Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kendisine son derece ihsânda bulunduklar›n› gördü. Bu sebeble bât›n hâlleri artd›. Hattâ o rü’yây› gördü¤ü yerden bir müddet hoﬂ koku yay›ld›.
Hazret-i Müceddid “rad›yallahü anh” ona teveccüh buyurdular.
Onun yüksek teveccühlerinin bereketlerine kavuﬂdu.
Hazret-i Îﬂân buyurdu ki: Zevcemde cünûn hâli peydâ olmuﬂdu. Fakîre az muvâfakât ediyordu. Bu sebeble bât›n›nda bir gevﬂeklik meydâna geldi. Bât›nî nisbetinin te’sîri ve s›cakl›klar› örtüldü. Lâk›n fakîr onun
cünûn hâlinden dolay› olan hareketlerini afv etdim. Çünki akl› olmayan
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ma’zûrdur. Beni gönülden sevenler de fakîre hürmeten ona yard›mc› oldular ve fakîr için zarûrî bir ﬂey oldu¤unu bilenler, onun kendilerine karﬂ› olan muhâlefetlerine sabr ve tahammül etdiler. Böylece çok fâidelere
kavuﬂdular. Bu fakîre ihsân ve iyilikde bulunduklar› için, Allahü teâlâ
onlar› en hayrl› mükâfatla mükâfatland›rs›n!
VASIYYETNÂME
Bismillâhirrahmânirrahîm
Hamd ve salâtdan sonra fakîr Cân-› Cânân Muhammedî Müceddidî, islâmiyyetin hükmünü ikrâr edenin ikrâr› sahîhdir ve mu’teberdir. Fakîrden tarîkat alan sevdiklerime birkaç vas›yyetim var: Fakîrin cenâzesinin techîz ve defninde, sünnetden en ufak bir ﬂeyi b›rakmas›nlar. Sonra
mezâr›m üzerine türbe yapmas›nlar. Hayâtda iken de bu âdetden uzak
idim. ‹nsanlara Allahü teâlân›n ism-i ﬂerîfini ö¤retirdim. Bu kadar yeter.
Sevenlerimin hepsine vas›yyetim ﬂudur ki, son nefeslerine kadar
sünnete uymaya çal›ﬂs›nlar. Allahü teâlâdan baﬂkas›n› hakîkî maksûd bilmesinler. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” baﬂkas›n› uyulacak
kimse bilmesinler.
Dervîﬂlerin ma’lûm rüsûm ve âdetlerinden, dünyâ ehlinden sak›n›n›z. Dînî ilmlerle meﬂgûliyyetden kendilerini ma’zûr görmesinler. Allah›m,
onlar› muvaffak eyle!

ONYED‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin halîfelerinden ba’z›s›:
Hazret-i Îﬂân›n halîfeleri çokdur. Bu sahîfeler onlar›n ahvâlini yazmaya yetmez. Hazret-i Îﬂân›n halîfelerinden bir k›sm›n› anlataca¤›m. Lâkin o azîzlerin hâllerinin ve vâridât›n›n tafsîlât›na muttali’ de¤ilim. Onlar›n hâllerini k›saca yazaca¤›m. Bu vesîle ile hazret-i Îﬂân›n mubârek sohbetleri hât›ra geliyor. O hazretin müjdelerine muvâf›k olarak anlataca¤›m
halîfelerinin makâmlar›n›n ismi ma’lûmumdur. Bu büyüklerin bât›nlar›ndaki keyfiyyetleri ve nûrlar› da kendi vicdân›mla anl›yorum. Lâkin makâmlar›n›n ismlerini tafsîlâtl› olarak yazmak zarûrî de¤ildir. K›saca anlatmak
kâfîdir. Bir ﬂahs›n bât›nî hâlleri, istigrâk, sekr, ﬂevk, zevk ve tevhîd hâllerinin zuhûruna münhas›r de¤ildir. Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm” büyüklerinden böyle hâller ve fazla hârik-ul’âde hâller bildirilmemiﬂdir. Hâlbuki onlar, Allahü teâlâya yak›nl›k makâmlar›nda bütün evliyâdan
öndedirler. Ancak o büyüklerin bât›nlar›na gelen hâller anlaﬂ›lamaz. Bu
yolun mensûblar›n›n hâlleri çeﬂidli makâmlar sebebiyle farkl›d›r. ‹tmi’nân›n hâs›l olmas›nda huzûr melekesi, nisbet-i mâallah, tehzîb-i ahlâk ve sünnete mütebe’at›n yerleﬂmesinde müsâvîdirler. Onlarda sekr, zevk, ﬂevk,
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isti¤râk, bîhodluk ve vâridât-› tevhîd gibi ma’lûm hâller, bu yolun büyüklerinin tahkîkine ve bu yolda bulunanlar›n kalb latîfesinde kavuﬂduklar› bilgilere uygundur. Di¤er latîfelerin bilgileri ve hâlleri baﬂka birﬂey olup, o
makâmlara ulaﬂmadan, onlar› tasdîk tasavvur edilemez. Çünki o keyfiyyetler yenidir ve ma’lûm ve meﬂhûr olan›n takdîmidir. (Onlar Onu ilm olarak ihâtâ edemezler.) (Tâhâ sûresi: 11) meâlindeki âyet-i kerîme, bu makâmlar›n delîli, kayna¤›d›r.
1– Hazret-i Mîr Müslimân “rahmetullahi aleyh”:
Bu diyâr›n sahîh nesebli seyyidlerin büyüklerindendir. Dünyâ ile alâkay› kesip, sebebleri terk ederek Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ﬂeylerle
meﬂgûl olmuﬂdur. Zâhir ve bât›n ilmlerini hazret-i Îﬂân ile birlikde tahsîl
etmiﬂdir. O hazretin yüksek hocalar›n›n “rad›yallahü anhüm ecma’în”
sohbetlerine kavuﬂup, tarîkat makâmlar›na ulaﬂd›. Hazret-i Îﬂândan da istifâde etdi. Lâkin Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri ona çok hurmet gösterirdi. Çünki pîrân-› kibâr›n iltifâtl› nazarlar›na kavuﬂmuﬂdu. Ona iltifât nazar›yla nazar ederlerdi. Sâliklerin kadr-ü k›ymeti, büyükleri ziyâret ve
onlardan istifâde ile hâs›l olur. Mîr Müslimân›n, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine tam bir ba¤l›l›¤› vard›. Nitekim hazret-i Îﬂân ona ﬂöyle yazm›ﬂd›r: “Eski ahidleri hât›rlamakdan öyle bir hâl hâs›l oluyor ki ve yaln›zl›klar›ma öyle ac›yorum ki, yaz›yla anlat›lamaz.
ﬁi’r:
Allahü teâlâ, sizinle baﬂbaﬂa oldu¤umuz zemân›,
Ve aﬂk a¤z›n›n üns ba¤çesinde güldü¤ü vakti tâzelesin.
Gözler sevinçli hâlde bir müddet durduk,
Fekat gözlerden yaﬂ akarak sabâhlad›m.
En baﬂta gelen hizmetcilerinden ﬁeyh Ahmed iﬂinde dikkatlidir.
Onun kalb latîfesi beden kayd›ndan ç›km›ﬂ, lâkin bu ﬂahs›n istî’dâd›
za’îfdir. Düﬂe kalka maksûda eriﬂir. Allahü teâlâ menzîl-i maksûda ulaﬂd›rs›n. Hak teâlâ o hazrete bizim büyüklerimizin “rad›yallahü teâlâ anhüm”
usûlü olan kalb ve beden hastal›klar›n› giderme gücünü vermiﬂdir. ‹nkisâr yoluyla kendinizi bu iﬂ husûsunda ma’zûr tutunuz. Feyzullah Hân hergün huzûrunda oturup, beﬂyüz nefes mikdâr›nca onun hastal›¤›n› gideriniz. Hicâza gitme maksad›n›z mubârekdir. Lâkin bu güzel iﬂi biraz düﬂündükden sonra yapmal› ki, kimsenin dînen hakk› zâyi’ olmas›n.
Mîr Müslimân vefât edince, Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri çok
üzüldü. Nitekim Mîr Mübîn Hâna ﬂöyle yazm›ﬂlard›r: Mîr Müslimân›n vefât haberi ile alâkal› olarak bende meydâna gelen ﬂeyleri nas›l yazay›m.
Beyt:
Yâr gitdi, biz ayak izi gibi yere düﬂmüﬂüz,
Gölge olayd› keﬂke bu duyulmayan düﬂüﬂ.
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2– Hazret-i Mevlevî Muhammed Senâullah Pânipûtî:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin en önde gelen halîfelerindendir. Nesebi oniki vâs›ta ile hazret-i ﬁeyh Celâl Kebîr Evliyâ-y› Çeﬂtîye “rahmetullahi aleyh” ulaﬂ›r. Onun nesebi de Emîr-ül-mü’minîn hazret-i Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh” ulaﬂ›r.
Senâullah Pânipûtî hazretleri, Rabbânî âlimlerin özü ve bargâh-› ilâhiyyeye yak›n olanlardand›r. Aklî ve naklî ilmlerde son derece derin âlimdir. F›kh ve usûl-i f›kh ilmlerinde ictihâd derecesine ulaﬂm›ﬂd›r. F›kh ilminde geniﬂ bir kitâb yazm›ﬂd›r. O kitâbda her mes’elenin kayna¤›n›, delillerini ve dört mezheb müctehidlerinin tercîhi olan kavli bildirmiﬂdir. Kendi nezdinde dahâ kuvvetli oldu¤u sâbit olan kavlleri (Me’haz-ül-akvâ)
ad›yla müstakil bir kitâb hâlinde yazm›ﬂd›r. Usûl-i f›kh ilminde de kendi
nezdinde seçilmiﬂ kavlleri yazm›ﬂd›r. Önceki müfessîrlerin kavllerini ve kendi rûhânî latîfesine Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i te’vîlleri ihtivâ eden geniﬂ
bir tefsîr yazm›ﬂd›r. Tesavvufa dâir ve hazret-i Müceddidin “rad›yallahü
teâlâ anh” ma’rifetlerini delîlleriyle beyân eden risâleler yazd›.
Senâullah Pânipûtî hazretlerinin zihninin aç›kl›¤›, tabi’at›n›n güzelli¤i, düﬂüncesinin kuvveti, akl›n›n selâmeti vasf edilemeyecek kadar
yüksekdir.
Tarîkat› hazret-i ﬁeyhuﬂﬂuyûh Muhammed Âbidden “kuddise sirruh” alarak, o zât›n teveccühleriyle fenâ-i kalb mertebesine ulaﬂd›. Yine
o zât›n emriyle, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna geldi.
Onun yüksek terbiyesi ile makâmât-› Ahmediyyenin hepsine kavuﬂdu. Seyrinin çok sür’atli olmas› sebebiyle ve kendi asl›na kavuﬂma ﬂevkinin
çoklu¤undan, bu tarîkat›n sülûkunun hepsini elli teveccühle temâmlad›.
Sekiz yaﬂ›nda zâhirî ilmleri ö¤rendi ve tarîkat hilâfeti al›p, ilm ve bât›n feyzi ile meﬂgûl oldu. Herkes onun irﬂâd›na ra¤bet etdi. Hazret-i Îﬂân
taraf›ndan Alem-ül-hedy (hidâyet niﬂân›) diye an›ld›. Çocuklu¤unda ceddi hazret-i ﬁeyh Celâl Pânipûtîyi gördü “rahmetullahi aleyh”. Hazret-i ﬁeyh
Celâl Pânipûtî ona çok iltifâtda bulunup, mubârek aln›n› onun aln›na
sürdü. O günlerde hazret-i Gavs-üs-sakaleyni rü’yâda görmekle ﬂereflendi. O hazret ona tâze hurma verdi.
Bir keresinde Emîr-ül-mü’minîn Alî Mürtezây› “kerremallahü vecheh”
rü’yâda gördü. Ona gülerek, sen benim nezdimde Hârûn aleyhisselâm›n
Mûsâ aleyhisselâma olan durumu gibisin buyurdu. Hazret-i Îﬂân bu
rü’yây› ﬂöyle ta’bîr etdi. Fakîrin sûreti büyük ceddim Alî Mürtezân›n “rad›yallahü anh” sûretinde görünüp, sizi bu sözlerle müjdelemiﬂ. Fakîrden
sonra tarîkat hilâfeti size geçebilir.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin vefât›ndan sonra, hazret-i
Gavs-üs-sakaleyni görmüﬂ. Teﬂrîf edip, hazret-i Îﬂân için tâziyede bulunmuﬂlar.
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Senâullah Pânipûtî hazretleri, hazret-i Îﬂân›n vefât›na çok üzüldü.
Hazret-i Îﬂân onu çok medh ederdi. Onun nisbeti ile fakîrin nisbeti müsâvîdir. Onun arz ve kuvvetdeki farkl›l›¤› fakîrin z›mnindedir. Fakîr de hazret-i ﬂeyhin “kuddise sirruh” z›mnindedir. Fakîre gelen her feyze o da ortakd›r. Onun iyisi ve kötüsü fakîrin iyisi ve kötüsüdür. Zâhirî ve bât›nî kemâlât onda topland›¤›ndan, insanlar›n en azîzidir, k›ymetlisidir. Fakîrin
gönlüne onun heybeti geliyor. Salâh, takvâ ve dindârl›¤›n›n çoklu¤undan
rûh-› mücessemdir. ‹slâmiyyetin yay›c›s›, tarîkat›n nûrland›r›c›s› ve melek s›fatl›d›r. Melekler ona ta’zîm ederler.
Fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) hazret-i Îﬂândan iﬂitdim. Buyurdu ki: E¤er Allahü teâlâ k›yâmet günü benim dergâh›ma ne hediyye getirdin diye sorarsa, Senâullah Pânipûtîyi getirdim diye arz ederim.
Bir gün huzûrlar›nda bulunuyordum. Zikr ve murâkabe halkas› kurulmuﬂdu. Hazret-i Îﬂân gelip, siz ne amel yap›yorsunuz ki, melekler size hürmetden dolay› yer aç›yorlar, buyurdu. Gerçek ﬂu ki, bu fakîr hazret-i Îﬂân›n talebelerinin büyüklerini gördüm. Onlar›n hâllerini idrâkden âcizim. Fekat onun zât›nda toplanan tarîkat-› Ahmediyye bereketlerini ve feyzlerini hiçbirinde görmedim. Bu sebeble derim ki, fakîrin i’tikâd›na göre,
bu zemânda, bu kemâlâtda Müceddidiyye yoluna mahsûs nisbetin yüksekli¤ine eriﬂmekde onun gibisi yokdur.
Hazret-i Îﬂân›n halîfeleri aras›nda o pek çok fazîletlerle mümtazd›r.
Fekat hazret-i Îﬂân›n vekîlli¤i aç›kca kimseye geçmedi. Hâlbuki Senâullah Pânipûtî hazretlerinin makâmlar›, keﬂfi ve kurb-› ilâhî derecelerinin keyfiyyetlerini tatmas› sahîh idi. Nâiblik, vekîllik, tâlibleri tarîka-i Ahmediyyenin gâyelerine kavuﬂdurmakd›r. Hazret-i Îﬂân def’alarca, fakîrin talebeleri aras›nda bizim makâm›m›za oturacak bir kiﬂi yok diye hayflan›p,
üzüntülerini bildirdiler.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh”) derim
ki: Tarîkata girmekden maksad, kalbi mâsivâya tutulmakdan tasfiye etmek, Allahü teâlây› tan›ma hâlinin devâml› olmas›, nefsi kötülüklerden tezkiye ve ahlâk› güzelleﬂdirmekdir. Zikrin, keyfiyyetler ve hâllerle meﬂgûliyetin bereketiyle, isti¤râk ve sekr sebebiyle muhâbbet artar. Elhamdülillah, bu ma’nây› tâlibler uygun bir ﬂeklde hazret-i Îﬂân›n halîfelerinin sohbetinde elde ediyorlar. Bu fakîr böyle istifâde edenleri gördüm. Huzûr ve
cem’iyyet (kalbin dünyâ meﬂgalelerinden kurtulmas›) hattâ envâr-› fevka (yukar›dan gelen nûrlara) sâhibdirler. Hulâsâ, Senâullah Pânipûtî hazretleri, zâhirî ve bât›nî kemâlât ile mevsûfdur. Vaktlerini ibâdet ve ta’âtla ma’mûr ederdi. Yüz rek’at nemâz k›lmay› vazîfe edinmiﬂdi. Teheccüd
nemâz›nda Kur’ân-› kerîmi temâmen okurdu. Zemân›nda mütedeyyin
âlimler azald›¤› için, kâdîlik vazîfesini kabûl etdi ve bu vazîfeyi gere¤i gibi yürütdü. Sonu düﬂünmeyen kâdîlerin ma’lûm âdetleri onda aslâ görülmezdi.
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Bir kerresinde onun mührünü taﬂ›yan bir ﬂahs, birisinden bir ﬂey alm›ﬂd›. Bunu ö¤renince onu ta’zîr etdi, cezâland›rd›. Ald›¤› ﬂeyi de sâhibine geri verdi. Kâdîlik vazîfesini bu ﬂeklde yerine getirmek onun özelli¤i oldu¤u meﬂhûrdur.
Mektûblar› çokdur, bunlardan birkaç sat›r ﬂöyledir:
(Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine): “Azîmâbâd sâkinlerinden Civânî
diye tan›nan ﬁeyh Aynüddîn, mevcûd hâlini terk edip, birkaç günden beri tarîkata girdi. Bir mektûb vesîlesiyle zât-› âlinizin huzûruna ç›kacak. Kalbinde bir ayd›nl›k hâs›l olmuﬂ. Henüz dahâ yola ç›kmam›ﬂ. Gönlü k›r›k ve
merhamet olunacak, ac›nacak bir kimsedir. Ona teveccüh buyurunuz. Alî
R›zâ Hân tarîkat› fakîrden alm›ﬂd›r. Beﬂ latîfesi zikr etmekdedir. Nefy ve
isbâta da baﬂlam›ﬂd›r. Sizin kalkan›n›za girecek. Onun kalb latîfesine teveccüh zarûrîdir. Çünki önce bu latîfenin iﬂine bak›l›r.”
Senâullah Pânipûtî hazretlerinin talebelerinden Pîr Muhammed,
Seyyid Muhammed ve Kehyâ, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetine gelip, tarîkat nisbetlerine kavuﬂdular.
3– Mevlevî Fadlullah “rahmetullahi aleyh”:
Mevlevî Senâullah›n büyük birâderidir. Zâhirî ilmleri tam ö¤renmiﬂdi. Tarîkat›, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden ald›. Sohbetlerinden çok
istifâde etdi. Hazret-i ﬁeyhin mubârek teveccühleriyle tarîkat makâmlar›na ulaﬂd›. Çok zikr ederdi ve dâimâ Allahü teâlâya yönelmiﬂ hâldeydi.
Onun vefât› sebebiyle Mevlevî Senâullah çok üzüldüler. Bir gece Mevlevî Senâullah rü’yâda: “Ey birâder! Niçin bu kadar üzülüyorsun.” Âyet-i kerîmede meâlen: (Dikkat ediniz, Allahü teâlân›n evliyâs›na korku yokdur. Onlar mahzûn da olmazlar) (Yûnüs sûresi: 62) buyuruldu. Bu âlemde bize öyle râhatl›klar ve ni’metler ihsân edildi ki ne anlat›labilir, ne de
hesâb edilebilir.
4– Mevlevî Ahmed “rahmetullahi aleyh”:
Mevlevî Senâullah›n büyük o¤ludur. Hazret-i Îﬂân›n seçkin talebelerindendir. Zâhirî ilmleri muhterem babas›ndan ve zemân›n di¤er âlimlerinden okudu. ‹lm tahsîl ederken, geceleri kitâb okuyarak geçirirdi. Yimeye içmeye meyli azd›. Kur’ân-› kerîmi ezberledi. K›râ’et ve tecvîd ilminde çok mâhirdi. Her gün yirmibir cüz’ okurdu. Tarîkat› hazret-i Îﬂândan
al›p, murâkabe ve zikre çok önem verirdi. Hergün otuzbeﬂ bin def’a
zikr-i tehlîl yapard›. Sabâhdan dahve-i kübrâya kadar murâkabede otururdu. Hazret-i Îﬂân›n yüksek teveccühleriyle çok zikr ve murâkabe ile yüksek makâmlara ve yüksek vâridâtlara eriﬂip, tarîkat icâzeti ald›. ‹nsanlara zikr ve murâkabeyi telkîn edip, onlar› Mevlân›n yoluna girmekle meﬂgûl etdi. Hazret-i Îﬂân›n ona inâyeti çokdu. Onun terakkîsi için g›yâben
teveccüh buyururdu. Bir mektûbunda ﬂöyle buyurmakdad›r: “Bu güne kadar size teveccühümüz kesintisiz oldu ve devâm edecekdir. Sizin terak– 90 –

kîniz uzun sürecekdir. Risâlet kemâlât›n›n tecellîleri zemân zemân zuhûr
ediyor. Sabâh-akﬂam erkeklere ve kad›nlara irﬂâd halkas› kurman›zdan
dolay› çok sevindik. Kuvvetli ümmîd peydâ oldu. Allahü teâlâ iki cihân fütûhat› nasîb eylesin.”
Baﬂka bir yerde de ﬂöyle buyurmakdad›r: “Allahü teâlâya hamd olsun. Kâ’benin hakîkatine teveccüh oluyor. ‹ki üç günde Kur’ân›n hakîkatine dâhil oluyor.”
Mevlevî Ahmed zikr ve ibâdetlerde son derece gayretliydi. Tarîkat›n bütün yüksek makâmlar›na ulaﬂ›p, yüksek bir ﬂâna ulaﬂd›. Bütün
bunlarla berâber zâhir ve bât›n kemâlât›nda “evlâd baban›n s›rr›d›r” sözü onun hakk›nda tam uygundur. Otuz yaﬂ›nda iken, gençli¤inde vefât etdi. Babas› onun vefât›n›n sebebini ﬂöyle aç›klam›ﬂd›r. Ben onu aﬂ›r› bir muhabbetle seviyordum. Allahü teâlâ gayret-i ilâhiyyesinin çoklu¤undan,
dostlar›n›n kalbinde kendinden baﬂkas›n›n muhabbetini b›rakm›yor. Bu
sebeble onu bu dünyâdan ald›. Benim kalbimde de, kendi muhabbetinden baﬂka muhabbet b›rakmad›.
O insanlar›n en cesûru idi. Kâfirlerle def’alarca cihâd edip, Allah yolunda gazâ yapanlar mertebesine ulaﬂd›. Bir def’as›nda kazaklardan bir
gurub hücûm edip, hizmetcisinde bulunan eﬂyâlar›n› al›p gitdiler. Tek baﬂ›na yaya olarak onlar› ta’kîb edip, k›l›nçl› kalkanl› yirmi süvâriden eﬂyâlar›n› geri ald›. “Allahü teâlâ cesûr kimseyi sever” sözü onun vasf› idi.
5– ﬁeyh S›bgatullah “rahmetullahi aleyh”:
Mevlevî Senâullah hazretlerinin ikinci o¤ludur. ‹lm tahsîl edip, din
kitâblar›n› müte’âlâ etmiﬂdi. Tarîkat› babas›ndan ald›. Genç yaﬂda vefât
etdi.
6– Mevlevî Delîlullah:
Senâullah hazretlerinin üçüncü o¤ludur. F›kh ilmini tahsîl etdi. Üsûl
ve ma’kûl ilmlerini de okudu. Tarîkat› babas›ndan ald›. Allahü teâlâ ona
selâmet versin.
Senâullah hazretlerinin zevcesi kendisinden feyz ald›. Bu yolun büyüklerinin nisbeti olan fenâ ve bekâ derecelerine ulaﬂd›. Tarîkat› ta’lîm için
icâzet ald›. Vaktlerini k›ymetlendirmesi, ta’ât, zikr ve murâkabe vazîfelerini yapmas› sebebiyle Allahü teâlâ indinde makbûllerdendir. Senâullah hazretleri bu afîfe zevcesine bir mektûbunda ﬂöyle buyurdu: E¤er han›mlara nasîb olur da sizden teveccüh isterlerse, bu husûsda icâzetlisiniz. Fâideli olacak. Bu yolun büyüklerinden ümmîdimiz kuvvetlidir. Size zemân
zemân teveccüh ediyorum. Terakkîniz ma’lûm oluyor. Allahü teâlây› zikre, Resûlullaha tâbi’ olmaya s›k› sar›l›n›z. Hak sâhiblerinin haklar›na ri’âyet
ediniz ve güzel ahlâkdan ayr›lmay›n›z. Çünki bunlar dünyâ ve âh›retde hayrla yâd edilmeye ve iki cihânda murâda kavuﬂmaya vesîledir.
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7– ﬁeyh Muhammed Murâd:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ilk talebelerindendir. Tarîkat› ondan ald›. Otuzbeﬂ sene hergün bir def’a zikr halkas›nda bulundu. Sohbetin bereketiyle tarîkatda bildirilen makâmlara ulaﬂarak, yüksek bir nisbete kavuﬂdu. Feyz menbâ› hocas›na öyle husûsî bir yak›nl›¤a kavuﬂdu
ki, hocas›n›n talebeleri aras›nda onun gibisi yokdu. Hocas› evinin hizmetlerini görmekle onu vazîfelendirdi. Talebeler aras›nda nisbet yüksekli¤inde hiçbir kimse ona denk de¤ildir. Talebelik san’at› ticâreti ondan baﬂkas›na elvermedi. Bu sebeble kemâlât onun zât›nda topland›. Çünki
ﬁeyh için, ilm, akl-› selîm, keﬂf-i sarîh, sahîh vicdân, nisbet ﬂerefi, tecemmül-i zâhirî, fakr ni’meti ve kanâ’at lâz›md›r.
Mevlevî Naîmullah ﬂöyle yazm›ﬂd›r: ﬁeyh Muhammed Murâd›n düâs› müstecâb idi. Bu husûs def’alarca tecrübe ile sâbitdir. Herﬂeyi Allahü teâlâ bilir. Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) derim
ki: Düân›n müstecâb olmas› için, bât›nî kemâlât gerekmez. Allahü teâlân›n azâmeti karﬂ›s›nda tam teslîmiyyet îcâb eder. Düân›n kabûl olmas›n›n ﬂart›; halâl yemek, do¤ru sözlü olmak ve ihlâsd›r. Düân›n kabûl olunmas›nda bu üç ﬂart›n tam te’sîri vard›r. Bu fakîre göre ﬁeyh Muhammed
Murâd›n öyle bir nisbeti vard› ki, herkes anlayamaz. Allahü teâlâ ona selâmet versin.
8– ﬁeyh Abdürrahmân:
ﬁeyh Muhammed Murâd›n birâderlerindendir. Hazret-i Îﬂân›n teveccühleriyle yüksek hâllere kavuﬂdu. Nisbet-i mâallah hâllerine dalm›ﬂd›. Kâdî Senâullah hazretleri buyurdu ki: O nisbetin keyfiyyetlerine kavuﬂdukdan sonra, onu gören kimse gayr-i ihtiyârî ta’zîm ve hurmet ederdi. “Onlar görüldükleri zemân Allahü teâlâ hât›rlan›r” sözü onun hâli idi.
“Rahmetullahi aleyh.”
9– Mîr Alîmullah Kenkûî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ilk talebelerinden ve halîfelerinin büyüklerinden olup, hazret-i Îﬂân›n ma’rifet yayan cemâline âﬂ›k
olanlardan idi. Hazret-i Îﬂân›n sohbetini idrâk eden bir zât idi. Onun emri üzerine, devâml› huzûrlar›nda bulunarak, tarîka-i Ahmediyyenin sülûkunu temâmlay›p, yüksek hâllere ve varîdâta kavuﬂdu. Devâml› sekr hâlinde idi. Müceddidiyye yolunda sahv, uyan›kl›k hâli nisbetleri bile ondaki bu hâli örtemiyordu. Muhabbet-i ilâhiyyenin zuhûru ile dolu ve kendinden geçmiﬂ bir hâlde idi. Huzûr ve âgâhîlik bâdesinin zevkine dalm›ﬂd›.
Hep ehl-i muhabbetden bahs ederdi. Âﬂikâne hâdiseler sebebiyle a¤lay›p, gözyaﬂ› dökerdi. Bu onun k›ymetini dahâ da artd›r›rd›. Gönlünün yan›kl›¤›ndan inlemeleri, insanlar› ﬂaﬂ›rt›p, telâﬂa düﬂürürdü. Onun sohbeti, Allahü teâlâya muhabbet ﬂevki verirdi. Yüzünde nisbet-i mâallah nûrlar› parlard›. Kuvvetli bir isti¤râka ve sürekli bîhodîli¤e sâhib idi. Mazher– 92 –

i Cân-› Cânân hazretlerine muhabbeti son derecede idi. Muhabbetinin
çoklu¤undan hocas›na “Kurban›n olay›m” sözünü selâm yerine gönderirdi.
Memleketinden, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerini ziyârete gelirken yolda çok s›k›nt›larla ve zorluklarla karﬂ›laﬂ›nca, hazret-i Îﬂân›n menkîbelerini anlat›rd›. Böylece kendisini bir canl›l›k ve coﬂma hâli kaplar, çöllerde korkusuzca yol al›rd›.
Bir def’as›nda rü’yâs›nda hazret-i Gavs-üs-sakaleyni “rad›yallahü
anh” gördü. Kalk›p ayaklar›n› öpdü. Allah için bu ne hâldir buyurdu. Bunun üzerine, ey Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem torunu! Bu, biz
fakîrler için bir se’âdetdir diye arz etdi. Bu söz üzerine, hazret-i Gavs-üssakaleyn memnûn olup, ona çok iltifâtda bulundu.
Bir gece rü’yâs›nda Çeﬂtîyye yolunun büyüklerinden Genc-i ﬁeker
hazretleri, ﬁeyh Ferîd ve ﬁeyh Abdülkuddüs “rahmetullahi aleyhim” gibi büyükler teﬂrîf etdiler. Onun bât›n›ndan, Nakﬂibendiyye nisbetini al›p,
kendi yollar›n›n nisbetini verip, gitdiler. Bundan sonra Nakﬂibendiyye yolunun büyüklerinden hazret-i Müceddidi elf-i sânî, Mazher-i Cân-› Cânân
“kaddesallahü esrârehümâ” gibi zâtlar teﬂrîf etdiler. Onun kalbinden
Çeﬂtîyye nisbetini çekip, ald›lar. Yine Nakﬂibendiyye nisbeti ile kalbini
ma’mûr etdiler. Bu ﬂeklde nisbet al›p, vermeleriyle büyükleri görmekden
dolay› kendisini öyle bir hâl kaplad› ki, kendinden geçip, hiç gücü ve tâkât› kalmad›. Sabâhleyin Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna gelip, bu hâdiseyi arz etdi. Hazret-i Îﬂân onu, hocas› hazret-i ﬁeyh Kuddüsün “kaddesallahü sirrahu” huzûruna götürdü. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri buyurdu ki, vallâhi biz onun hâlini ﬁeyh Kuddüs hazretlerine hiç arz
etmeden, firâset nûru ile anlay›p, ﬂöyle buyurdu. Büyükler bunun hâline
tasarruf edip, kendi nisbetlerinin keyfiyyetini vermiﬂler. Fekat Nakﬂibendiyye büyükleri gelip, kendi hânedânlar›n›n nisbetini tekrâr ihsân etmiﬂler. Bu yolun makâmlar›na kavuﬂdurmuﬂlar. Bu hâl do¤ru ve yerindedir.
Hülâsâ, o isti’dâd›n›n ve tînetinin coﬂmas›n›n s›cakl›¤› sebebi ile Çeﬂtîyye nisbetinin harâretinin te’sîrleri zevkine vard›. O hâller Mevlân›n yolunun tâliblerinin g›bda etdi¤i hâllerdir.
Mîr Alîmullah Kenkûînin ömrü, muhabbet coﬂkunlu¤u ile geçdi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri hayâtda iken vefât etdi. Zevcesi de
hazret-i Îﬂândan tarîkat al›p, Allahü teâlân›n muhabbetinin bâdesiyle
doldu.
Vefât›ndan sonra, hocas›na rü’yâda görünüp, ﬂöyle dedi: Melekler
beni ayakda karﬂ›layarak, Allahü teâlâya kavuﬂdurdular. ﬁimdi nihâyetsiz nûrlar içinde ve kendimden geçmiﬂ bir hâlde, maksûd güzeline kavuﬂdum. Bana rahmet ve ma’firet kap›lar› aç›ld›. Elhamdülillah sümme elhamdülillah.
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10– ﬁeyh Murâdullah Ârif Gulâm Kâkî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin halîfelerinin büyüklerindendir.
‹lm ve amelde yüksek bir dereceye sâhibdi. O, hazret-i ﬁeyhin yetiﬂdirilmek üzere Mazher-i Cân-› Cânâna havâle etdi¤i kimselerden idi. Hazret-i Îﬂân›n yetiﬂdirmesinin bereketiyle, tarîkat makâmlar›n›n nihâyetine
ulaﬂd› ve hilâfete kavuﬂdu. Bengalde tâliblerin mürâce’at etdi¤i zât oldu. O memleketde ﬂöhreti gönülleri çekdi. Onun üstün ahlâk›n›n esintileri ve kemâl s›fatlar›n›n güzel kokular›, cihâna yay›ld›. Pek çok kimse sermâye-i cem’iyyete ve âgâhl›¤a onun vâs›tas›yla kavuﬂdu. Bârgâh-› ilâhîde makbûllerden olup, Allahü teâlây› yâd [zikr] ile meﬂgûl oldular.
Bunlardan güzel hâller sâhibi Muhammed Gavs, Muhammed Dânîﬂ,
Muhammed Dervîﬂ onun talebelerinden olup, Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerinden feyz ald›lar.
Muhammed Dânîﬂ, o hazretin inâyeti ile, bât›n nisbetini fenâ-i kalb
ve fenâ-i nefs derecelerinden dahâ yukar› ulaﬂd›rarak, fenâ-i nefsin özelli¤i olan huzûr, âgâhl›k, istihlâk ve izmihlâl hâllerine kavuﬂdu. Hoﬂ hâller
sâhibi idi.
Muhammed Dervîﬂ, bât›nda çok terakkîlere ulaﬂarak, nisbet kemâlât›yla ﬂereflendi. Bu zât talebelere fâideli olmas› için hindce bir tefsîr yazmay› arzû etdi. Hazret-i Îﬂân bundan men’ edip, tarîkat›n nûrlar›n› yaymak
vesîlesiyle ihlâs ve ihsân mertebesi hâs›l olur. Vaktleri bunun için harcamal›d›r. Zikr ve murâkabeden baﬂka bir iﬂ ile, meﬂgûl olmamal›d›r, buyurdu. Bu zât, hazret-i Îﬂândan önce vefât etdi.
11– Hazret-i ﬁeyh Muhammed ‹hsân “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin meﬂhûr talebelerinden ve kâmil halîfelerindendir. Hâf›z Muhammed Muhsînin o¤ludur. Nesebi ﬁeyh
Abdülhak hazretlerine “rahmetullahi aleyhim” ulaﬂ›r. ‹lk gençlik y›llar›nda, akîdesinde bir inhirâf ve zâhirde do¤ru yoldan ayr›lma hâli görüldü.
Rü’yâs›nda Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerini gördü. Sütlaç yiyordu.
Kalan›n› ona verdi. Bundan sonra onun mubârek elinde tevbe etmekle ve
talebe olmakla ﬂereflendi. Bu yolda istikâmet ve sebâtla ﬂereflendi. Pek
çok ilerlemelere kavuﬂdu. Tarîka-i Ahmediyyenin makâmlar›n›n sonuna
ulaﬂ›p, bât›n›n, âgâhl›l›k nûrlar›yla nûrland›rd›. Onun nisbetinde cezbe (aﬂk
ve muhabbet) kuvvetli idi. Vilâyet-i kalb seyrinde bîtabl›k ve bîhodluk (kendinden geçme hâli) sayhâlar› çokdu. ﬁevkin harâretinden, bât›n›n›n çarp›nt›s›n›n s›cakl›¤›ndan k›ﬂ mevsiminde pamuklu elbiseye ihtiyâc duymazd›. Muhabbet cezbelerinin çoklu¤undan, Allahü teâlân›n mubârek ismini ve simâ’ sesini duymaya tâkat getiremezdi.
Bir gün Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin bereketli huzûrunda feryâd edip, kendinden geçdi. O hazret buyurdu ki: “Sizin nisbetinizde zevk
ve ﬂevk iyice peydâ olmuﬂ. E¤er böyle cezbe s›cakl›¤›, aﬂk ve muhabbet hâlleri size yetiyorsa, bizim sohbetimizi terk edin. Yoksa bu ﬂeklde
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feryâd ve nâra sizin zarar›n›za sebeb olmas›n. ﬁu ânda zikr ve murâkabe sebebiyle melâike-i kirâm toplanm›ﬂd›. Sizin feryâd›n›zdan dolay› da¤›ld›lar. Onlardan biri sizin taraf›n›za sert sert bak›yor. E¤er bât›n›n› bize havâle edersen, bu çalkant›l›, ›zd›râbl› makâmdan, tumânînet makâm›na kavuﬂursun. ‹tmi’nân nisbeti birinci asra benzemekdedir. Riyâ ﬂâibesinden uzakd›r.” Bunun üzerine o, kölenizin sükûnetsizlik ve tumânînetle iﬂim yok. Maksûdum, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmakd›r, diye arz
etdi. Sonra hazret-i Îﬂân, onu üst makâma atlatd›. O makâm›n hâlleri akd›. Bîtâbl›klar gidip itmi’nân hâs›l oldu. Fekat istî’dâd› îcâb› onun ateﬂi
yine kald›. Zemân zemân gayr-› ihtiyârî feryâd edip, kendinden geçerdi.
Bir gün birisi onun yan›nda Mevlevî Senâullah Senbehlînin mâaﬂ› ﬂübheli yoldan gelmekdedir, dedi. Bunun üzerine buyurdular ki: Hazret-i
Müceddidin sînesinden, nisbet nûrlar› seli gelmekdedir. Bunlar bulan›kl›klar› giderir. Bu sözü duyar duymaz, pekçok feyz geldi. O bir âh çekip,
kendinden geçerek düﬂdü.
Bir kerresinde ﬂu ﬂi’ri iﬂitince kendinden geçdi.
Meyhâneden gitdim, fekat düâ ediyordum,
Bu kap›da kalay›m, mest olanlar›n bilmecesi mededdir.
Böyle muhabbet hâlleri onu muzdarîb yap›yordu. Ço¤u zemân
âﬂ›klara âid na’meler onu kendinden geçirirdi. Tâliblerin gönüllerindeki dirili¤i artd›ran ve sâliklerin canlar›na bekâ bahﬂ eden aﬂkd›r, aﬂk.
Beyt:
Gönlü aﬂkla diri olan aslâ ölmez,
Âlem defterinde, devâm edece¤imiz yaz›l›d›r.
ﬁi’r:
Taklîdden tahkîke varm›ﬂ bir aﬂk›n yoksa,
Yakalar›n› y›rt, baﬂ›na toprak saç.
Beyt:
Bizim iﬂimiz aﬂk, yükümüz aﬂk,
Hayât›m›z›n hülâsâs› aﬂkd›r.
ﬁeyh Muhammed ‹hsân “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: ﬁâh Dîranî ya¤mas› s›ras›nda, ya¤mac›lardan biri, bizim soka¤a girmesin diye, sokak kap›m›n üzerinde dikkatlice bekliyordum. Allahü teâlân›n lütuf ve ihsân›yla gece vaktine kadar oraya kimse gelmedi.
Birgün karn› a¤r›yan birisi, hiç iyileﬂmeyen bu hastal›¤›ndan kurtulmas› için, himmet buyurmas›n› arz etdi. Allahü teâlân›n ism-i ﬂerîfi onun
dilinden kula¤›na ulaﬂ›r ulaﬂmaz, feryâd edip hastal›¤› o ânda gitdi.
Buyurdu ki: Kâfirlerin gâlibiyyeti sebebiyle Molla Rahîmdâr›n aske– 95 –

rinin k›r›ld›¤› vakt, fakîr de o ordunun içinde bulunuyordum. O dehﬂetli zemânda, fakîrin kalbine kâfirlerin gâlib gelecekleri do¤du. Ancak o s›rada
so¤ukdan, bask›ndan ve kâfirlerin katllerinden hiç haberim olmad›. Azîzân›n teveccühüyle korundum.
Buyurdu ki: Tarîkata girdi¤im günlerde çok fakîr düﬂdüm. Peﬂipeﬂine gelen üç fakîrlikden birini biliyorum. Birgün Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri hâlimi sordu. S›k›nt›m› arz etdim. Bu duruma üzüldüler. Biraz un ve
kürte-i hâs verdi. Teberrüken verdiklerinin bereketiyle fakîrlikden kurtuldum. Alt› ay boyunca huzûrumda bulunacaks›n, buyurdu. Hazret-i Îﬂândan se’âdeti elde etdim. Bu sebeble çok feyzler hâs›l oldu. Öyle ki, hiçbir riyâzet ve mücâhededen böyle terakkîler nasîb olmaz.
12– ﬁeyh Gulâm Hasen “rahmetullahi aleyh”:
ﬁeyh Muhammed ‹hsân›n birâderlerindendir. Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerinin yak›n talebelerinden ve sevdiklerindendir. Hazret-i Îﬂân›n çok
inâyetlerine ve yard›mlar›na kavuﬂmakla mümtaz idi. Tarîkat› o hazretden
al›p, bu yolda yüksek makâmlara ulaﬂd›. Vaktlerini Allahü teâlây› zikr etmekle ma’mûr ederdi.
13– ﬁeyh Muhammed Münîr “rahmetullahi aleyh”:
ﬁeyh Ferîd Genc-i ﬁeker hazretlerinin “rahmetullahi aleyh” torunlar›ndand›r. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen halîfelerindendir. Tarîka-i aliyye-i Çeﬂtîyye ile meﬂgûl olup, bu yolun zevklerine ve ﬂevklerine kavuﬂdu. Tarîka-i Nakﬂibendiyyeye hazret-i Îﬂân›n vâs›tas›yla girdi.
Onun k›ymetli ve mubârek sohbetlerine sar›ld›. Tarîkat›n yüksek makâmlar›na ulaﬂd› ve icâzet ald›. Kuvvetli nisbet ve yüksek hâller sâhibiydiler. Kanâ’at ve tevekkül ile dâimâ Allahü teâlây› zikr ederdi. Hazret-i Îﬂân buyurdular ki: Onun nisbeti çok kuvvetlidir. E¤er zemân›n kutbu olsa, ondan istifâde eder. Sülûku s›ras›nda bütün gece murâkabe yapard›. Murâkabesinin çoklu¤undan sahîh keﬂf ve vicdân sâhibi idi. Talebeler hep ona gelirlerdi. Zikr halkalar›nda tam bir cem’iyyet hâs›l olurdu. Ancak ömrü vefâ etmedi. Hazret-i Îﬂân hayâtda iken, iç hastal›¤›ndan vefât etdi. Hazret-i
Îﬂân onun vefât›na çok üzüldü. Nitekim Mevlevî Senâullah Senbehlîye
ﬂöyle yazd›lar. ﬁeyh Muhammed Münîr, tarîkat yârân›m›z›n ço¤undan
mümtaz idi. Zilhicce ay›n›n ondokuzunda vefât etdi. Çok üzüldüm. Fekat
yaﬂ›m›z i’tibâriyle, bizim de vefât›m›z yak›n oldu¤u için tesellî buldum.
14– Hâce ‹bâdullah “rahmetullahi aleyh”:
Hazret-i Hâce Nakﬂibendin “rad›yallahü teâlâ anh” torunlar›ndand›r. Tarîkat› ﬁeyh Muhammed Münîrden ald›. Onun vefât›ndan sonra, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetine kavuﬂdu. Onun yüksek teveccühleriyle, yüksek makâmlara eriﬂdi. Tarîkat› ta’lîm için icâzet ald›. Hazret-i Îﬂân ﬂöyle buyurdu: Vefât›ndan seneler geçmesine ra¤men, onun nisbeti çok kuvvetlidir.
– 96 –

15– Hâc› Cemâleddîn “rahmetullahi aleyh”:
ﬁeyh Muhammed Münîrin talebelerindendir. Hazret-i Îﬂân›n mubârek sohbeti bereketiyle, yüksek bir nisbete kavuﬂdu. Haremeyn-i ﬂerîfeyni ziyâret edip, kanâ’at köﬂesinde yâd-› Mevlâ ile vaktlerini ma’mûr eyledi.
16– Mevlevî Kalenderbahﬂ “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin en hâlis ve önde gelen talebelerindendir. Dînî ilmlerde âlim idi. Aklî ilmleri de tahsîl etdi. Kur’ân-› kerîmi ezberledi. Tarîkat› hazret-i Îﬂândan ald›. Onun yüksek teveccühleriyle tarîkat makâmlar›n›n nihâyetine ulaﬂd›. Tarîkat ta’lîmi için kendisine icâzet verildi. ‹lm ö¤retmekle ve irﬂâdla meﬂgûl oldu. T›b ilminde de mahâret sâhibi idi. Beden ve kalb hastal›klar›n›n ilâc›n› söylerdi. Hazret-i Îﬂâna tam bir ihlâs› ve ba¤l›l›¤› vard›. Onun has musâhibi (yak›n›) idi. Mubârek Ramezân ay›nda, terâvîhde Kur’ân-› kerîm okurdu. Tertil ve güzel sesle Kur’ân-› kerîm okurdu. Hazret-i Îﬂân onun k›râ’etinden çok hoﬂlan›rd›.
Her sene memleketinden hazret-î Îﬂân› ziyârete gelir, huzûr hâlinin nûrlar›n› elde ederdi. Bu ziyâretleri hazret-i Îﬂân›n vefât›na kadar devâm etdi.
17– Mîr Naîmullah “rahmetullahi aleyh”:
Hazret-i Îﬂân›n halîfelerinin büyüklerindendir. Hazret-i Hâc› Muhammed Efdâlin sohbetine kavuﬂdu. Onun halîfesi ﬁeyh Muhammed
A’zam›n huzûrunda bulundu. Hazret-i Îﬂân›n sohbetine devâm ederek, tarîka-i Ahmediyyenin sülûk makâmlar›n› temâmlay›p, tarîkat ta’lîmi için icâzet ald›. ‹lm, edeb ve güzel ahlâk sâhibi idi. Hazret-i Îﬂâna tam bir sevgi
ve muhabbeti vard›. Tarîkat ta’lîmi ile ve dînî ilmleri ö¤retmekle meﬂgûl
oldu. Kur’ân-› kerîmi ezberledi. K›râ’et ve tecvîd ilmini Kârî Abdülgafûrdan ö¤rendi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri terâvîhde onun okudu¤u
Kur’ân-› kerîmi dinlemekden çok hoﬂlan›rd›.
Bir gün ﬂöyle buyurdular: Mevlevî Kalenderbahﬂ ve Seyyid Naîmullah, güzel ahlâk sâhibi olduklar› için, fakîrin kendilerinden hiçbir
vakt hoﬂnûdsuz oldu¤u vâki’ de¤ildir.
Bir gün hazret-i Seyyid Naîmullaha hitâb edip, sizler Allah yolunda
bize gelmek için atd›¤›n›z her ad›m› bizim gözümüz üzerine (baﬂ›m›z, gözümüz üstüne) koyuyorsunuz. Sizler memleketlerinizden gelmeseydiniz, murâkabe halkas› cem’iyyetsiz ve bereketsiz olurdu. Mîr Naîmullah,
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri hayâtda iken vefât etdi.
18– Mevlevî Senâullah Sebnehlî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerindendir.
Zâhirî ilmleri tahsîl edip, hadîs-i ﬂerîf ve Kur’ân-› kerîm ilmlerini, büyük hadîs âlimlerinden olan ﬁâh Veliyyullahdan “rahmetullahi aleyh” okudu. Ta– 97 –

rîkat› hazret-i ﬁeyhin (Seyyid Nûr hazretleri) halîfesi Hâce Mûsâ Hân
hazretlerinden “rahmetullahi aleyhimâ” al›p, zikr ve murâkabeye devâm
etdi. Hâce Mûsâ Hân›n emriyle bât›nî kemâlât›, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden elde edip, sülûk makâmlar›n›n nihâyetine kavuﬂdu ve tarîkat› ta’lîm için icâzet ald›. Senbehl ﬂehrinde ilm ö¤retmek ve tesavvufda rehberlik yapmakla meﬂgûl oldu. ‹lm, amel, sabr ve istikâmetle mevsûf,
güzel ahlâk ve üstün vasflar›yla tan›nm›ﬂd›r.
Buyurdu ki: Hadîs-i ﬂerîf ve tefsîr dersleriyle meﬂgûl olmakdan, çok
nûr ve safâ hâs›l oluyor. Bu yola ba¤l›l›k nisbeti kuvvetleniyor ve terakkî hâs›l oluyor.
Buyurdu ki: Bir def’as›nda ümerâdan birinin yeme¤inden birazc›k
yimiﬂdim. Bât›n hâllerim kayboldu. Ne kadar tevbe edip, yalvard›ysam da
o hâller aslâ tekrâr hâs›l olmad›. Gerçi, devâml› olan nisbet keyfiyyetleri yine vard›r, devâm etmekdedir. Ancak, eski hâlleri ve zevkleri hiç bulam›yorum.
(Nefehat) kitâb›n›n sâhibi ﬂöyle demiﬂ: Bu tâifeden biri buyurdu ki:
Susuzlukdan bir askerin suyunu içmiﬂdim. Bu yüzden bütün bât›n hâllerim zâyi’ oldu. Otuz senedir o bulan›kl›¤›n eseri devâm etmekdedir.
Mevlevî Senâullah Sebnehlî, bir gece Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördü. Hâline inâyet buyurup, yevmiyesini bir rubye olarak ta’yîn etdi. Ayn›s› vâki’ oldu. Bu rü’yây› gördükden sonra, zenginlerden birisi zarûrî ihtiyâclar›na sarf etmesi için, kendisine bir rubye yevmiye mâaﬂ ba¤lad›.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri ona bir mektûbunda ﬂöyle yazd›:
“Nerede olursan›z olun, Allahü teâlâ sizinle berâberdir. Siz oraya gidib bu
fakîrin vazîfesini yap›n›z. Çünki orada anlay›ﬂ sâhibi bir âlim ve nisbet sâhibi bir dervîﬂ yokdur. Gönlü toparlay›p, kendi iﬂinizle meﬂgûl olmal›d›r.
Gönülde da¤›n›kl›¤a yer vermemelidir. Vaktleri zâhiren ve bât›nen dînî fâideler vermeye sarf etmelidir. Allahü teâlâ size bir ni’met vermiﬂdir. Onun
ﬂükrü iﬂte budur.
Cüneyd-i Ba¤dâdî “kuddise sirruh” buyurdu ki: ﬁükr, ni’meti verenin be¤endi¤i yere sarf etmekdir. ‹nﬂâallahü teâlâ darl›k çok çabuk geniﬂli¤e döner.
ﬁi’r:
Hiç bir zorluk yokdur ki kolay olmas›n,
Yi¤it olanda, korku olmas›n.
E¤er gaybdan bir ﬂey ta’yîn edilirse, onu s›k›lmadan, çekinmeden
kabûl etmelidir. Zîrâ istemeden verileni almak tevekküle mâni’ de¤ildir.
Bilhâssa bu zemânda böyle bir ﬂeye i’timâd etmemek (böyle bir imkân›n
bulunmamas›) gönül da¤›n›kl›¤›na sebeb olur. Yaln›zca tevekkül, cem’iy– 98 –

yetsizli¤e sebeb olur. Hâlbuki sôfiyyenin sermâyesi cem’iyyetdir.
Allahü teâlâ, sünnet-i nebeviyyeye “aleyhissalâtü vetteh›yye” uyanlar› ve Müceddidiyyenin yüksek dergâh›n›n dervîﬂlerini zâyi’ etmeyecekdir. Tarîkat› ö¤retmeye ve din kitâblar›n› okumaya önem veriniz.
Vaktleri bu iﬂe sarf etmenin iki cihânda fethlere sebeb olaca¤›n› biliniz.
Hatm-i Hâcegân› ve hatm-i hazret-i Müceddidiyi “rad›yallahü anhüm” her
gün sabâh halkas›ndan sonra mutlakâ yap›n›z. Allahü teâlâdan ümidvâr
olunuz. Ondan gayr›s›ndan birﬂey beklemeyiniz. Murehta kâfirlerinin fitnesinden endîﬂe etmeyin. ‹nﬂâallahü teâlâ sevdiklerimize bir zarar gelmeyecekdir. Fakîri hâz›r biliniz.”
Hâc› Muhammed Yâr, tarîkat› ondan al›p, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin teveccühleriyle huzûr ve âgâhl›k nisbetine kavuﬂdu. Tekrâr
Mevlevî Naîmullah›n huzûrunda sohbetlere kat›ld›.
19– Seyyid Ahmed Alî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin talebelerindendir. Onun huzûrunda istifâde edip, nisbet-i kalbî cezbelerine tutuldu. Cezbelerin çoklu¤undan bîtâb düﬂüp, uykuyu ve yimeyi terk etdi. Vaktlerinin ço¤u sekr
hâlleri ile dolu idi. Mazher-i Cân-› Cânân›n güzel terbiyesi ile, kendine geldi ve fenâ-i nefs mertebesine kavuﬂdu. Tarîkat ta’lîmi icâzetine sâhibdir.
Nisbet-i mâallah keyfiyyetleriyle kendinden geçmiﬂdi.
20– Mîr Abdülbâkî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin halîfelerinin büyüklerindendir.
Senelerce sohbetinde bulunup, feyz ald›. Tarîkat makâmlar›n›n nihâyetine ulaﬂd›. Güzel ahlâk sâhibi idi. Âlem-i misâl ile tam bir irtibât› vard›.
Hazret-i Îﬂân, sevenleri bir iﬂ için mürâce’at edince, ona istihâre yapmas›n› emr ederdi. Bilgileri gerçe¤e uygun idi. Beﬂ def’a Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyâretle (görmekle) ﬂereflendi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” inâyetlerine kavuﬂmakla mümtaz oldu.
21– Halîfe Muhammed Cemîl “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin yüksek halîfelerindendir. Çocuklu¤unda, babas›yla hazret-i Îﬂân›n teveccühüne kavuﬂdu. ‹lm tahsîli ve t›b
kitâblar›yla meﬂgûl oldu. Buyurdu ki, Allahü teâlâ, ilmden çok ﬂeyler elde etdikden sonra, hazret-i Îﬂân›n teveccühü bereketiyle bu fakîre kendi yolunu taleb arzûsunu ihsân etdi. Maksûda kavuﬂmak için pekçok dervîﬂin huzûruna gitdim. Hiçbirinde gönlüm huzûr bulmad›. Nihâyet Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna vard›m. U¤runa meﬂakkatler çekdi¤im murâd›ma, ancak orada kavuﬂdum. Yüksek teveccühleriyle tarîkat
makâmlar›na ulaﬂ›p, icâzet ve hilâfetle ﬂereflendim.
Halîfe Muhammed Cemîl “rahmetullahi aleyh” tehammül, temkin ve
ahkâm-› islâmiyyeye uymakda ve tarîkatda istikâmet üzere bulunmakda
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çok metîn idi. Tarîkat-› Ahmediyyenin sülûk makâmlar›n›n sonuna kadar
kuvvetli nisbet sâhibi idi. Zâhir ve bât›n hastal›klar›n›n ilâclar›n› bilmekde mümtaz idi. Hocas› hayâtda iken vefât etdi.
22– Hazret-i ﬁâh Behîk “rahmetullahi aleyh”:
Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü teâlâ anh” torunlar›ndand›r. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin teveccühleriyle yüksek ecdâd›na mahsûs
olan nisbetden çok pay al›p, bât›n iﬂinde kemâle erdi. Hazret-i Îﬂândan
icâzet al›p, insanlar› Allah yoluna irﬂâd etdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine ve tarîka-i Ahmediyyeye ittibâda istikâmet sâhibi idi. Vefât›ndan sonra, Serhenddeki mubârek zâtlar›n kabrlerini tahrîb
eden sekhân kâfirleri, onun na’ﬂ›n› kabrden ç›karmak istediklerinde,
eliyle kâfirlerden birinin baﬂ›na vurdu. O kâfir hemen öldü. Bunu gören arkadaﬂlar› korkup, kaçd›lar. Bu ve benzeri hâdiselerden sonra, kâfirler Serhenddeki mezârlara zarar vermekden vazgeçdiler.
23– Mevlevî Abdülhak “rahmetullahi aleyh”:
ﬁâh Behîkin birâderlerindendir. Tarîkat› Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden al›p, bât›n nisbetinde fenâ-i kalb mertebesine kavuﬂdu. ‹yi hâller sâhibi idi. Zâhirî ilmleri okuturdu. Genç yaﬂda vefât etdi.
24– ﬁâh Muhammed Sâlim “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerindendir.
On y›l hazret-i Îﬂân›n sohbetinde feyz al›p, tarîkatda sülûk makâmlar›n›
temâmlad›. Tarîkat ta’lîmi icâzetine kavuﬂup, Hak âﬂ›klar›n› irﬂâd ile
meﬂgûl oldu. Çok kimse onun teveccühleriyle huzûr ve âgâhl›k mertebesine ulaﬂd›. Hazret-i Îﬂân›n âdâb ve üsûlü üzerine istikâmet edindi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri ona yazd›¤› bir mektûbda ﬂöyle buyurdu: “Biz âfiyetdeyiz. Siz ahkâm-› islâmiyyeye yap›ﬂmaya ve tarîkatla
meﬂgûl olmaya dikkat ediniz. Çünki, nefsin kemâli kendini yok görmekdedir. Varl›k ise, Allahü teâlâya mahsûsdur. Tesavvuf ehlinin ve âlimlerin sohbetine sar›l›n›z. Zemân›n s›k›nt›lar›na sabr ediniz. Çünki dünyâ
mü’minin zindân›d›r. Râhatl›k va’di âh›retdedir. Allahü teâlân›n ni’metlerine ﬂükrü vâcib biliniz. Bir kimse tarîkat için size mürâce’at ederse,
ona hizmet etmeli, ondan herhangi bir hizmet istememelidir. Kendi sevgi ve muhabbetinden dolay› yaparsa bu müstesnâd›r. O hâlde, daralmaya lüzûm yokdur. Nerede olursan›z olun, dâimâ Allahü teâlâ ile olunuz.
‹stikâmet üzere olunuz. Bu yolun büyüklerini seviniz. Vesselâm.”
25– ﬁâh Rahmetullah “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen halîfelerindendir.
Muhabbetinin ve ihlâs›n›n kemâli ile mümtaz idi. Sinhidden bu yola girmek için ç›k›p, nerede bir tesavvuf ehli gördüyse huzûruna gitdi. Hadîs
âlimlerinin büyüklerinden, ﬁâh Veliyyullah hazretlerinin sohbetine kavuﬂ– 100 –

du. Nihâyet, hazret-i Îﬂân›n yüksek dergâh›na ulaﬂ›p, dört sene mubârek sohbetinden feyz ald›. Sülûk iﬂini, tarîkat makâmlar›n›n sonuna yaklaﬂd›rd›¤› s›rada, icâzet ald›. Zâhirde eziyyet, hakîkatde rûhun râhatl›¤›
olan nefse karﬂ›, sert mu’âmelelerden hoﬂlan›rd›. Sabr ve kadere r›zâ onun
âdeti idi. Allahü teâlây› zikr, mâsivây› terk etme hâli üzere olup, fakr ve
kanâ’atde istikâmet üzere idi. Zemân›n kumandânlar› ona mâaﬂ vermek
istiyorlard›. Fekat o kabûl etmiyordu. Onun evini, geceleri Allahü teâlây› zikr ayd›nlat›r. Gündüzleri de Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
tâbi’ olmak kuvvet kayna¤› olurdu. Senelerce mütevâzi’ ve sâde bir
ﬂeklde yaﬂad›. Sohbetinde pekçok Hak âﬂ›¤› toplanm›ﬂd›. Murâkabe
halkalar›nda tam bir cem’iyyet ve âgahl›k hâs›l olurdu. ‹ki kiﬂiye tarîkat
icâzeti verdi. ﬁâh Hüday-› Bahﬂ onun talebelerinden olup, iyi hâlli bir zâtd›r. Mirzâ Muzafferin “rahmetullahi aleyh” huzûrunda da bulunmuﬂdur.
Sonra, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna kavuﬂdu. Bundan
sonra kurdu¤u zikr ve murâkabe halkalar›nda cem’iyyet hâs›l oldu. Bir
müddet sonra vefât etdi. Muhammed Ekber tarîkat› ondan ald›. Sonra Mirzâ Muzaffer hazretlerinin sohbetinden feyz al›p, tarîkatda ilerledi. Mütâkiben Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin de teveccühlerine kavuﬂdu. Bu
fakîr (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) ile çok berâberli¤i oldu. Kendini kaybetdiren hâllere kavuﬂup, bât›n nisbeti meﬂgûliyyeti azald›. Allahü teâlâ
onu ve beni râz› oldu¤u iﬂlerde muvâffak eylesin.
26– Muhammed ﬁâh “rahmetullahi aleyh”:
Tarîkat› hazret-i ﬁeyh Seyyid Nûrun halîfesi Sôfî Abdürrahmândan al›p, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna geldi. Onun terbiyesi bereketiyle, tarîkat makâmlar›n›n sonuna kadar yaklaﬂ›p, Hak
âﬂ›klar›n› irﬂâd için icâzete kavuﬂdu. Kendi evinde, cem’iyyet hâliyle zikr
ve murâkabe halkas› yapard›.
27– Mîr Mubîn Hân “rahmetullahi aleyh”:
Seyyidlerin büyüklerinden ve Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin
önde gelen talebelerinden ve en çok sevdiklerindendir. Zâhir ve bât›n kemâlat›yla süslenmiﬂdi. Tarîkat› hazret-i Îﬂândan al›p, tarîkat makâmlar›n›n sonuna kadar ulaﬂd›. Tarîkat ta’lîmi icâzeti alarak, Hak âﬂ›klar›n› irﬂâd ile meﬂgûl oldu. Pekçok kimse onun sohbeti bereketiyle huzûr ve
cem’iyyete kavuﬂdu. Hazret-i Îﬂân›n huzûrunda, derin bir muhabbet ve
ona tâbi’ olmakda yüksek bir gayret ve azîm elde etdi. Bu sebeble Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun hakk›nda ﬂöyle buyurdu: “Mîr Mubîn,
Allahü teâlân›n evliyâs›ndand›r. Cân-› Cânân-› sagîrdir.” Onun güzel hâline dâir bundan dahâ güzel bir ifâde bulunamaz.
Pîr Muhammed, Mîr Mubîn Hân›n talebelerindendir. Hazret-i Îﬂân›n
inâyetleriyle, bât›n nisbeti fenâ-i latîfe-i nefse kadar ulaﬂd›. Hâdiseler ile
alâkal› sahîh keﬂf sâhibi oldu. Gelece¤e âid haberleri iddiâ ve cesâretle
söylerdi. Söyledi¤i gibi ç›kard›. Melekleri ve rûhlar› aç›kca görürdü ve gör– 101 –

dü¤ünü de söylerdi. ﬁöyle anlatm›ﬂd›r: Bir gün k›ﬂ mevsiminde, sabâh vakti, denizde gusl ediyordum. Kurtlar gelip, denizin kenâr›nda durdular. Yüzme bilmiyordum ki, onlardan denize do¤ru kaçay›m. Hocam Mîr Mubîn
Hâna teveccüh etdim. O esnâda elinde sopa ile geldi¤ini ve kurtlar› kovalad›¤›n› gördüm.
28– Mîr Muhammed Mu’în Hân “rahmetullahi aleyh”:
Mîr Mubîn Hân›n birâderidir. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine muhabbet ve ba¤l›l›kda di¤erlerin ço¤undan önde idi. Tarîkat› hazret-i Îﬂândan al›p, icâzete kavuﬂdu. Edebli ve güzel ahlâk sâhibi idi. Nitekim,
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri kendisine yazd›¤› bir mektûbda ﬂöyle buyurmakdad›r: “Sizden zuhûr eden insanl›k edeblerinin baﬂkalar›nda da oldu¤unu söylemek haks›zl›k olur. Apaç›k ortadad›r ki, Allahü teâlâ sizi bundan dahâ üstün k›lm›ﬂd›r. Bugün ﬂevvâl ay›n›n onuncu günüdür. Binlerce menâk›b sâhibi ve bu dünyâdan intikâl ederken bir düâc› yâdigâr b›rak›p giden, yüksek baban›z›n tâziyesi için geliyorum. Tâziye yazmam› istiyorsun, bunda tekellüf vard›r. Çünki, o ve biz ayn› yaﬂda oldu¤umuzdan,
yolculu¤umuz, birkaç ad›m önce ve sonra olsa da berâberdir. O ﬂimdi vefât etmiﬂ olsa da, birkaç nefes farkla biz de ayn› kâfilede berâberiz.
Beyt:
Bugün akrânlar›n gitmesinden haber olmasa da,
Yâr›n meclisimizde bizden hiçbir eser kalmayacak.
Za’fiyetimiz o dereceye vard› ki, hayâtdan bir nasîbimiz kalmasa da,
zikr halkas›na ancak yatarak kat›labiliyoruz. Bununla berâber, sôfînin yaﬂamas›, hem kendisi için, hem de baﬂkalar› için ganîmetdir. Allahü teâlâ
sizin makâm›n›z› s›çrama yoluyla vilâyet-i kübrâya ulaﬂd›rd›. O tâze afîfe hoﬂ istî’dâtl›d›r. Ba¤l›l›k ve ihlâs husûsunda insanlara rehberdir. Mîr
Mekhû nübüvvet kemâlât› seviyesine ulaﬂm›ﬂd›r. Mîr Mubîn Hân gerçekden ﬂeyhdir. Bu günlerde sabâh ve akﬂam zikr halkas› güzel oluyor.
Hoﬂ istî’dâtl› kimseler bir araya geliyor. Allahü teâlâ izn verir de, ›st›lâhî
seyr ve sülûka temâmen ulaﬂ›rs›n›z. Sizin yeriniz boﬂdur. Bu âh›r ömrde
feyzler ve bereketler o kadar geliyor ki, yazmak mümkin de¤ildir. ‹hsânlar›ndan dolay› Allahü teâlâya hamd olsun. Vessalâtü vesselâmü alâ Resûlihî ve âlihî.
29– Mir Alî Asgâr Örf Mîr Mekhû “rahmetullahi aleyh”:
Mîr Muhammed Mubîn Hân›n akrabâs›ndand›r. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin talebelerinin en önde gelenlerindendir. Zâhir güzelli¤i,
bât›n tadl›l›¤› ve yüksek edebler sâhibi idi. Tarîkat› hazret-i Îﬂândan al›p,
bât›n sülûkunda nihâyete yaklaﬂd›. Tarîkat makâmlar›ndaki hâllere eriﬂdi. Hocas›na o kadar ba¤l› idi ki, devâml› râb›ta hâlinde idi. Bu sebeble
hocas›na gelen yüksek vâridât›n kendisine de aksetmesiyle hoﬂ vaktler
geçirirdi. Nitekim büyükler ﬂöyle buyurdu: “Ma’nevî hâllere kavuﬂmakda
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hocaya muhabbet ve râb›ta asld›r.” Bu, zikr ve murâkabeden dahâ çabuk kavuﬂdurucudur.
Mîr Alî Asgâr ilâhî feyzlere kavuﬂmuﬂ ve âgâhl›k nûrlar›na mazhar
olmuﬂdu. ‹nsanlar› irﬂâd için icâzetli olup, onlara zikr ve murâkabe telkîn
ederdi. Mürﬂidâbâd ﬂehrinde etrâf›na pekçok talebe toplan›p, ehl-i kalb
olan bir cemâ’at meydâna gelmiﬂdi. Halâl kazanç sa¤lamak için ticâret
yapard›. Bu iﬂlerle meﬂgûliyyet, onu vaktlerini ibâdetle ma’mûr etmekden
al›koymuyordu. Nûr sûresi 37.ci âyetinde meâlen, (Öyle kimseler vard›r ki, ne bir ticâret, ne de bir al›ﬂ-veriﬂ onlar› Allah› anmakdan al›koymaz) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme onun vasf› idi. Bir müddet sonra vefât etdi.
30– Muhammed Hasen Arab “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerindendir.
Kuvvetli mücâhede sâhibi idi. Devâml› oruc tutard›. Hergün k›rk bin
def’a dil ile kelime-i tevhîd söylemeyi, onbin def’a kalben nefesini tutarak nefy ve isbât zikri yapmay›, bin kerre de ‹hlâs sûresini, salevât-› ﬂerîfe ve istigfâr okumay› vazîfe edinmiﬂdi. Cum’a sûresi 10.cu âyetinde meâlen, (Allah› (her hâlinizde) çok zikr edin ki, (dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuﬂup, azâbdan) kurtulabilesiniz) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme
onun vasf› idi. Geceleri ibâdetle, gündüzleri Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûrunda hizmetle geçirirdi. Tutdu¤u oruclar›n, gece ibâdetlerinin ve çok zikr etmesinin bereketi ile sahîh keﬂf ve selîm bir vicdân sâhibi olmuﬂdu. Tarîka-i Ahmediyyenin sülûkunu üç senede temâmlay›p, hilâfete kavuﬂdu. Memleketine dönüp, Hak âﬂ›klar›n›n etrâf›nda topland›¤› kimse oldu. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun hakk›nda ﬂöyle
buyurmakdad›r: “Bütün ömrümde fakîrin yan›na, Allahü teâlân›n r›zâs›n› taleb eden ve bu yolda gerçekden gayret gösteren bir kiﬂi gelmiﬂdir.
O da Muhammed Hasen Arabd›r.” Bu söz onu anlamaya yeter.
31– Muhammed Kâim Keﬂmîrî “rahmetullahi aleyh”:
Hâce Mûsâ Hân›n talebelerindendir. Maksada kavuﬂmak için çok
yolculuk s›k›nt›lar› çekmiﬂ, pek çok tesavvuf erbâb›n›n sohbetinde bulunmuﬂdur. Devâml› oruc ve gece ibâdetiyle meﬂgûl oldu. Allah yolunda nefsiyle çok mücâdele etdi. Hâce Mûsâ Hân›n emriyle Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerinin huzûruna geldi. Hazret-i Îﬂân›n güzel terbiye etmesiyle üç senede tarîkat makâmlar›n› geçdi. Tarîkat ta’lîmi icâzeti ald›. ‹lk hocas› Hâce Mûsâ hazretlerini görmek için Buhârâya gitdi. Onu ölüm döﬂe¤inde buldu. Onun vefât›ndan sonra, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin teveccühüne kavuﬂdu. Bu teveccüh bereketiyle, o beldede kabûl gördü. Pekçok
kimse tarîkata girmek için kendisine mürâce’at etdi. Fekat, orada gönlü
râhat etmedi. Bir kerresinde ﬂöyle bir rü’yâ gördü. Medîne-i münevverede bir ba¤çede idi. O ba¤çeye Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden gelen bir nehr vard›. O nehrin suyu a¤açlara ve güllere tâzelik veriyordu. Bu
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sebeble ona Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ravda-i mutahharas›n› ziyâret arzûsu gâlib geldi ve hacca gitdi.
ﬁöyle derdi, iki o¤lum var, birinin Kâ’beye mücâvir olmas›n›, birinin
de Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidine mücâvir olmas›n› adad›m.
32– Hâf›z Muhammed “rahmetullahi aleyh”:
Hâce Mûsâ Hân›n dostlar›ndand›r. Onun emriyle Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden istifâde etdi. Bir def’as›nda, kendisinde kurtulmas› çok
zor bir kabz hâli meydâna geldi. O hâlden bir türlü kurtulam›yordu. Fenây-› nefs latîfesi yak›n›na kadar yükselmiﬂdi. Hâce Nakﬂibendi “rad›yallahü anh” gördü. Kendisine: Evlâd›m! Neyin eksik ki, o kadar daral›yorsun. ‹ﬂin asl›, kalbi düﬂüncelerden tasfiye ve nefsi kötü ﬂeylerden tezkiyedir. Bu ni’met ise sana nasîb olmuﬂdur.
Hâf›z Muhammed, uzun bir müddet sonra, bir hizmetde bulundu.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun hâline bak›p, merhamet etdi ve bugün sizin kabz›n›z›n kalkma zemân›d›r, buyurdu. Onun bât›n›na teveccüh
etdi. Senelerce çözülmeyen dü¤üm, hazret-i Îﬂân›n gönüllerdeki ma’rifeti artd›ran teveccühleriyle çözüldü. Onun gönlündeki önceki daralmalar› gidermek için feyz geldi.
ﬁi’r:
Hizmet seni, yüksekli¤in en üst tabakas›na çeker.
Hazret-i Hâce Ubeydullah-i Ahrâr “kuddise sirrehul’azîz” ﬂöyle anlatm›ﬂd›r. “Biz neye kavuﬂduysak, hizmet ile kavuﬂduk. Vakf hamâmlar›nda, yirmiden fazla dervîﬂe hizmet edip, keseledik. Dervîﬂlerin memnûniyyeti sebebiyle bizim gönlümüz de ma’rifet suyu ile y›kand›. Mâsivâ kirlerinden temizlendi.”
Hâf›z Muhammed, hazret-i Müceddidi inkâr eden o zemân›n âlimlerinden olan bir kimseden hadîs-i ﬂerîf ö¤reniyordu. Hazret-i Müceddidin mubârek rûhu “rad›yallahü anh”, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerini,
ona teveccüh etmekden men’ buyurdu. O teveccüh halkas›na geliyordu.
Fekat, hazret-i Îﬂân ona teveccüh etmiyordu. Ona ﬂöyle buyurdu: Sohbet hakk› ve sizin eski hizmetleriniz bizce ma’lûm. Ancak pîrân-› kibâr›n
r›zâs› olmad›¤› için, size teveccüh etmiyorum. O günlerde akl›n› kaybetdi. Zincire vurdular. Delili¤i sebebiyle coﬂkulu ﬂeyler söylüyordu.
ﬁi’r:
Nakﬂibendiyye ﬂaﬂ›lacak kâfile reîsleridirler,
Kâfileyi gizlice hareme götürürler.
Hâf›z Muhammed, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin bir teveccühüyle delilikden kurtuldu. Allahü teâlâ onu afv etsin.
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33– Mevlevî Kutbüddîn “rahmetullahi aleyh”:
Zâhirî ilmleri tahsîl etdi. Bu yolun büyüklerinin sohbetine kavuﬂdu.
Bu yolun büyüklerinden bir zât›n huzûrunda, zikr dersi ald›. Hazret-i Hâce Mûsâ Hân›n sohbetine kavuﬂdu. Yedi sene Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetlerine devâm etdi. Bât›nî sülûkda fenây-› kalb, fenây-› nefs
ve bu iki makâm›n hâllerine ve vâridât›na kavuﬂdu. Muhammed Zübeyr
hazretlerinin halîfeleri, Hâce Ziyâullah, ﬁâh Abdül’adl, hazret-i ﬁeyh Muhammed Âbid “rahmetullahi aleyh” ve ﬁâh Abdül’hâf›z›n sohbetlerinde
bulunup, nisbetini kuvvetlendirdi. Hazret-i Îﬂân›n sohbetlerine de devâm
edip, y›llarca feyz ald›. Yüksek makâmlara kavuﬂdu. Müceddidiyye yolu sülûkunun sonuna yaklaﬂd›. Kendini yok bilme hâli ona galebe çald›.
Güzel ahlâk sâhibi ve yumuﬂak huylu bir kimse idi. Ömrünün sonunda bât›n nisbeti yoklu¤u gâlib geldi ve kendini kaybedip, vefât etdi.
34– Mevlevî Gulâm Yahyâ “rahmetullahi aleyh”:
Zemân›n›n derin âlimlerinden, hoﬂ sohbetli ve fazîlet ehlinin önde
gelenlerindendir. Yüksek ahlâk sâhibi idi. Kur’ân-› kerîmi ezberleyip, zâhirî ilmlerle meﬂgûl oldu. Aklî ilmlerle alâkal› kitâblara fâideli hâﬂiyeler yazd›. Olgun tabi’atl› ve gâyet zekî idi. Kâdirîyye tarîkat›n› o yolun büyüklerinden bir zâtdan ald›. Y›llarca zikr ve bât›nî vazîfelere devâm etdi. Sabr
ve kanâ’at hâli üzere idi. Zenginlerden uzak dururdu. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin kemâlât›n›n ﬂöhreti onun gönlünü cezb etdi. Bu sebeble memleketi Purpdan gelip, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerini ziyâretle ﬂereflendi. Ondan Nakﬂibendiyye tarîkat›n› al›p, bu yolun sülûk makâmlar›n› elde etmek için gayret etdi. Alt› ay boyunca hiçbir keyfiyyet ona ulaﬂmad›. Fekat bât›nî vazîfeleri yapmakda herkesden önde oldu. Çünki,
Allahü teâlân›n ni’metlerinin ilki Onu zikr etmekdir. Hâller ve keyfiyyetler,
Allahü teâlây› zikr ile meﬂgûliyyete devâm etmenin meyvelerindendir. E¤er
dünyâda Sofiyyenin ahvâlinden bir ﬂey ele geçse, amellerin karﬂ›l›¤›n›n
yeri olan âh›retde, amel ve ihlâs›n keyfiyyetleri zuhûr eder.
ﬁi’r:
Sen dilenciler gibi ücret için kulluk yapma,
Ki, hâce kendini köle terbiyecisi bilir.
Birisi ﬂöyle demiﬂdir: “A¤lamakdan lezzet almak, a¤laman›n bedeli, karﬂ›l›¤›d›r.”
Baﬂka biri de: “Nemâzda lezzet ﬂirkdir” buyurmuﬂdur. Hikmet-i
ilâhî, birini zikrlerin keyfiyyetleriyle lezzetlendiriyor. Di¤erini esrâr ilmiyle ﬂereflendiriyor. Birini de zikr ve tâ’atla mümtaz k›l›yor. Her üçü de dergâh-› ilâhînin makbûllerindendir. Bu sebeble ﬂöyle buyurulmuﬂdur: “Bizden ba’z›s› âlim, ba’z›m›z câhil.” Nitekim esrâr ilmi, hakâik ilmi ve tecelliyât-› ilâhiyyenin tafsîlât›n› müﬂâhede etmek nâdirâtdand›r. Bât›nî hâlleri bilmemek de son derece azd›r. ‹ﬂin asl›, muhabbet ve Allahü teâlân›n
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râz› oldu¤u ﬂeyleri yapmaya muvaffak olmakd›r. Allah›m! Bizi sevdi¤in ve
râz› oldu¤un ﬂeylerde muvaffak eyle.
Mevlevî Gulâm Yahyâya, inâyet-i ilâhî ile tarîkat hâlleri ve keyfiyyetler gelmeye baﬂlad›. Nakﬂibendiyye nisbeti cezbelerine kavuﬂdu. Beﬂ sene Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbet-i ﬂerîfinin feyzlerinden
istifâde edip, seyr-i sülûkda tecelliy-i zâtîyi dâimîye ulaﬂd›. Tarîkat ta’lîmi için icâzet al›p, sâlimen ve çok ﬂeyleri elde etmiﬂ olarak memleketine döndü. Orada büyük bir kabûl ve hurmet gördü. Talebeler istifâde için
huzûruna geldiler. Zâhirî ilmlerin dersini vermeyi b›rak›p, bât›n hâlleriyle meﬂgûl oldu. Bir köﬂede Allahü teâlâya teveccüh ederek, günlerini geçirdi. Hâllerin gelmesinden ve bât›nî nisbet galebesinden dolay› baﬂka ﬂeylerle meﬂgûl olmaya f›rsat bulamad›. Fekat ömrü vefâ etmedi. Kâdirî yolundan ﬂeyhi olan zât hasta olmuﬂdu. Onun hastal›¤›n›n geçmesi için teveccüh etdi. Hastal›k kendisine geçdi ve o hastal›kdan vefât etdi. Bu sebeble Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri üzüldü. Nitekim bir azîze ﬂunlar›
yazd›. “Mevlevî Gulâm Yahyân›n vefât yaras›n›n merhemi yok. Bu hâdise gönlümüzü da¤lad›. Ancak “‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn” gönlümüzü râhatlatd›. Sabrdan baﬂka çâre yok. Çünki yâr›n biz de gidece¤iz.
Mevlevî Gulâm Yahyâ, vahdet-i vücûd ve vahdet-i ﬂühûd mes’elesine dâir bir risâle yaz›p, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin nazâr›na sundu. Hazret-i Îﬂân be¤enip, o kitâb›n yapra¤›na ﬂunlar› yazd›: “Allahü teâlâya hamd, Resûlüne salât ederiz. Aklî ve naklî ilmlerin mütehass›s›
olan ülemân›n reîsi Seyyid Gulâm Yahyây› Allahü teâlâ istedi¤i yüksekliklere ulaﬂd›rd›. Çünki bu fakîre tarîkat kardeﬂi oldu¤u için, fakîrin iﬂâretiyle vahdet-i vücûd ve vahdet-i ﬂühûd mes’elesinin tasvîrine dâir muhtasar bir kitâb yaz›p, gözden geçirtdi. Gerçekden son derece icâzl› olmas›na ra¤men kâfî ve maksad› ifâde etmekdedir. Allahü teâlâ onu en hayrl› karﬂ›l›kla mükâfâtland›rs›n. Mutâbakât sa¤lama mes’elesine gelince, bu
zarûrî de¤ildi. Çünki, iki keﬂf aras›nda mutâbakât sa¤lamak tekellüfden
hâli de¤ilse de onda maslahat, fâide vard›r. Bu fâide, iki büyük cemâ’at›n ya’nî vahdet-i vücûd ehli ve vahdet-i ﬂühûd ehli aras›n› bulmakd›r. Allahü teâlâ insâfl› olan ve haddi aﬂmayan kula rahmet eylesin. Hidâyete tâbi’ olanlara selâm olsun!”
Bu sat›rlar›n müellîfi (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) derim ki: Bu iki
mes’elenin aras›nda mutâbakât› sa¤lamak hâl erbâb›na göre muhâldir.
Bu iki mes’eleden biri, bir makâm›n tabi’at›ndan hâs›l olmakda, di¤eri ise,
baﬂka bir makâmdan meydâna gelmekdedir. Her iki meﬂrebin hakîkat oldu¤u âﬂikârd›r. Müceddidiyye yolunda ilm ve vicdanla seyr eden kimseye bu ma’nâ aç›kd›r.
35– Mevlevî Gulâm Muhyiddîn “rahmetullahi aleyh”:
Seyyidlerdendir. Nesebi sahîh olup, hazret-i Gavs-üs-sakaleyne “rad›yallahü teâlâ anh” ulaﬂ›r. Aklî ve naklî ilmlerde âlim idi. Kur’ân-› kerîmi
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ezberlemiﬂdi. Hadîs ilminde mâhir idi. Zâhid, âbid, mâsivâdan alâkas›n›
kesmiﬂ, tevekkül makâm›na ulaﬂm›ﬂd›. Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak
arzûsunun çoklu¤u sebebiyle, tan›d›kdan ve yabanc›dan alâkas›n› kesip,
zemân›n meﬂây›h› ile birlikde oldu. Büyüklerin inâyet nazarlar›ndan nasîbini al›p, zikrle ve ehlullah›n yollar›yla meﬂgûl oldu. Kalbî zevklere kavuﬂdu. Fekat, bu yola olan susuzlu¤unun çoklu¤undan tesellî bulmad›.
(Elde etdikleriyle râhatlamad›.) O, Mevlevî Gulâm Yahyâ ve Mevlevî Abdülhak, bir gün Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna var›p, tarîkata girmek istediklerini arz etdiler. Hazret-i Îﬂân onlardan iki büyü¤ü kabûl edip, Mevlevî Gulâm Yahyâya, sizde yaln›z kalma hâli görülüyor. Siz
biraz dahâ tesavvuf ehli aray›n buyurdu. ‹ki sene Dehlîde ve nerede bir
tesavvuf ehli zât duyduysa huzûruna gitdi. Hiçbirinde gönlü tesellî bulmad›. Nihâyet Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna geldi. Alt› sene sohbet-i ﬂerîflerine devâm edip, tecelliyât-› s›fat ve ﬂu’ûnât› geçdi. Tecelliyât-› zâtiyye-i dâimîye kadar ulaﬂd›. Tarîkat ta’lîmi için icâzet ald›. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri ona icâzet h›rkas›n› verirken, size rü’yâda
gaybdan müjde gelecek buyurdu.
Mevlevî Gulâm Muhyiddîn fakîre (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri) dahâ sonra ﬂöyle anlatd›. Büyüklerden birini rü’yâda gördüm. Vedduhâ
sûresini sonuna kadar, benim üzerime okudu. Bu hâl hidâyet, terakkîler
ve r›zâ makâm›n›n hâs›l oldu¤una müjdedir.
Mevlevî Gulâm Yahyâ ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerinin huzûruna geldi¤im günlerde, Gavs-ul A’zam›n onun yerinde oturdu¤unu gördüm. Yine bir def’as›nda, hazret-i Gavs-üs-sakaleynin teﬂrîf etdi¤ini gördüm. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri odadan niyâz
hediyyesini götürüp, huzûra sundu. Bu hâdiseyi görünce, bende Kâdirî
feyzinin de, bu yolda mevcûd oldu¤u kanâ’ati hâs›l oldu. Çünki, Gavs-ül
A’zam›n “rad›yallahü anh” teveccühünün feyzi, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sûretine girip, bana iki def’a göründü.
Güvenilir kimselerden ﬂöyle iﬂitdim. Mevlevî Gulâm Muhyiddînin hocas› Mevlevî Bâbullah, hazret-i Gavs-us-sakaleynin nûrlu mezâr›n› ziyâret etmek istemiﬂdi. Hazret-i Gavs-üs-sakaleyn ona rü’yâs›nda ﬂöyle
buyurdu: Torunlar›mdan Gulâm Muhyiddîn sizin yan›n›zda talebedir.
Onu görmek beni görmekdir. Kabrimi ziyâret için yolculuk s›k›nt›s›na lüzûm yokdur.
Mevlevî Naîmullah ﬂöyle yazm›ﬂd›r: Bir def’as›nda, teberrüken
Mevlevî Gulâm Muhyiddînin gömle¤ini giymiﬂdim. Öyle feyzlere ve bereketlere kavuﬂdum ki, dahâ önce böyle hâllere hiç kavuﬂmam›ﬂd›m.
Mevlevî Gulâm Muhyiddînin huzûruna Evrenkâbâdda feyz isteyen çok
talebe toplanm›ﬂd›. Sohbetlerinden herkes istifâde etdi. Bir müddet orada kal›p, hacca gitdi. Harameyn-i ﬁerîfeyni ziyâret etdi. Ba’zan Kâ’be-i muazzamada, ba’zan Medînede mescîd-i Nebîde hoﬂ vaktler geçirdi.
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36– Mevlevî Naîmullah Behrâiçî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin halîfelerinin önde gelenlerindendir. Aklî ve naklî ilmlerde mütehass›s idi. ‹lm tahsîli s›ras›nda tesavvufla
meﬂgûl olmak istedi. Rü’yâs›nda bu ni’metin ele geçmesinin kâmil ve mükemmil, yetiﬂmiﬂ ve yetiﬂdirebilen bir ﬂeyhin sohbetine ba¤l› oldu¤u,
fekat henüz vaktin gelmedi¤i müjdelendi. ‹lm tahsîlinden sonra, bahsi dahâ önce geçen Muhammed Cemîlin halîfesinden Nakﬂibendiyye yolunu
ald›. Sonra Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna geldi. Onun sohbetine devâm edip, dört senede bu yolun yüksek makâmlar›na kavuﬂdu.
Tecelliyât-› dâimîye eriﬂdi. ‹câzet ve hilâfet alarak, memleketine döndü.
Talebelerin mürâce’at etdi¤i kimse oldu. Sohbetinde gönül da¤›n›klar›ndan kurtulma ve huzûr hâli hâs›l olurdu. Nakﬂibendiyye âdâb›na ve sünnet-i seniyyeye uymakda kemâl mertebesinde idi. Yüksek ahlâk sâhibi idi.
Sabr ve kanâ’at hâli üzere, vaktlerini Allahü teâlây› zikr ile ma’mûr ederdi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri ona inâyet ve teveccühde bulundu.
Nitekim kendisi ﬂöyle yazm›ﬂd›r: Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri fakîr hakk›nda buyurdular ki: Sizin dört y›l sohbetiniz, baﬂkalar›n›n oniki y›l sohbetine eﬂitdir. Sizin nisbetinizin nûrundan, sohbetinizin feyzinden âlem
ayd›nlanacakd›r. Size Allahü sübhânehü ve teâlâ iki cihân fethlerini kolayca ihsân edecekdir. Allahü teâlâ ona bu yükseklikleri sebebiyle selâmet versin. Kerâmetullah›n ve Esedullah›n onun talebelerinden oldu¤unu iﬂitdim. Bu zâtlar iyi hâller sâhibi seçkin kimselerdi.
37– Mevlevî Kelîmullah Bengâlî “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin önde gelen halîfelerindendir. Tarîkat› ondan al›p, senelerce bât›nî feyzler elde etdi. Kemâlât nisbetine kavuﬂdu. ‹câzet al›p, memleketine döndü. ﬁöyle anlat›rd›: Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü teâlâ anh” Mektûbât-› ﬂerîfesini okumam sebebiyle bende, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine karﬂ› muhabbet ve kuvvetli bir ba¤l›l›k hâs›l oldu. K›ymetli sözlerinin nûrlar›yla, hocam›n derin
mevzû’lara âid îzâhlar›ndan dolay› gönlümde devâml› bir huzûr ve âgâhl›k hâli meydâna geldi. Bir def’as›nda, Mürﬂidâbâd›n kâdîs›n›n evine ziyâfete gitmiﬂdim. Onun yeme¤ini yir yimez, kalbimden huzûr ve safâ hâli kayboldu. Gönlümde bulan›kl›klar meydâna geldi. Öyle ki, hiçbir amelimle bundan kurtulam›yordum. Belki bir büyü¤ün teveccühü bereketiyle, önceki huzûr ve safâ hâli tekrâr geri döner diye, içimde Allah adamlar›n›n sohbetine gitmek için, ﬂiddetli bir arzû hâs›l oldu. Büyük zâtlar›n
huzûruna gitdim. Hiç birinin huzûrunda gönlümde cem’iyyet ve âgâhl›k
hâs›l olmad›. Nihâyet Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna gitdim. Nûr saçan yüzünü dahâ görür görmez, gönlümde bir itmi’nân, huzûr ve râhatl›k hâs›l oldu. Kendisinden Nakﬂibendiyye tarîkat›n› ald›m. Fakîrin hâline teveccüh buyurdu. Onbeﬂ gün boyunca bât›n›mda, o teveccühün te’sîrini buldum. Bana buyurdular ki, sizin latîfeleriniz güzel ilerlemekdedir. Susdum, bir ﬂey söylemedim. Bir gün yolda gidiyordum. Gön– 108 –

lümde ans›z›n hareketlenme meydâna geldi. Allah ism-i ﬂerîfinin zikrini duyup, kendimden geçdim.
Bu sat›rlar› yazan fakîr Abdüllah-i Dehlevî derim ki: Mevlevî Kelîmullah›n zikr sebebiyle kendinden geçmiﬂ hâlini bizzat gördüm. Zikrden
dolay› olan hareket yolun baﬂ›nda bulunana hoﬂ geliyor. Fekat iﬂin asl›,
Allahü teâlâya devâml› teveccüh ve zihnin mâsivâdan uzak olmas›d›r.
Mevlevî Kelîmullah buyurdu ki: Zor bir iﬂden dolay› âciz kalm›ﬂd›m.
Bunu hâlledecek hiçbir çâre bulam›yordum. Bu hâcetimin hâs›l olmas› için,
hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anh” hatmini okumaya baﬂlad›m. Bunun üzerine ﬂöyle bir rü’yâ gördüm. ﬁiddetli f›rt›na ile coﬂup taﬂan bir denizde kâ¤›ddan bir gemi ile dalgalara karﬂ› yol almak istiyordum. Son derece ›zd›râbl› bir hâlde idim. Böyle bir durumda sâhile ulaﬂmak mümkün
de¤ildi. Gaybdan bir ﬂahs bana, korkma, senin gemin hazret-i Müceddidin yard›m›yla varaca¤›n yere ulaﬂ›r dedi. Bir de bakd›m ki, f›rt›na sâkinleﬂmiﬂ, gemi tam bir korunma ile gidece¤i yere ulaﬂm›ﬂd›. Bu rü’yâdan
iki üç gün sonra müﬂkilim hâlloldu. Fakîr, bir hâcetim oldu¤u zemân,
imâm-› Rabbânî hazretlerini vesîle ediyorum. ‹ﬂlerim gaybdan kolayl›kla hâlloluyor. “Rahmetullahi aleyh.”
38– Mîr Rûhul-emîn “rahmetullahi aleyh”:
Sûnîpat kasabas› seyyidlerinin büyüklerindendir. Bir büyük zâtdan Kâdirî tarîkat›n› al›p, bât›nî vazîfelerle meﬂgûl olmaya devâm etdi. ﬁettâriyye yolu zikrlerinden ba’z›s›n›, bu yolun büyüklerinden bir zâtdan
alarak, ﬂaﬂ›lacak vâridâta kavuﬂdu.
Buyururdu ki, ism-i zât›n, (Allah ism-i ﬂerîfinin) zikri, beni o kadar kaplad› ki, her yerde Allah mubârek ismini görüyordum. Bir def’as›nda ﬂöyle gördüm: K›ble taraf›ndaki duvar yar›ld›. Kâ’be-i ﬂerîf aç›kca göründü.
Evliyân›n rûhlar›n› baﬂ gözüm ile görüyordum. Kalb harâreti ve ﬂevkine
kavuﬂdum. Fekat, gönlümde bir türlü itminân (huzûr ve sükûnet) hâs›l olmuyordu. Nihâyet, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna gitdim.
Ondan sonra cem’›yyet, kalbimde toparlanma, tumânînet, huzûr, sükûn
hâli hâs›l oldu. Arzûlad›¤›m ﬂey elime geçdi.
Mîr Rûhul-emîn, senelerce Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden istifâde etdi. Tarîkat icâzeti makâm›na kavuﬂup, bu yolda ilerledi. Nisbeti
kemâl mertebesine kadar ulaﬂd›. Kuvvetli istikâmet sâhibi idi.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri buyurdu ki: Mîr Rûhul-emîn, “Muhammedî meﬂrebdir.” Kuvvetli nisbet sâhibi idi. Ömrünün sonlar›na do¤ru Kur’ân-› kerîmi ezberlemeye baﬂlad›. H›fz›n› temâmlamadan vefât etdi. Süyûtînin “rahmetullahi aleyh” (ﬁerhussudûr) kitâb›nda bildirdi¤i bir
hadîs-i ﬂerîfde: (H›fz›n› temâmlamadan vefât eden kimseye melekler
bir elma verir. Onun kokusunu duyar duymaz Kur’ân-› kerîm temâmen ezberine girer) buyuruldu.
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Mîr Rûhul-emînin o¤lu Mîr Gulâm Hüseyn, tarîkat› Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden ald›. Rü’yâs›nda büyüklerden birini görüp, babam Mîr
Rûhul-emînin hâli nas›ld›r diye sordu. O da bizim civâr›m›zda Kur’ân-› kerîm okuyor diye cevâb verdi. Süyûtî ‘rahmetullahi aleyh” (ﬁerhussudûr)
kitâb›nda, kabrdeki ölülerin Kur’ân-› kerîm okudu¤una dâir çok haberler
nakl etmiﬂdir. Hadîs-i ﬂerîfde: (Nas›l yaﬂarsan›z öyle ölürsünüz. Nas›l
ölürseniz öyle diriltilirsiniz) buyuruldu. Mîr Rûhul-emînin de kabrinde
Kur’ân-› kerîm okudu¤u muhtemeldir. Ölülerin kabrlerinde Kur’ân-› kerîm
okumas›, bu tilâvetden haz almalar› sebebiyledir. Onlar›n böyle okumas›,
mükellef olmalar›ndan dolay› de¤ildir. Çünki mükellefiyet yeri dünyâd›r.
Büyüklerden bir zât Cennetde nemâz yoksa ben oray› istemem demiﬂdir. Böyle söylemekle nemâz ve münâcât›n lezzetinin, âh›ret lezzetinden dahâ fazla oldu¤unu bilip, ibâdeti arzû etmiﬂdir. Cennetde arzû edilen herﬂey olur. Fekat, Allahü teâlân›n r›zâs›n›n ele geçmesi herﬂeyden
k›ymetlidir.
39– ﬁâh Muhammed ﬁefi’ “rahmetullahi aleyh”:
Tarîkat› büyüklerden birinden ald›. Dahâ sonra hazret-i Îﬂân›n sohbetine devâm edip, tesavvufda yüksek makâmlara kavuﬂdu. Tecelliyât-›
zâtiyyeye kavuﬂup, Allahü teâlây› zikr ile vaktlerini ma’mûr eyledi.
40–41– Muhammed Vâs›l ve Muhammed Hüseyn:
Bu yolun büyüklerinden bir zâtdan zikr ve murâkabe al›p, sekiz y›l
onun sohbetinde cem’iyyet nûrlar› elde etdiler. Sekr hâlleri meydâna
geldi. Bütün geceyi kendinden geçmiﬂ olarak murâkabe ile geçirirlerdi.
Hocalar›n›n vefât›ndan sonra, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna gidip, tarîkat feyzlerini almakla meﬂgûl oldular. Bundan k›sa bir
müddet sonra Muhammed Vâs›l vefât etdi. Hazret-i Bâkîbillah›n “kuddise sirruh” yak›n›na defn edildi.
Muhammed Hüseyn ise, senelerce Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetine devâm edip, güzel terakkîler ve keyfiyyetler elde etdi.
Vilâyet-i kalbî seyrinde âﬂ›kâne ﬂi’rler okurdu.
Beyt:
Senin naz hançerin sâdece beni öldürmedi,
Allah bilir ki, o bütün cihân› öldürdü.
Okudu¤u ﬂi’rlerle gönülleri coﬂdurur ve zevk hâs›l ederdi. Sülûk seyrini, kemâlât nisbetine kadar ulaﬂd›rd›. Kalbî nisbete âid isti¤rak ateﬂi bulununca, Müceddidi nisbetinden o kadar pay alamazd›. Bir gün fakîr
Abdüllah-i Dehlevî onun hâline teveccüh edip, her makâm›n keyfiyyetlerinden onu haberdâr etdim. Bana dedi ki, her makâm›n keyfiyyetlerinin
hâllerine ayr› ayr› kavuﬂdum. Ancak kemâlât nisbetini anlayam›yorum. Ona
dedim ki, tarîkat›n imâm› hazret-i Müceddid, bu yüksek nisbetin netîce– 110 –

sinin cehâlet ve belirsizlikden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› söylemiﬂdir. Çünki, tecelliyât-› zâtî anlaﬂ›lamaz. Bundan sonra, bir müddet dahâ sabr ve
tahammülle hazret-i Îﬂân›n sohbetine devâm etdi. Gün geçdikce o letâfet ve bîrenlik hâli kuvvet kazand›. Bu makâmda iyice yerleﬂdi. ﬁikâyetleri ﬂükr hâline döndü. Tarîkat icâzeti alarak memleketine gitdi.
42– ﬁeyh Gulâm Hüseyn Tehânîserî:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin tecrübeli ve seçkin talebelerinden idi. Bütyâle beldesindeki Pencâb denilen yerde f›kh ilmi tahsîl etdi.
ﬁeyh Gulâm Kâdir ﬁâh Kâdirîden Kâdirîyye yolunu ald›. Yedi sene Muhammed Mîr hazretlerinin sohbetinde bulundu. ﬁeyhuﬂﬂüyûh Muhammed
Âbid hazretlerinin halîfesi Sûfî Abdürrahmân› gördü. Onun teveccühlerine kavuﬂdu. Çok zikr yapard›. Her gün haps-i nefs ile beﬂ bin nefy ve
isbât zikri yapard›. [Ya’nî, Lâ ilâhe illallah söylerdi.] Buna yedi sene devâm etdi. Sonunda cem’iyyet hâline kavuﬂup, Mazher-i Cân-› Cânân
hazretlerinin huzûruna geldi. Senelerce sohbetine devâm etdi. Yüksek teveccühleriyle tarîkat›n sülûk mertebelerinde ilerledi. Bât›nî seyr ve sülûk
iﬂini, ism-i zâhir tecellîlerinden geçirip, bât›n mu’âmelesini ism-i bât›n tecellîlerine ulaﬂd›rd›. Bu sebeble habs-i nefes harâretlerinin ve vilâyet
keyfiyyetlerinin onun nefsinde izleri vard›. Kendisinde ﬂevk artd›ran harâret, azâdl›k ve tekellüfsüzlük hâli çokdu. Bât›n hâllerini anlamakda
onun keﬂfleri sahîh idi. Rampûr ﬂehrinde afganl›lar ondan tarîkat ald›lar
ve onun teveccühleriyle kalb yanmalar›na kavuﬂdular.
Fakîr Abdüllah-i Dehlevî, onun talebelerinin, sohbetinin keyfiyyetlerinden ve bereketlerinden istifâde etdiklerini gördüm. Talebelerinden iki
seçkin kimseyle görüﬂdüm. Dervîﬂlik, Allahü teâlâ ile olmakd›r. ‹nsan›n
se’âdeti, ömrünü Allahü teâlây› anmakla ve sünnet-i seniyyeye uymakla geçirmesinde ve bunu hayât›n›n sermâyesi yapmas›ndad›r.
ﬁeyh Gulâm Hüseyn Tehâniserî, hacca gitdi. Elhamdülillah Harameyn-i ﬂerîfeynin ziyâreti ﬂerefine kavuﬂup, selâmetle döndü.
43–44– Mevlevî Abdülkerîm ve Mevlevî Abdülhakîm:
‹lm tahsîlini temâmlad›kdan sonra, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ﬂöhretini iﬂitip, Purebden nûrlu huzûruna geldiler. Ondan tarîkat-› Nakﬂibendiyyeyi ald›lar. Birkaç y›l feyz alarak, huzûr ve agâhîlik nûrlar›na
kavuﬂdular. ‹câzet makâm›na ulaﬂd›lar. Talebeleri irﬂâd için izn alarak,
memleketlerine döndüler.
Mevlevî Abdülkerîm, o s›ralarda gazâ ile meﬂgûl oldu. Mevlevî Abdülhakîm ise, inzivâya çekilerek, mâsivây› terk edip, kanâ’at köﬂesinde
Allahü teâlây› zikrle meﬂgûl oldu. Günün yar›s›nda birazc›k kat›ks›z ekmek yir, tenhâda zikrle meﬂgûl olurdu. Bu sebeble onun nisbeti çok
kuvvetli hâle geldi. Çok kerâmetleri zuhûr etdi. Zenginlerden biri onbeﬂ
bin rubye hediyye getirdi. Sizin elinizle bî’at etmek istiyorum, dedi. Züh– 111 –

dünün son derece olmas›ndan, bunu kabûl etmedi. Bir def’as›nda cüzzâm hastal›¤›na yakalanan bir kimse, onun abdest suyundan ›slanan
topra¤› teberrüken bedenine sürdü ve abdest suyundan içdi. Birkaç
gün içinde iyileﬂdi. Buna benzer kerâmetleriyle çok sevildi. Mürâce’at edilen kimse oldu. Onun hâllerine ve amellerine, biz geride kalan ve bir iﬂe
yaramaz kimseler, g›bda ederiz. Gönlün mâsivâya ba¤lanmakdan kurtulmas› ve hâlden yüz çevirip, Hakk›n yâd›yla meﬂgûl olmas› ne büyük
se’âdetdir. Allahü teâlân›n dostlar›n›n maksûdu budur.
45– Nevvâb ‹rﬂâd Hân “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân›n “rahmetullahi aleyh” husûsî talebelerindendir. Mekârîm-i ahlâk ile mevsûf idi. Hazret-i Îﬂâna muhabbet ve i’tikâdda yüksek bir ﬂân sâhibi idi ki, herkes o dereceye ulaﬂamaz. Çok meﬂgûliyyeti olmas›na ra¤men, hazret-i Îﬂân›n muhabbeti ve sohbeti sebebi ile, bu hânedân›n nisbetini elde etdi. Tarîkatda irﬂâd icâzeti ald›. O hazrete lây›k hizmetleri yerine getirerek, husûsî bir yak›nl›¤a ve berâberli¤e
kavuﬂdu. Zafer Alî Hân, onun o¤ludur. Hazret-i Îﬂândan tarîkat ald›. Yak›n bir zemân önce, ebedî âleme göçdüler.
46– Gulâm Mustafâ Hân “rahmetullahi aleyh”:
Hazret-i ﬁâh Veliyyullah-i Muhaddisin “rahmetullahi aleyh” talebelerindendir. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin güzel terbiye etmesiyle
büyük pay al›p, hânedân-› Ahmedî nisbetine kavuﬂdu. Bât›n nisbetinin sülûkundan tâ tecelliyât-› zâtiyye-i dâimîye ulaﬂarak, tarîkat ta’lîmi için
icâzet ald›. Bir kaç kimse ile meﬂgûl olup, Hak teâlân›n zikrine kavuﬂdurdu. Yumuﬂak huylu idi. Mazher-i kemâlât-› ilâhî olan, ta’zîm-i halk-› Hüdâ onu temâmen istilâ etmiﬂdi. En aﬂa¤›da bulunan bir hizmetcisine bile ömrü boyunca sen diye hitâb etmemiﬂdir. Herkese sayg› ifâdesi ile hitâb ederdi. Hizmetcilerinin ücretlerini verirken, hak etdiklerinden fazlas›yla verirdi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin huzûrunda tam bir ihlâs
ile bulunurdu. Râz› olunan hizmetleri yerine getirerek, Allah indinde kabûliyete kavuﬂdu. Çünki, dervîﬂlere hizmet eden feyz ve bereketlere onlarla ortakd›r. (Mal›n iyisi müslimân›n iyisine ne güzel yak›ﬂ›r) sözü onun
vasf› idi. Vefât›ndan sonra Mazher-i Cân-› Cânân hazretleri onun mezâr›n› ziyârete gitdi. Uzun müddet murâkabede kald›kdan sonra baﬂ›n›
kald›r›p, Sübhânallah! E¤er bu fakîrin mezâr›n›n bu mezâr gibi envâr-› ilâhî ile mahfûz olaca¤› yakînen ma’lûm olsa, dergâh›n üzerine ç›kar, yüksek sesle vefât›m› isterdim, buyurdu. Bu derece ma’rifet ve rahmetin zuhûru onun ihlâs›n›n güzelli¤indendir.
47– Âhûn Nûr Muhammed Kandehârî “rahmetullahi aleyh”:
Din ilmlerinde yetiﬂmiﬂdi. Tarîkat› Âhûn fakîrden alarak, o yoldan
tarîkat ta’lîmi için icâzete kavuﬂdu. Sînesinde bir yanma ve kalbinde bir
erime vard›. Gönül derdinden bir dürlü sükûnet bulam›yordu. Mazher-i
Cân-› Cânân hazretlerinin huzûruna kavuﬂarak, ondan nakﬂibendiyye ta– 112 –

rîkat›n› ald›. Senelerce sohbetin feyzlerini elde etdi. Tarîka-i Ahmediyyenin sülûkunda nihâyete yaklaﬂ›p, nisbet-i nûrâniye ulaﬂd›. Halvet ve
inzivây› tercîh etdi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin vefât›ndan sonra ﬂöyle buyurdu: O hazretin (Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin) vefât›ndan sonra, nâiblik makâm›, tarîkat› yayma vazîfesi bana ulaﬂd›. Hazret-i Muhammed Ma’sûmdan ve Hâce Nakﬂibendden “kaddesallahü esrârehümâ” üveysîlikle, yeni bir nisbete kavuﬂdum. Bât›nî feyz verme
ni’meti, hâne-i magldan hâne-i efgana intikâl edip, tâliblerin hâllerinin
parlakl›¤›n› artd›rd›. Hazret-i Muhammed Zübeyr ve bu hânedân›n meﬂây›h›n›n huzûrunda sohbete kat›lan bir ﬂahs ﬂöyle derdi: Îﬂân›n bât›n›n›n bereketleri ve nûrlar› çok fazlayd›. Sanki içerisinde su bulunmayan
berrâk bir nûr akan nehr gibiydi. Tarîkat almak için huzûrlar›na gelen birçok kiﬂi de ﬂöyle derdi: Îﬂân›n huzûrunda çok feyzler hâs›l oluyordu. Bu
sebeble hakk›nda: Hazret-i Îﬂân›n huzûrunda uzun zemânda hâs›l olan
feyz ve makâmlar› geçmek, onun yan›nda tâliblere az bir teveccühle hâs›l oluyordu. Hülâsâ tarîka-i Ahmediyye üzere ilm, amel ve vaktlerini muhâfaza etmekle süslenmiﬂdi. Fekat ömrü vefâ etmedi. K›sa bir müddet
içinde vefât etdi. Allahü teâlâ onu magfiret eylesin.
48– Molla Nesîm:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin seçkin halîfelerindendir. Tarîka-i Ahmediyyede bât›nî sülûku, hazret-i Îﬂân›n teveccühleriyle nihâyete yaklaﬂd›rd›. Kemâlât mertebesine kadar bütün makâmlar› geçdi. Tesavvufda, makâmlar› k›sa zemânda geçme yoluyla, Allahü teâlân›n diledi¤i makâmlara kadar ilerledi. Güzel hâller sâhibi idi. Her sene memleketinden Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin bereketli huzûruna gelerek tarîkat nûrlar›na kavuﬂurdu. Hazret-i Îﬂâna muhabbeti ve ihlâs› en ileri derecede idi. Onun müsâdesi olmadan hiçbir iﬂ yapmazd›. Bir def’as›nda
kusmak üzere iken, bo¤az›n› tutarak, hazret-i Îﬂân›n huzûruna geldi.
E¤er izn olursa kusaca¤›m dedi. O hazrete kemâl derecesinde tâbi’ olmas› sebebiyle Allahü teâlân›n makbûl kullar›ndan oldu.
Huzûruna gelen talebeler, teveccühünün bereketiyle, cem’iyyet
ve huzûra kavuﬂurlard›. Güvenilir bir kimseden ﬂöyle iﬂitdim: Bir def’as›nda, bir ﬂahsa, tam bir cezbe ile teveccüh buyurmuﬂdu. O kimse, bu teveccühe tâkat getiremedi. Uzun müddet ›zd›râbl› ve kendinden geçmiﬂ
bir hâlde kald›. Sonunda o hâl üzere vefât edip, rahmet-i Hakka kavuﬂdu. Çok bereketler sâhibi ve varl›¤› büyük bir ganîmet idi. ‹lm ö¤retmekle ve tarîkat ta’lîmi ile hoﬂ bir ömr geçirdi.
49– Molla Abdürrezzâk “rahmetullahi aleyh”:
F›kh ve üsûl ilminde tam bir mahâret sâhibi idi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin mubârek sohbetlerine devâm ederek, iyi hâllere kavuﬂdu. Allahü teâlâya yaklaﬂd›ran derecelerde ilerleyip, kemâl derecelerine
ulaﬂd›. Tarîkat ta’lîmi için icâzet al›p, zâhir ve bât›n ilmlerinin feyzlerini sa– 113 –

çarak, güzel bir hayât sürdü.
50– Molla Celîl “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetlerine senelerce devâm
ederek, bât›n nûrlar›na kavuﬂdu. Bât›n nisbetinde kemâlâta ulaﬂarak, tarîkat ta’lîmi için icâzet ald›. Allahü teâlây› zikr ile hoﬂ vakt geçirdi. Allahü teâlân›n nasîblendirdi¤i kimselerin gönüllerine zikr-i ilâhîyi yerleﬂdirdi.
Molla Abdüllah “rahmetullahi aleyh”:
‹lm ve edebde seçkin ve sâlih bir zât idi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sohbetinin bereketiyle huzûr ve agâhî erbâb›ndan oldu. Birkaç
gün Molla Nûr Muhammed ile sohbet etdi. Sonra memleketine dönüp, çok
zikr ve mücâhede ile kalb hâllerinde derinleﬂdi. Etrâf›nda çok talebe
toplan›p, onun teveccühleriyle huzûr ve cem’iyyete kavuﬂdular. Onun vefât›ndan sonra, kendisinden tarîkat ta’lîmi için icâzet alm›ﬂ olan birâderi yerine geçdi. Sohbet ve zikr halkas›n› eski s›cakl›¤›nda devâm etdirdi.
O da vefât edince, bir büyük zât yerine geçdi. ‹nsanlar onun huzûrunda
topland›.
52– Molla Teymûr “rahmetullahi aleyh”:
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinden tarîkat ald›. Fenâ-i kalbî
makâm›na ulaﬂarak, huzûr ve agâhîlik hâllerini ömrünün sermâyesi
yapd›. Molla Nûr Muhammed ile sohbet etdi. Memleketinde meﬂakkatli riyâzât yaparak, bât›n nisbetini muhâfaza için üstün bir gayret gösterdi. Nisbet-i zevk, ﬂevk ve istigrâk peydâ oldu. Talebelerin mürâce’at etdi¤i bir zât oldu. Pekçok kimse onun elinde inâbet yapd›. Onun mubârek bât›n›n›n s›cak te’sîrleri sebebiyle, nice ç›lg›n kâfirler müslimân oldu. Onun iltifât-› ﬂerîfi ile tarîkat revâç buldu. Onun sohbetinin çekicili¤i ile, râfizîler, ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›na geçerek, Allahü teâlây› zikr ile meﬂgûl oldular.
ﬁevk sâhibi talebeler, Molla Nesîmin sohbetinde cem’iyyet ve tumânînetden bir ﬂey elde edemeyip, onun sohbetine gelirler ve maksadlar›na kavuﬂurlard›.
Elhamdülillah! Elhamdülillah! Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin talebelerinden, Molla Evliyâ, Molla ‹brâhîm, ﬁâh Lütfullah, Molla Seyfeddîn, Muhammed Hân, Hâce Muhammed Ömer, Hâce Yûnüs, ﬁeyh Kutbüddîn, ﬁeyh Muhammed Emîn, ﬁeyh Gulâm Hüseyn ve di¤er azîzler, Allahü teâlâya yaklaﬂd›ran makâmlarda seçilmiﬂ kimselerden olup, mâsivâdan yüz çevirdiler. Rahmetullahi aleyhim ecma’în.
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ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin sevenlerinden ba’z›lar›na
yazd›¤› mektûblar›:
Birinci Mektûb:
Efendim! Fakîrden birkaç def’a haseb ve nesebimi yazmam› istemiﬂdiniz. Zarûrî bir ﬂey olmad›¤› için, üzerinde durmuyordum. Fekat
ﬂimdi müsâmahân›z›n çoklu¤undan haseb ve nesebim hakk›nda k›saca
yaz›yorum. Biliyorsunuz, hakîkatde, bu fakîrin varl›¤›n›n sermâyesi, baﬂlang›çda bir damla ve sonunda bir avuç toprakd›r. Bu âcizin nesebi; Muhammed bin Hanefiyyenin vâs›tas›yla Alî Mürtezâya “aleyhittehiyye
ve’s-sena’ ” ulaﬂ›r. Fakîrin dedelerinden biri olan Emîr Kemâleddîn,
yaklaﬂ›k hicrî sekizyüz y›l›nda Tâifden, Türkistâna geldi. O bölgenin hâkimlerinden olan Serdâr Aluskaﬂkalan›n k›z› ile evlendi. Serdâr›n o¤lu olmad›¤› için o bölgenin hâkimiyyeti Kemâleddînin çocuklar›na geçdi.
Hümâyûn Sultân Hindistân› sûr efganl›lar›n›n elinden kurtar›nca, o hânedândan soylar› üç vâs›ta ile Emîr Kemâleddîne ulaﬂan Mahbûbhân ile
Babahân ad›ndaki iki kardeﬂi berâberinde getirdi. Bu iki kardeﬂin ahvâli Tevârih-i Ekberî ad›ndaki kitâbda yaz›l›d›r. Bu büyüklerin anne taraf›ndan nesebi Emîr Sâhibk›ran›n [Timûrun] hânedân›na ulaﬂ›r. Fakîrin nesebi dört vâs›ta ile Babahâna ulaﬂ›r. Babam, Ekber Sultân zemân›nda isyân›n müsebbîbi olan ad› geçen hân›n suçu sebebiyle tenzîli rütbeye girifdâr oldu. Bir ömrü Sultân Evrengzibe hizmetle geçirip, sonunda dünyây› terketme ni’meti ile ﬂereflendi. Kâdirîyye tarîkat› halîfelerinden bir
büyükden istifâde edip, hicrî binyüzotuzda vefât etdi.
Fakîr, hicrî 1113 de do¤dum. Onalt› yaﬂ›nda yetîm oldum. Yirmi yaﬂ›nda iken himmet kemerini ba¤lay›p, dünyâdan elimi çekdim. Baﬂ›m› fakr
yoluna koydum. Babam hayâtda iken, o devrde okunan ilmleri okudum.
Hadîs kitâblar›n› ﬁeyhül-muhaddisîn ﬁeyh Abdüllah bin Sâlim Mekkînin
talebesi Muhammed Efdâl Siyâlkûtîden okudum. Kur’ân-› kerîmi ﬁeyhülkurrâ ﬁeyh Abdülhâl›k›n talebesi Hâf›z Abdürresûl Dehlevîden okudum.
H›rka ile birlikde Nakﬂibendiyye tarîkat›n›n zikrini ve icâzet-i mutlakây› iki
vâs›ta ile Kayyûm-i Rabbânî Müceddid-i elf-i sânîye “rad›yallahü anh” ulaﬂan Seyyid Nûr Muhammed Bedevânîden “rad›yallahü anh” ald›m. Fekat
bir ömrü onun huzûrunda geçirdim. Onun vefât›ndan sonra bu tarîkate
mensûb müteaddîd ﬂeyhlerden istifâde etdim. Nihâyet ﬁeyhüﬂﬂüyûh
Muhammed Âbid Senamînin “rad›yallahü anh” feyzli dergâh›na gitdim. Bir
müddet onun huzûrunda yetiﬂip, Kâdirîyye, Sühreverdiyye ve Çeﬂtîyye tarîkatlar›ndan h›rka ile icâzet ald›m. Bugün ya’nî hicrî 1185 târîhine kadar
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bu büyüklerin tasdîkiyle otuz seneden beri Hak tâliblerini terbiye ile
meﬂgûl olmakday›m. Allahü teâlâ Habîbinin “sallallahü aleyhi ve sellem” bereketiyle bu fakîre hayrl› âk›bet nasîb eylesin!
‹kinci Mektûb:
Tarîka-i Ahmediyyenin mensûblar›na yap›lan bir i’tirâz› gidermek
hakk›ndad›r. Bu yolda bulunanlar›n hâllerinin, yüksek makâmlar›n bulundu¤una dâir sözlerine uygun oldu¤unu bildirmekdedir.
K›ymetli efendim! ‹ki ﬂübhe yazm›ﬂs›n›z. Biri, Serhend büyüklerinin
halîfeleri yüksek makâmlar da’vâs›nda bulunmakdad›rlar. Hâlbuki önceki evliyâda böyle ﬂeyler meydâna gelmemiﬂdir.
Di¤eri ise: Onlar mürîdlerine yüksek müjdeler veriyorlar. Hâlbuki durumlar› o yüksek müjdelere delâlet etmemekdedir. O dervîﬂlerin önceki
büyüklerle müsâvî hattâ onlardan üstün olduklar› lâz›m gelir. Bu ise
do¤ru de¤ildir, denilmekdedir.
Birinci ﬂübhenin cevâb›: Biliniz ki, önceki büyükler de, fenâ mertebesine ermekle berâber, yüksek kemâlât da’vâs›nda bulunmuﬂlar. Tesavvuf ehlinin kitâblar› böyle sözlerle doludur. Hülâsâ bu tâifeden bir cemâ’at
böyle ﬂeyleri izhâr etmekle, aç›klamakla me’mûrdur. Onlardan bir topluluk sekr hâlinin gâlib gelmesi sebebiyle ma’zûrdurlar. O hâlde onlar hakk›nda bu her iki ihtimâlden biri câiz görülebilir. Peygamberlikden baﬂka
hiçbir kemâl asâleten son bulmad›. Allahü teâlâ hakk›nda cimrilik mümkün de¤ildir. O hâlde bu büyükler hakk›nda hüsn-i zanda bulunmaya ne
ma’nî vard›r. Netîcede onlar sâlih müslimânlard›r. Kemâl eserlerinin zuhûrundan murâd, e¤er kerâmetin fevkinde olan istikâmet ise, bu ma’nâ
bu yolun aç›k ve kuvvetli delîllerinden olur. Za’îf delîllere i’tibâr yokdur.
E¤er maksâd avâm›n i’tibâr etdi¤i hârik-ul’âde hâller ve mükâﬂefeler
ise, bunlar tesavvuf ehlinin sözbirli¤i ile evliyâl›¤›n ﬂartlar›ndan olmazsa
olmazlar›ndan de¤ildir. Bütün ümmetin en üstünleri olan Sahâbe-i kirâmdan böyle ﬂeylerin çok az meydâna geldi¤i ma’lûmdur. Bu yolun mücâhede ve riyâzetleri, Sahâbe-i kirâm ve tâbi’în-i i’zâmda oldu¤u gibi, kitâb
ve sünnete uymak olunca, bu yolda bulunanlar›n zevkleri ve mevâcidleri de bu cemâ’atin zevklerine benzemekdedir. Âyet-i kerîmede meâlen:
“Mümterînden [ﬂübheye düﬂenlerden] olma” [En’âm sûresi: 114.cü
âyeti] buyurulmakdad›r.
‹kinci ﬂübhenin cevâb›: Kemâl sâhiblerinin bât›nî durumlar›n› anlamak kolay bir iﬂ de¤ildir. Bilhâssa bu yolun nas›l oldu¤u bilinemeyen nisbetini herkes anlayamaz. Fekat do¤ru firâset sâhiblerine gizli de¤ildir. Tâ’at
ve riyâzetin çoklu¤u, zevk, ﬂevk, tecerrüd ve ›nkitâ›n ifrât› demek olan zâhirî sebeblerde ihlâs ve riyâ sâhibleri, hak ve bât›l ehli ortakd›r. Ba’zan günâhlar›n meydâna gelmesinden ma’sûmlardan baﬂkas› mahfûz de¤ildir.
Gerçek ﬂu ki: Nübüvvet zemân›ndan uzaklaﬂ›ld›¤› ve k›yâmet yaklaﬂd›¤› için, zâhir ve bât›n iﬂlerinde tam bir za’îflik meydâna gelmiﬂdir. Fekat
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bu müjdeler asls›z de¤ildir. Bu büyüklerin müjdeden maksadlar›, mürîdin
o makâmdan bir pay ald›¤›n› bildirmekdir. Yoksa meﬂhûr evliyâ gibi o makâmdaki kuvvete ve yükse¤e eriﬂdiklerini bildirmek de¤ildir ki, bundan o
büyüklerle müsâvî olduklar› anlaﬂ›ls›n. Fekat kâbiliyyetli bir kimse, bir ömr
boyunca bu iﬂe ciddiyetle ve gayretle sar›l›rsa, o büyüklerin kavuﬂdu¤u
ni’mete kavuﬂmuﬂ olmas› imkâns›z de¤ildir.
Beyt:
Rûhu’l-kudüsün feyzi yine imdâd ediyor,
Baﬂkalar› da Mesîhin yapd›¤›n› yap›yor.
Biliniz ki, bu büyüklerin nisbeti in’ikâsîdir. T›pki güneﬂin ›ﬂ›¤›n›n aynada yans›mas› gibidir. Mürﬂidin nûrlar›n›n mürîdin kalb aynas›na gelmesi in’ikâs›n (yans›man›n) hakîkate dönüﬂmesi, mürîdin kemâle ermesi ve
erdirebilme mertebesine ulaﬂmas› için bir f›rsat lâz›md›r. O hâlde ba’zan
makâm›n aksi mürîdin bât›n aynas›na düﬂer. Fekat henüz o makâm tahakkuk etmemiﬂ, gerçekden o makâma kavuﬂmam›ﬂd›r.
O makâm sâdece kalb aynas›na aks etmiﬂdir. Mürﬂid keﬂf-i dakîk
ve nazar-› tahkîk ile sâdece mürîde o makâm› müjdeler. Ayr›l›kdan, aksin kaybolmas›ndan sonra ayn› hizâda olma ve aksleﬂme ﬂart›yla zuhûr
etmiﬂ olan o nisbet örtülü kal›r. Sonra eserleri zuhûr etmez. Bu hatâlar bu
zemânda çok revâç bulmuﬂ olup, pîrler aras›nda nisbet-i keﬂfîye kavuﬂan azd›r. Mürîdlerin makâm müjdesini isteme ve irﬂâd icâzetini alma husûsundaki himmetleri za’îf oldu¤u için, bir tahammülsüzlük içindedirler.
Üçüncü Mektûb:
Nisbet lafz›n›n tesavvuf ehlinin ›st›lâh›nda ne ma’nâya geldi¤ini
sormuﬂsunuz. Nisbet, arabîde iki taraf aras›ndaki alâka demekdir. Tesavvuf ehlinin ›st›lâh›nda ise, Allahü teâlâ ile yaratd›klar› aras›ndaki alâkad›r.
Kelâm âlimleri buna sâniiyyet, yarat›c›l›k ve masnûiyyet, yarat›lm›ﬂl›k
demekdedirler. Gilâlin (testi yapan›n) testiye nisbeti de böyledir. Kitâb›n
ve sünnetin zâhirinden böyle anlaﬂ›l›yor. Sofiyye e¤er vahdet-i vücûd ehli ise, bu nisbete vahdetde kesret diyorlar. Suyun dalgalar ve kabarc›klar sûretinde zuhûr etmesi gibi. Vahdet-i vücûd ehli bu kesret i’tibârîdir.
Mevcûd vahdet-i hakîkî, mutlak su de¤ildir, derler. Vahdetde kesret
ta’bîrinin hulâsâs›, mahlûkun Hak ile ayn› oldu¤unu savunmakd›r. Bu
ma’nây› çeﬂidli te’vîller ve misâllerle meﬂrû’ ve ma’kûl göstermeye çal›ﬂ›yorlar. E¤er ehl-i tesavvuf ﬂühûdiyyeden ise nisbeti, asl›n z›lla nisbetidir derler. Güneﬂden yay›lan ›ﬂ›klar›n güneﬂe nisbeti gibi. Z›l burada tecellî ma’nâs›ndad›r. Ya’nî bir ﬂeyin ikinci derecede zuhûrudur. Bu z›llî kesret de güneﬂin vahdet-i hakîkîsinin mahalli olamaz. Nisbetin birinci ta’rîfi ile ikinci ta’rîfi aras›ndaki fark ﬂudur: Her ne kadar z›ll›n kendi asl›ndan
baﬂka ayr› bir hakîkat› olmay›p, o asl ikinci mertebede zuhûr etmiﬂ, kendini z›l olarak ortaya ç›karm›ﬂ olsa da. Ancak birinin, di¤erinin ayn› oldu¤unu söylemek burada do¤ru olmaz. Deniz ve dalgalar için böyle söyle– 117 –

mek do¤ru olur.
O hâlde ﬂuhûdiyye denen tesavvuf ehli, tevhîd akîdesine bir zarar
gelmemesi için, bu nisbet ta’bîri ile bir bak›ma asl ile z›ll›n birbirinden ayr› oldu¤unu söylemekdedirler. Böyle oldu¤u Kitâb ve sünnetden kolayca ç›kar›labilir. Nisbetin asl ile z›ll›n ayn› oldu¤u ma’nâs›n›n îzâh›n› vahdet-i vücûd ehli sofiyyenin kitâblar›ndan ö¤renmek lâz›md›r.
Vahdet-i vücûd ehline göre nisbetin îzâh› ise ﬂöyledir: Bu büyüklere göre mümkinât›n hakîkatleri ilm-i ilâhîde ademlerden (yokluklardan) ve
varl›klardan ibâretdir. ﬁöyle ki, ademler izâfîdir. Ya’nî adem-ül-ilm (ilmin
yoklu¤u), cehl ile kudretin yoklu¤u acz ile ifâde edilmesi gibi bu ademler izâfî olup, birbirinden farkl› ma’nâlardad›rlar. Bunlar ilm-i ilâhîde mevcûddurlar. Ademlerin mukâbili olan s›fat-› hakîkiyyenin görüntüleri olmuﬂlar. O s›fatlar›n nûrlar› bu görüntülere aks etmiﬂ, bu kar›ﬂ›m teayyünât-›
âlemin asl› olmuﬂdur. ﬁühûdiyye ehline göre a’yân-› sâbite ilm-i ilâhîde
izâfî ademlerden ve s›fât-› hakîkiyyenin z›llerinden mürekkebdir. Hâricî hakîkînin z›ll› olan hâricî z›llînin aynas›nda hâricî eserlerin asl› olmuﬂdur. O
hâlde a’yân-› hâriciyye (hâricî varl›klar) ﬂühûd ehline göre z›llî olarak
vard›rlar. Hakîkî varl›kla de¤il, hâricî z›llîde var olurlar. Hakîkî varl›¤›n tahakkuk etdi¤i hâricî hakîkîde de¤ildir. Âlemde varl›k z›l ve aks olarak ne
varsa hepsi Allahü teâlâdand›r. O hâlde Allahü teâlâdan baﬂka hakîkî varl›k yokdur. ‹ﬂte tevhîd inanc› budur.
Adem, ﬂerrin ve noksanl›¤›n kayna¤›, varl›k hayr ve kemâlin asl›, âlem
de yokluk ve varl›kdan mürekkeb, hattâ adem onun asl› varl›k ise onda
emânet olunca, ister istemez âlem güzellik ve çirkinli¤in mecmûn olacakd›r. Ancak güzellikler varl›kdan, çirkinlikler ise âlemin adem taraf›ndan
meydâna gelmekdedir. Buna göre sâlik, kuvvetli istî’dâd› cezbe-i ilâhînin z›ll› olan meﬂây›h›n cezbi ile seyr-i ilmî ile imkân derekesinden vücûb
derecesine do¤ru, hadîs-i ﬂerîfde bildirildi¤i üzere Hâl›k ile mahlûk aras›nda bulunan zulmânî ve nûrânî perdeleri geçer. Hakîkat güneﬂinin nûrlar›n›n sâlikin aynas›nda zuhûr etmesine mâni’ olan bu perdelerin kalkmas›yla zâhir ile mazhar aras›nda meydâna gelen nisbet-i muhâzât›n bereketleri tam olarak görünür. Bu nûrlar o aynay› görünmez hâle getirir. Bu
hâle nisbet-i fenâî derler. Fenâdan sonra Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i varl›¤›n her makâma uygun hâle getirilmesi gerekir. Fenâdan sonra sâlikin
beﬂerî varl›¤›n› ayakda tutup, ﬂerî’at ahkâm›n› yerine getirebilmesi için,
Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i varl›¤›n her makâma uygun hâle getirilmesi
gerekir. Buna nisbet-i bekaî derler. Sâlik zulmânî ve nûrânî perdeleri temâmen y›rtar, tecelliyât-› s›fat ve ﬂüyûnât› geçer, s›rf tecelli-i zât ile müﬂerref olursa, Nebîlerin ulaﬂd›¤› mertebeye ulaﬂ›r. Kötülü¤ün meydâna gelmesi ihtimâli bulunmamas› demek olan ismet mertebesine kavuﬂur. ‹mkân derekesinden vücûd derecesine do¤ru kat’etdi¤i mesâfeye göre, s›rf
ﬂer olan ademden ileriye geçer. Allahü teâlâya dahâ yak›n olur. Adem zulmetleri varl›k nûrlar›n›n kaplamas›yla yok olunca, dahâ çok hayr kayna– 118 –

¤› olur. Fekat ba’zan ﬂerrin meydâna gelmesi ihtimâli ile velî ve nâib-i nebî olur. ‹nsanlar› ›slâh ve terbiye eder. “Enbiyâ ma’sûm, evliyâ mahfûzdur” sözünün ma’nâs› budur.
ﬁühûdiyye ehlinin ›st›lâh›ndaki nisbetin zuhûrunun ma’nâs› k›saca
sofiyye-i müceddidiyye meﬂrebine göre böyledir.
Dördüncü Mektûb:
‹lm-i huzûrî ile ilm-i husûlî hakk›ndad›r.
Efendim! Huzûrun devâml›l›¤›na sebeb olan fenân›n hâs›l olmas›ndan sonra, ba’zan Allahü teâlâdan gaflet hâs›l oluyor. Bunun sebebi nedir diye soruyorsunuz.
Biliniz ki, bu ﬂübhe, kar›ﬂd›rma sebebiyledir. ﬁöyle ki: Huzûr, ilm-i
hudûrî ve husûlî olmak üzere iki k›smd›r. Hudûrî, bu ilme sâhib olan›n kendisinden ayr›lmayan özellik veyâ kendisidir. Kiﬂinin kendisini ve kendisinde meydâna gelen ﬂeyleri bilmesi böyledir. ‹lm-i husûlî, bilinen ﬂeylerin
akl ve duyu organlar› vâs›tas›yla zihnde ﬂekllenmesidir. Seyr-i ilmî ile imkân derekesinden vücûb derecesine yükselen sâlikin bu ilmi, ilm-i hudûrî kabîlindendir. Husûlî de¤ildir. Ârifin ilm-i hudûrîsi dâimâ Allahü teâlâya tealluk eder. Sofiyyeye göre eﬂyân›n varl›¤› z›llîdir. Hakîkî de¤ildir. Ya’nî
görünen bu kesret, vücûd-u hakîkînin z›lleridir. Hâricde o tek varl›kdan baﬂkas› yokdur. Çokluk, vücûdun ﬂüyûnât›n›n çoklu¤undand›r. Z›l kendinin
z›l oldu¤undan haberdâr olmad›¤› müddetce varl›¤› yaln›z kendine mahsûs zanneder. Sâlik ben derken o vehmî varl›¤a iﬂâret eder. Sâlik, tesavvuf ehlinin ›st›lâh› olan kat-› mesâfe denilen ve hadîs-i ﬂerîfde bildirilen Hâl›k ile mahlûk aras›ndaki zulmânî ve nûrânî perdeleri geçip, kendi asl›na
kavuﬂunca, kendini o asl›n z›ll›ndan baﬂka bir ﬂey görmez. Kendi varl›¤›n› ve ona ba¤l› olan ﬂeyleri Allahü teâlâdan emânet olarak bilir. Z›ll›n kendi baﬂ›na bir hakîkat› olmad›¤›n› hattâ o asl›n ikinci mertebede z›l sûretinde zuhûr etdi¤ini idrâk eder. O zemân kendisine ben derken o benin z›l
de¤il, asl oldu¤unu anlar. Ondan sonra ene (ben) diyenin ilm-i hudûrîsi asla ba¤lan›r. Art›k ben deyince, önceki asl kasd edilir. Sonra da asla tâbi’
olarak ikinci derecede z›l kasd edilir. Bu durum devâml› olunca buna devâm-› huzûr denir. Fenâ gerçekleﬂdikden sonra, bu huzûr art›k kaybolmaz.
E¤er ba’zan bu hâlde gevﬂeklik görülürse bu ilm-i huzûrîye sâhib olan›n
ilminde meydâna gelir. ‹lm-i huzûrînin kendisinde de¤il.
‹nsanlar›n›n iﬂlerinin yürümesi his organlar›na ba¤l› oldu¤u için,
his organlar› devâm etdi¤i müddetce ârifin ilm-i husûlîsi avâm›nki gibidir.
Bu ilm, Allahü teâlâya ulaﬂamaz. Çünki his organlar› o yüce makâma eriﬂemez. Bu ﬂübhelerin kayna¤› ﬂudur: Âlimin ilmini unutmas›, ilm-i hudûrîde za’îflik zannedilip, devâml› huzûr hâli yokdur denmesinden dolay›d›r. Hazret-i Ömer Fârûk “rad›yallahü anh” Nemâz k›larken orduyu techîz ediyorum” buyurmuﬂdur. Bununla her iki ilme iﬂâret etmiﬂdir. Çünki
ordunun techîzi, ilm-i husûlî ile ilgili nemâzdaki huzûr, ilm-i huzûrî kâbi– 119 –

lindendir. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” nemâz›n› huzûr hâlinden uzak
olarak k›lmayaca¤› ve cihâda âid tedbîrinin sebeblerinin düﬂüncesi meydâna gelmeyece¤i aç›kd›r. O hâlde her iki ilm, biraraya gelmedikce, her
iki iﬂin ayn› anda meydâna gelmesi mümkin de¤ildir. Yoksa ikinci halîfenin “rad›yallahü anh” sözünün ma’nâs› olmas›, mümkin de¤ildir. Bu
ma’nây› iyi anla.
Beﬂinci Mektûb:
Hazret-i Müceddidin “kuddise sirruh” sözleri hakk›ndaki ﬂübhelere cevâb vermekdedir.
Mes’ûd ve bahtiyâr kardeﬂim! Akls›zlar›n zann›nca Müceddid-i elfi sânînin “rad›yallahü anh” k›ymetli sözleri hakk›nda vârid olan ﬂübhelerin cevâblar›n› soruyorsunuz. Bu konuyu inceledim. Biliniz ki, bu i’tirâzlar ya cehâlet, yâhud da hased sebebiyledir. Bu inkâr âdeti, taassûb ehlinin eskiden beri âdetidir. ﬁeyh-ül-Ekberi “rad›yallahü anh” ve di¤er
büyükleri senelerce yaz›lar›yla tekfîr etmiﬂlerdir. Hazret-i Müceddid mektûblar›nda bütün bu ﬂübhelerin cevâblar›n› yazarak onlar›n müdâhelelerini gidermiﬂdir. ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin torunlar›ndan hazret-i ﬁâh
Yahyâ bu husûsda geniﬂ bir kitâb yazm›ﬂd›r. Hazret-i Mevlevî Ferrûh ﬁâh
“rad›yallahü anh” (Keﬂf’ül-g›tâ an vech-il-hatâ) adl› muhtasar bir kitâb
yazm›ﬂd›r. Yine imâm-› Rabbânî hazretlerinin sevenlerinden Mevlânâ
Muhammed Türkî, ﬁeyh Kürdînin talebesi Muhammed Berzencînin kitâb›na geniﬂ süâl ve cevâblar› ihtivâ eden (At›yyet-ül-vehhâb el-fâs›la beynel-hatâ ves-sevâb) ad›nda bir kitâb yazm›ﬂ ve bunu arab diyâr›ndaki
dört mezhebin âlimlerinin mührleriyle tasdîk ve tescîl etdirmiﬂdir.
Onlar›n hasedlerinin sebebi, imâm-› Rabbânî hazretlerinden bilinmeyen ma’rifetlerin zuhûr etmesidir. Bu bilgiler birinci ve ikinci asrda her
tarafa yay›lm›ﬂ, hayrla yâd edilen ilk üç asrdan sonra unutulmuﬂdur.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” temiz tînetinin bakiyyesi olan,
imâm-› Rabbânî hazretlerinin temiz tînetiyle tekrâr ortaya ç›km›ﬂd›r. ‹nsâf ﬂunu gerekdirir ki, önce bu sözleri söyleyenin ﬂân›na, hâline baks›nlar. E¤er kitâb ve sünnete uyuyorsa ve iﬂlerinin ve sözlerinin ekserîsi ﬂerî’at terâzîsiyle tart›lm›ﬂ ise, o zemân onun sözlerinin ﬂübhe etdikleri
yerlerini aç›k olan yerlerine göre te’vîl etsinler. Yâhud da zâhirî ve bât›nî ilmleri bilen bir âlime sorsunlar. Böylece iﬂin esâs›n› anlay›p, onu
ma’zûr görsünler. Çünki tesavvuf ehli için pekçok mâzeretler vard›r.
Ba’zan hâl galebe çald›¤›nda, söyledikleri sözler maksadlar›n› ifâde etmeye yetmiyor. Ba’zan vehm ve hayâl kar›ﬂmas› sebebiyle keﬂfle elde edilen bilgilerde hatâ meydâna geliyor. Onlar bu hatâda ictihâddaki hatâlarda oldu¤u gibi ma’zûrdurlar. Ba’zan da onlar›n ›st›lâhlar›na, kasd etdikleri ma’nâlara vâk›f olunamad›¤›ndan da, onlar›n sözleri hakk›nda ﬂübhe
meydâna geliyor. ‹ﬂte bütün bu sebeblerden dolay› o büyüklerin sözlerine i’tirâz› terk etmek lâz›md›r. Bilhâssa hazret-i Müceddidin sözlerine
i’tirâz temâmen fuzûlî ve lüzûmsuzdur. Çünki onun tarîkat›, sünnet-i se– 120 –

niyyeye ittibâ üzerine kurulmuﬂdur. Onun eserleri sünnete ittibây› bildiren nasîhatlarla doludur.
Ehl-i tesavvufu inkâr etme fitnesinin sebebi, en çok tevhîd-i vücûdîyi inkâr etmek ve tevhîd-i ﬂühûdîyi isbât etmekden kaynaklanmakdad›r. Çünki dörtyüz seneden beri, ya’nî hazret-i ﬁeyh ‹bn-i Arabîden “rad›yallahü anh” imâm-› Rabbânî “rad›yallahü anh” hazretlerine kadar insanlar, devâml› vahdet-i vücûd mes’elesini iﬂitmiﬂler ve bu husûsda düﬂüne gelmiﬂlerdir.
‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin tevhîd-i vücûdîye i’tirâz›, zâhir ülemâs›n›n i’tirâz› gibi de¤ildir. Bilâkis tevhîd-i vücûd ehlinin söyledi¤i makâm› kabûl ediyor. ﬁu kadar var ki, asl maksad›n bu makâm›n üstünde oldu¤unu söylemiﬂdir. Hâricî hakîkîde mevcûd olan vücûd-i hakîkînin vahdetini bozmayacak tarzda Hâl›k ile mahlûkun birbirinden baﬂka oldu¤unu isbât ediyor. Fekat tevhîd-i vücûdî ehli böyle demiyor. Onlar Hâl›k ile
mahlûkun ayn› oldu¤unu söylüyorlar. Vahdet-i vücûd ile vahdet-i ﬂühûd
mes’elesinin dahâ geniﬂ aç›klamas› bundan sonraki mektûbda yaz›ld›.
Vesselâm.
Alt›nc› Mektûb:
ﬁübhelere cevâb hakk›ndad›r. Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât olsun. Fakîr Cân-› Cânân taraf›ndan, Mevlevî Sâhib Mihribân sellemehurrahmân bilsinler ki, hazret-i Kayyûm-i Rabbânî Müceddid-i elf-i sânînin “rad›yallahü anh” yüksek sözlerine dâir ﬂübheleri ihtivâ eden iltifâtkâr ve uzun mektûbunuz geldi.
K›ymetli efendim! Bu ﬂübheler imâm-› Rabbânî hazretlerinin ›st›lâhlar›na vâk›f olmamakdan do¤muﬂdur. E¤er nasîb olursa, üç cildlik (Mektûbât)›n› mütâlea ediniz. Bu ﬂübheler gidecekdir. Fakîre bu ﬂübhelerin cevâblar›n› yaz›n›z diye emr etdi¤inizden, bu emre uymak için birkaç sat›r
yaz›yorum.
Bilmek lâz›md›r ki, tesavvuf büyükleri vücûd lafz›n› üç ma’nâda kullanm›ﬂlard›r. Birincisi; emr-i imtizâî ve ma’kûl-i sânî olan, meydâna gelmek ve olmak ma’nâs›ndad›r. ‹kincisi vücûd-i münbasitdir. Birinci ma’nân›n ç›k›ﬂ kayna¤›d›r. Zâhir-i vücûd diye ifâde edilir. Bu her iki vücûd da
Allahü teâlân›n zât›ndan sonra gelir. Zât bu her iki vücûd ile de eserlere
kaynak olamaz. ‹lklerin ilki, baﬂlang›çlar›n baﬂlang›c› olan vücûddur.
Ehl-i tevhîdin zann›na göre bu vücûd zât›n ayn›d›r. Zât bu vücûd ile
eserlere menﬂe’, kaynak olur.
‹mâm-› Rabbânî hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü teâlân›n zât›n›n
kendisi yaratd›klar›n›n menﬂe’idir. Vücûd ve zât, her ikisi hakîkatde bir
olunca, eserlerin meydâna gelmesini ister. Vücûd nisbet etmeli ister zâta, maksad ayn›d›r. O hâlde ihtilâf lafzîdir. Teselsülün burada hiç yeri yokdur. ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin, Allahü teâlân›n zât›na vücûd lafz›n› söy– 121 –

lemekden sak›nmas›, birinin di¤eri yerine söylenilmesinden sak›nmas› ihtiyât›ndan dolay›d›r. Çünki ﬂerî’atde böyle söylenilmemiﬂdir. Allahü teâlân›n s›fatlar› ve ismleri tevkîfîdir.
Hakîkat-› Kâ’benin, hakîkat-› Muhammedîden üstün oldu¤una dâir olan di¤er iki ﬂübhe (Mektûbât)›n üçüncü cildi okununca gider. Bunlar›n cevâblar›n› yazmak uzun sürer.
Hazret-i Gavs-üs-sakaleynin, “Benim iki aya¤›m her velînin boynu
üzerindedir” sözünün te’vîli husûsunda yazd›¤›n›za gelince, e¤er kendi
zemân›ndaki evliyây› kasd etmiﬂ ise, bu sözünden dolay› ona bir noksanl›k gelmez. Ancak kendinden öncekileri bu hükmden istisnâ etmek edeben gerekir. Çünki öncekilerden ba’z›lar›, onun hem dedeleri, hem de hocalar›d›r. “Evveli mi hayrl›d›r, yoksa sonu mu bilinmez” hadîs-i ﬂerîfi
gere¤ince, sonrakileri istisnâ da câizdir. Takdîm ve te’hîr izâfî bir ﬂeydir.
Çünki her sonra gelenden sonra bir sonra gelen vard›r. Bu takdîrde
Gavs-ül-A’zamdan sonra geleni ondan üstün tutmak mümkündür.
Fakîre iltifâtkâr mektûbunuzda hak ile bât›l aras›n› ay›rmam için emr
etdiniz. Me’mûr ma’zûrdur. Allah›m bize hakk› hak bât›l› bât›l olarak
göster, vesselâm.
Yedinci Mektûb:
Hazret-i Gavs-üs-sakaleynin ve hazret-i Müceddidin üstünlü¤ü
bildirilmekdedir.
Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât ve selâm olsun. Kayyûm-›
Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî ile Mahbûbu Sübhânî ﬁeyh Abdülkâdir Geylânînin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” birinin di¤erine üstünlü¤ünü süâl
eden iltifâtkâr mektûbunuz geldi.
K›ymetli efendim! Üstünlük cüz’î ve küllî olmak üzere iki k›smd›r. Süâlin cüz’î üstünlük husûsunda olmad›¤› aç›kd›r. Küllî üstünlü¤ün esâs› Allahü teâlâya yak›nl›¤›n çok olmas›d›r. Bu ise bât›n ile ilgilidir. Aklla anlaﬂ›lmaz. Ancak menâk›b›n azl›¤› ve çoklu¤undan bir iﬂâret maksada götürebilir. Fekat kat’î birﬂey söylenemez. Nakl, Kitâb, sünnet ve birinci asr›n icmâ’›ndan ibâretdir. Her iki büyü¤ün Kitâb ve sünnetin geldi¤i ve icmâ’›n vuku’ buldu¤u zemândan sonra yaﬂad›klar› ma’lûmdur. ﬁerî’atin bu
üç kayna¤›nda bu husûsda bir bilgi yokdur. Bu husûsda keﬂfin ise hatâl› olmas› muhtemeldir. Bir mes’elede muhâlefet edene huccet gerekmez.
Pîrâna muhabbetde taﬂk›nl›kdan uzak olmayan mürîdlerin sözlerine i’tibâr edilmez. Bu her iki büyü¤ün kemâlât›n› iyi bilen ve ikisinin de küllî üstünlü¤üne göre kat’î hükmde bulunan keﬂf sâhibinin sözüne de i’tibâr edilmez. O hâlde en sâlim yol, bu iﬂi Allahü teâlâ bilir demek ve böyle lâz›m
olmayan ﬂeyleri konuﬂmamakd›r. Her iki büyü¤ün fazîletlerini söylemek
gerekir. Bu husûsda edeben a¤z› açmamal›d›r. Bu mes’ele dînin zarûrî
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mes’elelerinden de¤ildir ki, bunlardan bahs edilsin. Bizim imâm-› Rabbânî hazretlerine âﬂ›kl›kdan dolay› dîvânelikden bahs etmemiz do¤ru
de¤ildir.
ﬁi’r:
Aslâ az ve çok hakk›nda konuﬂmamal›,
Aya¤› s›n›rdan ileri koymamal›.
Bütün âlem cemâl-i ezelînin aynas›d›r,
Bakmal›, fekat konuﬂmamal›.
Sekizinci Mektûb:
Hazret-i Müceddidin birbirine z›t gibi görünen sözünden iki ma’nân›n birbirine uygunlu¤u bildirilmekdedir.
K›ymetli efendim! ﬁöyle yaz›yorsunuz, mümkinât›n hakîkatleri
mes’elesinde hazret-i Müceddidin keﬂfi ﬂudur: ‹lm-i ilâhîde kemâlât-i ilâhiyyenin tafsilât›ndan ibâret olan, vâhidiyyet mertebesinde her kemâl s›fat›n›n karﬂ›l›¤›nda o s›fat›n izâfî ademi bir varl›k ve farkl›l›k peydâ etmiﬂdir. Meselâ, ilm s›fat›n›n karﬂ›l›¤›nda cehl diye ta’bîr edilen adem-ül-ilm,
kudret s›fat›n›n karﬂ›l›¤›nda acz ile ifâde edilen adem-ül-kudretin bulunmas› gibi. Baﬂkalar›n› da buna k›yâs ediniz. Bu mukâbele ile temâyüz eden
bu ademler, o s›fatlar›n nûrlar›na ve z›llerine mahâl olup, teayyünât-›
âlemin asllar› ve mümkinât›nda hakîkatleri olmuﬂlard›r. Bu imtizâc sebebiyle o hakîkatler cetveli üzerine olan mümkinât›n a’yân› hâriciyesi iﬂlerin kayna¤› olmuﬂdur. Bunlar var olmaya da yok olmaya da elveriﬂlidir.
Bu sebeble hayr ve ﬂerrin kayna¤›d›rlar. “Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” teayyünât›n›n asllar› s›fatlard›r” sözü, imâm-› Rabbânî hazretlerinin
keﬂfidir. Buradaki s›fatlar, bahsi geçen z›llerin asl›d›r. Varl›klar› lâz›md›r.
O hâlde bu büyüklerin hakîkatlerine ulaﬂmak lâz›md›r. Hâlbuki bu büyükler de mümkinâtd›rlar. Mümkinin hakîkat› imâm-› Rabbânî hazretlerinin tahkîkine göre ebedî de¤ildir. Bu ma’nâlar›n aras›n› bulmak nas›l olur diye
soruyorsunuz.
K›ymetli efendim! ‹lm-i ilâhîde birbirinden farkl› ademler ve mukaddes s›fatlar›n varl›klar› aras›nda birbirine karﬂ›l›k sâbit olunca, ademler s›fatlar›n zuhûr etdi¤i yer olduklar› gibi s›fatlar da o ademlerin görüldü¤ü
yerler olmuﬂlard›r. Fekat burada iﬂ aksinedir. Burada s›fatlar madde yerinde, ademler de sûretler yerindedir. Bu durumda adem ciheti za’îf,
vücûd ciheti kuvvetli olmuﬂdur. Bu sebeble peygamberler ma’sûmdurlar ve onlarda aslâ ﬂer bulunmaz. Onlar›n vücûd-› hâricîyeleri adem ve vücûdun her ikisine de elveriﬂlidir. Onlar›n hakîkatlerine ademin bu kadar
te’sîri varl›klar›n›n mümkin olmas› için kâfîdir, vesselâm.
Dokuzuncu Mektûb:
Tesavvuf ehlinin, “Sôfî kendini frenk kâfirinden dahâ aﬂa¤› görmedikce, frenk kâfirinden dahâ aﬂa¤›d›r” sözünün ma’nâs›n› bildirmekdedir.
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Soruyorsunuz ki: Büyüklerden biri, sôfî kendini frenk kâfirinden
dahâ aﬂa¤› bilmedikce, frenk kâfirinden dahâ kötüdür, diyor. Bu söz
nas›l do¤ru olur. Çünki sôfî elbette mü’mindir. Ba’zan muttakî bir âlim de
oluyor. Kendinde bulundu¤u zemân kendi vasflar›n› bilmekdedir. Bir
kimsenin di¤erine üstünlü¤ünün esâs› taﬂ›d›¤› özelliklerden dolay›d›r.
Yoksa zât› ve hakîkat› i’tibâriyle de¤ildir. O hâlde sôfî, frenk kâfirinin küfr
ve günâhlarla, kendisinin ise, îmân ve di¤er fazîletlerle muttas›f oldu¤unu bildi¤i hâlde, kendini frenk kâfirinden nas›l aﬂa¤› tutabilir. E¤er böyle bir zorlama ile kendini aﬂa¤› bilirse, kendi fazîletlerini onun rezâletlerinden dahâ aﬂa¤› bilmiﬂ olur ki, böyle inanman›n bozuklu¤u aklen ve
ﬂer’an gâyet aç›kd›r.
K›ymetli efendim! Hazret-i Müceddidin mezhebine göre, mümkinât›n hakîkatleri izâfî ademlerden ve s›fât-› hakîkiyyenin z›llerinden meydâna gelmekdedir. Ya’nî o ademler ismler ve s›fatlara karﬂ›l›k olmak sebebiyle ilm-i ilâhîde bir varl›k kazanm›ﬂlar, ismlerin ve s›fatlar›n zuhûr etdi¤i yerler olmuﬂlard›r. Âlemin teayyünlerinin asllar› olmuﬂlard›r. Hâricî
hakîkînin z›ll› olan hâricî z›llîde Allahü teâlân›n yaratmas›yla z›llî bir varl›k olmuﬂlard›r. Adem ve vücûdun bu mürekkebli¤i, biraraya gelmesi
sebebiyle hayr ve ﬂerrin menﬂei olmuﬂlard›r. Ademi zâtî olmalar› bak›m›ndan ﬂerri kesb etmiﬂler, ademleri z›llen var olmalar› bak›m›ndan da hayr› kesb etmiﬂlerdir. Varl›k âleminde ne zemân bir kimse güneﬂin ›ﬂ›¤› ile
dolu olan bir aynaya baksa, ilk önce ›ﬂ›klar› görür, aynay› görmez. Çünki ayna güneﬂin ›ﬂ›klar›n›n par›lt›s› ile görülmez olur. Yine bir kimse aynada kendine baksa, aynaya ilk bak›ﬂda kendini görür. Çünki onun bak›ﬂ›
aynan›n kendisine de¤ildir. O hâlde Sôfî k›ymetli ve k›ymetsiz ﬂeylere bakarken varl›k cihetinden bak›yor. Varl›k ise, hayr›n kayna¤›d›r. Kendisine
ise kendi asl› adem cihetinden bak›yor. Adem ise, ﬂerrin kayna¤›d›r. Bu
sebeble kendini her türlü hayr ve kemâlden uzak görüyor. Varl›k cihetinden kazan›lan ve âriyet olarak bulunan hayr ve kemâli kendine âid bulmaz. ‹ster istemez kendini frenk kâfirinden ve aﬂa¤› olan di¤er ﬂeylerden
dahâ kötü bilecekdir. Bundan anlaﬂ›l›yor ki, bu sözü söyleyenin maksad› ﬂudur: Kâmil olan sôfî hayr ve kemâli aslâ kendisine nisbet etmez. Onu
kendisine emânet bilir. Tam fenân›n ve sahîh ﬂühûdun hülâsâs› budur.
E¤er sôfî kendine emânet olan varl›k ve nûrlar cihetinden bakarsa ve adem
olan aynal›k yönü ona gizli kal›rsa, ben güneﬂim der. ‹ﬂte Hüseyn bin Mansûrun (enelhak) demesinin s›rr› budur. Gerçi o kendini görmekde ma’zûr
idi. Fekat görmede hatâ etdi. Sekrin galebesi sebebiyle varl›k ciheti ile yokluk cihetini birbirinden ay›ramad›. Bu yolun sâliklerinden çok kimsede böyle hatâlar meydâna gelmekdedir. Habîbinin “sallallahü aleyhi ve âlihi ve
sellem” bereketiyle Allahü teâlân›n koruduklar› müstesnâd›r.
Onuncu Mektûb:
Bu mektûb, ﬂiddetli belâya mübtebî olan velînin sabr etmesi ve o
belân›n giderilmesi için düâ etmemek fazîletli oldu¤u hâlde, Eyyûb aley– 124 –

hisselâm›n belân›n kalkmas› için düâ yapmas› sebebiyle, onun sabr›ndan
ﬂübhenin giderilmesi hakk›ndad›r.
Büyüklerden biri, hazret-i Eyyûb aleyhisselâm›n baﬂ›na gelen musîbete benzeyen ﬂiddetli bir musîbete mübtelâ oldu. Baﬂka büyük bir zât
da onu ziyârete gitdi. Hâlin nas›l diye sordu. ﬁöyle cevâb verdi: Hâlimi görüyorsun, henüz “Yâ Rabbî bana bir zarar dokundu” demedim. Henüz Eyyûb aleyhisselâm gibi can›mdan bezmedim. Emân istemedim. Bu durumda bu velînin sabr makâm› Eyyûb aleyhisselâm›n sabr makâm›ndan dahâ yüksek oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Sabr makâm› çok yüksek bir makâm oldu¤undan, bundan velînin nebîye üstünlü¤ü lâz›m geldi¤i anlaﬂ›lmakdad›r.
Bu ﬂübheyi giderir misiniz, diye yazm›ﬂs›n›z.
Cevâb: K›ymetli efendim! ‹lk bak›ﬂda böyle bir ﬂübhe meydâna geliyor. Fekat iyi düﬂünülürse, böyle bir ﬂübheye lüzûm yokdur. ﬁöyle ki, gerçi Eyyûb aleyhisselâm (Yâ Rabbî bana gerçekden hastal›k isâbet etdi. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin) (Enbiyâ sûresi: 83) ve
yine (Gerçekden ﬂeytân beni zorluk ve eleme u¤ratd›) (Sâd sûresi 41)
dedi. Bu âyet-i kerîmeler, zâhiren onun baﬂ›na gelen musîbetden dolay› âciz kal›p, sabr etmedi¤ini gösterse de, gizlileri bilen Allahü teâlâ
(Gerçekden biz onu sabrl› bulduk. O ne güzel kuldu. ﬁübhesiz o temâmen Allaha yönelmiﬂdi) (Sâd sûresi: 44) buyurmakdad›r. Buradan ﬂu
anlaﬂ›lmakdad›r. Eyyûb aleyhisselâm›n zâhiren sabr göstermemesi de
sabrla ilgili baﬂka bir inceli¤i ihtivâ etmekdedir. Yoksa Allahü teâlâ, onun
sabrs›zl›¤› aç›k olmakla birlikde onun sabrl› oldu¤unu bildirmiﬂ olur ki, böyle bir ﬂey düﬂünmek mümkün de¤ildir.
Buradaki incelik ﬂudur: Eyyûb aleyhisselâm, mallar›n›n, evlâd›n›n helâk olmas›, ﬂiddetli hastal›k, fakîrlik ve insanlar›n kendisini aﬂa¤›lamas› gibi belâlara uzun müddet sabr gösterdi. Ancak rahmet-i ilâhînin ulaﬂmas› vakti geldi¤ini görünce ve bu musîbetin kalkmas›n›n yalvarmaya ve inlemeye ba¤l› oldu¤unu bilince, sabr makâm›n› geçip, bütün makâmlar›n
üstündeki r›zâ makâm›na ulaﬂd›. Sabrs›zl›k âr›na sabr etdi. Yalvarmaya
ve inlemeye baﬂlad›. Bu edebinin karﬂ›l›¤›nda “O ne iyi kul idi” diye medh
edildi. “O gerçekden evvâb idi” makâm›na kavuﬂdu. Evvâb kelimesi Evb
kelimesinden türemiﬂdir. Ya’nî nefsin hevâs› olan sabra senelerce dönmedi. Bilâkis, Hakk›n r›zâs›na rücu’ etdi, döndü. Elhamdülillah, Hak teâlâ onun imdâd›na yetiﬂdi. Onun hâlinin görünüﬂü sabrs›zl›k olmakla
berâber, Allahü teâlâ onun bât›n›na bak›p, onun sabrl› oldu¤unu bildirdi. (Gerçekden o, temâmen Allaha yönelmiﬂdi) (Sâd sûresi: 44) buyurdu.
Hazret-i ﬁeyh-i Ekber “rad›yallahü anh” (Füsûs) kitâb›n›n Eyyûb
aleyhisselâm ile ilgili bölümünde buyurdu ki: “Sabr, nefsi baﬂkas›na ﬂikâyetde bulunmakdan men’ etmekdir. Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm,
baﬂkas›na ﬂikâyetde bulunmay›p, hâlini Allahü teâlâya arz etdi. Bu i’tibârla o, sabr› terk etmiﬂ olmad›.” Bu aç›klama bu ﬂübheye cevâb olamaz.
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Çünki o velî de, baﬂ›na gelen musîbetin kalkmas› için tazarrû ve niyâzda bulunmad›. Bu sebeble o velînin sabr›n›n Eyyûb aleyhisselâm›n sabr›ndan fazla oldu¤u ﬂübhesi kalkmamakdad›r. Hâlbuki burada maksad,
velînin nebîden üstün oldu¤u ﬂübhesini gidermekdir. Nübüvvet ve ubûdiyyet kemâlât›n›n zevkinden ve r›zâ makâm›n›n kemâlinden habersiz olan
bu bîçâre velî, sekr hâli sebebiyle her söyledi¤inde ma’zûr idi. Vesselâm.
Onbirinci Mektûb:
Bu mektûb, zikr-i cehrîyi ve zikr-i hâfîyi bildirmekdedir. Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât olsun.
Ma’lûmdur ki, hanefî âlimlerinden bir k›sm›, zikr-i cehrîyi inkârda ileri gitmiﬂ ve harâm oldu¤una fetvâ vermiﬂlerdir. Hadîs âlimlerinden ba’z›s› ise, zikr-i cehrînin meﬂru’ oldu¤unu isbât edip, zikr-i hâfîden üstün oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Her iki taraf ifrât ve tefrîte düﬂmüﬂler ve insâfla konuﬂmam›ﬂlard›r. Bu mevzu’nun iyice düﬂünülüp, muhâkeme edilmesi ve
düzeltilmesi gerekiyor. Bilinmelidir ki, zikr sözünün ma’nâs›, hât›rlamak
demekdir. ‹ki k›sma ayr›l›r. Biri kalbin haberi olmadan yaln›z dil ile zikrdir.
Bu zikr mu’teber de¤ildir. Gafletin k›smlar› içine girer. ‹kincisi, yaln›zca kalbin zikridir. Tesavvuf erbâb›n›n ›st›lâh›nda buna zikr-i hafî denir. Tesavvuf ehlinin murâkabeleri bu zikre dayan›r. Bu zikr bütün tarîkatlarda yap›l›r. Bu da iki ﬂeklde olur. Ya s›fatlar düﬂünülmeden sâdece zât zikr edilir. Yâhud da s›fatlar da düﬂünülerek zikr edilir. Bu her iki k›sm zikr, meâl-i ﬂerîfi, (Sabâh ve akﬂam içinden yalvararak ve korkarak âﬂikâre (içden hafîf) bir sesle Rabbini an (düâ ve zikr et). Gâfillerden olma.) olan,
A’râf sûresinin ikiyüzbeﬂinci âyet-i kerîmesinden al›nm›ﬂd›r. ‹kincisi, zikr
edileni, verdi¤i ni’metler ve Ona âid ﬂeyleri düﬂünerek hât›rlamakd›r. Bu
yol eserden müessire gitme yoludur. ﬁerî’at lisan›nda buna tefekkür denir ve yakînin artmas›n› sa¤lar. Kitâb ve sünnet bunun fazîletleriyle doludur. Üçüncü k›sm›, zikr-i lisânînin zikr-i kalbî ile berâber olmas›d›r. Zikrin en kâmil k›sm› budur. Bunun da iki ﬂekli vard›r. Birincisi, zikr edenin,
zikr s›ras›nda zikri sâdece kendisinin iﬂitece¤i kadar yapmas›d›r. ﬁerî’at
lisan›nda zikr-i hafî budur. Bu zikr meâl-i ﬂerîfi (Rabbinize yalvararak ve
gizlice düâ edin, muhakkak ki, Allah ba¤›r›p, ça¤›rarak haddi aﬂanlar› sevmez) olan, A’râf sûresinin 55.ci âyet-i kerîmesinden al›nm›ﬂd›r.
Zikr-i hafînin ikinci k›sm›, zikri baﬂkalar›na duyurmakd›r. Buna ﬂerî’at lisan›nda zikr-i cehrî denir. Bu zikr, ba’z› husûsî yerlerde bir hikmete binâen zikr-i hafîden efdaldir. Mutlak olarak de¤il. Nitekim ezânda, k›râ’atin aç›kdan okundu¤u nemâzlarda durum böyledir. Buralarda sesli
okumakla, uyuyanlar ve gâfiller uyand›r›lmakdad›r. Zikr-i hafîdeki hikmet
ise, amelin kabûlüne mâni’ olan ﬂöhret ve riyâ fesad›ndan kurtulmakd›r.
Zikr-i hafînin, zikr-i cehrîden üstün oldu¤u Kitâb ve sünnet ile sâbitdir. Hattâ, (Siz sa¤›ra ve gayb olana düâ etmiyorsunuz) hadîs-i ﬂerîfinin
ma’nâs›ndan da zikr-i cehrînin men’ edildi¤i anlaﬂ›lmakdad›r. Zikr-i cehrî, husûsî ﬂekllerle yap›lan murâkabeler, Kitâb ve sünnetden al›nmam›ﬂ,
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belki tarîkat büyükleri ilhâm yoluyla bildirmiﬂlerdir. ﬁerî’at bunlardan
bahs etmemekdedir. Bunlar mübâh olan ﬂeylerdir. Bunlarda fâide vard›r.
‹nkâr› zarûrî de¤ildir. Kitâb ve sünnetle sâbit olmayanlardan dahâ üstün
oldu¤u aç›kd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Alî bin Ebî Tâlibe
kelime-i tayyibeyi cehr ile ta’lîm buyurmuﬂdur.
Böyle oldu¤u Evs bin ﬁeddâd›n bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîfle sâbitdir. Çünki hadîs-i ﬂerîfin baﬂ›nda bildirildi¤i üzere, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazret-i Alîye kap›y› kapamas›n› emr etmiﬂ, ondan sonra zikri ta’lîm
buyurmuﬂdur. Bu durum genel olarak zikri gizlemeyi bildirmekdedir. ‹htilâf, cehrî zikrin câiz olup olmamas›nda de¤ildir. Bilâkis birinin di¤erine
üstünlü¤ündedir. Zikr-i cehrînin, zikr-i hafîye mutlak üstünlü¤ünü söylemek nasslar› inkârd›r. Zikr-i cehrînin bütün k›smlar›n› inkâr da böyledir.
Çünki ba’z› yerlerde cehrî zikr meﬂru’dur. Yap›lmakda olan murâkabeler
ma’nâs›na, zikr-i hafînin sünnet oldu¤unu isbât etmek, yine sonraki asrlarda revâc bulan zikr-i cehrînin meﬂru’ oldu¤unu isbâta çal›ﬂmak da, boﬂuna u¤raﬂmakd›r. Çünki isbât edilecek ﬂey, zikrin fazîletidir. Ba’z› kimselerin birbirine üstünlük taslayarak yapd›klar› münâzara iki taraf için de
makbûl de¤ildir. ‹frât ve tefrît be¤enilmeyen bir ﬂeydir. Orta hallî olmak
güzeldir. Sözün en hayrl›s›, az ve maksad› ifâde edenidir. Hidâyete tâbi’
olanlara ve Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmaya sar›lanlara selâm olsun.
Onikinci Mektûb:
Bu mektûb, simâ’› bildirmekdedir.
K›ymetli efendim! Simâ’ mes’elesinde f›kh âlimleri ve tesavvuf büyükleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” aras›nda kuvvetli bir ihtilâf
vard›r. F›kh âlimleri, ifrâta mâni’ olmas› için simâ’›n mutlak harâm oldu¤unu, tesavvuf ehli ise, zevkin ve hâlin artmas›na vesîle oldu¤u için,
mutlak halâl oldu¤unu söylediler. Do¤rusu ﬂudur: Simâ’ iki k›smd›r. Biri, fitne mahalli olmayan yerde bir ﬂahs›n ﬂer’an mahzûrlu bir ﬂey kar›ﬂd›rmadan, veznli bir sesle inﬂâd etmesidir. Bundan, dinleyenlerin bât›n›nda bir fesad meydâna gelmez. Belki kalbde bir sevinç veyâ hüzün hâs›l
olur. Bu k›sm simâ’ elbette mubâhd›r. Çünki iki mubâhdan meydâna
gelmekdedir. Biri veznli söz, di¤eri veznli sesdir. O hâlde niçin mubâh olmas›n. Yine nikâh gibi dînî iﬂlerin yap›lmas›n› kolaylaﬂd›rmak ve büyüklerin teﬂrîfini sa¤lamak için, ilk asrda simâ’ yap›lm›ﬂd›r. Ümmet aras›nda
takvâ sâhibleri ve ülemâ ba’zan simâ’ yapm›ﬂlard›r. Böyle oldu¤u hadîs
kitâblar›ndan anlaﬂ›lmakdad›r. Yaln›z bu iﬂ, büyüklerden rastgele meydâna gelmiﬂ olan ve yap›lmas› zarûrî bir iﬂ de¤ildir.
‹kinci k›sm simâ’a sonradan gelenlerin ekserîsi ra¤bet etmiﬂ ve ona
ciddî olarak sar›lm›ﬂlar. Meﬂru’ olmayan ﬂeyleri de ona kar›ﬂd›rm›ﬂlard›r.
Bu k›sm simâ’, mubâh olmayan ﬂeyler kar›ﬂd›¤› kadar, mekrûhlukdan harâml›¤a kadar var›r. Sözbirli¤i ile harâm olan ﬂeylerin mubâh oldu¤una i’ti– 127 –

kâd etmek küfre düﬂürür. Kemâl erbâb›ndan bir cemâ’atin mubâh olan
simâ’a da ra¤bet etmemesi, zevk ve tabî’at i’tibâriyledir. ﬁer’î ahkâmdan
oldu¤u için de¤ildir. Meselâ ﬂerâb içen, tatl› mezeye ra¤bet etmez. Bununla berâber bunlardan biri, di¤erinin mezesine bir ﬂey demez. Bunun
gibi Çeﬂtîyye büyüklerinin yolunun zevki, ﬂerâb zevkine benzemekdedir.
Na’melerin verdi¤i coﬂkunlukdan zevk al›yorlar. Sükûtdan, sessizlikden
böyle zevk alm›yorlar. Nakﬂibendiyye büyüklerinin yolunun zevki, afyonun bulunmas›na uygundur. Sükûtdan haz al›rlar. Hareketlilikden haz almazlar. O hâlde bu ihtilâf›n menﬂei, zevkden ve tabî’atdan kaynaklanmakdad›r. ﬁer’î bir sebebden de¤ildir. Bütün hak tarîkatlar›n büyükleri dîne
tâbi’dirler. Hevâ ve tabî’atlar›na tâbi’ de¤ildirler. Yine hepsi mubâh olan
ﬂeylerden de sak›nmakda sözbirli¤i etmiﬂlerdir. Her iki tarafda bulunan
câhillerin sözlerine i’tibâr yokdur. ‹frât ve tefrît yasakd›r. Bu mes’elenin
tafsîlât› Hüccet-ül-islâm imâm-› Gazâlî, ﬁeyh-üﬂ-ﬂüyûh Sühreverdî ve di¤erleri gibi tahkîk ehli olan derîn âlimlerin yazd›klar› geniﬂ kitâblardan ö¤renilmelidir. Elhamdülillah, bu fakîr mubâh olmayan simâ’dan tevbe etdim. Mubâh olan simâ’y› ise terk etdim. Simâ’›n mubâh olmas› veyâ olmamas› husûsunda Kitâb ve sünnete tâbi’yim. Zevk ve vicdânla ilgili bundan fazlas›n› konuﬂmak zarûrî de¤ildir.
Tesavvuf ehlinin kitâblar›nda, do¤ru hâl sâhiblerinin ve yüksek
makâma kavuﬂmuﬂ olanlar›n, mubâh olan simâ’dan dolay› can verdikleri bildirilmekdedir. Tesavvuf ülemâs›n›n zevklerine vâk›f akl-› selîm ve sahîh zevke sâhib olan kimseler, bu kadar aç›klamay› kâfi’ görür. Sözlerin
en hayrl›s› az ve maksad› ifâde edenidir. Vesselâm.
Onüçüncü Mektûb:
Bu mektûb cebr ve ihtiyâr mes’elesini bildirmekdedir.
K›ymetli efendim! Cebr ve ihtiyâr mes’elesinde ülemâ çeﬂidli ﬂeyler söylemiﬂlerdir. Bu husûsda zihnin tatmînkârs›zl›¤› hâlen devâm etmekdedir. Çünki akl, ba’z› temel dînî bilgileri anlamakda kâfi’ de¤ildir. E¤er
kâfi’ olsayd›, kullar›n iﬂlerini ›slâh için vahyin gelmesine ihtiyâç kalmazd›. Bilinmelidir ki, kulun müstakil ihtiyâr sâhibi, iﬂlerini tercîhde serbest
oldu¤unu ve s›rf cebrî iﬂlerini yapmakda mecbûr oldu¤unu iddia etmek,
Kitâb ve sünnetde bildirileni inkâr etmek olur. Zîrâ kullar›n iﬂleri, kendi bedenleri gibi Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›ld›¤›, âyet-i kerîme ve hadîs-i ﬂerîflerde aç›kca bildirilmiﬂdir. O hâlde kulun iﬂlerini yapmakda temâmen
serbest oldu¤u nas›l söylenebilir. Di¤er tarafdan, iﬂlerinde temâmen
mecbûr olan kimsenin hesâba çekilmesi de zulm olur. Zulm ise, ﬂer’an
ve aklen, hâﬂâ Allahü teâlâ için söylenemez. O hâlde kul iﬂlerinde niçin
temâmen mecbûr olsun.
‹ﬂlerimizin gayr-i ihtiyârî bir hareket olmad›¤›, bilâkis bilerek, isteyerek, güç kullanarak yap›ld›¤› gâyet aç›kd›r. ‹htiyâr›n, tercîh etmenin iﬂlerdeki pay› ve ihtiyârî fi’lin ma’nâs› budur. Fekat bu üç kuvvetin ya’nî ilm,
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irâde ve kudretin ortaya ç›kmas› bizim ihtiyâr›m›zda de¤ildir. Kul istedi¤i zemân Allahü teâlâ dilerse yarat›r. ‹ﬂte kullar›n iﬂlerindeki cebrin pay›
ve mecbûr olman›n ma’nâs› budur. Tam ihtiyâr ve s›rf cebr bulunmad›¤›na göre, kulun iﬂi bu ikisi aras›ndad›r. [(Müjdeci Mektûblar), 1.ci cild,
289.cu mektûba bak›n›z!] Nitekim imâm-› Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh”
imâm-› Hasen-i Basrî “rad›yallahü anh” hazretlerinin süâline verdi¤i meﬂhûr cevâbdan, kulun fi’linin cebr ve tam bir ihtiyâr ile olmad›¤›, bu ikisinin aras›nda kesb diye ifâde edilen emr-i mutavass›t iﬂte budur. Bu
kesb lafz›, kullar›n fi’llerinden baﬂka bir ﬂey için söylenemez. O hâlde anlaﬂ›ld› ki, bizim iﬂlerimiz cebr ve ihtiyâr ile kar›ﬂ›kd›r. Bu kadarc›k za’îf bir
tercîh edebilme, kulun mükellef olmas›n›n sebebidir. Allahü teâlân›n rahmetinin gadab›n› geçmesi, kulun ihtiyâr›n›n za’îfli¤i sebebiyle oldu¤u
söylenmiﬂdir. Hâlbuki bunun d›ﬂ›nda Allahü teâlân›n hiçbir s›fat› di¤erini geçmemiﬂdir.
Allahü teâlân›n fi’lleri ilm, irâde ve kudret ile olur. Bu i’tibârla kullar›n fi’lleri bir cihetden Allahü teâlân›n fi’llerine benzemekdedir. Kulun fi’lleri, irâdesi d›ﬂ›nda bir titreme de¤ildir. Böyle olunca, kulun iﬂlerinden dolay› hesâba çekilmesi adâlete ayk›r› de¤ildir. Bu sebeble, sofiyyeye göre kulun iﬂlerinde ihtiyâr›n›n pay›n›n var oldu¤unu söylemek mümkündür.
Çünki onlara göre, Allahü teâlân›n varl›¤› kâinât›n her zerresinde tam zuhûr etmiﬂdir. Çünki Allahü teâlân›n yüce varl›¤› basît-i hakîkîdir, parçalar› yokdur. Bu sebeble herﬂeyde herﬂey vard›r, buyuruldu.
‹htiyâr (irâde), Allahü teâlân›n s›fatlar›ndan bir s›fat oldu¤una göre,
bu s›fat›n zuhûr etdi¤i her yerde, husûsen yeryüzünde, halîfe olarak yarat›lma makâm›yla müﬂerref olan insanda, az da olsa ihtiyâr s›fat›ndan bir
pay bulunur. ‹ﬂte emr ve nehy ile kulun mükellef olmas› bu ihtiyârdan dolay›d›r. Yarat›lm›ﬂlar›n en üstününe salât ve selâm olsun. Hidâyete tâbi’
olanlara selâm olsun!
Ondördüncü Mektûb:
Bu mektûb, Hind kâfirlerinin âyinleri hakk›ndad›r.
Hind kâfirlerinin arab müﬂrikleri gibi asl› olmayan bir dinleri var. Veyâ
dinlerinin asl› var, fekat nesh edilmiﬂdir. Onlar›n geçmiﬂleri hakk›nda
nas›l i’tikâd etmeli diye soruyorsunuz. Bu husûsu inceleyerek do¤ru ve
k›sa bir ﬂeklde yaz›yorum.
Biliniz ki, Hindlilerin eski kitâblar›ndan anlaﬂ›lan ﬂudur: Allahü teâlâ
rahmetiyle insan nev’ini yaratmaya baﬂlad›¤› vakt, onlar›n dünyâ ve âh›ret se’âdetleri için emr ve yasaklar› ihtivâ eden ve dört k›smdan meydâna gelen ve Bîd denilen bir kitâb› melek vâs›tas›yla gönderdi. Onlar›n müctehidleri o kitâbdan dört mezheb kurdular. Îmân›n esâslar›n› bu kitâbdan
ç›kard›lar. Îmân bilgilerini anlatan ilme, dehrûm-i ﬂayister ya’nî ilm-i kelâm demek olan fenn-i îmâniyân denildi. ‹nsanlar› da dört f›rkaya ay›rd›lar. O kitâbdan dört yol ç›kar›p, her f›rkaya o yollardan birini tahsîs etdi– 129 –

ler. Amel ile ilgili bilgileri de o kitâbdan ç›kard›lar. Bu ilme kereme-i ﬂayister ya’nî f›kh ilmi ma’nâs›nda fenn-i ameliyât denildi. Ancak onlar ahkâm›n neshini inkâr etdiler. Hâlbuki, her asrda gelen insanlar›n tabi’atlar›na göre iﬂlerde de¤iﬂiklik olaca¤›n› câiz görmek zarûrîdir. Bu akl›n gere¤idir. Âlemin uzun ömrünü dört k›sma ay›r›p, herbirine cuk ad›n› vermiﬂler. Her cukda yaﬂayanlar için, o dört defterden bir yaﬂama tarz› ç›karm›ﬂlar. Sonra gelenlerin yapd›klar› de¤iﬂiklikler mu’teber de¤ildir. Onlar›n bütün f›rkalar› Allahü teâlân›n bir oldu¤una inan›yorlar. Âlemin sonradan yarat›ld›¤›n› biliyorlar. Âlemin yok olaca¤›n›, iyi ve kötü iﬂlerin karﬂ›l›¤›n›n görülece¤ini kabûl ediyorlard›. Aklî ve naklî ilmlerde riyâzât ve mücâhedelerde, ma’rifetler ve keﬂfler husûsunda çok derin idiler. Onlardan
seçkin kimseler, insan ömrünü dört k›sma ay›rm›ﬂlar. Birinci k›sm›n› ilmlerin ö¤renilmesine, ikinci k›sm›n› geçim sa¤lamaya ve çoluk çocuk sâhibi olmaya, üçüncü k›sm›n› amelleri düzeltmeye ve nefsin ›slâh›na, dördüncüsünü insan›n kemâlinin zirvesi olan dünyevî alâkalardan irtibât› kesip, âh›rete yönelmeye ve âh›retde kurtuluﬂ için sarf ediyorlar. Dinlerinin
kurallar› son derece düzenlidir. Bundan anlaﬂ›l›yor ki, din onlar› terbiye
etmiﬂ ve sonradan bu dînin hükmü kald›r›lm›ﬂd›r. ‹slâmiyyetde hükmü kald›r›lan dinler olarak yehûdîlik ve nasrânîlik bildirilmiﬂdir. Hâlbuki böyle çok
nesh edilmiﬂ ve hükmü kald›r›lan din olmuﬂdur. Âyet-i kerîmede meâlen
(Hiçbir ümmet yokdur ki, içlerinde Cehennem ile korkutucu bir peygamber geçmiﬂ olmas›n) (Fât›r sûresi: 24) buyuruldu. Di¤er âyet-i kerîmelere göre de, Hindistâna da nebîler ve resûller gönderilmiﬂdir. Bunlar›n kitâblar›nda o peygamberlerle ilgili bilgiler vard›r. Onlar›n kitâblar›ndan kemâl ve kemâle erdirme mertebesine sâhib olduklar›, rahmet-i ilâhî buralara da ulaﬂm›ﬂd›r. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤inin bildirilmesinden önce, her kavme kendilerine gönderilen
peygambere tâbi’ olmalar› mutlaka gerekli idi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün insanlara peygamber oldu¤u bildirilmesinden ve islâmiyyetin bütün dinlerin hükmünü kald›rmas›ndan sonra, herkesin Ona
îmân etmesi ﬂart oldu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›ndan günümüze kadar geçen zemânda Ona îmân etmeyen herkes kâfirdir.
‹slâmiyyet, meâlen ((Ey Resûlüm) Gerçekden biz senden önce peygamberler gönderdik, onlardan kimi sana haber verdik, kimini de sana haber verip anlatmad›k) (Mü’min sûresi: 78) buyurulan bu âyet-i kerîme hükmünce peygamberlerden ço¤unun ahvâlini bildirmemiﬂdir. Hindistânda gelen peygamberler hakk›nda sükût evlâd›r. Bize, onlara tâbi’
olanlar›n kurtulacaklar› husûsunda ve küfrü, helâklar› husûsunda kesin konuﬂmak lâz›m de¤ildir. Fars milleti hattâ islâmiyyetden önceki her memleket halk› hakk›nda, taassub kar›ﬂd›rmadan hüsn-ü zanda bulunmal›d›r.
Çünki islâmiyyet onlar hakk›nda bilgi vermemiﬂdir. Onlar›n kitâblar› ve
hükmleri i’tidâl yoluna uygundur. Evlâ olan böyle inanmakd›r. Kat’î delîl
olmadan bir kimseye kâfir demeyi kolay bilmemelidir. Onlar›n putperest– 130 –

li¤inin hakîkat› ﬂudur: Allahü teâlân›n emriyle dünyâda tasarruf sâhibi olan
ba’z› melekler veyâ vefât edip, bedenleri ile ba¤lant›lar› kesildikden sonra, dünyâdaki tasarruflar› devâm eden ba’z› kâmil kimselerin rûhlar›, yâhud onlar›n H›z›r aleyhisselâm gibi devâml› hayâtda bulunan ba’z› diri kimselerin resmlerini yap›p, onlara yöneliyorlar. Bir müddet sonra onlarla irtibât kuruyorlar. Din ve dünyâ iﬂlerini bu münâsebete ba¤l›yorlar. Onlar›n bu iﬂi tesavvuf ehlinin yapageldi¤i râb›ta zikrine benzemekdedir. Sôfî kendi pîrinin sûretini düﬂünür ve böylece feyze kavuﬂur. Bu râb›ta ile
hindlilerin yapd›klar› aras›ndaki fark ﬂudur: Zâhirde ﬂeyhin sûretini heykel ﬂeklinde yapmazlar. Bu sebeble sôfîlerin yapd›klar›n›n arab müﬂriklerinin yapd›klar› ile bir alâkas› yokdur. Çünki onlar, putlar›n ilâhî tasarrufa bir vâs›ta de¤il, bizzat tasarruf sâhibi oldu¤unu söylüyorlard›. Putlar› yeryüzünün, Allahü teâlây› da gök tanr›s› olarak biliyorlard›. Bu ise ﬂirkdir. Hindlilerin secdesi selâm secdesidir. ‹bâdet secdesi de¤ildir. Onlar›n âdetlerinde anneye, babaya, hocaya selâm yerine secde edilir. Onlar›n tenâsüh inanc› küfrdür. Vesselâm.
Onbeﬂinci Mektûb:
Bu mektûb nemâzda parmak kald›rmak hakk›ndad›r.
Hazret-i Müceddid-i elf-i sânî “rad›yallahü anh” bir mektûbunda nemâzda parmak kald›rmay› men’ etmiﬂlerdir. Hâlbuki siz onlar› sevdi¤inizi söyledi¤iniz hâlde, nemâzda parma¤›n›z› kald›r›yorsunuz. Seven sevdi¤ine tâbi’ olmal›d›r diye yazm›ﬂs›n›z.
K›ymetli efendim! Allahü teâlâ kullar›na Kitâb ve sünnete uymalar›n› farz k›lm›ﬂ ve Ahzâb sûresi 36.c› âyetinde meâlen: (Allah ve Resûlü bir iﬂe hükm verdi¤i zemân mü’min bir erkekle mü’min bir kad›n
için kendi iﬂlerinden dolay› Allah›n ve peygamberinin hükmüne ayk›r› olan› seçmek hakk› yokdur) buyuruldu. Resûlullah da “sallallahü
aleyhi ve sellem” ﬂöyle buyurmuﬂdur: (Sizden birinizin hevâs› benim getirdi¤ime tâbi’ olmad›kca kâmil bir mü’min de¤ildir.)
Hazret-i Müceddid-i elf-i sânî “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kâmil bir nâibidir. Tarîkat›n› Kitâb ve sünnete tâbi’ olmak üzerine kurmuﬂdur. Ülemâ nemâzda parma¤› kald›rmay› isbât
için sahîh hadîs-i ﬂerîfleri ve hanefî f›kh›n›n rivâyetlerini ihtivâ eden risâleler yazm›ﬂlard›r. Hattâ hazret-i Müceddidin küçük o¤lu ﬁâh Yahyâ “rad›yallahü anh” da bu husûsda bir kitâb yam›ﬂd›r.
Nemâzda parmak kald›rmay› men’ eden hiçbir hadîs-i ﬂerîf yokdur.
Hazret-i Müceddidin parmak kald›rmay› terki, ictihâd› sebebiyledir. Neshe u¤ramam›ﬂ olan sünnet müctehîdin ictihâd›ndan öndedir. Parmak
kald›rmaya dâir sünnet bulundukdan sonra, onu hazret-i Müceddid terk
etdi¤i için, terk etmek ma’kûl de¤ildir. Hâlbuki hazret-i Müceddid, sünneti terk etmekden çok sak›nd›rm›ﬂlard›r ve kendileri de hanefî mezhebindedir. ‹mâm-› Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh” hadîs-i ﬂerîf mevcûd
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olunca benim mezhebim odur. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sözü bulununca benim sözümü terk ediniz buyurmuﬂdur. O hâlde,
hazret-i Müceddidin parmak kald›rmay› terki husûsunda ﬂu söylenebilir.
Onun bu iﬂi ictihâd› sebebiyledir. Sahîh hadîs-i ﬂerîflere uymas›nda hiçbir de¤iﬂiklik yokdur. E¤er hazret-i Müceddid o kadar geniﬂ ilmine ra¤men parmak kald›rma ile ilgili hadîs-i ﬂerîfden haberleri olmad›¤› için kald›rmam›ﬂ denirse, cevâben derim ki, hazret-i Müceddid zemân›na kadar
bu kitâblar ve eserler, hind diyâr›nda meﬂhûr olmam›ﬂd›. O bu kitâblar›
görmemiﬂdi. Yoksa parmak kald›rmay› aslâ terk etmezdi. Çünki onlar bu
ümmetin büyükleri aras›nda sünnete ittibâya en çok sar›lan›d›r.
E¤er Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iﬂden râz› olmad›¤›n› keﬂf yoluyla anlad›¤› için terk etmiﬂdir denirse, cevâben derim ki,
keﬂf tarîkat iﬂlerinde mu’teberdir. ﬁerî’at ahkâm›nda mu’teber de¤ildir.
Bununla berâber, o mektûbda keﬂf delîl gösterilmemiﬂdir. Burada yine
ﬂöyle denebilir. Bu cüz’î muhâlefet, onun Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” ittibâya son derece teﬂvîkleri olan küllî kâideye ri’âyetleri sebebiyledir. Böyle bir netîce hâs›l olmuﬂdur. Vesselâm.
Onalt›nc› Mektûb:
Bu mektûb, hadîs-i ﬂerîf ile amel hakk›ndad›r.
Hadîs-i ﬂerîf ile amel ve bir mezhebden di¤er mezhebe geçmek hakk›nda ne buyurursunuz diye soruyorsunuz.
K›ymetli efendim! Hadîs-i ﬂerîf ile amel husûsunda Medîne-i münevvereli muhaddis, ﬁeyh Muhammed Hayât bir risâle yazm›ﬂ. Onun fârisî
olarak hulâsâs› ﬂöyledir. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde meâlen ((Resûlüm)
ﬁöyle de: E¤er siz Allah› seviyorsan›z, hemen bana uyun ki, Allah da
sizleri sevsin ve günâhlar›n›z› ba¤›ﬂlas›n...) (Âl-i ‹mrân sûresi: 31) buyurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de (Sizden birinizin hevâs› benim getirdiklerime tâbi’ olmad›kca, îmân-› kâmil mü’min olmaz.” buyurdu. Bu hadîs-i ﬂerîf sahîhdir. Onu Ebü’l-Kâs›m bin ‹smâ’îl bin
Fadl ‹sfehânî Kitâb-ul-mihaccede yazmakdad›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîfi ve Sahâbe-i kirâm›n sözü bulununca, benim sözümü b›rak›n›z, buyurmuﬂdur. Yine Onun “rad›yallahü anh”: “Sahîh hadîs benim mezhebimdir”
diye buyurdu¤u meﬂhûrdur. O hâlde, hadîs ilminde ihtisâs› bulunan, nâsih ve mensûhu ve kuvvetli ile za’îfi birbirinden ay›rabilen bir kimse, hadîs-i ﬂerîfle amel ederse, ‹mâm-› a’zam›n mezhebinden ç›km›ﬂ olmaz. Çünki ‹mâm-› a’zam›n “rad›yallahü anh”, “Hadîs-i ﬂerîf varsa o benim mezhebimdir, sözü bu konuda aç›k bir delîldir. Böyle birisi, hadîs-i ﬂerîf varken, bunu bildi¤i hâlde onunla amel etmezse, ‹mâm-› a’zam›n “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîfi bulununca, benim sözümü terk ediniz, sözüne muhâlefet etmiﬂ olur. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi vesellem” bütün hadîs-i ﬂerîflerini bilen bir âlimin
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bulunam›yaca¤› aç›kd›r. Nitekim ‹mâm-› a’zam›n “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i ﬂerîfi bulununca benim sözümü terk ediniz” sözü, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün
hadîs-i ﬂerîflerinin kendisine ulaﬂmad›¤›n›, belki onlar›n bir k›sm›na ulaﬂamad›¤›n› göstermekdedir. Niçin böyle olmas›n. Hülefâ-i râﬂidîn bu
ümmetin en âlimi olduklar› ve devâml› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” sohbetinde bulunduklar› hâlde, onlar›n bile ulaﬂamad›¤› hadîs-i
ﬂerîfler olmuﬂdur. Böyle oldu¤unu, hadîs ilmini bilen herkes bilir. Ümmetin ferdlerine Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmalar› vâcibdir. Bu imâmlardan herbirine ittibâ vâcib de¤ildir. Müslimânlar istedi¤i müctehidin mezhebini seçmekde serbestdir. Hadîs-i ﬂerîfle ameli,
müctehidin mezhebinden yüksek tutan kimsenin delîli varsa, onu getirir.
Fekat dört mezhebden, birinden di¤erine geçmeye gelince, bu tafsilât ister. ‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi aleyh” (Cezîlül-mevâhib fî intikâlilmezâhib) ad›nda bir kitâb yazm›ﬂd›r. Bunun hulâsâs› ﬂudur: Bir mezhebden di¤erine intikâl etmek câizdir. ‹mâm-› Râfiî böyle oldu¤unu kesin olarak ifâde etmiﬂ, imâm-› Nevevî de onun peﬂinde gitmiﬂdir.
(Ravdâ) kitâb›nda ﬂöyle denilmiﬂdir: Mezheblerin tedvîninden sonra, acabâ mukallide bir mezhebden di¤er mezhebe geçmek câiz midir?
Deriz ki: Her iki müctehidin ahvâlini ö¤renen mukallidin zann›, ikinci taraf dahâ âlimdir ﬂeklinde gâlib olunca, birinci mezhebden ikinci
mezhebe geçmek câiz, hattâ vâcibdir. E¤er serbest yapsak yine câizdir.
Mukallidin birkaç hâli vard›r. Bunlar aklen dört hâldir. Çünki mukallid ya avâmd›r ya âlimdir. Bu iki durumda ya’nî mukallid avâm veyâ âlim
olunca, onun bir mezhebden di¤erine geçmesi için, ya dînî ya da dünyevî bir sebeb vard›r. E¤er mukallid avâm, f›kh bilgisinden yoksun, mezhebinin isminden baﬂka bir ﬂey bilmiyorsa ve onun di¤er mezhebe geçmekden maksad› mal veyâ makâm elde etmekse onun di¤er mezhebe geçmesi en hafîf bir durumdur. Çünki bu intikâli hakîkatde intikâl de¤il, bir
baﬂlang›çd›r. Ya’nî o henüz bir mezhebe yeni geçmekdedir.
E¤er mukallid, âlim ve fakîh ise, dünyevî bir maksad için di¤er
mezhebe geçiyorsa, onun durumu çok mes’ûliyetli bir iﬂdir. Çünki o
dünyevî bir maksad için mezhebini de¤iﬂdirmesi, mezheblerle oynamakd›r. Bu câiz de¤ildir.
E¤er mukallid, kendi mezhebinde fakîh (âlim) ise, dînî bir sebebden
dolay› di¤er mezhebe geçiyor ve geçece¤i mezhebi delîlleri kuvvetli oldu¤u için, tercîh etmiﬂ ise, onun ya’nî böyle bir kimsenin o mezhebe geçmesi vâcibdir. Bir rivâyete göre câizdir.
E¤er mukallidin baﬂka mezhebe geçmesi dînî ve dünyevî hiçbir sebebi yoksa, belki her iki mezhebden yaln›z amel etmeyi kasd ederse, böyle bir intikâl âmî (câhil) için câizdir. Âlim olana câiz de¤ildir. Zîrâ o bu mezhebin f›kh›n› belli bir müddet içinde ö¤renmiﬂ, di¤er mezhebe geçince o
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mezhebi ö¤renebilmek için ayr› bir ömr gerekir. Bu yüzden o mezhebe geçince maksad olan amelden geri kalabilir. O hâlde onun mezheb de¤iﬂdirmeyi terk etmesi evlâd›r.
Hanefî olmayan bir kimsenin, hanefî mezhebine geçmesi câiz, aksi câiz de¤ildir demek, s›rf taassûbdur. Delîli yokdur. Zîrâ bütün mezheb
imâmlar› hakîkatde berâberdirler. E¤er hanefî mezhebini ya da baﬂka bir
mezhebi, di¤erine takdîm etmekde nass ya’nî âyet-i kerîme ve hadîs-i ﬂerîf olsayd›, o mezhebi taklîd etmek ümmetin her ferdine vâcib olurdu. Di¤erini taklîd etmek câiz olmazd›. Böyle bir ﬂeyin olmas› icmâ-› ümmete
muhâlifdir. Hanefî mezhebinde olan Câmî-ül-fetâvân›n sâhibi ﬂöyle demekdedir: Erkek veyâ kad›n›n ﬂâfi’î mezhebinden hanefî mezhebine
geçmesi ve aksi câizdir. Fekat di¤er mezhebe temâmen geçmelidir. Sâdece ba’z› mes’elelerde geçmemelidir. Halef ve selefden çok kimse bir
mezhebden di¤erine geçmiﬂlerdir. E¤er böyle geçmek câiz olmasayd›, onlar bu iﬂi yapmazlard›. Bunun aksini söyleyen delîlsiz konuﬂmuﬂ olur ki,
makbûl ve ma’kûl de¤ildir. Hidâyete tâbi’ olanlara selâm olsun!
Onyedinci Mektûb:
Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” hakk›ndaki i’tikâd›n› bildirmekdedir.
Eshâb-› kirâmdan Mu’âviye bin Ebî Süfyân, yard›mc›lar› ve ona
tâbi’ olanlar “afallahü anhüm ve rad›ye anhüm” hakk›nda nas›l i’tikâd etmek lâz›m diye yazm›ﬂs›n›z.
Biliniz ki: Ehl-i sünnet ülemâs›, Eshâb-› kirâm hazretlerinin aras›ndaki ihtilâflar›, onlar›n asrlar›, asrlar›n en hayrl›s› oldu¤u için, onlar hakk›nda lâz›m gelen hüsn-i zanna göre te’vîl ediyorlar. Te’vîli mümkün olmayan husûslar›, Allahü teâlâya havâle ediyorlar. Ta’n ve kötülemeyi yasak biliyorlar. Zîrâ, asr-› se’âdete yak›n olduklar›, onlar›n ahvâline muttali’ olduklar› ve hazret-i Alî Murtazâya muhâlefet edenlerin hatâ etdiklerini söyledikleri hâlde, haklar›nda hayrla ﬂâhidlik yap›lan üç asrda, hiçbir hadîs âlimi ve müctehîd, bu toplulu¤u ta’n etmeyi câiz görmemiﬂdir.
ﬁâm ordusu ile Kûfe ordusu aras›nda muhârebe olmuﬂsa da bu, birbirlerini kâfir bildiklerinden dolay› de¤ildir. Bu husûs, mu’teber kitâblarda yaz›l›d›r.
Emîr-ül-mü’minîn Osmân›n “rad›yallahü anh” ﬂehâdeti fitnesinin temeli budur. Zîrâ ihtilâf s›ras›nda Eshâb-› kirâm üç k›sma ayr›ld›. Bir k›sm
hak halîfe olan Alî bin Ebî Tâlibin taraf›n› tutdu. Bir k›sm› ﬁâm emîrinin taraf›na gitdi. Üçüncü k›sm hiç bir tarafa gitmediler. ﬁübhesiz ki, o asr›n hadîs âlimleri ve müctehidleri bu üç k›sm›n hepsinin rivâyet etdikleri hadîsi ﬂerîfler üzerine binâ etmezlerdi. E¤er bu âlimler onlar hakk›nda ta’n› ve
kötülemeyi revâ görselerdi, islâm dîni zarar görürdü. O hâlde, o büyükleri kötülemekden sak›nmakda dînî bir hikmet vard›r. Buna ilâveten,
Hayr-ül-beﬂerin “aleyhisselâtü vesselem” sohbetinin hurmeti gözetil– 134 –

miﬂ olur. E¤er bu dediklerimizi kabûl etmeyen muhâliflerimiz, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›nl›k hurmetini gözetmek dahâ zarûrîdir. (Ya’nî biz Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs› olan hazret-i Âiﬂeye sevgiden dolay› ona muhâlefet edenleri kötülüyoruz derlerse), biz de, fekat Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›,
muhâliflerinin fâs›k oldu¤unu söylememiﬂdir, deriz. O zemân aralar›ndaki ihtilâf›n yaln›z nefretleﬂmeden kaynakland›¤› lâz›m gelir ki, en hayrl› asr›n ehli hakk›nda bu hatân›n böyle bir düﬂünceden kaynakland›¤›n› düﬂünmek son derece hakîkatden uzak ve çirkindir. O hatâ ictihâdî de olsa, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›nlar›n› sevmek bütün ümmete vâcibdir. Arada istikrâhda (çirkin görme) olma, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›n›n eziyyetine r›zâ göstermiﬂ olunur. Art›k bu mes’eleden bahs etmek münâsib de¤ildir. Bu mevzu’da son derece üzülüp, susmak evlâd›r. ﬁî’a f›rkas› i’tikâd yolundan ayr›ld›lar ve asls›z haberlere i’timâd etdiler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek sohbetinde temizlenmiﬂ olan Eshâb-› kirâm›n nefslerini, kendi habîs nefslerine k›yâs etdiler. Gitgide, islâmiyyeti bize ulaﬂd›ran Kitâb ve sünneti nakl eden Eshâb-› kirâm› tekfîr etme felâketine düçâr oldular. Bilmediler ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” son peygamberdir. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildi. Onun dîni di¤er bütün dinleri nesh etdi ve k›yâmete kadar bâkîdir. (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) (Enbiyâ sûresi: 107) meâlindeki âyet-i kerîme, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hakk›ndad›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayâtda oldu¤u müddetce, Onun sohbetinde bulunmuﬂ, O
hayâtda oldu¤u müddetce mallar›yla, canlar›yla, vefât›ndan sonra da
islâmiyyeti yaymak için bir an geri durmayan Eshâb-› kirâm “rad›yallahü
anhüm” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yard›m›yla elbette küfr
tehlikesinden kurtulmuﬂlard›r. Onlar önce gelenler hakk›nda böyle bir iddi’âda bulununca, Allahü teâlâdan nas›l rahmet ümmîd edecekler ve
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” nas›l ﬂefâ’at bekleyecekler.
Önceki peygamberlerin ve onlar›n ümmetlerinin hâlleri ve bu ümmetin evliyâs›n›n hâlleri gizli de¤ildir. Büyüklerden biri vefât etdikden sonra, onun
sevenlerinin hepsinin mürted ve münker olduklar›, o büyü¤ün âl ve evlâd›na düﬂman olduklar› hiç iﬂitilmiﬂ ve görülmüﬂ müdür. Bu durumda ümmetin ›slâh›ndan maksad olan Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bî’setinin ne fâidesi olur. Yine bu durumda ya’nî iﬂ onlar›n
dedi¤i gibi olsayd›, en hayrl› asr, en ﬂerli asr olurdu. Allahü teâlâ ﬂî’aya
insâf nasîb eylesin. Vesselâm.
Onsekizinci Mektûb:
Bu mektûb, ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› k›saca beyân etmekdedir. Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne “sallallahü aleyhi ve sellem” salât ve selâm olsun.
Yazm›ﬂs›n›z ki, ﬂî’a ile ehl-i sünnetin Sahâbe-i kirâm ve ehl-i beyt
– 135 –

“r›dvânullahi aleyhim ecma’în” hakk›ndaki ihtilâflar›ndan gönül râhat de¤ildir. Zîrâ bu konuda ehl-i sünnet i’tikâd› haberlere dayanmakdad›r.
Haberlerin do¤ru ve yalan ihtimâli vard›r. Yaln›z mütevâtir haberler kat’iyyet ifâde ederler. Böyle mütevâtir haberler çok azd›r. Onun için bu konuda mütma’in olman›n ilâc› nedir?
K›ymetli kardeﬂim! Bu mes’ele zarûriyât› dinden ve îmân›n ﬂartlar›ndan de¤ildir. K›saca, Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmak ve
nübüvveti tasdîk etmek, âh›retde kurtuluﬂ için kâfi’dir. ‹cmâlî îmân kurtar›r. Kelime-i tayyîbenin ma’nâs›na inanmak kâfi’dir. Çünki onun ma’nâs›n› tasdîk ve ikrâr ile kiﬂi müslimân olur. Sahâbe-i kirâm ve ehl-i beyt “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sohbetinde bulunduklar›, Resûlullaha güzel hizmet etdikleri ve ehl-i beyt
olduklar› için onlar hakk›nda genel olarak hüsn-i zanda bulunmak ve
onlar› sevmek de yeter. O büyüklerin hâllerinin tafsilât›n› târîh kitâblar›ndan okumak, fitne heyecân› meydâna getirmekdedir. Ehl-i sünnet mezhebine göre, ismet mertebesi peygamberlere “aleyhimüsselâm” mahsûsdur. S›ddîklardan ve evliyâdan da olsa, peygamberlerden baﬂkas› bu mertebeye sâhib olamaz. O hâlde, o büyüklerden ba’zan ba’z› muhâlif iﬂler
meydâna gelebilir. Fekat o da hemen afva u¤rar. (Ya’nî onlar hemen afva sebeb olacak iﬂler yaparlar ve böylece afva kavuﬂurlar.) Bât›nlar› son
derece temizdir. Kalbleri o muhâlif iﬂ sebebiyle hâs›l olan istenmeyen ﬂeylerden tasfiye bulur. Habîs kimselerin kendilerine k›yâs edip, o büyükler
aras›nda devâml› kin ve düﬂmanl›k oldu¤unu söyleyip, bundan dolay› noktay› dâire (pireyi deve) yapmalar›na i’tibâr edilmez.
Biliniz ki, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü kabûl etmemek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” varl›¤›n›n te’sîrini inkâr etmek ve Onun peygamberli¤inin fâidesiz oldu¤unu söylemek anlam›na gelir. Fakîr, bir gün bu mes’ele üzerinde düﬂünüyordum. Helâk edici olan
bu ﬂübhelerden kurtarmas› için Allahü teâlâya yalvard›m. Bu s›rada fakîrin kalbine ﬂu cümleler geldi: Allahü teâlâya kendi kat›ndaki gibi, Resûlullaha Rabbinin kat›ndaki gibi, onun Âline ve Eshâb›na Resûlullah›n kat›ndaki gibi inand›m de.
Biliniz ki, bu yüksek ma’nâlar, bütün ihtilâflar›n›n mertebelerinin fevkindedir. Bu mes’eleyi Allahü teâlân›n ilmine havâle etmek, iﬂin do¤rusudur. Hiçbir f›rkan›n bu konuda konuﬂmaya mecâli yokdur. Verdi¤i
ni’metlerinden dolay› Allahü teâlâya hamd, Resûlü Muhammed aleyhisselâma ve âline salât ve selâm olsun.
Ondokuzuncu Mektûb:
Hadîs-i ﬂerîfe göre oniki halîfenin kureyﬂden olaca¤› bildirilmekdedir.
Yazm›ﬂs›n›z ki, hadîs-i ﬂerîfde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Benden sonra, kureyﬂden oniki halîfe gelecek) buyurmuﬂdur.
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Ehl-i sünnet, bu onikiden dördünün hilâfet-i hâssay› derûhde etdikleri, Eshâb-› kirâm›n seçmesiyle halîfe olduklar›, di¤er sekizinin ise, hilâfete
güç ve kuvvetle hâkim olduklar›n› kabûl ediyor. ﬁî’a da oniki imâmdan
bahs ediyor. Bu mes’elede sizin i’tikâd›n›z nedir?
K›ymetli kardeﬂim! Hak olan do¤ru olan Ehl-i sünnetin söyledi¤idir.
Biliniz ki, hilâfet lafz› umûmîdir. Zâhirî veyâ bât›nî olur. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” halîfeleri hem zâhirî hem de bât›nî hilâfeti kendilerinde toplam›ﬂd›r. Hilâfet iﬂini yürütene halîfe denir. Zâhirî hilâfet güç ve
kuvvet sâhibi olmaya ba¤l›d›r. Ya’nî hilâfet iﬂi, hâkimiyetin ﬂart› olan hazînelere ve kalabal›k cemâ’atlere sâhib olmay› gerekdirir. Dört halîfenin otuz
y›ll›k ve hazret-i imâm-› Hasenin alt› ayl›k hilâfetinden sonra, ya’nî bu mubârek halîfelerden sonra gelen halîfelerden hiçbiri, bu iﬂe kâdir olamad›lar. Öncekiler gibi yerine getiremediler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” halîfeler kureyﬂdendir diye buyurmas› da buna iﬂâret etmekdedir.
Yoksa halîfelik, ehl-i beytden veyâ benî hâﬂimden buyururdu. Ehl-i sünnet ile ﬂî’an›n aras›n› ﬂöyle cem’ etmek mümkündür. Zâhir sebeblere
ba¤l› olan dînin zâhirini yayma vazîfesini, o büyük imâmlar “aleyhimürrahme” îfâ etmiﬂlerdir. Nitekim ehl-i sünnet olan tesavvuf ehli oniki imâm›n
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kutublu¤unda müttefîkdirler. Dört halîfenin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mubârek ﬂahslar›nda her iki
ma’nâ toplanm›ﬂd›r. ﬁâm emîri ile hazret-i imâm-› Hasen “rad›yallahü
anhümâ” aras›nda sulh oldukdan sonra, sâhibüzzemân hazret-i imâm-›
Mehdî zemân›na kadar bât›nî, hilâfet bu büyüklere geçdi. Sâhibüzzemân hazret-i Mehdînin ﬂahs›nda da her iki ma’nâ tahakkuk edecek. Zâhirî hilâfet di¤er halîfelerde olacak. Fekat bu durumda oniki imâm›n ta’yîninde tekellüf, s›k›nt› olacak. Vesselâm.
Yirminci Mektûb:
Bu mektûb, hazret-i Âiﬂenin, hazret-i Alîden melâletinin, memnûniyyetsizli¤inin bulunmad›¤›n› beyân etmekdedir.
Di¤er memnûniyyetsizlik sebeblerini de ihtivâ eden Cemel harbinden baﬂka, sahîh hadîs-i ﬂerîflerde hazret-i S›ddîkan›n “rad›yallahü anhâ” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda Cenâb-› Murtezâdan memnûniyyetsizli¤i bildirilmekdedir diye yazm›ﬂs›n›z.
Böyle söylemek hazret-i Âiﬂenin, hazret-i Murtezâdan ayr›ld›¤›
ﬂeklinde, hazret-i Âiﬂe ile hiç ilgisi olmayan bir süâli hât›ra getirir. Hâlbuki hazret-i S›ddîka, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” insanlar aras›nda ençok hazret-i Alî Murtezâ ile Fât›ma-tüz-zehrây› sevdi¤ini bizzat
kendisi bildirmiﬂdir.
K›ymetli kardeﬂim! ‹htilâf ve niza’da ba’zan iki taraf da ma’zûr oluyor. Her iki taraf›n hakl›l›¤› oluyor. Nitekim ifk hâdisesinde hazret-i Murtezâ da Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gibi râhats›zl›¤›n› hissetdirdi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” muhabbetinin gere¤i ve du– 137 –

rumun îcâb etdirdi¤i maslahat sebebiyle, Resûlullah› teskîn ve tesellî için
hazret-i Âiﬂe ile ilgili Resûlullah›n gönlünü râhatlatacak ba’z› sözleri,
Resûlullaha arz etdi. Hazret-i Âiﬂe bunlar› duyunca râhats›z oldu. Niçin
râhats›z olmas›n ki. Çünki hâne-i se’âdete yak›n olanlardan birinin böyle bir zemânda, böyle ﬂeyler söylemesi, sevenin sevdi¤inin gözünden düﬂmesine sebeb olmakdayd›. Onun için kendisine bundan dahâ büyük bir
eziyyet olamayaca¤› aç›kd›r. Bu yüzden hazret-i S›ddîkan›n, hazret-i
Murtezâdan inhirâf›, râhats›zl›¤›, Resûlullaha olan muhabbetindeki gayreti ve beﬂer olmak i’tibâriyledir. Yoksa bundan baﬂka bir ﬂeyden dolay› de¤ildir. Hazret-i Alî Murtezân›n bu sözleri söylemesi de, hazret-i S›ddîkaya düﬂmanl›kdan de¤ildi. Çünki, sevilenin sevdi¤i de sevilir. Onun bu
sözleri söylemesi, böyle s›k›nt›l› bir durumda sevdi¤ini bir an olsun râhatlatmak gayretinden hâs›l olmuﬂdur. Böyle zemânlarda, böyle konuﬂmalardan sak›nmak imkâns›zd›r. O hâlde böyle bir durumda iki taraf da
hakl›d›r ve ma’zûrdurlar. Hattâ me’cûrdur, sevâb kazanmakdad›rlar.
Çünki, her iki taraf›n tavr› da Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” olan
sevgiden kaynaklanmakdad›r. Nitekim hazret-i Hayrünnisâ aleyhittahiyye ves’senân›n, Cenâb-› hazret-i S›ddîk-› ekberden memnûniyyetsizli¤i
sahîh haberlerle bildirilmiﬂdir.
Burada iki ﬂübhe vard›r. Birincisi, hazret-i Betûl, az bir mala r›zâ gösterip, dünyâdan kesilmiﬂ oldu¤u hâlde ve hazret-i S›ddîkdan ma’kûl bir
cevâb› ald›¤› hâlde, ona niçin k›rg›n oldu? ‹kincisi: Hazret-i S›ddîk, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evlâd›n› gözetme husûsunda halli kolay bir mes’elede niçin müsâmehâ göstermedi?
Birincisinin cevâb›: Dünyâda en halâl mal mîrâs mal›d›r. Böyle bir
mal› istemek, ne dünyây› terk etmeye ma’nîdir ne de takvâdan uzakd›r.
Hattâ halâl mal›n k›ymetini takvâ sâhibi olan kimse dahâ iyi bilir. ‹nsan hayât› devâm etdi¤i müddetce ihtiyâçdan kurtuluﬂ yokdur. Hazret-i S›ddîk
(Biz peygamberler mîrâs b›rakmay›z) hadîs-i ﬂerîfini delîl getirip, mîrâs vermedi. Hazret-i S›ddîk Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
hadîs-i ﬂerîfini iﬂitince, onun için kat’î bir delîl oldu. Böyle iﬂlerde müsâmahâ câiz de¤ildir. Hazret-i Hayrünnisân›n bu hadîs-i ﬂerîf ile delîl getirilmesine râz› olmamas›, mîrâs âyetinin mevcûd olmas› ve o hadîs-i ﬂerîfin o zemâna kadar ﬂöhret derecesine ulaﬂmam›ﬂ oldu¤undan, bu hadîs-i ﬂerîf onun yan›nda hüccet olamazd›. Veyâ o büyüklere (ehl-i beyte) mensûb olman›n îcâb›, ince mîzâcl› olmas›ndan dolay› da olabilir. Nitekim âyet-i kerîmede meâlen: (... Allah›n yaratd›¤› bu dîni de¤iﬂdirmeye kimsenin gücü yetmez...) (Rûm sûresi: 30) buyuruldu. Bu âyet-i
kerîme hükmünce hiçbir kemâl mîzâcdaki özellikleri de¤iﬂdiremez. Nitekim hazret-i Mûsân›n son nefesine kadar gazâbl›l›¤› gitmedi. O Cenâb›n
melekül-mevtin “aleyhisselâm” yüzüne vurmas› meﬂhûrdur. O hâlde,
bu durumda her ikisi de, hazret-i S›ddîk da, hazret-i Betül de “rad›yallahü anhünne” ma’zûrdur. Her iki taraf da hakl›d›r. Ehl-i sünnetin her iki ta– 138 –

raf hakk›nda hüsn-i zan etmesi ve güzel te’vîlde bulunmas› vâcibdir. Do¤ru yolda olanlara selâm olsun.
Yirmibirinci Mektûb:
Sünnet-i seniyyeye yap›ﬂma¤›, huzûr, cem’iyyet ve âgâhl›k mertebesini elde etmeyi bildirmekdedir.
K›ymetli efendim! Zemân›m›z›n talebelerinin za’îfli¤ini, bunlar›n tesavvuf ehlinden keﬂf ve kerâmet istediklerini ve ilk asrdaki nisbete önem
vermediklerini yazm›ﬂs›n›z. Söyledikleriniz anlaﬂ›ld›. Biliniz ki, baﬂka
ﬂeyhlere meyl edip, onlar gibi sefîhleri mürîd edinmek lâz›m de¤ildir. Akll› ve muhlis olan kimselerden mürîd edinmeyi isteyen kimse ﬂöyle düﬂünmelidir. Hâkim-i mutlak olan Allahü teâlân›n meâlen: (De ki: E¤er Allah› seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz. (Bana tâbi’ olursan›z) Allah sizi
sever.) (Âl-i ‹mrân sûresi: 31) buyurdu¤u âyet-i kerîmeye göre, Allahü teâlâ, bütün tarîkat erbâb›n›n maksad› olan kendi sevgisini (r›zâs›n›) Resûlüne “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmaya ba¤l› k›lm›ﬂd›r. O tabîb-i
hâz›ka, gaflet ve hastal›¤a tutulmuﬂ olan ümmeti ›slâh için, ilâç ve perhîz gibi olan emrler ve yasaklar bildirmiﬂdir. Kim bu reçeteye uyarsa, s›hhat bulur, iyileﬂir. Kim de ona uymazsa, kendini zâyi’ eder. Bu reçetenin
bir sûreti, bir de hakîkati vard›r. Sûreti, müslimânlar›n avâm›n›n nasîbidir.
Bu reçete Kitâb ve sünnete göre i’tikâd› düzeltdikden sonra, a’zâlar›
(bedeni) Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uygun olarak kullanmakd›r. Âh›retde kurtuluﬂ için bu kâfi’dir. Bu reçetenin hakîkati ise, seçilmiﬂlerin kavuﬂduklar›d›r. Bu ise, bahs edilen reçeteye uyarak, riyâzet ve mücâhedelerle kalbleri nûrland›rmak ve nefslerin tezkiyesidir. Bunun netîcesi ise, tecellîlerin ve mükâﬂefelerin zuhûr etmesidir. Sûret îmân ve islâm ile, hakîkat ise, hadîs-i ﬂerîfde, (Sen Allahü teâlây› görmesen de Onu
görüyormuﬂ gibi Allahü teâlâya ibâdet etmendir) diye bildirilen ihsândan ibâretdir. Hakîkats›z sûret, derinin d›ﬂ›ndaki hastal›klar› tedâvî etmek
mertebesindedir. Merhemle iyileﬂdirilen kabarc›klar kabîlindendir. Fâidesiz de¤ildir. Hakîkat›n sûretsiz zuhûru gibidir. Hattâ hakîkat de¤ildir,
mekr-i ilâhîdir. Allahü teâlâ bizi bundan korusun.
Hakîkat, hastal›k kalmamas› için, bütün bozuk maddeleri ç›karmak, temizlemek demek olan ameliyat yerindedir. Ma’lûm hastan›n tam
iyileﬂmesi, bu her ikisinin, sûret ve hakîkatin bir arada bulunmas›ndan baﬂka ﬂeyle mümkün olmaz. Bu aç›klamalardan Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›n tabi’atlar›nda nas›l bir tedâvî yapd›¤›n› ve bunun netîcesinde onlar›n tabi’atlar›nda nas›l s›hhat ve ﬂifâ eserleri görüldü¤ü anlaﬂ›lmal›d›r.
Eshâb-› kirâmda Allahü teâlân›n muhabbetinin galebesinden, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olma ve onun r›zâs›n› taleb yolunda büyük gayretden, tâ’atden lezzet alma ve günâhlardan nefret etmekden baﬂka bir ﬂey mevcûd de¤ildi. Onlar›n devâml› kalb huzûru hâ– 139 –

li ve nefslerinin ›slâh ve temizlenmesi hâlleri görülüyordu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinin bereketine kavuﬂdular. Onun ﬂerî’atinin reçetesini kulland›lar. Kendilerinden sonraki asrlar›n zevklerinden
ve vecdlerinden bahs etdiler. Sûreti ve dahâ fazlas› tasavvur edilemeyen
hakîkati elde etdikleri hâlde, dahâ çok hakîkatin muhâfazas› olan, fâidesi avâm ve havâs herkese ulaﬂan bu sûreti (reçeteyi) muhâfazaya ehemmiyyet verdiler. Keﬂf ve kerâmete k›ymet vermediler. Keﬂf ve kerâmetleri kemâl mertebesine ermenin ﬂartlar›ndan saymad›lar. Tam bir s›hhati, ya’nî nisbet-i Muhammediyyeyi taleb eden bir hastan›n, sünnet-i nebeviyyeye uymay›, bütün riyâzetler ve mücâhedelerden dahâ üstün,
sünnet-i nebeviyyeye uyman›n meyvesi olan nûrlar› ve bereketleri bütün
feyzlerden üstün bilmelidir. Bât›n›n cem’iyyeti (toparlanmas›), huzûr ve
âgâhl›k hâlinin meydâna gelmesinde bilinen mevâcid ve zevklere i’tibâr
etmemelidir. Bütün bunlardan nasîbini alm›ﬂ ve kendini Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” nâibi (vârisi) bildi¤i bir büyük mürﬂidin sohbetine ve hizmetine yap›ﬂmal›, bu yolun her ne kadar lezzetli de olsa, cevizine ve mevizine aldanmamal›d›r.
Yirmiikinci Mektûb:
Bu mektûb, Tarîka-i Müceddidiyyenin ba’z› derecelerinin beyân›na dâirdir. ﬁâh Ebül-Fethe cevâb vermekdedir. Ömerî ve ayr›ca mahdûmzâde olan zât-› âlinizin iltifâtkâr mektûbu geldi. Rûhumuzu râhatlat›p, ihlâs nisbetini tâzelendirdi ve kuvvetlendirdi. Sülûkun baﬂ›na ve sonuna dâir yazd›klar›n›z mütâlea edildi. Görülen bu tav›rlar ve eserler ümmîd vericidir. Bilhâssa hâs›l olan bu iﬂlere ki insanlar›n ekserîsinde bunlar aldanmaya sebebdir, k›ymet vermek Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmada yard›mc› olmak için, biz nâmurâdlara talebde bulunmak, vahdet-i vücûd dalgalar›ndan korunmak için kenâra çekilmek, riyâzetleri sünnet-i seniyyeye tâbi’ olmak, ma’rifetleri ﬂerî’at-› âliyyenin hakîkatlar›n›n esrâr› olan büyüklerimizin nisbetini arzû etmek, talebin ve yüksek himmetin delîlidir. Allahü teâlâ sizin iyi hâllerinizi ve yüksek derecenizi mubârek k›ls›n.
K›ymetli efendim! Yüksek baban›z›n ve hazret-i Meyân Himmet
Hân Sâhibin ﬂaﬂ›lacak vâridâtlar› ve hâlleri, gaybet hâlinin kaplamas› ve
vahdet-i vücûd hâlinin zuhûru ile ilgili yazd›klar›n›z›n hepsi kalb latîfesinin
telvînât›n›n eserleridir. Bu latîfenin nihâyeti, imkân›n dar alan›ndan ç›k›p,
vücûbun sonsuzlu¤unun geniﬂli¤ine ulaﬂmakd›r. Teayyunât-› âlemîn mebdeleri olan esma’ ve s›fat›n z›llerinin dâiresini seyr etmek, mebde-i ayn-›
emr olan z›lli hâsda fânî olmak ve bu z›lle bekâ elde etmekdir. Bu ma’nâya tesavvuf ehlinin ›st›lâh›nda kalbin fenâs› ve evliyân›n vilâyeti olan vilâyet-i sugrâd›r. Vahdet-i vücûd ma’rifetleri, sekre sebeb olan vilâyet-i z›llîden do¤makdad›r. Bu makâmda kalbin z›mminde nefse de fenâdan bir
mikdâr (benzerlik) hâs›l olur. Bu vilâyetin hâs›l oldu¤unun alâmeti, devâml› Allahü teâlâ ile olmakd›r. Öyle ki art›k ondan sonra gaflet meydâna
gelmez. Mâsivâya ba¤l›l›k hiç kalmaz. Bundan dahâ yüksek bir makâm var– 140 –

d›r ki, o makâmda sâlik, esmâ ve s›fat diye an›lan bu z›llerin asllar›na seyr
eder. Ve âlem-i halkdan olan nefs latîfesi ile mu’âmele hâs›l olur. Nitekim
önceki makâmda âlem-i emrden olan kalb ve di¤er dört latîfe ile ve z›llerin merkezine kadar bunlar meydâna gelmiﬂdi. Burada, nefse fenân›n
hakîkati hâs›l olur. Nefs-i emmâre mutme’in olur. Düﬂman ve muhâlif
olan, seven ve muvâf›k olur. Bu fark ba’del cem makâm› olunca do¤ru bir
temyîz kâbiliyyeti elde edip, Hakk›n halkdan (yarat›klar›ndan) ayr› oldu¤unu bildiren vahdet-i ﬂühûdun s›rr› anlaﬂ›l›r. Bu yüksek makâma kavuﬂmak,
mahbûb-› hakîkînin râz› oldu¤u ﬂeylere yap›ﬂmak ve be¤enmediklerinden
sak›nmak hâlidir. O derecede ki, art›k aradan külfet, be¤enilenleri yaparken ve be¤enilmeyenlerden sak›n›rken zorlanma kalkar. ﬁerî’at onda tabî’at hâline gelir. Düﬂünmeden ve külfetsiz, Kitâb ve sünnete göre i’tikâd
ve amel müyesser olur. Bu makâma fenay-› nefs ve Enbiyân›n aleyhimüsselâm vilâyeti olan vilâyet-i kübrâ denir. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” tâbi’ olman›n bereketiyle, ümmetinin havass›na, seçilmiﬂlerine de
hâs›l olur. Burada hüvelbât›na âid kemâlâta seyr edilir. Bu vilâyetin hâs›l
olmas›n›n fâidesi, tecelliy-i zâta kâbiliyyet, elveriﬂlilik hâs›l olmas›d›r. Bu
makâm›n üstü nübüvvet ve risâlet kemâlât›d›r. Burada esmâ s›fat›n hazret-i Zâtdan teâlet ve tekaddeset ayr› olmamakla berâber, ârifin müﬂâhede etdi¤i zât›n yaln›z tecellîsi vâki’ olur. Burada nefs latîfesinin asllar› olan
anâs›r-› erbe’a ile meﬂgûl olunur. Ya’nî vilâyet-i ülyâda, toprak hâriç üç unsûr ile, nübüvvet kemâlât›nda yaln›z toprak unsûru ile meﬂgûl olunur. Yüce zât›n çok i’tibârlar› ve ﬂu’ûnlar› olsa da bu makâmlar›n yukar›s›nda da
makâmlar vard›r. Bunlar ilgili yerde zikr edilmiﬂdir. Bu yoldaki maksadlar›n en mühimi kalbin ve nefsin fenâs›d›r. Di¤er mertebeler, bu her iki fenâ üzerine binâ edilir. Bu yaz›lan makâmlar›n herbirinde urûc ve nüzûl vard›r. Fenâ ve bekâ ile ilgili bu yazd›klar›m›z, müceddidiyye büyüklerinin “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” tahkîkine ve önceki büyüklerin zevklerine
(sözlerine) muvâf›kd›r. Fekat di¤er meﬂây›h bu bâbda sâlikleri etkileyen ihtimâllere sâhibdirler.
Bu tarz da cezbe sülûka takdîm edilir. Her ne kadar nefse te’sîr fâideliyse de ﬂeyhin, mürîdin bât›n›na tam bir te’sîri vard›r. ‹stifâde edenin,
ya’nî mürîdin de isti’dâd› olmas› ﬂartd›r. Buluﬂmak (sohbet) arzûsu çokdur. Allahü teâlâ adliyle bize ve size yetiﬂsin, vesselâm.
ﬁâh Ebül-Fethin Çeﬂtiyye yolunda meﬂgûl olunan ba’z› fâideleri ihtivâ eden mektûbundan birkaç sat›r: Bir vazîfe verirler, bu vazîfe ile meﬂgûliyyete çok devâm edince, gö¤üsden ar› sesi gibi basit uzun bir ses iﬂitilir. Bu ses hergün artar. Hattâ gitgide onun hareketinin baﬂ› ve sonu olan
kalbe ulaﬂ›r. O hareketi ism-i celâle haml etmek sahîh olur. Uzun ve basit ses yapar. Nitekim kalbin baﬂ›ndan rûhun makâm› taraf›na bir mikdâr
ses uzar. Bütün gö¤üs sath›n› kaplar. Ayn› ses bir mikdâr sonra o kadar
geniﬂler, artar ki, bütün bedeni kaplar. Hattâ teveccüh s›ras›nda, o ses
hiç kaybolmaz. O kadar hâkim olur ki, o ses, tabî’i al›ﬂ›lm›ﬂ ﬂeylere zor– 141 –

la yönelir. Gayr düﬂüncesi aradan kalkar. Mevcûdât›n kendilerinde hazret-i zâta seyr geç müﬂâhede olunur. Bir mikdâr uyan›kl›k hâli hâs›l olunca ﬂaﬂ›lacak hâller ve mükâﬂefelerin kayna¤› olur. Nitekim, o teveccüh olunan sûret bir azîzin kabri yap›l›rsa ya’nî bu tarzda bir büyü¤ün kabrine teveccüh edilirse, o kabr sâhibinin hâllerini keﬂf müyesser olur, hâlleri görülür. E¤er gelece¤e âid hâdiseler araﬂd›r›l›rsa, ço¤unlukla noksans›z ortaya ç›kar. E¤er umûmî olarak isti’dât sâhibi olan bir kimseye teveccüh
edilirse, onun harâretinin te’sîrini gönlünde hisseder. Dahâ çok bir mikdâr rûhun zikri müyesser olur. ﬁimdi o ses bununla (rûhun zikriyle) kar›ﬂ›p, rûh ve kalbin zikrini birbirinden ay›rmak zor olur. ((Sular› ac› ve tatl›
olan) iki denizi sal›vermiﬂ birbirine kavuﬂuyorlar.”) (Rahmân sûresi: 19)
Yirmiüçüncü Mektûb:
Bu mektûb tevhîd-i vücûdîyi aç›klamakdad›r.
K›ymetli efendim! Tevhîd-i vücûdîyi istedi¤iniz ﬂeklde yaz›yorum. Biliniz ki, (ﬁerh-i kitâb-› merâtib-i sitte)de ﬂöyle yaz›yor. Allahü teâlâ
ilm-i ezelîsiyle küllî ve cüz’î hakîkatleri biliyordu. Bir ﬂeyi bilmek, ilmde o
ﬂeyin varl›¤›n› göstermekdedir. O hâlde eﬂyâ temâm›yle ilm-i ezelînin varl›¤›yla mevcûddur. Bunun içindir ki, sôfiyye, ilm-i ezelîde a’yân-› sâbiteye kâildirler. Tesavvuf ehline göre, bât›n-› vücûd denilen ve eﬂyân›n ilm
mertebesindeki varl›klar›nda öncelik ve sonral›k yokdur. Vücûd-i hâricî
böyle de¤ildir. Onda öncelik ve sonral›k aç›kd›r. Vücûd-i ilmînin (ilmdeki varl›¤›n) vücûd-i hâricîden (hâricdeki varl›kdan) baﬂka ve ona mukaddem, ondan önce olmas› gerekir. Vücûd-i ilmînin vücûd-i hâricîye önceli¤i asl›n fer’e, z›l sâhibinin, z›lle olan önceli¤i gibidir. Varl›klar›n vücûd-i
hâricîsinin, vücûd-i ilmîden hâs›l olmas›n›n keyfiyyeti ﬂöyledir: Allahü
teâlâ suver-i ilmiyyeden (ilmde ilm olarak var olan sûretlerden) bir sûreti (ki bu vücûd-i münbesitden ibâret olup, sôfiyye ona zâhirî vücûd der)
var etmeyi ve o sûrete âid eserleri o sûretden zuhûra getirmeyi murâd
edince, o sûret ile bu vücûdun (varl›¤›n) nûru aras›nda, zihnde bilinen, fekat nas›l oldu¤u meçhûl bir nisbet yarat›r. Vücûd-i münbesitin aynas›, o
sûretin aksinin z›lliyle boyan›r. ﬁöyle ki, ayn› ismle boyanmak (adlanmak)
vücûd olmaz. (... En yüksek s›fatlar ise Allah›nd›r...) (Nahl sûresi: 60).
Nitekim aynan›n karﬂ›s›nda duran ve aynaya bakan kimsenin aksi aynada görünür. Bununla berâber aynan›n ziyâs› bu aks sebebiyle yok olmaz.
Akl, görüntünün ve aynan›n sûretinin ya’nî ﬂekl, renk ve aynan›n sûretini iyice düﬂününce, oraya bir görüntünün girmedi¤ini söyleyemez. Her ne
kadar, zâhiren ve avâm›n anlay›ﬂ›na göre görüntünün sûreti ve aynal›k s›fat› ayn› tarafda, ya’nî aynada olsa da ve gerçekde, sûretden ve sûretin
aynal›¤›ndan herbiri aynadan ortaya ç›km›ﬂd›r. Aynan›n derinli¤i ve tümsekli¤i sûretden meydâna gelmiﬂdir.
Mevlânâ Câmî, (Merâtib-i sitte) kitâb›nda ﬂöyle buyuruyor: Vücûd
(varl›k) için mertebelerin varl›¤› kabûl edilirse, zâhir olan onda suver-i ilmiyyenin (ilmde veyâ ilm olarak var olan sûretlerin) hükmleri ve eserle– 142 –

ri vard›r. O sûretlerin bizzat kendisi de¤il. Çünki a’yân-› sâbite hâricde
vücûd (varl›k) kokusu koklayan ﬂeylerdir. E¤er suver-i ilmiyyeye ayna denirse, zâhir olur ki, onda hazret-i Vücûdun esmâ, s›fat ve ﬂüyûnât› vard›r. Vücûdun kendisi yokdur. Nitekim varl›k aynas›n›n ve ilm hazînesinin
durumu ﬂeklli bir sahîfe gibidir. Vücûd-› münbesit (yay›lm›ﬂ olan varl›k)
ise, onun karﬂ›s›ndaki parlak bir ayna durumundadir. O sahîfeden bir ﬂekl
ç›kmam›ﬂ, varl›k aynas›na da bir ﬂekl bir sûret girmemiﬂdir. Çünki, suver-i ilmiyyenin ilm mertebesinden ç›kmas› cehli gerekdirir. Sûretin vücûd aynas›na girmesi ise, hadîsin (sonradan var olan›n) kadîmle (baﬂlang›c› olmayanla) kâim olmas›n› gerekdirir. Her ikisi de muhâldir. O hâlde
bât›n-› vücûd (varl›¤›n bât›n›) ile zâhir-i vücûd aras›nda muhkem bir t›ls›m vard›r. Sôfiyye ›st›lâh›nda buna vehm mertebesi ve dâire-i imkân denir. Dâire-i imkân, meﬂhûr beﬂ tenezzülâtdan, tenezzülât-› selâse-i imkâniyyeyi ihtivâ eder. Bunlar tenezzülât-› rûhî, misâlî ve cesedîdir. Nitekim ilm-i vâcibî iki tenezzül-i vücûbîyi ihtivâ eder. Ya’nî vahdet ve vâhidiyyeti. Bu ikisi Allahü teâlân›n mulahâzas›ndan (düﬂünülmesinden) ibâretdir. Vahdet-i vücûda kâil olan sôfiyye, hâricde tek vücûddan (varl›kdan) baﬂka hiçbir ﬂeyin tahakkûku, sübûtu (varl›¤›) yokdur. Kesret,
vehm mertebesinde olmakdad›r. Hikmet-i bâliga bu vehme sa¤laml›k vermiﬂdir. Ebedî eserler onun üzerine kurulmuﬂdur. Vehm edenin yok olmas›yla kaybolan, yok olan bir vehm üzerine de¤il, demiﬂdir. Tevhîd-i vücûdî ehli olan sôfiyyenin, buna vehm demesinden murâd ﬂudur: Bu
kesret için baﬂka bir hakîkat yokdur. O tek varl›k, vücûd-› münbesit
aynas›nda, kesret tecellîleriyle tecellî etmiﬂdir. Bu tecellîlerin çoklu¤unun kayna¤› ﬂüyûnâtd›r. Bunlar, hazret-i vücûdda mündemic, a¤ac›n tohumdan aç›lmas›, ç›kmas› gibi, ilm mertebesinde aç›lm›ﬂ, mümkinât›n hakîkatleri olmuﬂlard›r. Bu hakîkatler, vücûd-› mümbesit aynas›na aks
edip, âlem diye adland›r›lm›ﬂd›r. Eﬂyân›n vehmî varl›¤›n›n baﬂka bir hakîkat› yokdur. Bilâkis eﬂyâ, vücûd-i ilmînin aksidir. Hakîkatde eﬂyâ o vücûd-› ilmî ile vard›r. Dahâ önce anlat›ld›¤› gibi, ilm mertebesinden ç›kmam›ﬂd›r. ‹lm, s›fât-› ilâhiyyeden bir s›fatd›r. Vahdet-i vücûd ehli olan sôfiyyeye göre s›fatlar, zât›n ayn›s›dr. Bu îzâha göre, eﬂyân›n varl›¤›, Hakk›n varl›¤›n›n ayn›s›d›r. Nitekim, hazret-i ﬁeyh-i Ekber “rahmetullahi
aleyh” buyuruyor ki: ‹stersen tek varl›kdan baﬂka hâricde hiçbir varl›k yokdur dersin. Vahdet-i vücûdun ma’nâs› budur. Bu ma’nâ büyüklerin “rahmetullahi aleyhim” keﬂfi ve müﬂâhedesidir.
Yirmidördüncü Mektûb:
Bu mektûb, hazret-i Müceddid-i elf-i sânînin torunu Muhammed
Sa’îdin o¤lu ﬁeyh Abdül Ehade tâbi’ olanlara “rahmetullahi aleyhim” yaz›lm›ﬂd›r.
Kayyûm-i Rabbânî hazret-i Müceddid-i elf-i sânî ﬁeyh Ahmed-i
Serhendîye “rad›yallahü teâlâ anh ve nefeanâ bi berekâtihî” mahsûs
olan yol k›saca ﬂöyledir: ‹nsan on latîfeden meydâna gelmiﬂdir. Bunlara
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letâif-i aﬂere (on latîfe) denir. Beﬂ tânesi âlem-i halkdan olup, nefs ve anâs›r-› erbe’ad›r. Di¤er beﬂ tânesi âlem-i emrdendir. Bu âlemde cismlerin
özellikleri yokdur. Âlem-i emrden olan beﬂ latîfe, kalb, rûh, s›r, hafî ve ahfâd›r. Allahü teâlâ, insan› âlem-i halkdan yaratd›kdan sonra, arﬂ›n üstünde mekâns›z olan âlem-i emrin beﬂ latîfesinden herbirini insan bedenindeki alâkal› yerle irtibâtlad› ki, insan âlem-i halka ve âlem-i emre câmî olsun ve âlem-i sagîr ismine müstehâk olsun. Bu sebeble önce kalb latîfesiyle meﬂgûl olunur. Onun sol memenin alt›ndaki et parças›yla alâkas› vard›r. Ona kalb-i sanevberî denir. Onun meﬂgûl olma ﬂekli ﬂöyledir:
Sâlik kalb-i sanevberîye teveccüh eder. Bu et parças›n›n hücre (oda) mesâbesinde oldu¤unu bilir. Allah mubârek ismini o et parças› üzerinden geçirir. O s›rada nefesini göbe¤inin alt›nda tutar. Dilini dimâ¤›na yap›ﬂd›r›r.
Bütün his organlar›n› bir tarafa yöneltip, kalbi sanevberîye tam olarak teveccüh eder. Allah mubârek isminin müsemmâs›n› bîçûn ve bîçigûne vasf›yla düﬂünür. Kalbin sûretini ve yaln›z Allahü teâlây› düﬂünür. Semî’, basîr, hâz›r ve nâz›r gibi hiçbir s›fat›n› düﬂünmez. Nefesi (huzûr) hâlinde gevﬂeklik ve halel (bozulma) oluncaya kadar tutar. Bu ﬂeklde devâm eder.
Otururken, kalkarken, yirken, içerken ve uyurken ﬂu’ûr hâli devâm eder.
Sâlik, nigâhdaﬂt (Allahü teâlâdan baﬂka herﬂeyi unutma) husûsunda,
büyük gayret gösterir. Elbette Allahü teâlân›n lütfuyla, harâret, ﬂevk ve
zevke kavuﬂur. Onun nûrlar› ve eserleri hâs›l olur. Kalb nûru sar› denilmiﬂdir. Fenâ ve gaybet de ele geçer. Gaybet hâlinde isti’dâda göre bir ﬂey
aç›l›r. Bu latîfenin kemâl derecesinde aç›lmas› ﬂöyledir. Sâlik, Allahü teâlân›n fi’linde fânî olur. O fi’l ile bâkî olur. Sâlik o vaktde kendinin fi’li olmad›¤›n› görür. Bütün bu fi’llerini Hakk›n fi’lleri olarak bilir. Allahü teâlâdan baﬂkas›n› bilmez, görmez. Mâsivây› temâmen unutur. Bu unutma,
ba’z›s› için uzun bir müddet sürer, ba’z›s› için ömr boyunca sürer. Bu unutma, o derecede olur ki, ona zorla hât›rlatsalar yine hât›rlamaz. Sâlik bu
vaktde, vilâyet dâiresine dâhil olur. Bu mertebeye, tecelli-i fi’lî ve fenâ-i
kalb denir. Bu latîfenin vilâyeti, hazret-i Âdemin “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” aya¤›n›n alt›ndad›r. Âdem aleyhisselâm›n meﬂrebinde olan kimsenin Allahü teâlâya kavuﬂmas› bu latîfe ile olur. Onun seyri, di¤er latîfelere olmaz. Mürﬂid-i kâmilin himmet edip, çekdi¤i kimse bundan müstesnâd›r.
Sonra rûh latîfesiyle meﬂgûl olunur. O latîfe sa¤ memenin alt›ndaki yere ba¤lan›r. Bu latîfe Allahü teâlân›n s›fât-› sübûtiyyesinde fenâ ve
bekâ ile müﬂerref olur. Sâlik bu latîfenin seyrinde kendi s›fatlar›n› kendinden nefy eder. (Kendindeki s›fatlar› yok görür.) Bu s›fatlar› Allahü teâlâya nisbet eder. ‹ster iﬂitmek, ister görmek olsun, bütün s›fatlar› Allahü teâlâ iﬂitiyor, o görüyor diye bilir. Kendi iﬂitmesini ve görmesini yok bilir. Bu
hâlin meydâna gelmesinin, tecelli-i s›fatdan oldu¤unu söyler. Bu latîfenin nûru k›rm›z›d›r. Bu latîfenin vilâyeti, hazret-i ‹brâhîmin “alâ nebiyyinâ
ve aleyhissalâtü vesselâm” aya¤›n›n alt›d›r. ‹brâhîm aleyhisselâm›n meﬂrebinde olanlar›n Allahü teâlâya kavuﬂmalar›, kalb latîfesini geçdikden son– 144 –

ra, bu latîfe ile olur.
Sonra s›r latîfesi ile meﬂgûl olunur. S›r latîfesi gö¤sün ortas› ve kalbin aras› ile irtibâtl›d›r. Bu latîfeye tecelliyi ﬂüyûnât-› zâtiyye ile fenâ ve
bekâ hâs›l olur. Bu latîfeyi beyâz nûr gösterir. Bu latîfenin vilâyeti, hazret-i Mûsân›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” aya¤› alt›ndad›r.
Mûsâ aleyhisselâm›n meﬂrebinde olan bir kimsenin Allahü teâlâya kavuﬂmas›, önceki mertebelerden sonra bu latîfe ile olur.
Sonra hafî latîfesiyle meﬂgûl olunur. Bu latîfe rûh ile gö¤sün ortas›na ba¤l›d›r. Bu latîfenin fenâs›, s›fât-› selbiyyededir. Bu latîfenin nûru siyâh nûr ile belirlenmiﬂdir. Bu latîfenin vilâyeti, hazret-i Îsân›n “aleyhisselâm” aya¤› alt›d›r “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”. Îsâ aleyhisselâm›n meﬂrebinde olan bir kimsenin Allahü teâlâya kavuﬂmas›, önceki dereceleri kat’etdikden sonra, bu latîfe ile olur.
Sonra ahfâ latîfesi ile meﬂgûl olunur. Bu latîfe, gö¤sün ortas›na ba¤l›d›r. Bu latîfenin fenâs›, mertebe-i tenzîh ve mertebe-i ehâdiyyeti mücerredede, mertebe-i berzâhiyyenin tecellîsiyle olur. Bu latîfenin nûru, yeﬂil nûrdur buyurmuﬂlard›r. Bu latîfenin vilâyeti, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem ve âlihî ve eshâbihî efdalüssalâti etemmühâ ve ekmelühâ” aya¤›n›n alt›d›r. Muhammed
aleyhisselâm›n meﬂrebinde olan kimsenin, Allahü teâlâya kavuﬂmas› bu
latîfe ile olur. Önceki mertebeleri kat’etdikden sonra, kalb latîfesinin tecelliy-i s›fat›n›n tecellisinden ve evliyân›n vilâyeti olan dâire-i z›lâlî vilâyeti sugrâya seyrden nasîbi vard›r. Nefs latîfesinin, s›fat›n tecellîsinden ve
Enbiyân›n aleyhimüsselâm vilâyeti olan dâire-i s›fat›, vilâyet-i kübrâya seyrden nasîbi vard›r. Anâs›r-› erbe’âdan, toprak hâriç di¤er üç unsûrun
ism-i bât›n i’tibâriyle tecelli-i s›fatdan hissesi vard›r. Nefsin ism-i zâhir i’tibâriyle tecelli-i s›fatdan nasîbi oldu¤u gibi. Bu vilâyet-i ulyâ dâiresine seyr
vilâyet-i melâikeye seyrdir. Toprak unsûrunun, nübüvvet kemâlât› olan tecelliy-i zâtdan nasîbi vard›r.
Letâif-i aﬂere kemâlât›n› ve bunlar›n fenâs›n› elde etdikden sonra tecellî, heyet-i vicdânî üzere olur. Çünki âlem-i emrin beﬂ latîfesinden ferâ¤ hâs›l olur. (Ya’nî âlem-i emrin beﬂ latîfesini bitirir.) Âlem-i halk›n latîfeleri ile mu’âmele vâki’ olur. Âlem-i halk›n latîfeleri, nefs ve anâs›r-› erbe’âd›r. Önce nefs mutma’inne olur. R›zâ ile ﬂereflenir. ‹slâm-› hakîkî ele
geçer. Sonra anâs›r-› erbe’ân›n asllar›na seyr vâki’ olur. Sonra nübüvvet
kemâlât›, Kur’ân-› kerîmdeki mukatta’a harflerinin ve müteﬂâbih âyet-i kerîmelerin keﬂfi, risâlet ve ülûl-azm kemâlât› hâs›l olur. Bilmek gerekir ki,
latîfelerin fenâs›n› elde etmek için, nefy ve isbât zikri yap›l›r. Bu zikr ﬂu ﬂeklde yap›l›r: Önceki üsûllerle haps-i nefes edip, (Lâ) lafz› göbekden çekilir. Nefs latîfesinin yeri olan dimâga ulaﬂd›r›l›r. (‹lâhe) lafz› sa¤ tarafa götürülür. (‹llallah) lafz› gö¤üsde bulunan latîfelere u¤rayacak ﬂeklde kalbe
vurulur. Bu s›rada Allahü teâlân›n hiçbir ﬂeye benzemeyen zât›ndan baﬂka hiç ma’bûd ve maksûd olmad›¤› düﬂünülür. Buna bâzgeﬂt denir. Bir
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nefesde, zikrin adedi yirmibire ulaﬂ›nca, ﬂartlar›na uygun olarak hergün
bir vuruﬂ yapar, fenâ bundan hâs›l olur.
Beyt:
‹stenen hazînenin niﬂân›n› verdik sana,
Belki sen var›rs›n, biz varamad›ksada.
Bu sat›rlar› yazan fakîr (Abdüllah-i Dehlevî) derim ki: Bu yolun sonra gelenleri, sâliklerin f›rsat› olmad›¤›ndan, terkîb bak›m›ndan yedi olan
letâif-i aﬂereye zikr hareketi verdikden sonra, nefs latîfesinin tehzîbinden
(›slâh›ndan) sonra, kalb latîfesinin tehzîbinin eserlerini tercîh etmiﬂlerdir.
Zîrâ bu her iki latîfenin z›mm›nda, âlem-i emrin dört latîfesine de kendi asllar›na kadar, fenâ, bekâ, urûc ve su’ûddan bir renk hâs›l olur. Tedrîcen
kendi kemâline ulaﬂ›r. Hazret-i Îﬂândan ve onun eshâb› taraf›ndan yap›lagelen Allahü teâlân›n zikrinde, habs-i nefes yokdur. Kalbin hareketi o
kadar zarûrî de¤ildir. Maksad teveccüh-i ilallahd›r (Allahü teâlâya yönelmekdir.) Ba’z› fâideleri ihtivâ eden bu yaz›lar teberrüken yaz›ld›. Allahü teâlâya râz› oldu¤u ve be¤endi¤i ﬂeklde hamd olsun. Efendimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun âline ve eshâb›na salât ve selâm olsun.
Yirmibeﬂinci Mektûb:
‹nsanlardan eziyyet ve s›k›nt› olarak bize ne gelirse, hep amellerimizin cezâs› ve karﬂ›l›¤›d›r:
Beyt:
Sana gam ve zulmetlerinden ne gelirse,
Hep a¤lamakdan ve küstâhl›kdand›r.
E¤er büyüklere edeb, küçüklere ﬂefkat göstererek yaﬂansa, hiç kimse size kötülük yapamaz. Kocan›za hizmet ve itâ’ate gayret ediniz. Zîrâ,
dünyâ ve âh›retde kurtuluﬂunuz ve Allahü teâlân›n r›zâs› bundad›r. K›zmay› ve üzülmeyi yutmak gerekir. Dili, uygun olmayan sözlerden uzak tutmal›d›r. Nemâza dikkat etmelidir. Bundan sonra kimse size s›k›nt› vermez.
Farz olmak ﬂart›yla, hangi müslimân bir müslimân›n hac yolculu¤una mâni’ olabilir. Fekat size farz de¤ildir. E¤er mestûre han›mlara nasîb olur da,
sizden teveccüh isterlerse, elbette teveccüh ediniz. Bu husûsda iznlisiniz. Fâideli olacakd›r. Bunun için büyüklerimizden ümmîdim kuvvetlidir.
Allahü teâlân›n zikrinde ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sünnetine uymakda dikkatli olunuz. Hak sâhiblerinin haklar›na ri’âyete ve
güzel ahlâka yap›ﬂ›n›z. Bunlar, iyi an›lmaya ve iki cihân se’âdetine kavuﬂmaya sebeb olur. Vesselâm.
Yirmialt›nc› Mektûb:
Ma’lûm oldu ki, zâhirî dindârl›¤›n›zdan dolay› hacca gitmek istiyorsunuz. Bât›n nisbetiniz ise uzak görünmekdedir. Zîrâ farz olmad›¤› hâlde, anne ve baban›z›n haklar›na ri’âyet edip, o kadar gam ve eleme
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mübtelâ olan han›m hakk›n› zâyi’ etmeyi tercîh etmek, bir müstehab› yapmak için büyük günâh iﬂlemek, sizin gibi kâmillere lây›k de¤ildir. Zemân›n s›k›nt› ve eziyyetlerine sabr edip, yüksek makâm sâhibleri gibi kazâya r›zâ göstermelisiniz. Bu düﬂünceyi, farz olmad›¤› hâlde gönlünüzden
ç›kar›n›z. Yoksa fakîri çok üzersiniz. Hak sâhibi dervîﬂlere s›k›nt› vermek,
onlar› üzmek iyi de¤ildir. Hakdan baﬂkas›n›n muhabbetinin zemmine
dâir yaz›lmas› gerekeni siz yazm›ﬂs›n›z. Fakîrin tekrâr yazmas›na gerek
yok. Allahü teâlâya dönmeli. Zîrâ âh›retde fâidesinden baﬂka, dünyâdaki râhat da bundand›r, vesselâm.
Beyt:
Hiçbir nasîb, s›k›nt›s›z ve tuzaks›z de¤ildir,
Hakk›n halvetgâh›ndan baﬂkas›nda râhat yokdur.
Fekat ta’ziye husûsunu soruyorsunuz. Üzüntülü vaktde ta’ziyede bulunmak, vefât edenin iyiliklerini hât›rlatd›¤›, dolay›s›yla gamm› ve üzüntüyü tâzeleyece¤i için, ta’ziye yapmay› gecikdirdim. Merhûmeye teveccüh etdi¤imden, fazl› ve kerem-i ilâhî beni kaplad›. Hatmler de yapd›m.
Gönlünüzü toparlay›n›z. Onun için ne kadar mümkin olursa, kelime-i
tehlîl okuyunuz. Bât›n terakkîlerine ﬂükrle alâkal› yazd›klar›n›z yerindedir.
Fakîr ﬂunu da bildirmek isterim. Hergün sabâh halkas›nda önce size teveccüh ediyorum. Hakk›n›zda nübüvvet kemâlât› görünüyor. Bu sizin isti’dâd›n›z›n iyili¤indendir. Vaktlerinizi tâ’atlere göre taksîm etmeye ve dostlara teveccühe ehemmiyyet veriniz. ‹nﬂâallah peﬂipeﬂine fütûhât-› ma’nevî, aç›lmalar hâs›l olur. Mektûblaﬂamama özrünü beyân eden mektûbunuz geldi. Özrünüz kabûl edildi, afv edildiniz. Bu pervâs›zl›klar, ihlâsa ihtimâms›zl›¤› gösteriyor. Havsala bunu alm›yor. Bundan sonra uyan›k
olunuz. ‹ki cihân›n fütûhât›n›n, dergâhdan oldu¤undan ümidvâr olunuz.
Vesselâm.
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HÜVELGANÎ R‹SÂLES‹
Abdülganî bin Ebî Sa’îd el-Ömerî
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât olsun. Bu gönlü yaral› dervîﬂ Abdülganî Müceddidî ﬂunu izhâr ederim: Zemân›m›zda üstün çal›ﬂmas›yla gayret ve îmân ma’deni, tarîkat birâderi Abdürrahmân Hân, hazret-i ﬁemsüddîn Habîbullah cenâb-› Mirzâ Mazher-i Cân-› Cânân ﬂehîdin
“rahmetullahi aleyh” hayât› hakk›nda yaz›lan k›ymetli eseri bast›rd›. O kitâb›n müellifi, hazret-i kutb-› felek-il irﬂâd gavs-ul-aktâb vel-evtâd hafî ve
celî kemâlât›n mazheri mürﬂidimiz, ﬁâh Gulam Alî ismiyle meﬂhûr ﬁâh Abdüllah Dehlevîdir “rahmetullahi aleyh”. Kendi hâllerini son derece gizlemek ve inkisâr sâhibi olmak onun mîzâc-› ﬂerîfi idi. Yazd›¤› o eserde hazret-i Mazher-i Cân-› Cânân ﬂehîdin halîfelerinden bahs edip, kendi hâlinden hiç bahsetmemiﬂdir. Böyle bir kitâbda onun gibi ﬂân› yüksek bir halîfesinden bahs edilmemesi garîb bir durumdur. Bu sebeble bu fakîr o hazretden ve halîfelerinden (Cevâhir-i aleviyye) adl› kitâbdan seçerek k›saca bahs edece¤im. Bu kitâb› fakîrin amcas› olan Raûf Ahmed Müceddidî merhûm yazd›. [(Dürr-i Me’ârif) kitâb›n› da bu zât yazm›ﬂd›r.] Onun büyük bir denizden damla misâli yazd›¤› bu bilgilerden biraz› da bu fakîre
ulaﬂd›.
Beyt:
ﬁâyet Sa’dî onlar›n hepsini yazsayd›,
O zemân di¤er bir defter de dolard›.
ﬁunu kabûl etmek lâz›m ki, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin irﬂâd›,
dahâ kendisi hayâtda iken o dereceye ulaﬂd› ki, geçmiﬂ büyüklerimizin
ba’z›lar›n›n irﬂâd› gibi oldu. Rûm diyâr›n›n en ücrâ köﬂelerine, ﬁâmdan tâ
Çine kadar, do¤udan bat›ya o hazretin halîfeleri dahâ o hayâtda iken dünyâya yay›ld›lar. Miskin kokusu kendinden yay›l›r. Misk satan›n bu güzel
kokar demesine gerek yokdur. ‹stihâreden ve hayât›n›n yaz›lmas›na iﬂâret eden rü’yâlardan sonra hayât›n›n yaz›lmas› anlaﬂ›ld› ve yaz›ld›. Allahü teâlâ en iyi yard›mc›d›r.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin do¤umu:
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri 1158 [m. 1745] senesinde Pencab
vilâyetinin Tebâle kasabas›nda do¤du. Do¤um târihi ebced hesâb›na göre “Mazher-i Cûd (cömerdlik aynas›)” ifâdesine denk düﬂmekdedir. Nesebi hazret-i Alî Mürtezâya “kerremullahi vecheh” ulaﬂ›r.
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Babas› ﬁâh Abdüllatîf, zâhid ve mücâhid bir zât idi. ﬁübheli korkusuyla insanlar›n hâz›rlad›klar› yemekleri yimez, k›rlarda yetiﬂen meyvelerle yetinirdi. Sahrâya gider, zikr-i cehrî ile meﬂgûl olurdu. Onun hocas› Nasûriddîn Kâdirî idi. Hocas›n›n ve kendisinin mezâr› Dehlîde Ceyﬂpûr denilen yerde Muhammed ﬁâhînin mezâr› yan›ndad›r. Çeﬂtiyye ve ﬁettâriyye yolundan da pay alm›ﬂd›. Tam k›rk gün hiç uyumadan ve geceleri az
bir ﬂey yiyerek, gündüzleri oruc tutarak nefsini ›slâha çal›ﬂd›.
Abdüllatîf ﬁâh efendi, o¤lu Abdüllah-i Dehlevînin do¤umundan bir
kaç gün önce rü’yâs›nda hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” gördü. Çocu¤una benim ismimi koy buyurdu. Do¤unca ismini Alî koydu. Büyüyüp temyîz yaﬂ›na gelince, kendisi edeben hazret-i Alînin hizmetçisi ma’nâs›nda,
ismine Gulam Alî dedi. Bu ismle meﬂhûr oldu. Annesi de o günlerde
rü’yâs›nda bir zât gördü. O zât, do¤acak çocu¤un ismini Abdülkâdir
koyas›n buyurdu. Müellif der ki, rü’yâda gördü¤ü o zât, Gavs-ül-a’zam
Abdülkâdir Geylânî “rahmetullahi aleyh” olsa gerekdir. Amcas› büyük bir
evliyâ idi. Bir ayda Kur’ân-› kerîmi ezberlemiﬂdi. O da Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” görüp, çocu¤a Abdüllah isminin verilmesi emrini ald›. Do¤unca babas› Alî, annesi Abdülkâdir, amcas› da Abdüllah ismini koydu.
Babas›, onu H›z›r aleyhisselâm ile sohbet ehli olan, kendi hocas›
Nasruddîn hazretlerinden bî’at almas› için Dehlîye götürdü. Takdîr-i ilâhî, oraya vard›klar› gece o zât Receb ay›n›n onbirinde vefât etdi. Bunun
üzerine babas› ona biz bî’at için gelmiﬂdik, nasîb de¤ilmiﬂ! ﬁimdi sen serbestsin. Nereden bir me’arîf gelirse, seni yetiﬂdirebilecek bir âlim ve
velî bulabilirsen ona gidip, büyüklerin yolunu ö¤renebilirsin, dedi. Bunun
üzerine, o zemânda Dehlîde bulunan Allah adamlar›n›n sohbetinde bulunmaya gayret etdi. Hazret-i Hâce Muhammed Zübeyrin halîfelerinden
olan, hazret-i Ziyâullah ve ﬁâh Abdüladlin, Hâce Nâs›r›n o¤lu Hâce Mîr
Derdin, Mevlevî Fahruddînin, ﬁâh Nâvû ve ﬁâh Gulâm gibi Çeﬂtî yolunun
büyüklerinin ve di¤er büyük zâtlar›n sohbetlerine devâm etdi. Hicrî 1180
senesinde yirmiiki yaﬂ›na girdi¤i s›rada, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin dergâh›na gitdi. ﬁu beyt onun hâline uygun idi.
Beyt:
Aﬂk secdesi için bir eﬂik buldum,
Öyle bir yer ki, göklere denk gördüm.
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerine kendisini talebeli¤e kabûl buyurmas›n›, bî’at etmek istedi¤ini arz etdi. Bizim yolumuz tuzsuz taﬂ yalamak
gibidir. Sen zevk ve ﬂevk bulunan bir yere bî’at et, buyurdu. Benim arzûm,
sizin yolunuzdur deyince, mubârek olsun diyerek talebeli¤e kabûl buyurdu. Bu bî’at›ndan sonraki hâlini Abdüllah-i Dehlevî hazretleri kendisi
ﬂöyle yazm›ﬂd›r: Tefsîr ve hadîs ilmini tahsîl etdikden sonra, Kâdiriyye tarîkat› bî’at›n› hazret-i ﬁehîd Mazher-i Cân-› Cânân›n mubârek elinden al– 149 –

d›m. Bana tarîkat-› Nakﬂibendiyye-i Müceddiyyeyi de telkîn buyurdu.
Onbeﬂ sene zikr ve murâkabe halkas›nda bulunmakla ﬂereflendim. Sonra bu fakîre mutlak icâzet verip, halîfesi yapmakla ﬂereflendirdi. ‹lk zemânlarda Nakﬂibendiyye yoluna girip, bu yolda çal›ﬂmamdan dolay› Gavs-ül-a’zam hazretleri râz› olur mu diye tereddüd etdim. Ma’nâ âleminde gördüm ki, hazret-i Gavs-ül-a’zam bir makâma gelip, oturdu. O makâm›n tam karﬂ›s›na da ﬁâh-› Nakﬂibend hazretleri gelip, oturdu “rahmetullahi aleyhimâ”. ﬁâh-› Nakﬂibend hazretlerinin huzûruna gitmek istedim.
Gavs-ül-a’zam Abdülkâdir Geylânî hazretleri, maksad Allahü teâlâya
kavuﬂmakd›r. Oraya gitmenizde hiçbir mahzûr yokdur, buyurdu.
Yine kendisi ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: ‹lk zemânlarda geçimimde çok güçlüklerle karﬂ›laﬂd›m. Elimde ne kadar dünyâ mal› varsa hepsi tükendi. Allahü teâlâya tevekkülü ahlâk edindim. Eski bir has›r› yatak, bir tu¤lay› da
yast›k edindim. Bir def’as›nda za’îflikden o kadar çâresiz kald›m ki, bulundu¤um oda benim mezâr›m olacak diye düﬂünmeye baﬂlad›m. Bu durumda iken, Allahü teâlâ yard›m eyledi. Bir kimse vâs›tas›yla bu hâlden
kurtulmay› nasîb etdi. Elli seneyi kanâ’atle geçirdim.
ﬁöyle anlatm›ﬂlard›r: O hazret odas›nda tevekkül köﬂesine çekilip,
ölürsem bu odada öleyim demiﬂdi. O s›rada Allahü teâlân›n ihsân› yetiﬂdi. O günlerde odas›n›n yan›na bir kimse geldi. Kap›y› aç›n›z, dedi. Kap›y› açmad›. Tekrâr aç›n›z, diye ›srâr etdiyse de açmad›. Bunun üzerine
pencereden bir mikdâr para at›p gitdi. O gün kalb gözü aç›l›p, büyük ihsânlara kavuﬂdu. Âlim ve sâlihlerden yüzlerce kimse uzak memleketlerden huzûruna geldi. Onun hizmetiyle ﬂereflenip, kalblere devâ olan sohbetlerine kavuﬂdular. Ba’z›lar› da rü’yâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görerek, onun huzûruna gitmesi için emr alarak geldiler. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî, ﬁeyh Ahmed Kürdî, Seyyid ‹smâ’îl Medenî, bu
zâtlardand›r. Ba’z›lar› da büyüklerin iﬂâretiyle huzûruna gelip, bî’at etdiler. Mevlânâ Muhammed Cân bunlardand›r. Ba’z›lar› ise, kendisini rü’yâda görüp, talebe olmakla ﬂereflendi.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin dergâh›nda hergün ortalama ikiyüz
kiﬂi bulunurdu. Dergâhdaki az bir yiyece¤e ve mâla Allahü teâlâ bereket
verir, herkesin bütün ihtiyâc› râhatl›kla karﬂ›lan›rd›. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri çok yüksek derecelere ve makâmlara sâhib olmas›na ra¤men,
devâml› k›r›kl›k ve tevâzu’ içinde yaﬂard›. Bir gün karﬂ›dan gelen bir köpe¤e bakarak: “Yâ Rabbî! ﬁu mahlûkun hurmetine bana merhamet eyle! Ben kimim ki, her tarafdan talebeler ak›n ak›n Allahü teâlâya kavuﬂmak için geliyorlar. Bizi vesîle ve vâs›ta yap›yorlar. Hâlbuki ben, o gelenlerin hât›r› için Rabbimden istiyorum” buyurdu.
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri hadîs-i ﬂerîflere uygun yaﬂard›. Hadîs
ilminde ﬁâh Veliyyulah Muhaddisin o¤ullar›ndan ve kendi hocas›ndan hadîs-i ﬂerîf rivâyeti isnâd› ald›. Kur’ân-› kerîmi ezberlemiﬂdi. Fekat herkes
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bunu bilmezdi. Çok az uyurdu. Geceleri teheccüd nemâz›na kalk›nca, talebeleri uykuya dalm›ﬂlarsa, onlar› da uyand›r›rd›. Teheccüd nemâz›ndan
sonra yatmaz, Kur’ân-› kerîm okur, murâkabe ve zikr ile meﬂgûl olurdu.
Hergün on cüz’ okurdu. Sabâh nemâz›n› ilk vaktinde cemâ’at ile k›lard›.
Sonra iﬂrak vaktine kadar murâkabe ve zikr ile meﬂgûl olurlard›. Talebelerinin çok kalabal›k olmas› sebebiyle birkaç halka kurulurdu. Önce gelenler kalkar di¤erleri otururdu. Dahâ sonra, hadîs-i ﬂerîf ve tefsîr dersi
verirdi. Ziyâret için gelenlere, ikrâmlarda bulunur, onlarla k›sa görüﬂür, s›k›nt›lar›n› giderdikden sonra müsâde ederdi. Dervîﬂler kabr düﬂüncesiyle meﬂgûldürler, buyururdu. Bir gün Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin
neslinden ve Muhammed Bâkîbillah›n “rad›yallahü anhümâ” torunlar›ndan Muhammed Emîr Hân ziyâretine geldi. Büyüklerin torunu olmas›
hasebiyle çok alâka gösterdi. Bir müddet sohbetden sonra, bugünlük bu
kadar buyurup, kalkmas›n› arzû etdi. Fekat Muhammed Emîr Hân muhabbetinin çoklu¤undan huzûrundan pek ayr›lmak istemedi. Hizmetciye
Nevvâb Sâhible alâkadar olunuz, o kalkmad›, biz kalkal›m, buyurdu ve
kalkd›. Ö¤leye do¤ru biraz yemek yirdi. Zenginlerin gönderdikleri mükellef yemekleri yimez, talebelerine de yidirmez, komﬂulara, ﬂehr halk›ndan
gelen misâfirlere verirlerdi. Ba’zan içinde yemek gelen tencereleri oldu¤u gibi b›rak›rlar, herkes istedi¤ini al›p götürürdü. E¤er bir kimse para gönderse ve bu paran›n ﬂübheli yerden kazan›lmad›¤›n›, halâl oldu¤unu anlarsa, önce k›rkda birini zekât için ay›r›rd›. Çünki, ‹mâm-› a’zam hazretlerine göre, nisâba mâlik olunca, bir sene dolmadan zekât›n› vermek câizdir. Ayr›ca farz olan zekât sevâb›na nâfile sevâb› da eklenmiﬂ olur.
Sevâb› büyüklerin, bilhâssa hazret-i Hâce Behâeddîn Nakﬂibendin “rahmetullahi aleyh” rûhlar› için tatl› ve yemekler hâz›rlat›r, fakîrlere da¤›t›rd›. Kendi babas› için de düâ ederdi. Dergâhda bulunan fakîrlerin borçlar›n› öder, huzûruna gelip, ihtiyâc›n› arz eden herkese verirdi. Ba’zan bir
kimse haber vermeden götürse, onu görmezlikden gelirdi. Ba’z› kimseler kütübhânesinden kitâblar› götürürler, sonra da o kitâblar› satmak
için getirirlerdi. O kitâb› medh eder, sonra para vererek al›rd›. Ba’zan bir
kimse efendim bu kitâb sizin kütübhânenizin kitâb›d›r. ‹ﬂâreti ve damgas› da üzerindedir, derdi. Bunu görmezlikden gelir, o kitâb› satmak için getiren kimseyi incitmeyi men’ ederdi. Bir kâtib ayn› kitâbdan bir kaç tâne
yazm›ﬂ buyururdu.
Sözümüzün baﬂ›na dönelim. Ö¤leye yak›n, bir mikdâr yemekden
sonra, kaylûle yapard›. Sonra (Nefehât), (Adâb-ül-müridîn) ve benzeri
kitâblar› bir müddet okuturdu. Sonra ö¤le nemâz›n› k›lard›. Dahâ sonra
ikindiye kadar hadîs ve tefsîr dersi yapard›. ‹kindi nemâz›n› k›ld›kdan sonra hadîs-i ﬂerîf kitâblar›, (Mektûbât-› ‹mâm-› Rabbânî), (Avârif-ülme’ârif), (Risâle-i Kuﬂeyrî) gibi kitâblar okuturdu. Sonra akﬂama kadar
zikr ve teveccühle meﬂgûl olurdu. Akﬂam nemâz›ndan sonra has talebelerine teveccüh eder ve akﬂam yeme¤i yirdi. Yats› nemâz›n› k›l›p, gecenin ço¤unu zikr ile geçirirdi. E¤er uyku çok galebe çalarsa, seccâdesi üze– 151 –

rine sa¤ yan›na yatard›. Ayaklar›n› uzatarak yatd›¤› hiç görülmedi. Ço¤u
zemân murâkabe hâli olan iki diz üstü oturarak uyurdu. Resûlullah›n da
“aleyhissalâtü vesselâm” böyle yapd›¤› nakl edilmiﬂdir. Evliyâ-› kirâmdan
da, meselâ Gavs-ül-a’zam da hayâs›n›n çoklu¤undan böyle oturur, ayaklar›n› nâdir uzat›rd›. Vefât›, bu edeb hâlinde, ya’nî otururken vuku’ bulmuﬂdur. ‹hsânlar› fakîrlere taksim ederdi. Sert ve kal›n elbise giyerdi. Birisi k›ymetli bir elbise hediyye etse, onu satar paras›yla bir kaç elbise alarak fakîrlere sadaka olarak da¤›t›rd›. Birkaç kiﬂinin giyinmesi bir kiﬂinin giyinmesinden dahâ iyidir, buyururdu. Di¤er eﬂyâlar için de böyle yapard›. Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem” sert ve kal›n elbise giyerdi. Hattâ vefât›nda üzerinde böyle bir elbise oldu¤unu hazret-i Âiﬂenin “rad›yallahü anhâ” bildirdi¤i (Buhârî) ve (Müslim)de yaz›l›d›r.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin cömerdli¤i son derecede idi. Bu husûsda gizlili¤e çok ri’âyet ederdi. Ders ve murâkabe halkas› s›ras›nda hayâs›n›n çoklu¤undan insanlar›n yüzlerine bakmaz, gözgöze gelmemeye
çal›ﬂ›rd›. Aynada kendi yüzüne dahî bakmazd›. Müslimânlara o kadar ﬂefkatli ve merhametli idi ki, gecenin ekserisinde, onlara düâ ederdi. Hakîm
Kudretullah Hân onun komﬂusu idi. Ço¤u zemân Abdüllah-i Dehlevî
hazretlerini gîbet ederdi. Bir def’as›nda bir sebebden habse düﬂdü. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri onu habsden ç›karmak için her çâreye baﬂvurdu. Huzûrunda dünyâl›kdan bahs edilmezdi. Meclisinde ümerâdan ve fukarâdan bahs edilmezdi. Meclisi sanki Süfyân-› Sevrînin meclisi gibi idi.
E¤er bir kimse gîbet etse, o kötülü¤e en lây›k benim, derdi. Bir ﬂahs pâdiﬂâh ﬁâh-› Âlemi kötüledi. O gün Abdüllah-i Dehlevî hazretleri oruclu idi.
Eyvâh oruc gitdi buyurdu. Bir ﬂahs siz gîbet etmediniz ki dedi. Biz her ne
kadar gîbet etmediysek de gîbeti iﬂitdik. Gîbetde söyleyen de dinleyen
de ayn›d›r, buyurdu. Emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i anil-münker onun ﬂîvesi
hâline gelmiﬂdi. Bunlar› dâimâ yapard›. ‹nsanlar› harâmlardan ve kötülüklerden sak›nd›rmakda kimseden korkmazd›. Pâdiﬂâha îkâz için yazd›¤› bir
mektûb (Mekâtib-i ﬂerîfe) kitâb›nda mevcûddur.
Seyyid ‹smâ’îl Medenî, Medîne-i münevvereden Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” izni ve iﬂâreti ile Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna gelmiﬂdi. Bir def’as›nda hazret-i Îﬂân›n iﬂâretiyle, ﬁâh cihân
Câmi’ine, mukaddes emânetleri ziyârete gitdi. Dönüﬂünde, orada her ne
kadar Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bereketleri hissediliyor ise
de küfr zulmeti de var diye arz etdi. Bunun üzerine araﬂd›rd›lar. Oraya ba’z›
meﬂhûr kimselerin resmlerinin konmuﬂ oldu¤unu gördüler. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri bu husûsda pâdiﬂâha bir mektûb yaz›p, o resimleri o mescidden kald›rtd›.
Bendîlkuhend denilen yerin reîsi, Nevvâb ﬁimﬂîr Behâd›r huzûruna
geldi. Baﬂ›nda bir h›ristiyan baﬂl›¤› bulunuyordu. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin kalbi daral›p, üzüldü ve bir dahâ bunu giymeyiniz, dedi. O da,
e¤er bana emr-i ma’rûf yapd›ysan›z bir dahâ buraya gelmem deyince; Al– 152 –

lahü teâlâ sizi bizim evimize getirmesin, buyurdu. Behâd›r Hân gadâb›na ma¤lûb olarak oradan kalk›p gitdi. D›ﬂar› ç›k›p, baﬂ›ndaki h›ristiyan külâh›n› hizmetçisine verip, geri geldi ve bî’at edip, talebelerinden oldu. Ba’z›
kimseleri harâmlardan sak›nd›r›rken yumuﬂakl›k ve kolayl›k gösterirdi. ‹lk
def’a emr-i ma’rûf yaparken kolayl›k göstermek gerekir, buyururdu.
Mîr Ekber Alî ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Amcam›n sakal› yokdu. Abdüllah-i
Dehlevî hazretlerinin sohbetine gitmiﬂdi. Hazret-i Îﬂân onun bu hâlini görünce yumuﬂakca, Mîr kardeﬂimizin sakal›n›n olmamas›na ﬂaﬂ›l›r, buyurdu. Sonra gâyet yumuﬂak bir tav›rla huzûra geldi. Buyurdu ki: Sizin hânedân›n›z, büyükleriniz ne buyurmuﬂlarsa, biz onlar›n buyurdu¤unu yap›yoruz. Nihâyet o ﬂahs huzûrdan ayr›ld› ve sakal b›rakd›.
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri dünyâya hiçbir zemân meyl etmezdi.
Dünyây› terk etmekde o hâle geldi ki, zemân›n pâdiﬂâh› ve di¤er devlet
adamlar› dergâha harcanmas› için para gönderirlerdi. Bunlar› kabûl etmesi için yalvar›rlard›. Çok kere ﬂu ﬂi’ri cevâb olarak bildirirdi.
ﬁi’r:
Toprakda oturan bir Süleymân›m,
ki, bana sultânl›k tâc› ar olur.
K›rk y›ldan beri hep onu giyerim,
Uryânl›k hil’atim berkarar olur.
Tûk ve Surunç beldesinin vâlîsi Emîr Hân da hediyye göndermiﬂdi.
Önde gelen talebelerinden ﬁâh Raûf Ahmede, hediyye gönderen Emîr Hâna ﬂu beyti cevâb olarak yaz›n›z buyurdu:
Beyt:
Biz fakîrli¤i ve kanâ’ati ﬂeref biliriz,
Emîr Hâna söyle ki, mukadderdir r›zk›m›z.
Buyurdu ki: Bizim dayana¤›m›z Allahü teâlân›n ﬂu va’d›d›r: (Semâda ise, r›zk›n›z (ya¤mur) ve va’d olundu¤unuz Cennet vard›r.) (Zâriat
sûresi: 22). Sübhânallah! Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin dergâh›n›n din
ve dünyâya âid bütün mühim ihtiyâclar› gaybdan gönderilirdi.
Buyurdu ki: Bizim bu yolumuzda dört ﬂey zarûrîdir. Eli harâmdan
çekmek, aya¤› harâmdan al›koymak, dîne tam sar›lmak ve tam yakîn sâhibi olmak.
Ömrünün son zemânlar›nda son derece za’îf düﬂdü ve hâlsiz kald›. Fekat Hâf›z›n ﬂu beytine ne zemân okusalar, hemen do¤rulup otururdu ve kuvvetli bir hâlde teveccühde bulunurdu.
Beyt:
Her ne kadar gönlü hasta dermâns›z bir ihtiyâr›m,
Gençleﬂirim her ne zemân yüzünü hât›rlar›m.
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Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin, server-i kâinât Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” aﬂk derecesinde bir muhabbeti vard›. ‹sm-i ﬂerîfini duyunca kendinden geçerdi. Bir def’as›nda nakﬂ-i kademi ﬂerîfin hizmetçisi teberrüken su getirdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” mubârek feyz ve nûr gölgesi üzerinize olsun, dedi. Bu sözleri duyunca kendinden geçdi ve hizmetçinin aln›ndan öpdü. Biz o ﬂerefe
lây›k bir kimse olabilirmiyiz diyerek, hizmetçiye düâ etdi.
Vefât hastal›¤› s›ras›nda Tirmizînin hadîs kitâb›n› gö¤sü üzerinde tutarak okur, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yapd›¤› iﬂleri bildiren bir hadîs-i ﬂerîfe rastlarsa, o hadîs-i ﬂerîfe göre amel ederdi. Sünnet
olmas› sebebiyle keçi eti isteyip onu piﬂirtdi. Kur’ân-› kerîm dinlemekden
çok zevk al›rd›. Fakîrin babas›ndan (Ebû Sa’îdden) evvâbîn ve teheccüd
nemâzlar›nda çok hatimler dinledi. ﬁevk hâlinin gâlib oldu¤u zemânlarda dinleyince, kendinden geçerek düﬂüp kal›rd›. Yeter, dahâ okumay›n›z, dayanam›yorum, buyururdu. Ekseriyâ yan›k ﬂi’rleri dinler. Kendilerini vecd hâli kaplard›. Fekat hiçbir zemân istikâmetden ayr›lmaz, dînin
emr ve yasaklar›n›n aslâ d›ﬂ›na ç›kmazd›. Ebül-Hasen Nûri raks etdi. Seyyidüt-tâife Cüneyd-i Ba¤dâdî hareketsiz oturdu. Ebül-Hasen Nûri meâlen:
(Senin da’vetini, samîmiyyet ve can kula¤› ile dinleyenler ancak kabûl eder...) (En’am sûresi: 36) buyurulan âyet-i kerîmeyi esâs ald›. Cüneyd-i Ba¤dâdî ise meâlen: (Bir de da¤lar› görürsün, onlar› hareketsiz san›rs›n. Hâlbuki onlar bulut geçer gibi geçer...) (Neml sûresi: 86)
âyet-i kerîmeyi esâs ald›. Cüneyd-i Ba¤dâdî hazretleri istikâmetin son derecesinde idi. Müellif der ki: Ba’zan tarîkat-› müceddidiyyede hazret-i Müceddidin babas›ndan intikâl eden Çeﬂtiyye tarîkat› nisbeti de zuhûr
ederdi. Hazret-i Müceddid kemâl derecesinde temkîn sâhibi olmas›na ra¤men ondan da ba’zan Çeﬂtiyye nisbeti zuhûr ederdi. Ba’zan zevk ve ﬂevk
hâlinin kaplad›¤› nakl edilmiﬂdir.
Beyt:
Güzellerin sâhib oldu¤u güzelliklerin hepsine,
Sen tek baﬂ›na ﬂekl, ﬂemâil, harekât ve sekânatda sâhibsin.
Sübhânallah, söz nereden nereye geldi.
M›sra’:
Ezelî üstâd ne söyle derse onu söylerim.
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri çok nâzik ve son derece nazîf (temiz)
idi. E¤er huzûrunda bir kimse tönbeki (tütün) içse, onun duman›ndan râhats›z olurdu ve güzel kokulu ud yakd›r›rd›. Mescidimizi afganl›lar helâs
bildiler [eziyyet yeri yapd›lar], buyurdu.
Ba’z› talebelerinden ﬂöyle iﬂitdim: Hocam›z odas›nda iken odas›ndan zemân zemân son derece hoﬂ kokular yay›l›rd›. O zemân anlard›k ki,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Evliyân›n büyüklerinin rûhâ– 154 –

niyyetleri teﬂrîf etmiﬂlerdir.
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri buyurdu ki: Hazret-i Hâce Nakﬂibendin ve hazret-i Müceddidin rûhâniyyetlerini görüyorum. Bir def’as›nda karn›m a¤r›d›, hastaland›m. Hazret-i Müceddidin rûhâniyyetinden yard›m istedim. O ânda mubârek yüzünü yüksekde gördüm. O hastal›¤› benden
çekip kald›rd›, s›hhate kavuﬂdum.
Buyurdu ki: Çeﬂtiyye yolunun büyüklerinin kat›¤› muhabbetin zevkiyle kendinden geçmek, sima’ ve salevâtd›r. Bunlar kalbe çeﬂid çeﬂid
ﬂevk verir ve yârin yüzünden perdeyi kald›r›r. Biz silsile-i Nakﬂibendiyye
mensûblar› kat›k olarak muhabbet ﬂerbetini içenleriz. Bizim muhabbetimizi artd›ran, kalblerimize çeﬂid çeﬂid zevk bahﬂ eden ﬂeyler hadîs-i ﬂerîfler ve salevât-› ﬂerîfelerdir.
M›sra’:
Onlar öyledir, ben de böyleyim yâ Rabbî,
Allahü teâlân›n mubârek ismini and›¤› zemân âh, âh diyerek kendinden geçer, aﬂk-› ilâhî ile yan›p tutuﬂdu¤u görülürdü. Mevlânân›n “aleyhirrahme” ﬂi’rlerini okurdu.
Beyt:
Âlimlerin âdâb› baﬂkad›r,
Cân› yanm›ﬂlar›n âdâb› baﬂkad›r.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sözleri:
Buyurdu ki: Fakîr kelimesindeki (fa) harfi, fakîrlik, yoksulluk çekmek,
(kaf) harfi kanâ’at etmek, (yâ) harfi Allahü teâlây› yâd etmek, (ra) riyâzet
çekmekdir. Bunlar›n hepsi yap›l›rsa (fa) fadl-› hüdâ, (kaf) kurb-i mevlâ, (yâ)
dostluk, (ra) rahmete kavuﬂmak olur. Yoksa bunlar yap›lmazsa (fa) fadîhat, rüsvâ olmak (kaf) kahr, (yâ) ye’s ve (ra) rüsvâl›k olur.
Buyurdu ki: Zevk, ﬂevk, keﬂf ve kerâmete tâlib olan kimse, tâlib-i
Hüdâ olamaz. Müellif der ki: Hâf›z ﬂöyle buyurdu:
Beyt:
E¤er bu fadl ve kereme verirsek kerâmet ad›.
Benlikle boyanm›ﬂ olan h›rka bize âr olur,
Yine o ﬂöyle demiﬂdir:
Harabât ile oturanlar kerâmetden bahs etmesin,
Her sözün bir vakti ve her nüktenin bir yeri vard›r.
Buyurdu ki: Kemâlâtda vasl-› uryânî hâs›l olur. O makâmdan sâlikin nasîbi ye’s ve mahrûmlukdan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Her ne kadar vüsûl varsa da husûl de¤ildir.
Buyurdu ki: Tâlibin her vakt her ibâdetden ayr› ayr› lezzet almas›,
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uyan›k olmas› lâz›md›r. Nemâzda nas›l hâllere kavuﬂdu¤unu, Kur’ân-› kerîm okurken nas›l bir nisbetin, ba¤l›l›¤›n zuhûr etdi¤ini, hadîs-i ﬂerîf dersinde nas›l ﬂevklerin hâs›l oldu¤unu, kelime-i tevhîd söylerken nas›l bir
zevkin meydâna geldi¤ini bilmelidir. Bunun gibi, ﬂübheli lokmalardan nas›l bir zulmetin yükseldi¤ini ve di¤er günâhlar› da buna k›yâs ederek
te’sîrlerini bilmelidir.
Buyurdu ki: Vilâyetde hatarat (hât›ra gelen düﬂünceler) zararl›d›r.
Bunlar nübüvvet kemâlât›nda zararl› de¤ildir. Emîr-ül-mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” buyurdu ki: “Ben nemâzda oldu¤um hâlde, ordunun hâz›rl›¤›n› düﬂünürüm.” Güneﬂe bakmak, kalbe hatarât›n gelmesine ma’nî
de¤ildir.
Buyurdu ki: Yemekde nefsin bir r›zâs›, bir de hakk› vard›r. Nefsin r›zâs› çok ve lezzetli yiyecekleri yimekdir. Nefsin hakk› ise, farzlar› ve
sünnetleri yapmak için güç kazanacak kadar yimekdir.
Buyurdu ki: Nakﬂibendiyye yolu dört ﬂeyden ibâretdir: Bîhat›ragî (Allahü teâlâdan baﬂka herﬂeyi unutmak), devâm-› huzûr, cezebât ve vâridât.
Buyurdu ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün kemâlât› kendinde toplam›ﬂ idi. O kemâllerden, her asrdaki ümmetinde o zemâna uygun olanlar zuhûr etmiﬂdir ve edecekdir.
Feyzler hazînesi olan mubârek bedeninin kemâlleri, aç durmak,
cihâd ve ibâdet etmek olup, bunlar Eshâb-› kirâmda göründü.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek kalbi ile alâkal›
olan kemâller, istigrâk (nûrlara gark olmak), kendinden geçme, zevk ve
ﬂevk, âh, feryâd ve vahdet-i vücûd s›rlar› olup, Cüneyd-i Ba¤dâdînin
“rahmetullahi aleyh” dilinden evliyâya verildi.
Bât›n nisbetinde kendini yok etmek, yok olmak, Nakﬂibend büyükleri ile Hâce Nakﬂibend Muhammed Buhârî hazretlerinde ortaya ç›kd›.
ﬁerefli Muhammed ismi ile alâkal› kemâl mertebeleri ve olgunluklar, Müceddid-i elf-i Sânî zemân›nda zuhûr etdi.
Buyurdu ki: Halâl kazanç sa¤lamak mü’minlere farz, zarûrîdir. Âriflere ise halâlin fazlas›n› da terk zarûrîdir. Müellif der ki; tasavvuf ehli azîmet ile amel ederler.
Buyurdu ki: Nefsinin arzûlar›na tâbi’ olan, Allahü teâlâya nas›l kul
olur? Ey insan! Kime tâbi’ isen, onun kulu olursun.
Buyurdu ki: Açl›kla geçen gece derviﬂlerin mi’râc›d›r.
Buyurdu ki: Sofî, dünyâ ve âh›reti b›rak›p, Allahü teâlâya yönelen
kimsedir. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ﬂöyle demiﬂdir:
– 156 –

Beyt:
Âﬂ›klar insanlardan baﬂka bir milletdir.
Onlar için mezheb ve millet Hüdâd›r.
Buyurdu ki: Düâ ederken nûrlar ak›p gelir. Düân›n kabûl olmas› bak›m›ndan bu bereketleri ay›rmak zordur. Ba’z›lar› demiﬂlerdir ki, e¤er iki
elde a¤›rl›k hissedilirse, düân›n kabûl alâmetidir. Biz deriz ki, e¤er sadr›n inﬂirâh›, ya’nî gö¤üsde bir geniﬂleme, kalbde aç›kl›k hâs›l olursa, kabûl alâmetidir.
Buyurdu ki: Bî’at üç k›smd›r: Birincisi, mürﬂid-i kâmillere tevessül
için bî’atd›r. ‹kincisi, günâhlardan tevbe içindir. Üçüncüsü, nisbet elde etmek için yap›lan bî’atd›r.
Buyurdu ki: ‹nsanlar dört k›smd›r. Nâmerdler, merdler, civânmerdler ve ferdlerdir. Dünyây› isteyen nâmerd, âh›reti isteyen merd, âh›retle
birlikde Hak teâlây› isteyen civânmerd, yaln›z Hak teâlây› isteyen ferddir.
Buyurdu ki: Hatarâ, kalbe gelen düﬂünceler, dört k›sm olup, ﬂeytânî, nefsânî, melekî ve hakkânîdir. ﬁeytânî olan› sol tarafdan gelir. Nefsânî olan› yukar›dan, ya’nî dimâgdan gelir. Melekî olan› sa¤ tarafdan gelir. Hakkânî olan fevkalfevkden gelir.
Buyurdu ki: Nübüvvet hâriç, insan için mümkin olan her kemâlât hazret-i Müceddidde zuhûr etmiﬂdir.
Rubâî:
Gayb perdesinin ard›nda bulunan güzellikler,
Senin eﬂsiz sima’nda hepsi zuhûr etdiler.
Hayâl kalemi gönül sahîfesine ne çizse,
Senin düzgün ﬂeklini ondan güzel etdiler.
Buyurdu ki: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” üveysî olmak isteyen yats› nemâz›ndan sonra, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek ellerini kendi ellerinde imiﬂ gibi tutup,
ﬂöyle demelidir: Ey Allah›n Resûlü, sana beﬂ ﬂeyde bî’at etdim: Eﬂhedü
enlâ ilâhe ilallallah ve eﬂhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlühû,
demek, nemâz k›lmak, zekât vermek, Ramezânda oruc tutmak ve gücüm
oldu¤unda Kâ’beye gidip, hac etmek. Bir kaç gece bunu yapmal›d›r. E¤er
büyüklerden birine üveysî olmak istiyorsa, yaln›z olarak oturup, iki rek’at
nemâz k›l›p, sevâb›n› onun rûhuna göndermeli ve rûhuna müteveccih olarak oturmal›d›r. [Se’âdet-i Ebediyye: 957.ci sahîfe.]
Buyurdu ki: Allahü teâlâ bana öyle bir idrâk, ya’nî anlama kuvveti
ihsân etdi ki, bedenim de, kalb gibi oldu. Önden, arkadan, sa¤dan, soldan kim gelirse, onun nisbetini bilirim.
Buyurdu ki: Üç kitâb›n benzeri yokdur. (Kur’ân-› kerîm), (Sahîh-i
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Buhârî) ve Mevlânâ Celâleddîn Rûmînin (Mesnevî)si. [Ya’nî, evliyâl›k yolunun kemâlât›n› bildiren kitâblar›n en üstünü Mesnevîdir. Evliyâl›k ve nübüvvet yollar›n›n kemâlât›n› ve inceliklerini bildirmekde ise, imâm-› Rabbânînin Mektûbât›n›n eﬂi yokdur. (Se’âdet-i Ebediyye: 186)]
Buyurdu ki: Evliyâ üç k›smd›r. Erbâb-› keﬂf, erbâb-› idrâk ve erbâb-› cehl.
Buyurdu ki: Evliyâdan çok az kimse hazret-i Müceddidin ulaﬂd›¤›
kemâlâta ulaﬂabilmiﬂdir. E¤er o vahdet-i vücûd evliyâs›n›n temâm›na teveccüh etseydi, onlar› vahdet-i ﬂühûdun ana caddesine ulaﬂd›r›rd›.
Buyurdu ki: Sa’dî ﬂirâzî, Sühreverdi yolunda anlay›ﬂ sâhibi bir kimseydi. Tesavvufu iki sözle ne güzel anlatm›ﬂd›r:
ﬁi’r:
Âlim, mürﬂid üstâd ﬁihâbeddîn Sühreverdî,
Bana su üzerinde iki nasîhat verdi.
Biri aslâ kendini hiç iyi bilmemekdir,
Di¤eri baﬂkas›n› hiç kötü görmemekdir.
Buyurdu ki: Bizden konuﬂan bizim elbisemize bürünür ve bizim tavr›m›z› seçmiﬂ olur.
Rubâî:
Ya mâvi gömlekli yâr ile gezme,
Ya da evi bark› hât›r›ndan sil.
Ya file bakanla arkadaﬂ olma,
Ya da içine fil s›¤acak, yap binâ.
Buyurdu ki: Mü’minlerden ba’z›s›n›n rûhunu melekül mevt al›r.
Ehass-ül-has›n (seçilmiﬂlerin) rûhu kabz edilirken melek de bulunmaz. Müellif derim ki: Muhtemeldir ki, bu söz ﬂu âyet-i kerîmelere iﬂâretdir: Meâlen: (Allah, nefslerin ölümü zemân›nda henüz ölmemiﬂlerin de uyuduklar› s›rada canlar›n› al›r...) (Zümer sûresi: 42) ve “(Ey Resûlüm, onlara) de ki: Sizin can›n›z› alma¤a vekîl k›l›nan ölüm mele¤i, (Azrâil) can›n›z› alacak...) (Secde sûresi: 11)
Buyurdu ki: Derviﬂlerin geçimi ﬂöyle olmal›d›r ki, ‹bni Yemîn kübrevî bunu nazmla ﬂu ﬂeklde bildirmiﬂdir:
Nazm:
Bir arpa ekme¤i, bir yün h›rka, bir ac› su,
Bir mushaf ve hadîs-i peygamberî do¤rusu.
‹ki üç cüz’ yetiﬂir fâideli ilmlerden,
Öf, bu ‹bni Sinân›n ve Unsûrînin boﬂ sözlerinden.
Bir de karanl›k kulübe ki, ayd›nlatmak için,
Güneﬂe minnet etmek de¤er mi bunun için.
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Bir iki ahbâbla ol ki, yar›m arpa etmez,
Melik Sencer kat›nda onlara yer verilmez.
Bu se’âdete hasret gitdi nice sultânlar,
Kayserin, ‹skenderin tâc›n› arayanlar.
Yine Cemâlînin ﬂi’rlerini de okudular:
Rubâî:
Hak bana bir izar, bir de ridâ verdi,
Ne h›rs›z derdi var ne de mal derdi.
Bedenimde has›r ve post izi var,
Bir de gönül dost derdiyle bî karar.
Cemâlîye kâfi’dir bu kadarl›k,
Rindlik, serhoﬂluk ve ald›rmazl›k.
Buyurdu ki: Nûrânî akl, vâs›tas›z maksûda yol gösterir. Zulmânî akl
ise, mürﬂidin hidâyet ›ﬂ›¤› ile yol bulur.
Buyurdu ki: Tâlib bir ân bile matlûbu anmakdan gâfil olmamal›.
Beyt:
Bu aﬂk ﬂerbetinden, Hüsrev bulunmaz,
Ci¤er kan olmad›kca tad al›nmaz.
Buyurdu ki: Dünyâ sevgisi bütün kötülüklerin, günâhlar›n baﬂ›d›r. Günâhlar›n baﬂ› da küfrdür.
Beyt:
Dünyâya tapanlar, kâfirân› mutlakd›rlar,
Gece gündüz vak vak ve zak zakdad›rlar.
Buyurdu ki: Kendini yok bilmek öyle bir ﬂeydir ki, sâlik aslâ ben diyemez. Nitekim Hâce-i Ahrâr “rad›yallahü anh” ﬂöyle buyurdu: EnelHak demek kolayd›r. Eneyi yok etmek müﬂkildir.
Buyurdu ki: Senaînin beyti de bu ma’nâdad›r:
Beyt:
Dostdan geri kald›¤›n söz, ister küfr veyâ îmân olsun,
Seni yârdan ay›ran harf, ister çirkin veyâ güzel olsun.
Buyurdu ki: Sâlik baﬂlang›çda nâfilelerden geri durur, farzlar ve sünnet-i müekkedelerle iktifâ eder.
Buyurdu ki: Müceddidiyye tarîkat› dört feyz deryâs›na sâhibdir.
Bunlar, Nakﬂibendiyye, Kâdiriyye, Çeﬂtiyye ve Sühreverdiyyedir. Lâkin birincisi, dahâ fazlad›r.
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Buyurdu ki: Tarîkat› inkâr odur ki, imtiyâz› kald›r›p, Hakdan baﬂka
hiçbir ﬂeyi görmemekdir.
Buyurdu ki: Hizmet görmek isteyen hocas›na hizmet etsin.
M›sra’:
Hizmet edene hizmet edilir.
Buyurdu ki: ﬁimdi za’îf düﬂdüm. Dahâ önce ﬁâhcihân âbâdda Câmi-i mescidin havuzundan ac› su içer, günde otuz cüz’ Kur’ân-› kerîm
okurdum. Onbin def’a kelime-i tevhîd söylerdim. Bât›n nisbetim o kadar
kuvvetlenmiﬂdi ki, mescid temâmen nûr ile dolard›. Bunun gibi geçdi¤im
her köﬂe nûrla dolard›. Azîz bir zât›n kabrine gitsem, onun nisbeti kaybolurdu. Fekat ben kendi nisbetimi örterek o büyük zâta tevâzu’ gösterirdim.
Beyt:
Âcizli¤imizden bu kadar haber veriyorum,
Çünki yana¤›ndan gözümü ay›ram›yorum.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin “kuddise sirruh”
ilhâmlar› ve keﬂfleri:
Buyurdu ki: Bir gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hasretinden dolay› kendimden geçip, üzerime toprak serpdim. Dîn-i islâmda hoﬂ bir iﬂ olmayan bu davran›ﬂ›mdan dolay› bir de zulmet peydâ oldu. ﬁehîd Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin seçkin talebelerinden olan
Mîr Rûhullah› rü’yâmda gördüm. Bana dedi ki, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” oturmuﬂlar seni bekliyor. Büyük bir ﬂevkle huzûrlar›na
koﬂdum. Beni kucaklad›lar. Abdüllâh-› Dehlevî hazretleri bunu söylerken
kollar›n› aç›p, kucaklar gibi yaparak anlatd›. Sonra ﬂöyle anlatd›. Sonra
Seyyid Emîr Gilâlin “rahmetullahi aleyh” ﬂeklini ald›lar.
Buyurdu ki: Birgün yats› nemâz›n› k›ld›kdan sonra uyumuﬂdum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” teﬂrîf edip, beni uyumakdan men’
edip, sak›nd›rd›.
Buyurdu ki: Bir def’as›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
rü’yâmda gördüm. Yâ Resûlallah (Beni rü’yâs›nda gören gerçekden görmüﬂdür) sözü sizin hadîs-i ﬂerîfiniz mi, diye sordum. Evet, buyurdu. Devâml› tesbîh ve tahmîd okuyarak, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek rûhuna gönderirdim. Bir def’as›nda okumam›ﬂd›m. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tirmüzînin ﬂemâilinde ta’rîf
etdi¤i ﬂemâli ile teﬂrîf ederek, beni uyard›, okumam›ﬂs›n, buyurdu. Bir
def’as›nda beni Cehennem ateﬂi korkusu sard›. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. Buyurdu ki: Her kimin bize muhabbeti varsa, o Cehenneme gitmeyecekdir. Bir def’as›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
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sellem” gördüm. Senin ismin Abdüllah ve Abdülmuheymin, buyurdu. Bir
def’as›nda gördüm ki, yüzüm Sultân-ül-meﬂây›h Nizâmeddîn Evliyân›n mubârek yüzüne çok benziyordu. Bir def’as›nda ﬂöyle gördüm, bir ﬂahs, Nizâmeddîn Evliyâ hazretlerinin gömle¤ini getirip, o senin pîrindir, dedi. Ben
dedim ki: Benim pîrim Mirzâ Cân-› Cânând›r “rahmetullahi aleyh” dedim.
Bir kaç def’a o sözümü tekrâr edip, sonunda o Sultân-ül-meﬂây›h senin
sohbet pîrindir, dedi. Bir def’as›nda hazret-i Müceddid teﬂrîf ederek sen
benim halîfemsin, buyurdu. Bir def’as›nda da hazret-i Hâce Nakﬂibend teﬂrîf buyurarak gömle¤imin alt›na girdi, buyurdu. Bir gün büyük bir zât gelip, yan›ma oturdu. ‹smini sordum. Behâeddîn, dedi. Bir def’as›nda bir ﬂahs
bir hil’at getirerek Gavs-ül-A’zam bunu sana ihsan etdi, dedi. Mevlânâ Hâlid “kuddise sirruh” bu hil’at-i kutbiyyetdir, diye arz etdi. Bunun üzerine
tevâzu’sundan o makâm›n ad›n› dilime alamam, buyurdu.
Birgün hazret-i Bâkîbillâh›n mezâr›na giderek, teveccüh etmelerini arz etdim. Mezârdan ç›karak teveccüh buyurdu. O s›rada ö¤le vakti (çok
s›cak) idi. Çabuk kalkd›m. Niçin kalkd›m diye hâlâ hasretini çekerim. O
teveccühün keyfiyyeti beyân edilemez. Bir gün Hâce Kutbuddînin mezâr›na gitdim. Allah için bir ﬂey ihsân ediniz, dedim. Bunun üzerine a¤z›na
kadar su dolu bir havuz gördüm. Su, havuzun kenârlar›ndan taﬂ›yordu.
Kalbime ﬂöyle ilka oldu. Senin sînen müceddidiyye nisbetiyle bu havuz
gibi doludur. Baﬂka nisbete yer yok. Yine bir def’as›nda Sultân-ül-Meﬂây›h›n (Nizâmeddîn Evliyâ hazretlerinin) mezâr›na giderek, teveccühde
bulunmas›n› arz etdim. Sizde kemâlât-› Ahmediyye hâs›l olmuﬂdur, buyurdu. Kendi nisbetlerini de ihsân etmesini arz etdim. Teveccüh buyurdu. Onun yüzünü kendim, kendimi de onun yüzü ﬂeklinde gördüm. Son
derece haz, pay ald›m. Bir def’as›nda Hâce Muhammed Zübeyrin “rahmetullahi aleyh” vefât y›ldönümü gününde bulundum. Teﬂrif edip, çok ibâdet ediniz. Bu yolda çok kulluk etmek gerekir, tâ ki tasarrufdan bir kap›
aç›ls›n, buyurdu. Sizin mertebeniz nas›l hâs›l oldu diye arz etdim. Çok ibâdet etmekle, buyurdu.
Bir gün bulundu¤um yeri güzel bir koku sard›. Bakd›m ki, üst taraf›mda güzel kokular saçan nûrlu bir rûh göründü. Çevresini güneﬂ gibi ayd›nlat›yordu. Bu kimdir diye hayrân kald›m. Sonra hât›r›mdan Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek rûhu mu, yâhud da
Gavs-ül-a’zam›n “rad›yallahü anh” rûhu mu dur diye geçdi. Bir gün
böyle güzel bir hâl yine hâs›l oldu. Dergâhda bulunanlar aras›nda bir niza’ ç›km›ﬂd›. Hazret-i Müceddidin “rad›yallahü anh” rûhâniyyeti gelip, buyurdu ki: Her kim niza’ yaparsa, onu dergâhdan ç›kar›n›z buyurdu. Bir gün
Seyyidetün-nisâ “rad›yallahü anhâ” bulundu¤um yere gelip, ben senin
için dirildim ve geldim buyurdu. Bir gün ﬂübheli bir yemek yimiﬂdim. Hazret-i ﬂehîd Mazher-i Cân-› Cânân› gördüm. Beni kusdurdu ve her yeme¤i yimemek gerekir, buyurdu. Bir def’as›nda bana kayyûmiyyet makâm›
sana ihsân edildi diye ilhâm olundu. Bir gün de senden yeni bir tarîkat
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hâs›l oldu diye ilhâm edildi. Bir gün bulundu¤um mekân› geniﬂletmeyi düﬂündüm. Senin ehl-i ›yâlin yok, ne lüzûmu var diye ilhâm olundu. Bir
def’as›nda komﬂumun yerini almak istedim, niçin komﬂuna zorluk ç›kar›yorsun diye ilhâm olundu. Bir def’as›nda Haremeyni ﬂerîfeyni ziyâret için
hâz›rland›m. Senin burada kalman dahâ iyidir diye ilhâm olundu. Bir gün,
ey ﬁeyh Abdülkâdir Geylânî, Allah için bir ﬂey ihsân et, dedim. Yâ Erhamerrâhimîn bir ﬂey ihsân et de diye ilhâm olundu. Bir günde ﬂöyle ilhâm
olundu: Hazret-i Sultân-ül-Meﬂây›h kendi halîfelerini Dekkene gönderdi. Sizi de Kâbil ve Buharâya. Ses ve lahnden müberra’ olan kelâm-› Rabbânîyi üç def’a iﬂitdim. Bir def’a medresede, iki def’a da ﬂu ânda ikâmet
etdi¤im mekânda, ya’nî dergâh-› ﬂerîfde iﬂitdim. Bir gece, yâ Resûlallah
diye seslendim. Söyle ey sâlih kul buyurdu.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin ba’z› kerâmetleri:
Bütün âlimler, velîler ve sonsuz feyzlerin tâlibleri aç›kca bilirler ki;
hiçbir kerâmet ve hârika, Allahü teâlây› sevmek ve Seyyid-i Enbiyâya “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmak gibi olamaz. Bu iki temel husûs, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinde kemâl üzere idi. Ya’nî, kerâmetden üstün
oldu¤u bildirilen istikâmet üzere idi. Onun kerâmetlerinin en büyü¤ü ve
hârikalar›n›n en üstünü, tâliblerin kalblerine tasarruf etmesi, hakk›n feyz
ve bereketlerini kalblerine ak›tmas› idi. Bu büyük iﬂ, Abdüllah-i Dehlevî
hazretlerinde o kadar çok oldu ki, anlatmas› ve misâlleri cildlerle kitâb olur.
Binlerce tâlibin kalbini devâml› Allahü teâlây› zikr eder hâle getirdi. Yüzlercesini cezbelere ve ilâhî feyzlere kavuﬂdurdu. Çoklar›n› yüksek hâllere ve makâmlara eriﬂdirdi. Bütün bunlar›n yan›nda dünyâya âid kerâmetleri, ilâhî ilhâmlarla gaybdan haber vermeleri ve haber verdi¤i gibi hâdiselerin vukû’u çok idi. ‹nsanlar›n müﬂkillerini çözer, derdleri ve istekleri
için düâ ederdi. Çoklar›n›n iﬂleri onun düâlar› ile hâllolurdu.
Beyt:
‹ﬂlerin olmas› mutlak Allahdand›r.
Sak›n zannetmeyin ki, Abdüllahdand›r.
O yüksek makâmlar sâhibinin her sözü, hârika olup, Allahü teâlân›n Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerinin ﬂu’âlar› idi.
Birçoklar› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerini rü’yâda görüp, büyüklerin yolunu anlar, içine düﬂen ﬂevk ile huzûruna gelir, yüksek makâmlara
kavuﬂarak memleketlerine dönerlerdi. Tâliblerin say›s› çok olmas›na ra¤men, teveccüh ederek, herbirini makâmdan makâma geçirir, hâlden hâle ulaﬂd›r›rd›. Teveccühünün kuvvetli olmas› sebebiyle, senelerce sürecek iﬂleri günlere s›¤d›r›rd›. Çok fâs›k ve fâcir kimse onun teveccühleri sebebiyle tevbe edip, do¤ru yola girmiﬂdir. Ba’z› kâfirler onun küçük bir iltifât› ile müslimân olmakla ﬂereflenmiﬂdir.
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d›. Bu gayr-i müslim bir genç birgün Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin
meclisine geldi. Severek sohbetini dinlemeye baﬂlad›. O meclisde bulunanlar, onun bu hâline hayret etdiler. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin baﬂl›klar› o gencin üzerine düﬂünce, gencin kalbinde birdenbire bir de¤iﬂiklik oldu. Hemen küfrden tevbe edip, müslimân oldu. Böylece yüz güzelli¤ine bir de islâm›n ve îmân›n güzelli¤ini, nûrunu ekledi.
Beyt:
Evliyâ ile onlar› candan severek otur,
Onlarla oturan köle, kalk›nca sultân olur.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine hizmet edenlerden Mevlevî Kerâmetullah, zâtülcenb hastal›¤›na yakalanm›ﬂd›. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri elini onun üzerine koyarak himmet etdi. Allahü teâlân›n izniyle hastal›k o ânda geçdi.
Bir def’as›nda gitmekde olan bir gemiye teveccüh etdi. Gemi oldu¤u yerde kald›.
Talebelerinin ileri gelenlerinden Ahmed Yâr, ticâret için sefere ç›km›ﬂd›. Dönerken yolda hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerini birdenbire
yan›nda gördü. Ona, h›zla git, kâfileden uzaklaﬂ, yolda soyguncalar vard›r. Kâfileyi basmak istiyorlar, buyurdu ve gözden kayboldu. Ahmed Yâr
ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Sür’atle kâfileden uzaklaﬂd›m. Ben uzaklaﬂ›p gitdikden
sonra, yol kesiciler gelip, kervân› soymuﬂlar. Ben kurtuldum ve sa¤ sâlim evime ulaﬂd›m.
Muhlis talebelerinden Zülf ﬁâh ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: ‹lk zemânlar›mda, hocam Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna (talebe olmaya)
gidiyordum. Onu hiç görmemiﬂdim. Çölde yolumu kaybetdim. Heybetli
bir zât karﬂ›ma ç›kd› ve bana yolu gösterdi. Siz kimsiniz, dedim. Ben ziyâreti için yan›na gitmek istedi¤in kimseyim, buyurdu. Bu hâl bir kaç def’a
baﬂ›ma geldi.
Meyân Ahmed Yâr ﬂöyle anlatd›: Bir gün hocam Abdüllah-i Dehlevî hazretleri ile, k›z› vefât etmiﬂ olan ve hocama muhabbeti olan yaﬂl› ve
sâlihâ bir han›m›n evine ta’zîyeye gitdik. Hocam o han›ma hitâben: Allahü teâlâ sana vefât eden k›z›na karﬂ›l›k dahâ iyisini ihsân eder, buyurdu.
Kad›n, efendim ben ihtiyâr›m, kocam da çok ihtiyârd›r. Bizim çocu¤umuzun olmas› mümkin de¤il, dedi. Sonra hocamla birlikde o evden ç›kd›k.
O kad›n›n evinin bitiﬂi¤indeki mescide gitdik. Hocam abdestini tâzeledi
ve iki rek’at nemâz k›ld›. O kad›na çocuk vermesi için Allahü teâlâya düâ
etdi. Sonra bana dönüp: Allahü teâlâya o kad›na çocuk vermesi için
düâ etdim. Düâm›n kabûl olundu¤una dâir alâmetler gördüm. ‹nﬂâallah
çocu¤u olacakd›r, buyurdu. Dahâ sonra hocam›n buyurdu¤u gibi Allahü
teâlâ o kad›na bir o¤ul verdi ve çok yaﬂad›.
Bir gün bir kad›n huzûruna gelip, hastas›n› ﬂifâya kavuﬂdurulmas›
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için Allahü teâlâya düâ etmesini arz etdi. O kad›na kendi sofras›n› verdi.
‹çinde ekmek ve kebab sar›l› idi. Kad›n evine gidince sofra bezini aç›p,
içindeki ekme¤in ve kebab›n helvaya dönüﬂdü¤ünü gördü. Anlad› ki,
hastas›n›n eceli gelmiﬂdi. Hastas› vefât etdi.
Talebelerinin büyüklerinden Mîr Ekber Alînin akrabâs›ndan bir kad›n hastalanm›ﬂd›. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden onun hastal›¤›n›n geçmesi için düâ istedi. Fekat düâ etmedi. Def’alarca düâ etmesini istirhâm
edince: Bu kad›n onbeﬂ günden çok yaﬂamaz, buyurdu. Allahü teâlân›n
takdîri ile onbeﬂinci gün vefât etdi. Mîr Alî, kad›na teveccüh edip, hastal›¤›n›n iyileﬂmesi için u¤raﬂd›. Fekat yaﬂamas› için fâide vermedi. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri o kad›n›n cenâzesinde bulundu ve Mîrin teveccühlerinin bereketleri bu kad›n›n üzerinde aç›kca görülmekdedir, buyurdu.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin dergâh›n›n yak›n›nda râfizî’ bir kad›na âid yer vard›. Dergâh küçük geldi¤inden geniﬂletilmesi gerekiyordu.
O yeri sâhibi olan kad›ndan istediler. Fekat kad›n inad edip, vermedi. Nihâyet Delhînin ileri gelenlerinden olan Hakîm ﬁerîf Hân› ona gönderdiler.
E¤er sat›p, para almakdan utan›yorsan, k›ymetini gizli olarak gönderelim.
Sen nezr, hediyye gibi bize verdi¤ini söylersin, dediler. Allahü teâlân›n velî kullar›na düﬂman olan bu kad›n, Hakîm ﬁerîf Hân›n sözünü kabûl etmedi. Ayr›ca Abdüllah-i Dehlevî hazretleri hakk›nda, râfizîlerin âdetleri oldu¤u üzere çirkin ve kaba sözler söyledi. Hakîm ﬁerîf Hân oradan kalk›p, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna geldi ve durumu anlatd›. Bunun
üzerine ellerini açarak: Yâ Rabbî! Söyledikleri senin indinde ma’lûm,
dedi. Allahü teâlân›n takdîri ile o evde bir çocuk hâriç, hepsi k›sa zemânda öldü. Çocuk da hastaland›. Yak›nlar› baﬂlar›na gelenlerin yapd›klar› kötü iﬂ sebebiyle oldu¤unu anlad›lar. O hastalanan çocu¤u Abdüllah-i
Dehlevî hazretlerinin huzûruna gönderdiler. O yeri de hediyye etdiler.
Hakîm Rükneddîn Hân baﬂvezîr olunca, Abdüllah-i Dehlevî, sevdiklerinden birini bir iﬂ için ona gönderdi. Rükneddîn Hân onunla ilgilenmedi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin kalbi k›r›ld›. K›sa bir süre sonra, hiç bir
sebeb yok iken Rükneddîn Hân o vazîfeden at›ld›. Bir dahâ o yüksek makâma gelemedi.
Baﬂka bir seferinde de Delhî vâlîsine kalbi k›r›ld› ve o gün vâlî de görevinden al›nd›.
Bir def’as›nda, halîfelerinden bir kaç kiﬂi, uzak bir yoldan Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzuruna dönüyorlard›. Yolda kendi aralar›nda ﬂöyle konuﬂdular: Huzûruna gelenlere teberrüken bir hediyye vermek
hocam›z›n âdetidir. Biri dedi ki: Bana bir seccâde vermesini arzû ederim. Öbürü bana da bir takke vermesini arzû ederim, dedi. Üçüncüsü de
baﬂka bir ﬂey söyledi. Huzûruna vard›klar›nda herkese temennî etdi¤i ﬂeyi ikrâm etdi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden böyle kerâmet çok vukû’ bulmuﬂdur. Def’alarca kalbden geçenleri ihsân etmiﬂdir.
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Abdüllah-i Dehlevî hazretleri, bir gün Hakîm Nâmdâr Hân› hastal›¤› sebebiyle ziyârete gitdi. Onu sekerât hâlinde, gözlerini kapam›ﬂ ve
ﬂu’ûru gitmiﬂ bir hâlde buldu. Yak›nlar› hastal›¤›n›n geçmesi için teveccüh buyurmas›n› arz etdiler. Hastaya bir bakd› ve o ânda hastan›n ﬂu’ûru
yerine geldi, gözlerini açd›. Hasta râhatlad›. Bir müddet onunla konuﬂdu.
Sonra Abdüllah-i Dehlevî hazretleri gitmek üzere kalkd›. Ad›m›n› kap›dan
d›ﬂar› atar atmaz, hasta vefât etdi.
Bir ﬂahs Buharâdan Hindistân›n Kâbil ﬂehrine gidiyordu. Bir nehri
geçerken devesi, üzerindeki ticâret mallar› ile birlikde suya batd›. O
kimse e¤er devem ve ticâret mallar›m kurtulursa Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine bir çörek hediyye edece¤im, dedi. Allahü teâlân›n yard›m›yla devesi ve mallar› kurtuldu. Huzûra gelip, hâdiseyi anlatd›. Bize verece¤ini
ver, buyurdu. O da verdi.
Ahmed Yâr›n amcas›n› sultân habs etmiﬂdi. Ahmed Yâr a¤l›yarak
hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna geldi ve durumu arz etdi. Birkaç kiﬂi yan›n›za al›p, gidin onu habsden ç›kar›p geliniz, buyurdu.
Kal’an›n etrâf› nöbetçi askerlerle kuﬂat›lm›ﬂ, onu nas›l al›p getirebiliriz, deyince, siz oras›n› düﬂünmeyin. Sözümü dinleyiniz, onu kurtar›rs›n›z, buyurdu. Bunun üzerine kal’aya gitdiler. Nöbetçiler onlar› hiç göremediler.
Bunlar kimdir, nereye gidiyorlar demediler. ‹çeri girip, habsdeki kiﬂiyi kurtard›lar. Nöbetcilerden hiçbirisi onlara müdâhale etmedi.
Mevlevî Fadl ‹mâm›n o¤lu çok hasta idi. Rü’yâs›nda Abdüllah-i
Dehlevî hazretlerinin teﬂrîf etdi¤ini ve hastaya birﬂey içirdi¤ini gördü. Sabâhleyin hasta iyileﬂdi. Bunun üzerine bir hediyye götürüp, takdîm etdi.
Bu bizim geceki hizmetimizin ücreti midir, buyurdu.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna bir ﬂahs gelip; Efendim,
o¤lum iki aydan beri kay›bd›r. Beni çocu¤uma kavuﬂdurmas› için Allahü
teâlâya düâ eder misiniz, dedi. Bunun üzerine, çocu¤unuz evdedir, buyurdu. O kimse çok ﬂaﬂ›rarak, ben evden dahâ ﬂimdi geldim, dedi. Tekrâr evinize gidiniz, çocu¤unuz evdedir, buyurdu. O kimse emre uyarak evine gitdi ve gerçekden çocu¤unu evde buldu.
Bir gün bir han›m Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna gelip: O¤lum do¤ru yoldan ayr›l›p, uygunsuz kimselerin emrine girdi. Yanl›ﬂ iﬂler yap›yor, dedi. Oturup beklemesini söyledi ona ve o¤lunun hâline teveccüh
etdi. O¤lu aralar›na kar›ﬂd›¤› kimselerden ayr›l›p, do¤ru yola girdi.
Garîbullah Saka, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin feyzlerinden istifâde edenlerdendi. Bir gün ﬂiddetli bir hastal›k sebebiyle neredeyse ölmek üzere idi. Akrabâlar› onu seher vakti Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna götürdüler. Hastaya bir teveccühde bulundu, hasta o ânda iyileﬂdi.
Mevlânâ Kerâmetullah Sâhib ﬂöyle anlatm›ﬂd›r: Abdüllah-i Dehle– 165 –

vî hazretlerinin ﬂerefli huzûrunda bulundu¤um zemânlar, acâib ve garîb
ﬂeyler müﬂâhede ederdim. Bir def’as›nda sabâh nemâz›ndan sonra murâkabe ve zikr zemân›nda, kitâb› koltu¤umun alt›na al›p, okumak niyyeti ile geldim. Bak›ﬂlar›n› bana çevirdi ve otur, meﬂgûl ol, buyurdu. Büyük
küstâhl›k edip, sizin huzûrunuza gelmemin sebebi zahmet ve zorluk
çekmeden ö¤renmek istememdendir. S›k›nt› ve zorluk çekdikden sonra
her yerde mümkündür, dedim. ﬁâh-› Nakﬂibend Behâeddînin hurmetine
sana s›k›nt›s›z ve zahmetsiz verece¤im, otur buyurdu. O s›rada bana teveccüh etdi. Kendimden geçip, düﬂdüm. Sanki kalbim gö¤sümden d›ﬂar› ç›km›ﬂd›. Bir müddet sonra kendime geldim. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri zikri bitirmiﬂdi. Güneﬂ de do¤muﬂdu. ﬁâh Ebû Sa’îd gibi seçkin talebeleri hâlâ orada idiler. Mahcûb oldum. Ne oldu buyurdular. Uyku
bast›rd› dedim. Tebessüm etdiler.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin vefât›:
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri dâimâ ﬂehîd olmay› arzû ederdi. Fekat buyurdu ki: Mürﬂidim ve üstâd›m Mazher-i Cân-› Cânân›n “kuddise
sirruh” ﬂehîd edilmesinden dolay› insanlar›n baﬂ›na çok s›k›nt›lar geldi.
Üç sene k›tl›k olup, binlerce insan öldü. Yine onun ﬂehîd edilmesi sebebiyle, insanlar aras›nda kavga ve çekiﬂmelerde ölenler, herkesin bildi¤i
gibi yaz›ya s›¤mayacak kadar çok oldu. Bu sebeble ﬂehîd olmakdan
vazgeçdim. Bu sat›rlar› yazan Abdülganî bin Ebî Sa’îd derim ki: Hadîs-i
ﬂerîfde: (Allah indinde dünyân›n batmas› bir mü’minin öldürülmesinden dahâ ehvendir.) buyuruldu. Cemel, S›ffîn, Hurre ve Kerbelâ
vak’alar›n›n ve yüzlerce y›l süren benî ümeyye ve benî hâﬂim harblerinin
sebebi, Emîr-ül-mü’minîn Osmân bin Affân›n “rad›yallahü anh” ﬂehîd
edilmesidir.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin son hastal›¤›nda, bâsur ve kaﬂ›nt›s› artd›. Bu s›rada Luknovde bulunan babam Ebû Sa’îd Fârûkîye k›sa zemânda birçok mektûblar yaz›p gönderdi. Benden sonra yerime siz geçiniz, buyurdu. Bu mektûblar› gördüm. ‹leriki bölümde babam Ebû Sa’îd
hazretlerini anlat›rken bir iki mektûbu orada nakl edece¤im. Ebû Sa’îd hazretleri bu haberler üzerine çok ﬂaﬂ›rd›. Çoluk çocu¤unu Luknovde b›rakarak sür’atle Dehlîye geldi. Huzûruna gelince: Sizinle karﬂ›laﬂd›¤›m vakit, çok a¤layaca¤›m diyordum. Fekat öyle bir vaktde geldiniz ki, a¤layacak tâkatim de yok buyurup, çok ihsânlarda bulundular. Hastaland›¤›nda vasiyyetini yazd›rmak âdeti idi. Bu sefer de yazd›rd› ve hem de söz ile
söyledi ve buyurdu ki: Devâml› zikr ediniz. Büyüklere ba¤l›l›¤›n›z› muhâfaza ediniz. Güzel ahlâkl› olup, insanlarla iyi geçininiz. Kazâ ve kader husûsunda nas›l ve niçini b›rak›n›z. Yol kardeﬂleri ile birlikde olmay› lâz›m
biliniz. Fakr kanâ’at, r›zâ, teslim, tevekkül ve ferâgat üzere olunuz. (... Allahdan dahâ do¤ru sözlü kim olabilir.) (Nisâ sûresi: 87)
Cenâzemi âsâr-› nebeviyyenin (mukaddes emânetlerin) bulundu¤u
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Delhîdeki büyük câmi’ye götürünüz. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” ﬂefâ’at isteyiniz. Cenâze nemâz›m› da orada k›l›n›z. Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” âid olan mukaddes emânetler sebebiyle teberrük hâs›l olsun.
Yine buyurdu ki: Hâce Behâeddîn Nakﬂibend “rahmetullahi aleyh”
buyurdu ki: Benim cenâzemin önünde Fâtiha, kelime-i tayyîbe ve âyet-i
kerîme okumak büyük iﬂdir. Siz ﬂu iki beyti okuyunuz, buyurmuﬂlard›:
ﬁi’r:
Müflîs olarak senin kap›na geldim,
Allah için güzelli¤inden birﬂey isterim.
Rahmetini boﬂ zembilime doldur,
Ben bunu bekliyorum çünki rahmetin boldur.
Ben de cenâzemin önünde bu ﬂi’rin ve asl› arabî olan ﬂu ﬂi’rin güzel sesle okunmas›n› istiyorum:
ﬁi’r:
Kerîmin huzûruna az›ks›z geldim,
Ne iyili¤im var, ne do¤ru kalbim,
Bundan dahâ çirkin hangi ﬂey olur?
Az›k götürürsün, O ise kerîmdir.
Cumartesi günü idi. Mevlevî Kerâmetullah Sâhibe, çabuk Meyân Sâhibi (ﬁâh Ebû Sa’îdi) “rahmetullahi aleyh” ça¤›r›n›z, buyurdu. Hemen
ça¤›rd›. ﬁâh Ebû Sa’îd hazretleri içeri girince Abdüllah-i Dehlevî hazretleri bak›ﬂlar›n› ona çevirdi ve 22 Safer 1240 [m. 1824] senesinde kuﬂluk
vakti murâkabe hâlinde iken, bu s›k›nt›larla dolu dünyâdan ayr›ld›. Vefât
haberini duyan binlerce insan topland›. Cenâze nemâz› büyük câmi’de
k›l›nd›. ﬁâh Ebû Sa’îd imâm oldu. Cenâzesi, hocas› Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin medfûn bulundu¤u kabrin sa¤ yan›na defn olundu.
ﬁimdi orada bulunan üç kabr-i ﬂerîfden biri de ﬁâh Ebû Sa’îd hazretlerinin kabridir. ﬁâh Ebû Sa’îd hacdan dönerken Tunekde vefât etdi. Cenâzesi oradan getirilip, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin kabrinin yan›na
defn edildi. Bu duruma göre Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin kabri ortadaki kabrdir.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin vefât› için: “Nevverullahu madca’ahû (Allahü teâlâ kabrini nûrland›rs›n)”, “Can be Hak Nakﬂibendi Sânî dâd (ikinci Nakﬂibend Hakka can verdi)” cümleleri târîh olarak düﬂürüldü. ﬁâh Raûf Ahmed de gâyet güzel bir rübâî söyledi. ﬁöyledir:
Zemân›n kayyûmu ﬂâh Abdüllah-i Dehlevî,
Vefât etdi, aç›ld› ona Cennât-› kerîm.
Kalbimden vefât›na târih arad›m buldum,
Fî ravh›n ve reyâhîn ve Cennâtin naîm.
– 167 –

Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin halîfeleri:
1– Ebû Sa’îd Fârûkî “kuddise sirruh”:
Kemâlât sâhibi, büyük âlim ve hâf›z, mürﬂidimiz ve efendimiz ﬁâh
Ebû Sa’îd hazretlerinin nesebi ﬂöyledir: ﬁâh Ebû Sa’îd bin hazret-i Safî
bin hazret-i Azîz bin hazret-i Muhammed Îsâ bin hazret-i Seyfeddîn bin
hazret-i Muhammed Ma’sûm bin hazret-i Müceddid-i elf-i Sânî “rad›yallahü anhüm”.
Zilkâde ay›n›n ikisinde 1196 [m. 1782] senesinde Mustafââbâd
beldesinin Rampûr nâhiyesinde do¤du. Dahâ çocuk iken sâlih bir kimse olaca¤›n›n alâmetleri gözüküyordu. Buyurdu ki: Çocuklu¤umda Luknov beldesinde, akrabâlar›mdan Meyân Ziyâünnebî sâhib ile bay›r bir yerden geçip, nemâz k›lmak için mescide giderdik. Derviﬂ bir zât gelip giderken benimle alâkadar olurdu. Bir kimse bunun sebebini sordu. Bu bir
gün gelir yüksek bir dereceye kavuﬂur. Akrabâs›n›n mürâce’at etdi¤i
kimse olur, dedi. O derviﬂin iﬂâret etdi¤i gibi oldu. On yaﬂ›nda iken
Kur’ân-› kerîmi ezberledi. Sonra tecvîd ilmini, k›râ’at âlimi Kârî Nesîmden
ö¤rendi. Kur’ân-› kerîmi tertil üzere o kadar güzel okurdu ki, dinleyenler
kendilerinden geçerdi. Buyurdu ki: Benim Kur’ân-› kerîmi gâyet hoﬂ
okudu¤um bilinmezdi. Tâ ki, Kâ’bede harem-i ﬂerîfde Kur’ân-› kerîm
okudu¤um zemân dinleyenler hayrân olup, arab olmayan›n bu kadar
güzel Kur’ân-› kerîm okumas› görülmemiﬂdir, dediler.
Kur’ân-› kerîmi ezberledikden sonra, aklî ve naklî ilmleri ö¤renmeye baﬂlad›. ‹lm ö¤renmek için okunan ders kitâblar›n›n ekserîsini müftî ﬁerefüddînden ve ﬁâh Veliyyulah muhaddisin o¤lu Mevlânâ Refîuddîn muhaddisden okudu. Kâdî Beydâvî tefsîrini ve Sahîh-i Müslim ﬂerhini de ondan okudu. Sahîh-i Buhârîyi ise, yine Mevlânâ Refîuddînden ve hocas› Abdüllah-i Dehlevîden ve kendi day›s› Sirâc Ahmedden okuyup, rivâyet, nakl
etme icâzeti ald›.
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretleri aklî ve naklî ilmleri ö¤rendikden sonra,
tesavvuf ilmine yönelip, bu yolda yetiﬂdi. Tesavvufda önce babas›ndan
feyz ald›. Babas›; ecdâd› müceddidiyye büyüklerinin yolunda tam istikâmet üzere idi. Dünyâdan yüz çevirmiﬂdi. Öyle ki, Nevvâb Nasrullah Hân
devlet iﬂinde vazîfe vermek istedi. Mâzeret göstererek kabûl etmedi.
Dâimâ kendi virdleriyle meﬂgûl olurdu. Hadîs-i ﬂerîf ilmini kendine zevk
edinmiﬂdi. F›sk ve fücûr ehlinden yüz çevirmiﬂdi. Hicrî 1236 senesinde
Luknovde vefât etdi. Ebced hesâb›na göre vefât târihi için “Fâze r›dvânül-mevdûd” ifâdesi söylendi. Seyyid Ahmed Sâhib ve Mevlevî ‹smâ’îl ﬁehîd ve di¤er azîzler techîz ve tekfîn hizmetini yapd›lar...
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin babas›, onu tesavvufda bir müddet
yetiﬂdi. Sonra babas›n›n izni ile nisbeti iki vâs›ta ile Hâce Muhammed Zübeyre ulaﬂan ﬁâh Dergâhînin sohbetine gitdi.
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ﬁâh Dergâhî hazretleri, son derecede isti¤rak hâlinde (ilâhî aﬂk ile
temâmen kendinden geçmiﬂ) idi. Hattâ nemâz vakti gelince, onu uyar›rlard› ve nemâz›n› k›lard›. ‹lâhî aﬂk ateﬂi kendisini o kadar kaplam›ﬂd› ki,
e¤er yüz kiﬂiye birden teveccüh etse, onlar› kendilerinden geçirirdi. Bir
def’as›nda, cemâ’at ile nemâz k›larken, ﬂevk-i ilâhî sebebiyle vücûdu öyle titredi ki, bu titreme önce imâma sonra cemâ’ate geçdi. Dahâ sonra da
mahalle halk›n› etkileyip, onlar› bir vecd (kendinden geçme) hâli kaplad›. Yerlerinde duramaz olup, raks etdiler.
ﬁâh Dergâhî hazretleri do¤uﬂdan evliyâl›k hâllerine sâhib idi. Pencab›n Hezare kasabas›nda hicrî 1162 senesinde do¤du. Do¤um târihi ebced hesâb›na göre: “Ma’deni feyz-i Hak” ifâdesidir. Çocuklu¤unda kendisini cezbe hâli kaplad›. Vatan›ndan uzaklaﬂ›p, sahrâlara gitdi. Ergenlik
ça¤›na girince cezbe hâlinden bir mikdâr kurtulup, kendine geldi. Bir kimseden nemâz› k›lacak kadar Kur’ân-› kerîm okumas›n› ö¤rendi. Tekrâr kendinden geçme hâline girdi. A¤açlar›n yapraklar›n› yiyerek yaﬂad›. Nemâz
vakti girince, kendine gelir, nemâz›n› k›lard›. Sonra yine kendinden geçerdi. Nihâyet sahrâda Bedânven beldesinde Mezâr-› Sultân-üt-tarikîn denilen yere gitdi. Orada Hâf›z Cemâlullaha “rahmetullahi aleyh” Kâdiriyye tarîkat›nda bî’at edip, bu yolda yetiﬂdi. Zenginlerle görüﬂmekden çok
kaç›n›rd›. O uyurken birisi çad›r›na para ba¤lay›p gitse, ondan burnuna
necâset kokusu gelirdi. Onu al›p, denize atard›. Hiçbir sûretle onlara el
sürmezdi.
ﬁâh Dergâhîyi sevenlerinden birisinin karﬂ›s›na bir aslan ç›kd›. ﬁâh
Dergâhî hazretlerini hât›rlay›p imdâd›na yetiﬂmesini istedi. Birden bire gözüküp aslana tokat vurarak oradan uzaklaﬂd›rd›.
Nevvâb Ahmed Yâr Hân›n han›m›n›n hiç çocu¤u olmazd›. Çocu¤u
olmas› için ﬁâh Dergâhî hazretlerinden düâ istedi. Düâs› bereketiyle çok
çocu¤u oldu.
Bir bakkal ﬁâh Ebû Sa’îd hazretlerinin huzûruna gelip, ayaklar›na
kapanarak ﬂöyle dedi: Bir def’as›nda bir yerin kap›s› düﬂdü. O s›rada ﬁâh
Dergâhî hazretleri kap›n›n düﬂece¤i yeri kayd›rd›. Ben hiçbir zarara u¤ramadan kurtuldum.
ﬁâh Dergâhî hazretleri bir ﬂahsa; senin evin yanacak, dedi. O ﬂahs›n evi yand›.
ﬁâh Dergâhî hazretlerinin vefât târihi ebceb hesâb›na göre, insanlar›n kutbu, Allahü teâlân›n emri ile vefât etdi anlam›nda, “Mâte kutb-ülverâ an emr-illah” cümlesiyle ifâde edilmiﬂ olup, hicrî 1226 târihini gösterir. Kabri Rampûr beldesindedir.
Asl maksada dönüp, ﬁâh Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin hayât›n› anlatmaya devâm edelim. ﬁâh Dergâhî hazretleri onu k›sa zemânda yetiﬂdirip, hilâfet verdi. Tesavvuf hâllerine dal›p, kemâl derecelerine ulaﬂd›. Et– 169 –

râf›na pekçok mürîd topland›. Zikr halkalar›nda vecd, kendinden geçme
hâlleri oldu. Hâlbuki Müceddidiyye yolunda böyle ﬂeyler kald›r›lm›ﬂ olup,
raks ve benzeri hâller onlarda bulunmazd›. Onlar Eshâb-› kirâm gibi kemâl ve sükûnet üzere ömr sürmüﬂlerdir. Onlar›n simâ’› Kur’ân-› kerîm okumak, huzûrlar› nemâz, usûlleri emr-i ma’rûf ve nehy-i münkerdir. Hazreti ﬁehîd Mazher-i Cân-› Cânân›n “aleyhirrahme” eshâb› da bu minvâl
üzere idiler.
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretleri aklî ve naklî ilmleri ö¤rendikden sonra
tesavvuf ilmini de ö¤renip, tesavvuf yolunda yetiﬂdi. Önce babas›ndan
feyz ald›. Babas› onu tesavvufda bir müddet yetiﬂdirdikden sonra, “O¤lum senin himmet kuﬂun çok yükseklere uçmakdad›r” buyurdu. Yukar›da anlat›ld›¤› gibi, Kâdiriyye yolu ﬂeyhi ﬁâh Dergâhînin hizmetine girip,
oniki sene derslerine ve sohbetlerine devâm etdi. Çok mücâhede ve riyâzet çekerek, nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye etdi. Yetiﬂmek için ne lâz›msa yapd›. Dünyadan yüz çevirdi. Çok oruc tutdu. Nihâyet ﬁâh Dergâhî hazretlerinden Kâdiriyye yolunun icâzetini ve hilâfetini ald›.
Bundan sonraki hâlini kendisi ﬂöyle anlatm›ﬂd›r. ‹mâm-› Rabbânî
hazretlerinin (Mektûbât)›n› okurken anlad›m ki, tesavvufda bu derecelere kavuﬂmama ra¤men, kemâlât-› nisbet-i Ahmediyyeye kavuﬂmam›ﬂ›m. Bu sebeble Dehlî ﬂehrine gidip, oradan Pânipût ﬂehrinde bulunan Senâullah-i Pânipûtîye bir mektûb yazd›m. Bu nisbete kavuﬂma arzûmu bildirdim. Bana cevâb olarak yazd›¤› mektûbda ﬁâh Gulam Alînin, ya’nî Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetine gitmemi bildirdi.
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretleri 1810 [h. 1225] senesi Muharrem ay›n›n
yedinci günü Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetine kavuﬂdu. Çok izzet ve ikrâm gördü. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri ondan talebe yetiﬂdirmesini isteyince: “Efendim, ben huzûrunuza bunun için de¤il, bilâkis istifâde etmek için geldim” dedi. Bunun üzerine dahâ fazla iltifât ve teveccühe mazhâr oldu.
Birkaç ay sohbetinde bulundukdan sonra Müceddidiyye, Çeﬂtiyye,
Kâdiriyye yollar›ndan icâzet verip, me’zûn eyledi. Talebelerinin ço¤unu
ona havâle etdi. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî ve Seyyid ‹smâ’îl Medenî gibi
âlim zâtlar ondan istifâde etdiler. Hocas› Abdüllah-i Dehlevî talebelerine
hitâben: “Talebenin irâdesi Ebû Sa’îdin irâdesi gibi olmal›. Zîrâ hoca¤›l›
b›rak›p, talebeli¤i tercîh etdi” buyurdu.
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretleri tam onbeﬂ sene Abdüllah-i Dehlevî
hazretlerinin sohbetine devâm etdi. Onun vefât›ndan sonra yerine geçip,
talebe yetiﬂdirmeye baﬂlad›. Hak âﬂ›klar›n›n kalblerini Allahü teâlân›n
ma’rifetiyle doldurdu. Bütün ecdâd› gibi islâm dînini yayma¤a çal›ﬂd›. Ba’z›
talebelerinin istirhâm› üzerine yazd›¤› (Hidâyetü’l-tâlibîn) kitâb› fârisî olup,
pek k›ymetlidir. Dahâ önce geçmiﬂ ve insanlar›n se’âdeti için herﬂeylerini fedâ etmiﬂ büyüklerin yaﬂay›ﬂ ve ahlâk› ile ahlâklanm›ﬂd›.
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Abdüllah-i Dehlevî hazretleri vefât hastal›¤›nda Luknovda bulunan
Ebû Sa’îd hazretlerini ça¤›rmak için birkaç mektûb yazd›. Maksad› onu
kendi yerine oturtmakd›. Bu mektûblardan biri ﬂöyledir:
“Nesebi ve hasebi yüksek Sâhibzâde Ebû Sa’îd! Allahü teâlâ size
selâmet versin. Esselâmü aleyküm ve rahmetullah. Bu günlerde za’îfli¤im,
nefes darl›¤›m ve kaﬂ›nt›m artd›. Oturmak ve kalkmak çok güçleﬂdi. Ayr›ca bunlara bel a¤r›lar› da eklendi. Nemâzlar› ayakda k›lam›yorum. ﬁu ânda a¤›r hastay›m. Oturmaya dahî tâkatim yok. Sizin gelmeniz çok uygun
olur. Mevlevî Beﬂaretullah Sâhib, evindekiler hasta oldu¤u için, evine gitdi. Gelip, gelmeyece¤i belli olmaz. Bundan önce sizi yine buraya ça¤›rmak için birkaç mektûb yaz›p göndermiﬂdim. Buraya gelmeyi düﬂünmedi¤inize hayret etdim. Görünüﬂe göre, bu fakîrin s›hhat bulmas› imkâns›z gibidir. Çok yaz›k ki, siz bu kadar gecikebiliyorsunuz.
M›sra’:
Bu iﬂte güzeller naza çekerler.
Görüyorum ki, bu yüksek hânedân›n makâm›na oturmak bizden sonra size verildi. Önceki hastal›¤›m s›ras›nda görmüﬂdüm ki, siz bizim makâm›m›zda oturuyorsunuz ve kayyûmluk size verildi. Bu garîb teveccühlere kâbiliyyetli sizden baﬂka biri yokdur. Bu mektûbumu al›r almaz
bu tarafa hareket ediniz ve olgun o¤lumuz Ahmed Sa’îdi, orada kendi yerinize b›rak›n›z. Hüsn-i hâtemeye, Rabbime severek kavuﬂmama ve Habîbullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ittiba’ etmeme, düâ buyurunuz. Vesselâm.”
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretleri hocas›n›n bu emri üzerine kendi yerine
o¤lu Ahmed Sa’îd Fârûkîyi b›rak›p, Dehlîye gitdi. Hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin vefât›ndan sonra, onun yerine irﬂâd makâm›na oturdu.
Dokuz sene kadar talebelerin irﬂâd› ile meﬂgûl oldu. Güzel yollar›n›n
îcâb› olan ac›lar›, ﬂiddetleri, yoksulluk ve s›k›nt›lar› hep çekdi. 1833 [h.
1249] senesinde hacca gitdi. Yerine o¤lu Ahmed Sa’îd hazretlerini b›rakd›.
U¤rad›¤› her ﬂehrin halk› onun teﬂrîfini ni’met ve bereket bilip,
sohbetine koﬂdular. Ramezân-› ﬂerîfde Bander Münebbîde idiler. Burada terâvîh nemâz›nda bir hatim okudu. Zilhicce ay›n›n baﬂ›nda Ciddeye ulaﬂd›. Mevlânâ Muhammed Cân hazretleri o zemân sanki Haremeynin en büyük âlimi idi. Karﬂ›lamaya geldi. Zilhicce ay›n›n ikisinde veyâ üçünde Mekkeye gitdi. Haremeyn halk›, kâdîlar›, müftîleri, ümerâ ve
ülemâs› ile birlikde son derece ta’zîm ve hürmetle huzûruna geldiler. ﬁeyh
Abdüllah Sirâc, ﬁâfi’î müftîsi ﬁeyh Ömer, müftî Seyyid Abdüllah Mirgânî Hanefî, amcas› ﬁeyh Yâsin Hanefî, ﬁeyh Muhammed Âbid Sindî ve di¤er meﬂhûr zâtlar onunla görüﬂmek için geldiler. Haremeyn-i ﬂerîfeyni
ziyâretden sonra, memleketine dönmek üzere yola ç›kd›. Yolda hasta– 171 –

l›¤› günden güne ﬂiddetlendi. Ramezân-› ﬂerîfin ilk günü oruc tutdu.
Zarar vermezse temâm›n› tutar›m buyurdu. O gün hastal›¤› artd›. Gerçi
hastaya ve yolcuya fidye yokdur ama, tabî’at›m istiyor ki, tutamad›¤›m
oruclar için fidye vereyim, buyurdu. Ramezân›n yirmiikisinde Tonk beldesine geldi. Nevvâb Vezîrüddevle çok hurmet ve ikrâm gösterdi. Bayram günü sekarât hâli görüldü. Ö¤le nemâz›ndan sonra hâf›z›n Yâsin-i
ﬂerîf okumas›n› istedi. Üç def’a dinledi. Sonra, yeter buyurdu. Az kald›
dedi ve bugün Nevvâb Emîrüddevle eve gelmesin. Ümerân›n gelmesinden zulmet hâs›l oluyor, buyurdu. Ramezân bayram› günü ö¤le ile ikindi aras›nda vefât etdi. Günlerden Cumartesi idi. Nevvâb ve ﬂehr halk› topland›. Mevlevî Habîbullah ve kâfilede bulunan di¤er kimseler gasl iﬂi ile
meﬂgûl oldular. ﬁehrin kâdîs› Mevlevî Halîlürrahmân imâm oldu. Cenâze nemâz›n› k›ld›rd›. Cenâzesini Dehlîye nakl etdiler. Tabutunun nakli dört
gün sürdü. Açt›klar›nda yeni y›kanm›ﬂ gibi hiç de¤iﬂmemiﬂdi. Hoﬂ kokular› ile insanlar teberrük etdi. Hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin ve
Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerini kabrleri yan›na defn edildi. Vefât târihi için arabî ve fârisî ibâreler düﬂürüldü. Vefât› 1250 [m. 1834] senesindedir.
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin ba’z› kerâmetleri de ﬂöyledir.
Bir def’as›nda Rampûrdan Sünbüle gidiyordu. Yolu gece vakti sâhile ulaﬂd›. Karﬂ›ya geçmek için gemi kalmam›ﬂd›. Kendisini sâhile kadar
bir arabac› götürmüﬂdü. Kirâlad›¤› araban›n sâhibi gayr-i müslim idi.
Sâhile gelip, durduklar›nda arabac›ya “Arabay› suya sür” buyurdu. O da
heybeti karﬂ›s›nda ürperip, arabay› suya sürdü. Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin kerâmetiyle araba suya batmad›. Normal bir yolda oldu¤u gibi sürüp karﬂ›ya geçdiler. Arabac› onun bu kerâmeti karﬂ›s›nda hayrete düﬂüp,
müslimân oldu.
Meyân Ahmed Asgâr ﬂöyle anlatm›ﬂd›r. Ba’zan uyuyup kal›r, teheccüd nemâz›m geçerdi. Bu hâlimi Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerine arz etdim.
Buyurdu ki: Bizim hizmetçiye söyleyin, teheccüd zemân›nda bize hât›rlats›n, sizi kald›ral›m. Bu kadar› bize, di¤eri size âid olsun. Bundan sonra teheccüd vakti gelince, sanki birisi gelip, beni kald›r›rd›. Art›k teheccüd nemâz›n› hiç kaç›rmad›m.
Talebelerinden ﬁeyh Ahmed Bahﬂ, vefât›ndan sonra kabrini ziyârete gitmiﬂdi. Ona uykusunda buyurdu ki, Senin ba¤çende bir sened üzerinde kâfir bir kimsenin ismi yaz›l› onu y›rt. O zât ﬂöyle demiﬂdir. Böyle
bir senedin bende bulundu¤unu unutmuﬂdum. ‹ﬂâret buyurdu¤u yeri
arad›m ve o kâ¤›d› bulup y›rtd›m. Böylece kalbimde gayr› müslim kimselere ilgi kalmad›.
2– Ahmed Sa’îd Fârûkî “kuddise sirruh”:
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin büyük o¤ludur. 1217 [m. 1860] sene– 172 –

sinde Hindistân›n Rampûr ﬂehrinde do¤du. Yüksek babas›n›n terbiyesinde yetiﬂdi. Kur’ân-› kerîmi ezberledi. Aklî ilmleri Mevlevî Fadl ‹mâmdan
ve müftî ﬁerefüddînden ve di¤er âlimlerden ö¤rendi. Hadîs-i ﬂerîf ilmini
ﬁâh Abdül’azîzin “rahmetulahi aleyh” talebelerinden Reﬂîdüddîn Hândan
ve di¤er âlimlerden tahsîl etdi. Müceddidiyye yolunun sülûkunu Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden ve babas›ndan ald›. ‹câzet ve hilâfetle ﬂereflendi. ‹nsanlar› ilm-i zâhir ve bât›nda kemâle ulaﬂd›rd›. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri bir risâlesinde onun hakk›nda ﬂöyle yazm›ﬂd›r: “Ahmed Sa’îd,
Ebû Sa’îdin evlâd›d›r. ‹lm, amel ve Kur’ân-› kerîmi ezberleme bak›m›ndan
babas› gibidir.”
Ahmed Sa’îd hazretleri, babas› ile birlikde Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetinde bulunup, on yaﬂ›na varmadan müceddidiyye yoluna intisâb etdi. Onbeﬂ yaﬂ›na kadar bu sohbetlerde olgunlaﬂd›. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri evlenmemiﬂ idi. Onu o¤ullu¤a kabûl edip, hilâfeti mutlaka ile ﬂereflendirdi. Onu o derece severdi ki, zikr esnâs›nda çok
kalabal›k olup, yer bulunmad›¤› zemânlarda bile onu yan›na ça¤›r›r ve
uzun müddet teveccühde bulunurdu. Ahmed Sa’îd hazretleri aklî ve
naklî ilmlerde pek derin âlim idi. Geceleri ilm kitâblar›n› tedkîk eder, bir
tarafdan da zikri ve fikri hiç terk etmezdi. Mürﬂidinin emri üzerine teveccühü babas›ndan al›rd›. “Bütün makâmlar›n teveccühünü babamdan ald›m. Ba’z› kitâblar› da ondan okudum”, derdi.
(Risâle-i Kuﬂeyriyye), (Avârif-ül-me’ârif) ve (‹hyâ) gibi kitâblar›
ba’zan okur, ba’zan dinlerdi. Hadîs ilminde (Sünen-i Tirmüzî) ve (Miﬂkat) gibi kitâblar› ﬂeyhinden okumuﬂdur. Yirmi yaﬂ›na girmeden bütün
ilmleri tahsîl etmiﬂ, bütün vaktini büyüklerin yoluna hasr etmiﬂdir. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetinde bulunarak otuz yaﬂ›nda irﬂâda
me’mûr edilmiﬂdir. Babas› hacca gitdi¤inde makâm›n› ona b›rakm›ﬂd›r.
Müceddidiyye yolunu neﬂr için çok büyük hizmetlerde bulunmuﬂdur. Talebelerine di¤er ﬂeyhlerden senelerce ö¤renemeyecekleri husûslar› çok
k›sa zemânda ö¤retir, hiç birini mahrûm b›rakmazd›.
Talebelerine son derece ﬂefkatli idi. Altm›ﬂ kadar talebesinin geçimini bizzat kendisi karﬂ›lard›. Talebelerine tefsîr, hadîs, f›kh, (Mektûbât-› ﬂerîfe) ve (Mesnevî) okuturdu. Delhîde uzun zemân ikâmet edip,
1273 [m. 1856]de Hicâza gitdi. Ömrünün sonuna kadar Medîne-i Münevverede kal›p, tarîkati neﬂr ile meﬂgûl oldu. 1301 [m. 1861] senesinde Medîne-i münevverede vefât etdi. Bakî kabristân›nda Osmân “rad›yallahü
anh” türbesi yan›ndad›r. Çok velî yetiﬂdirdi ve çok kitâb yazd›. (Enhâr-›
erbea, (Sa’dü’l-beyân fî Seyyid-il-ins vel-cân), (Hakkul mübîn fî reddil-vehhâbîn), (Mektûbât-› Ahmediyye) ve (Tahkîkül-hakkul mübîn),
k›ymetli eserleridir.
Ahmed Sa’îd hazretlerinin üç o¤lu vard›. Birincisi Muhammed Mazher hicrî 1248 de tevellüd ve 1301 [m. 1884]de Medîne-i münevverede
vefât etdi. Babas›n›n yan›ndad›r. ‹kinci o¤lu mevlânâ Ebüsse’âdet Muham– 173 –

med Ömer hicrî 1244 de tevellüd, 1298 [m. 1881]de Rampûrda vefât etdi. Üçüncü o¤lu Mevlânâ Abdürreﬂîd hicrî 1237 Luknevde tevellüd 1287
[m. 1870]de Mekke-i mükerremede vefât etdi.
3– ﬁâh Raûf Ahmed Müceddidî “rahmetullahi aleyh”:
Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin teyzesinin o¤ludur. Önce onunla
birlikde ﬁâh Dergâhî hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Sonra Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin hizmetinde ve sohbetlerinde bulunup, ona ittiba’ etdi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin mektûblar›n› (Mekâtîb-i ﬂerîfe) ad›yla bir kitâb hâlinde toplad›. Yine onun k›ymetli sözlerini ve sohbetlerini (Dürrül me’ârif) ad›yla bir kitâbda toplad›. Farsça ve hindce ﬂi’rlerini içine alan (Dîvân-› Raûf) ad›nda bir dîvân› vard›r.
ﬁâh Ahmed Raûf hazretleri, imâm-› Rabbânî hazretlerinin “kuddise sirruh” küçük o¤lu Muhammed Yahyâ neslindendir. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetlerinde kemâle erip, icâzet ald›. Hindistân›n Pehupâl beldesinde irﬂâd ile vazîfelendirildi. Orada büyük bir kabûl gördü.
Halk ve ümerâ sohbet halkas›nda topland›. Yüzlerce tâlib onun yüksek
irﬂâd› ile kemâle erdi. Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin vefât›ndan sonra, orada bir veyâ iki sene kadar dahâ kald›. Haremeyn-i ﬂerîfeyni ziyâret için h.
1253 senesinde yola ç›kd›. Bu yolculu¤u s›ras›nda denizde bo¤ularak ﬂehîd oldu. Yelemlemde defn edildi. O¤lu ﬁâh Hatîb Ahmed ﬂaﬂ›lacak derecede yüksek ahlâk sâhibi nümûne bir insand›. Ahlâk-› hamîde, cömerdlik ve tahammül onun yaﬂay›ﬂ tarz›yd›. Babas›n›n sohbetinde yetiﬂdi. Hicâz yolculu¤unda birlikde idi. Babas›n›n vefât›ndan sonra onun
sohbet meclislerini ayd›nlatd›. Pehupâlda h. 1266 da vefât etdi.
4– ﬁâh Abdürrahmân Müceddidî Câlendehrî:
Nisbeti ﬁeyh Seyfeddîn “kuddise sirruh” vâs›tas›yla ‹mâm-› Rabbânî hazretlerine “kuddise sirruh” ulaﬂ›r. Babas› Seyfürrahmân hazretleri Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin mürîdi idi. Kendisi ise, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine bî’at edip, nisbet kesbetdi. Güzel ahlâkda benzersiz idi. Pencab halk› onun güzel ahlâk›na hayrân idiler. Pekçok talebesi vard›. Hacca gidip, vatan›na döndükden sonra Haremeyne iﬂtiyâk› gâlib gelip, tekrâr gitdi. Dönerken Sinde denilen yerde (h. 1256) senesinde vefât etdi.
5– Mevlevî Beﬂâretullah Sâhib:
Önce Mevlânâ Naîmullah Behraçîye bî’at etmiﬂdi. Sonra Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine talebe oldu. Hocas› ona husûsî inâyetde bulunurdu. Nitekim Mektûbât›nda bunu aç›kca belirtmiﬂ ve: “Mevlevî sâhib benim mümtâz talebemdendir” buyurdu. ‹lm-i zâhirde de üstün derecede idi.
Nisbeti ﬁeyh Büdhin Behrâçîye “rahmetullahi aleyh” ulaﬂ›r.
6– Mevlevî Keremullah Muhaddis:
Önce Mevlevî Fahreddînin mürîdi idi. Sonra Abdüllah-i Dehlevî
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hazretlerine talebe olup, icâzetle ﬂereflendi. ﬁâh Abdül’azîz hazretleri (Tefsîr-i Azîzî)yi onun ricâs›yla tasnîf etmiﬂdir. Dehlîde k›râet ilminin ehlinden
ekserîsi, bu ilminde ve vücûhat-› seb’ada onun talebesidir. Vâs›tal› ve vâs›tas›z iki def’a Haremeyni ziyârete gitdi. ‹kinci seferinde vefât etdi.
7– Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî “rahmetullahi aleyh”:
Büyük ve meﬂhûr islâm âlimidir. Her ilmde ﬂaﬂ›lacak derecede
mahâret sâhibi idi. Elli hadîs-i ﬂerîf kitâb›nda sened sâhibi idi. Hindistân
ülemâs› onu medh etmiﬂdir. ﬁâh Abdül’azîz hazretleri onu medh eden
âlimlerdendir. Arabî ve fârisî ﬂi’rlerindeki ak›c›l›kda Firdevsîyi ve Ferâzdakiyi geçmiﬂdir. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri onun ﬂi’rlerini Câmî hazretlerinin ﬂi’rlerine benzetirdi. Hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerini
medh için yazd›¤› arabî ve fârisî ﬂi’rlerdeki medh, Husrev ve Câmi’nin Sultân-ül-meﬂây›h ve Hâce-i Ahrâr› medh için yazd›¤› manzûmelerden dahâ belîgdir.
‹lm tahsîlini temâmlad›kdan sonra, ba’z› medreselerde ders vermekde iken, tesavvuf yolunda ilerlemek arzûsuna düﬂdü. Tam o s›rada Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin talebelerinden Mirzâ Abdürrahîm ismli bir
zât ç›ka geldi. (Onu da’vet için husûsî olarak gönderilmiﬂdi.) Ona bir
mürﬂid bulamad›¤›ndan yak›nd›. Bunun üzerine birlikde Dehlîye gitdiler.
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna kavuﬂup dokuz ay sohbetinde
bulundu. Bir kimse ona Abdüllah-i Dehlevî hazretleri hakk›nda uygunsuz
sözler söyledi. Bu sözleri söyleyen kimseyi domuz sûretinde gördü. Bunun üzerine hocas›na ba¤l›l›¤› kat kat art›p, canla baﬂla ona teslim oldu.
Huzûrunda uzakda ayakkab›lar›n kondu¤u yerde otururdu. Hocas›ndan
çok inâyetlere kavuﬂup, sonunda kemâle erip, hilâfetle ﬂereflendi. Hocas› onu yetiﬂdirdikden sonra, insanlar› irﬂâd için memleketine gönderdi. Ayr›l›rken bütün talebeleri ve sevenleri ile birlikde onu ﬁeyh Muhammed Âbidîn mezâr›n›n bulundu¤u yere kadar (dört millik mesâfe) u¤urlad›. Vedâlaﬂ›rken onu gitdi¤i diyârda kutbiyyetiyle müjdeledi. Memleketine var›nca, halk sohbetine hücûm etdi. Sanki o diyâr›n saltanât› ona verilmiﬂdi.
‹rﬂâd› her tarafa yay›ld›. Halîfeleri ve halîfelerinin halîfeleri binleri aﬂt›. 1242
[m. 1826]de ﬁâmda vefât etdi.
Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerinin hocas› Abdüllah-i Dehlevîyi “kuddise sirruh” medh için yazd›¤› arabî kasîdenin tercemesi:
Arzûlar›n k›blesine (hocama) giden yol sona erdi. Bu mesâfeyi kat’
etmeyi nasîb eden Allahü teâlâya hamd olsun.
Allahü teâlâ; yorgun bine¤imi gece yürümekden, kâh konmak, kâh
gitmek külfetinden...
Beni, buka¤› gibi insan›n aya¤›n› ba¤layan akrabâ ve vatan te’sîrinden, dostlar ile dünyâ servetine karﬂ› duyulan alâkadan...
Annemi düﬂünmekden, kardeﬂlerime hasret duymakdan, amcam ve– 175 –

yâ day›m› akl›ma getirmekden...
Bana, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine gitme! Diyenlerin te’sîrinden, çekemeyenler ile k›nayanlar›n sözlerine kulak vermekden kurtard›.
Beni son derece yalanc› ve çok câhil bir cemâ’atin ﬂerrinden korudu.
Ya’nî iﬂ ve davran›ﬂlar›yla mahlûklar›n en berbat› olan Âzerbaycan
râfizîlerinin ﬂerrinden muhâfaza buyurdu.
Çünki, onlar› yoldan ç›karan “‹smâ’îl Kâﬂi” münâzara ve mübâhese ateﬂini tutuﬂdurunca yenilgiye u¤rad›.
Allahü teâlâya hamd-ü senâlar olsun ki, beni maksadlar›n en yücesine ulaﬂt›rd›. Çok fazîletli ve kâmil mürﬂide kavuﬂmay› bana nasîb eyledi.
O mürﬂid (Abdüllah-i Dehlevî hazretleri), karanl›k ufuklar› ayd›nlatan ve herkesi dalâletden hidâyete kavuﬂduran zâtd›r.
O reîs “Gulam Alîdir”. Bak›ﬂ› ile, çürümüﬂ da¤›lm›ﬂ ﬂeyler dirilir. Mânen ölmüﬂ kimseler onun feyziyle hayâta kavuﬂurlar.
Gulam Alî, bir ni’met denizi ve cömerdlik da¤›d›r. Bütün fazîlet ve
iyi hasletlerin de kayna¤›d›r.
O hidâyet y›ld›z›, karanl›k gecelerin dolunay›, takvâ ummân›, feyzler defînesi ve kerâmetler hazînesidir.
Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh” sükûnetde arz, sa¤laml›kda
da¤, her taraf› ayd›nlatmakda güneﬂ ve yücelikde gök gibidir.
‹slâmiyyet p›nar›, irfân ma’deni mahlûkât›n yard›mc›s› ve fadl-› ihsân›n kayna¤›d›r.
Halk›n ﬂeyh-ül-islâm›, müslimânlar›n gönül k›blesi, büyüklerin reîsi
ve zor iﬂlerin merci’îdir.
Gizlice rehberlikde en iyiye götürücü ve halk›, aç›kca Allahü teâlâya da’vet edicidir.
O, herﬂeyin Rabbi taraf›ndan sevilmekdedir. Kim onun irﬂâd›na
uyarsa, sen o kimseye ey emsâllerine örnek olan zât diye hitâb et.
Abdüllah-i Dehlevî kemâle ermemiﬂlerin hepsini kemâle erdiren
ve bütün kâmil insanlar›n kusûrlar›n› da giderendir.
Ey âlemlerin Rabbi! Bu mürﬂidin hât›r› için, bu yüce zâta lây›k bir
edebi ve terbiyeyi bize de nasîb eyle.
Ömrümün bir k›sm›n› onun ömrüne ekle. Onun himâyesi sebebi ile
halk› râhatl›k gölgesi alt›nda dâim k›l.
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Beni hocam›n hüsn-ü kabûlü ile mutlu k›l. Onu memnûn edecek hizmetleri bana nasîb eyle.
Bütün hâllerde, hayâtda kald›¤›m müddetce hergün kalbimde onun
kadrini biraz dahâ art›r.
Ey Rabbim! Uhrevî kurtuluﬂu te’mîn edecek bir tarzda, hocam
benden râz› olarak cân›m› al.
Elhamdülirabbirrahimü’l-mün’›m. El kâdirül mukaddes El-Fe’âlSümmessalâtü alâ Resûlül müctebâ, Hayrülverâ ve sahbihî ba’de âlihî.
Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerinin, hocas› Abdüllah-i Dehlevî hazretlerini medh için yazd›¤› fârisî ﬂi’rin tercemesi:
Güzellerin ﬂâh›na benden gizlice ﬂu haberi verin. Dünyâ, nisan
ya¤murundan yeniden canland›.
Seyirciler s›raya dizilmiﬂ beklemekde ve gözleri onun yolundad›r.
Bütün güzeller toplanm›ﬂlar, na’meci ise güzel okumakdad›r.
ﬁâyet yüzbinlerce cilve ve na’me ile sal›na sal›na ba¤çenin ortas›ndan bir ân için lutfedip, ﬂeref verirse.
Lâlenin kalbindeki yaraya aya¤›n›n taban›ndan merhem b›rak›r. Al
yanakl› dilberlerin aln›na kölelik damgas› vurur.
‹lkbehâr›n yeni açm›ﬂ güllerine kendi letâfetinden su, câzibe verir.
Ba¤çenin fidanlar› da karﬂ›s›nda utançlar›ndan terlerler.
Düzgün selvileri kendi boy ve bosuna köle yapar. ﬁimﬂir a¤ac›n› güzellik iddi’as›ndan piﬂmân eder.
Onun cemâlini k›skand›¤› için, gülün içi kanla dolar. Yeﬂillikde yaﬂayan tavus kuﬂunu da nazl› yürüyüﬂünden mahcûb eder.
Nergisin gözü onun mubârek yüzüyle nûrlan›r. Tâze sümbül onun
aya¤›n› öperek intizâms›zl›kdan kurtulur.
Bugün hâkimâne bir tarzda ba¤çenin seyrine gitmek için yönelmesi, ba¤çeyi, Cennet ba¤çesine karﬂ› k›skand›r›c› yapar.
Çünki, nâziklik ve zerâfetden dolay› çekiﬂme ve rekâbetin temeli pek
sa¤lam ve kuvvetlidir. Bu rekâbet fidanlardan tut da harem dâirelerindeki kad›nlara kadar gider.
Bir yandan sevgililer bezenerek yüzlerinden peçeyi düﬂürmüﬂlerdir.
Öyle sevgililer ki, hepsi de meﬂhûr ressam Mâninin kaleminin k›skand›¤› kimselerdir.
Di¤er tarafdan ba¤çe öylesine aç›lm›ﬂ ve yeﬂermiﬂ ki, onu kalem ve
yaz›yla anlatmak mümkin de¤ildir.
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San’at kalemi reyhânî yaz›yla çemenin kenârlar›nda birçok hârikalar yazm›ﬂd›r.
Menekﬂe, sevgilinin beniyle ayn› renkde oldu¤unu iddia eder. Üzerine inci gibi çi¤ düﬂmüﬂ, gül de sevgilinin yüzü gibi ter saç›c›y›m diye böbürlenir.
Gonca a¤z›ndaki s›rr›n› yavaﬂ yavaﬂ aç›klar. Nergis de gözleriyle gizli gizli iﬂâretler, cilveler yapar.
Reyhânlar yeni terlemiﬂ b›y›k ve sakaldan, sünbül ise, sevgililerin zülüflerinden haber verir. Do¤rusu selvi de güzellerin boylar›yla ayn› seviyede oldu¤unu iddia eder.
Gül yapra¤›n›n üzerine düﬂen her damla çi¤, sanki Yemenin k›rm›z› yâkutu üzerinde ummân›n incileri gibidir.
Ba¤çe yeﬂil örtüsünden dolay› zümrütü hor görür. Aç›lmakda olan
lâle de k›rm›z› yâkutla alay eder.
Seherde esen rüzgâr, hazret-i Îsân›n mu’cizesini hât›rlat›r.
Gül, ilkbehâr bulutlar›n›n hayk›r›ﬂ ve a¤lay›ﬂ›ndan hep güler. T›bk›
fânî âﬂ›k›n feryâd›ndan korkusu olmayan sevgililer gibi.
Hazret-i Yûsüfün kokusundan hazret-i Ya’kûbun gözleri aç›ld›¤› gibi, gülün kokusundan da bülbüllerin gözleri yeniden ayd›nland›.
Semenderler, ateﬂ renkli güllerin gölgesine s›¤›na s›¤›na art›k su hayvan› oldular. Çölün yabânî hayvanlar› da ba¤çenin letâfetinden evcilleﬂdiler.
Ba¤çe yeﬂil, papa¤an yeﬂil ve na’me yeﬂil. Yeﬂil içinde yeﬂil. Böyle bir meclisde na’meci Nikisan›n sesi bile ra¤bet görmez.
Seher yeliyle bir ânda binlerce gül açd›. T›pk› o büyük velînin
ma’nevî iltifât›ndan müridlerin kalblerinin aç›lmas› gibi.
Öyle bir velî ki, yarat›l›ﬂ›n ›ﬂ›¤›, ilm ve idrâk burcunun güneﬂi, hikmet defînesinin anahtar› ve ilâhî s›rlar›n hazînesidir.
O, mürﬂidlerin büyü¤ü, evliyân›n meﬂ’âlesi, rehberler rehberi ve büyüklerin merci’î.
O kutb, kudsî âlemin mu’temedi Dehlevî Abdüllah ﬂâhd›r. Onun iltifât›yla siyâh taﬂ dahî Bedehﬂânda ç›kan yâkutun hassâs›n› gösterebilir.
Abdüllah ﬁâh, evliyân›n önderi, ma’rifetullah sahrâs›nda gezen,
azâmeti ilâhîye dalan ve ma’rifetullah deryâs›nda yüzen bir zâtd›r.
Abdüllah ﬁâh›n meﬂ’âle yakd›¤› yer, her ne kadar Cihânâbâd ise de,
bütün dünyâ onun meﬂ’âlesinden ›ﬂ›k almakdad›r.
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Bugün Çinin kuzey ucundan bat›n›n nihâyetine kadar insanlar aras›nda onun bir benzeri yokdur.
Onun güneﬂ gibi kemâlinden yarasadan baﬂka kimse nasîbsiz kalmaz. Bu âlemde ﬂaﬂ›dan baﬂka kimse onun bir benzerini göremez.
‹mâm-› Rabbânîye “kuddise sirruh” zâhir olan kemâlât, Mazher-i
Cân-› Cânândan “kuddise sirruh” sonra Abdüllah ﬁâhdan “kuddise sirruh” baﬂka kimsenin kalbine yerleﬂmemiﬂdir.
Abdüllah ﬁâh›n feyzi ve ilmi kadar ne güneﬂ dünyây› ayd›nlatmakdan söz edebilir, ne de felek onun mertebesi kadar yüce olabilir.
Rüzgâr›n gücü yetmez ki, onun huzûrunda çeviklikden bahs etsin.
Da¤›n da haddi de¤ildir ki, onun himmetine karﬂ› a¤›rl›kdan dem vursun.
Eski müderrisler dahî bu devrde olsalard›, can atarak ders okumak
için Abdüllah ﬁâh›n meclisinde otururlard›.
Sefer der vatan onun dergâh›ndan ayr›lmayanlar›n ﬂân›d›r. Onlar halvet der encümensiz bir ân bile geçirmezler.
O se’âdetli zümrenin parlak feyzi yan›nda, hoﬂ derdem ve nazar derkadem hiç bir de¤er ifâde etmez.
Kalbden yüzer kitâb ilm ve irfân yazm›ﬂ olan büyük âlimler, Abdüllah ﬁâh›n yan›nda, yeni mektebe baﬂlam›ﬂ çocuklar gibidirler.
Abdüllah ﬁâh›n köyünde (dergâh›nda), Ebû Yezid-i Bistâmî ve Hallâc-› Mansûr derecesine ermiﬂ birçok evliyâ var ki, “Enelhak” ve “Sübhânî” sözlerini kat’iyyen a¤›zlar›na almazlar.
E¤er Suhâ y›ld›z› güneﬂe karﬂ› parlakl›k iddi’as›nda bulunmas›
do¤ru olursa, büyük velîlerin Abdüllah ﬁâh ile ayn› derecede olduklar›n›
iddi’a etmeleri de do¤ru olur.
Dehlî ﬂehri, Abdüllah ﬁâh›n rûhâniyyetiyle öylesine mücerred rûhlar›n bir yeri oldu ki, insano¤lunun fikri ve akl› bile ﬂehr kal’as›n›n etrâf›nda dolaﬂamaz.
Dehlî ﬂehri her ne kadar küfr ülkesi ise de, lâkin Abdüllah ﬁâh›n orada bulunmas›ndan dolay› Cennet gibidir. Bu sözüm, âyet-i kerîmeye
ayk›r› düﬂmez.
Hidâyet ve irﬂâd ba¤çesi son derece solgun ve perîﬂân idi. Abdüllah ﬁâh›n feyzleriyle yeniden yeﬂerip, parlakl›k kazand›.
E¤er son zemânlarda Abdüllah ﬁâh›n mi’mâr gibi olan lütfu, îmân
yap›s›n›n temelini yeniden ba¤lamam›ﬂ olsayd›, virâneli¤e yüz tutard›.
Dahâ Abdüllah ﬁâh› görmeden öyle ma’nevî hâllere kavuﬂdum ki,
o hâller, Mültanl› mürﬂidi gördükden sonra bile Irakl› ﬁeyh ‹brâhîme zâ– 179 –

hir olmad›.
Turanl›lar ve Horasanl›lar beni çok k›nad›lar. E¤er müslimân isen küfr
diyâr›na gitmeyi nas›l benimsedin, dediler.
Onlar Dehlîde küfr karanl›¤› var dediler. Ben ise, içimden e¤er
âb-› hayât ar›yorsan mutlaka karanl›¤a gitmelisin, dedim.
Dahâ Abdüllah ﬁâh› görmeden bana ihsân olarak verilen ma’nevî
hâl, uzun sohbetlere ra¤men Mekke ve Medînedeki evliyâdan ele geçmedi.
Ey nefsin hîlelerinden ve ﬂeytân›n aldatmalar›ndan kurtulmak isteyen kimse! Sen cân-u gönülden Abdüllah ﬁâh›n kölesi ol.
E¤er Sahre adl› cin, bir lahza bile Abdüllah ﬁâh›n devrân›n›n yüzü¤ünü parma¤›na takabilseydi, Süleymân aleyhisselâm›n bütün saltanât›n› bir kar›nca ile sat›n almazd›.
Dehlîde bulunmas›na ra¤men, fânî dünyâya meyl eden tâlihsiz bir
kimse, tâlihsizli¤ine kan a¤lasa yeridir.
Bir alçak kimse, ben Abdüllah ﬁâh›n beldesine yak›n›m, fekat onu
tan›m›yorum, dedi. Ona dedim ki, gâliba sen Ebû Cehl ile Muhammed
aleyhisselâm›n hikâyesini bilmiyorsun!
Abdüllah ﬁâh›n dergâh›n›n çöpçülerine âcizâne yüzlerce ihtâr›m olsun ki, sak›n o büyük kimyây› elden kaç›rmas›nlar.
Lây›k olmad›¤›m› bildi¤im hâlde, Abdüllah ﬁâh›n kabûlüne mazhar
olmay› umar›m. Kabûl edilmem için ﬁâh-› Nakﬂibend ve Gavs-i Geylânînin rûhâniyyetlerinden de yard›m beklerim.
Ben kelbim, hattâ dahâ aﬂa¤›y›m. Sen ise, ey sevgilim, Necmeddîn
Kübrâ gibisin. Lutfun ve kereminle uygun buldu¤un bir ﬂeklde bana bir
iltifâtda bulun.
Do¤ana benzeyen nefsin korkusundan, saksa¤an gibi sana do¤ru
kaçk›n›m. Bu saksa¤an› lutfunla bir do¤an kuﬂu gibi yaparsan ne güzel
bir se’âdet olur.
Mâdem biz akrabâ ve yak›nlar›m›za yabanc› olduk, bâri sen bizi kendine dost ve bildik yap. Biz Selmân-› Fârisî gibi yapd›¤›m›z için, siz de bize Muhammed aleyhisselâm gibi lutf buyurun.
Senin tertemiz cân›n, Cân-› Cânân› göstermek için öyle bir ayna olmuﬂdur ki, art›k bu devrde ehl-i basîret nazar›nda Cân-› Cânân›n ta kendisisin.
Sen kendi feyz kadehinle âciz ve muhtâc Hâlide kana kana içir. Çünki, Hâlid çölde susam›ﬂ birisidir. Sen ise bir ihsân deryâs›s›n.
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8– Mevlevî Abdürrahmân ﬁâh Cihânpûrî “sellemehullahü teâlâ”:
Birçok büyük zât›n huzûruna gitdi. Fekat hiç maksad›na kavuﬂamad›. Nihâyet Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna gidip, ona tâbi’
oldu. Tesavvufda kemâle erip, hilâfetle ﬂereflendi. Dünyâ ehlinden ﬂaﬂ›lacak derecede halvet edip, uzaklaﬂd›. Ferahabâd ﬂehrinin emîri huzûruna kabûl edilmeyi def’alarca arz etdi ise de, hiç iltifât etmedi. Onun sohbetinde yetiﬂip, icâzet alan zâtlar, kuvvetli nisbet sâhibi keﬂf sâhibi idiler. Ferahabâd nâhiyelerinde ve ﬁâhcihânpûrda onun irﬂâd› çok revâç bulmuﬂdu. Sellemehullahü teâlâ.
9– Mîr Tâlib Mevlevî Abdülgaffâr:
‹lm-i zâhiri de Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden tahsîl etdi. Tesavvufda yetiﬂdikden sonra, Haremeyn-i ﬁerîfeyne gitdi. ‹rﬂâd› Yemende revâç buldu. Oran›n kâdîl›¤›n› da yapd›¤› rivâyet edilir.
10– Seyyid ‹smâîl Medenî “aleyhirrahme”:
Önce Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerine bî’at etdi. Nakﬂibendiyye yolunun nisbetini ald›. Bir gün rü’yâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü. Ona Dehlîye git, Gulam Alîden (Abdüllah-i Dehlevî
hazretlerinden) müceddidiyye nisbetini al, buyurdu. Bunun üzerine Dehlîye gidip, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden icâzet ve hilâfet ald› ve vatan›na döndü. Sahîh keﬂf sâhibi idi. Bu kitâbda ﬁâh Cihân Câmi’ne mukaddes emânetleri ziyârete gidiﬂi anlat›lm›ﬂd›.
11– Mirzâ Be¤ “rahmetullahi aleyh”:
‹smi Muhammed Derviﬂ Azîmâbâdîdir. Herﬂeyi terk edip, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetine devâm etdi. Tesavvufda kemâle ererek, icâzet ve hilâfetle ﬂereflendi. Siyâh keçeden bir h›rka giyerek, Hâce Nakﬂibend hazretlerinin kabr-i ﬂerîfini ziyârete gitdi. ‹slâm memleketlerinin ço¤una, meselâ Anadolu, ﬁâm, Hicâz, Irak, Magrib ve Mâverâünnehr, Horasan ve Hindistâna seyâhat etdi. ﬁâh Gulam Alî, ya’nî Abdüllah-i Dehlevî hazretleri gibi bir mürﬂid görmedim, demiﬂdir. Hiç kimseden korkmadan emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münker yapard›. Bu hizmetleri s›ras›nda evli de¤ildi. Herat vâlîsi ﬁâhzâde Kamrân onun sevenlerindendi. Âh›r ömründe evlendi. ﬁâfi’î mezhebinde idi. Bu sebeble Buhârâ ve civâr›nda ﬂâfi’î diye an›l›rd›. Türkistânda Sebz ﬂehrinin vâlîsi taraf›ndan ﬂehîd etdirildi.
12– Hazret-i Ahmed ﬁîr Muhammed “rahmetullahi aleyh”:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin dergâh›nda ilm tahsîl etdi. Tesavvufda kemâle erip, icâzetle ﬂereflendi. Talebelerine takvây›, hayrl› amelleri ve harâmdan sak›nmalar›n› emr ederdi. Ömrünün son zemânlar›nda
çok za’îf düﬂdü. Kitâblar›n› sat›p, tedrîse son verdi. Hindistânda yerleﬂdi. Orada fitneler ç›k›nca, hicret için Haremeyn-i ﬂerîfeyne gitmek üzere
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yola ç›kd›. Mültana vard›¤›nda vefât etdi.
13– Mevlânâ Muhammed Cân ﬁeyh-ul-Harem “rahmetullahi
aleyh”:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden ilm tahsîl etdi. Çok riyâzet çekdi. Hergün Hâce Kutbuddîn hazretlerinin türbesini ziyârete giderdi. Gece orada ibâdet ile meﬂgûl olurdu. Sabâhleyin hocas› için bir testi tatl› su
getirirdi. Oran›n suyu çok tatl› idi. Bir hizmetçi ﬂöyle nakl etmiﬂdir. O¤lum ölecek derecede hastalanm›ﬂd›. Gece vakti al›p, dergâha götürdüm. Mevlânâ Muhammed Cân murâkabe hâlinde idi. O¤lumu önüne b›rak›p, hastal›kdan kurtulmas› için düâs›n› istedim. Ona düâ etdi. O ânda
hastal›¤› geçip, s›hhate kavuﬂdu. Bir baﬂka ﬂahs da ﬂöyle nakl etmiﬂdir.
Bir kad›na tutulmuﬂdum. Hâlimi arz etdim. E¤er benden zinâ fi’li vâki’ olursa, benim bundan kurtulmam için yard›m etmedi¤inizi indi ilâhîde arz ederim, dedim. Bunun üzerine bana Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumam› söyledi. Ben de okudum. Sübhânallah! Lâ havle okur okumaz o kad›na tutkunlu¤um hiç kalmad›. Sanki onunla benim aramda sedd-i ‹skender çekilmiﬂdi. ‹ki sene hiç ﬂehvet hissetmedim.
Mevlânâ Muhammed Cân hazretleri, Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden icâzet ve hilâfet ald›kdan sonra, Harem-i ﬂerîfe gitdi. Önce çok güçlüklerle karﬂ›laﬂd›. Sonunda maksad›na erip, döndü. Halîfeleri, ‹stanbul
ve Anadoluda insanlar› irﬂâd etdiler. Sultân Abdülmecîd Hân›n annesi
Bezm-i âlem vâlide sultân ona intisâbl› idi. Bir dergâh inﬂâ etdirip, hizmete vesîle oldu. Mevlânâ Muhammed Cân 1266 [m. 1849]da Mekke-i Mükerremede vefât etdi.
14– Seyyid Ahmed Kürdî:
Ba¤dâdda Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerinden feyz ald›. Dahâ
sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iﬂâreti ile Dehlîye gidip,
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetinde, müceddidiyye yolunda kemâle erdi. Dehlîye yolculu¤u s›ras›nda hastaland›. Rüyâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü. ﬁifâ için salevât ta’lîm buyurdu. Bunu okuyunca s›hhatine kavuﬂdu.
15– Seyyid Abdüllah Magribî:
Önce Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî hazretlerinden feyz ald›. Sonra Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna gidip, icâzet ve hilâfetle ﬂereflendi.
16– Molla Pîr Muhammed:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûrunda kemâle erdi. ﬁaﬂ›lacak
derecede isti¤râk hâlinde idi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin kabrini ziyârete gider, bütün geceyi orada geçirir, ya¤mur da ya¤sa ald›rmazd›. Keﬂmir havâlisinde çok meﬂhûrdu.
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17– Molla Gül Muhammed “aleyhirrahme”:
Gazneyndendir. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sohbetlerinde kemâle erip, hilâfetle ﬂereflendi. ‹nsanlar› irﬂâd ile meﬂgûl olup, birkaç zâta icâzet verdi. Hacca gitdi ve orada vefât etdi.
18– Mevlevî Muhammed Cân Heratî “aleyhirrahme”:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden feyz al›p, hilâfetle ﬂereflendi. Çok
kerâmetleri nakl edilmiﬂdir. Kandehârda binlerce kimseyi irﬂâd etdi.
19– Mevlânâ Muhammed Azîm “aleyhirrahme”:
ﬁaﬂ›lacak derecede yüksek ahlâk sâhibi idi. Güzel ahlâk sanki
onun tîneti idi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden icâzet almakla ﬂereflendi. Hocas›n›n vefât›ndan sonra Haremeyn-i ﬂerîfeyne gitdikden sonra, vefât etdi.
20– Mevlevî Nûr Muhammed “aleyhirrahme”:
Çok riyâzet çekdi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerine bî’at edip, murâkabelerle meﬂgûl oldu. ‹câzetle ﬂereflendi. Abdüllah-i Dehlevî hazretleri buyurdu ki: Müntesîblerimden dört kimse iftihâr vesîlesidir. Mevlevî
ﬁîr Muhammed, Mevlevî Muhammed Cân, Mevlevî Azîm ve Mevlevî Nûr
Muhammed. Bu dört zât, aﬂk ﬂerâb›n› hem içenlerden, hem de sunanlardan, ya’nî içirenlerdendir. Hepsi de derin âlim idi.
21– Mirzâ Murâd Be¤ “aleyhirrahme”:
Zühddeki kemâli sebebiyle Abdüllah-i Dehlevî hazretleri ona, zemân›n Cüneyd-i Ba¤dâdîsidir, buyurdu. ‹câzetle ﬂereflendi. Nisbeti çok
kuvvetli idi. ‹nsanlar onun sohbetlerinde yüksek derecelere kavuﬂdular.
Hocas› hayâtda iken vefât etdi. Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ayak
ucuna defn edildi. Ona âfiyetler olsun!
22– Muhammed Münevver ‹mâm-› Mescid-i Ekberâbâdî:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin halîfelerindendir. Kuvvetli nisbet sâhibi idi. Çok feyz vermiﬂdir.
23– Meyân Muhammed Asgâr Sâhib:
Kuvvetli nisbet sâhibi idi. Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin emri ile
babam›n (Ebû Sa’îd Fârûkî hazretlerinin) huzûruna devâm etdi. Babam ona
inâyetde bulundu. Dergâh›n idâresi ile o alâkadar olurdu. ‹nsanlar onun
teveccühleriyle çok ﬂeylere kavuﬂdular. ‹lk hac seferinden sonra ikinci
def’a babamla birlikde hacca gitdiler. Dehlîye döndükden sonra, hicrî 1255
senesinde vefât etdi. Dergâha defn edildi.
24– Mîr Nakﬂ Alî:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûrunda kemâle erip, Luknova gitdi.
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25– Meyân Ahmed Yâr “aleyhirrahme”:
Tüccâr idi. Müceddidiyye nisbetini Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinden ald›. Bu zât›n kabri de dergâhdad›r.
26– Meyân Kamerüddîn:
Kâdiriyye yolunda yetiﬂmiﬂ bir zât idi. Peﬂâverden Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin huzûruna gelip, sohbetlerinde Müceddidiyye yolunda kemâle erip, icâzetle ﬂereflenerek, memleketine döndü.
27– Muhammed ﬁîr Hân:
Afgâneden gelip, nisbete kavuﬂdukdan sonra memleketine döndü.
28– ﬁeyh Halîlürrahmân “aleyhirrahme”:
Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin husûsî hizmetlerinde bulunan bir talebesi idi. Kuvvetli nisbet sâhibi olup, hocas›n›n husûsî inâyetlerine mazhar oldu. Hocas›n›n huzûrunda zikr halkas›nda bulundu¤u bir s›rada, bir
ﬂahs zehrli ok ile vurdu. Hocas›n›n ayaklar› yan›na düﬂüp, o ânda ﬂehîd
oldu. Bu hâdise Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin vefât›ndan önce, son hastal›¤› s›ras›nda vukû’ buldu. Kabri, Mazher-i Cân-› Cânân hazretlerinin ayak
ucundad›r. Allahü âlem.
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