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GİRİŞ: 

Cenab-ı Allah‟a bütün isim ve sıfatlarının zerrât-ı kâinat sayısı ile darbı adedince hamd-

ü senalar olsun. O Allah öldüren, diriltendir. Kâinatı yaratandır. Dilediğini dilediği şekilde 

yapan, güldüren ve ağlatan O‟dur. Kimse O‟nun rahmetinden ümidini kesemez ve kimse de 

azabından emin olamaz. Verdiği hüküm bir an bile tehir ve takdim edilemez. Bunlara da hiç 

kimse engel olamaz.  

Herkes O‟nun kuludur. İsteyen de istemeyen de ister istemez O‟na hizmet eder. Her 

yerde O övülür, her dilde O‟nun sevgisi vardır. O‟nun nimetinin erişmediği yer yoktur. Her 

yönden O‟nun vechi görünür. Bütün dillerde daima O‟nun şükrü okunur ve her zaman O‟na 

hamd edilir. 

Selat-ü Selam, tahiyyat-u ikram peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) üzerine 

olsun ki, “Ona uyan doğru yolu bulur. Ondan yüz çeviren sürünür ve ezilir. O büyük 

peygamberin her sözü doğrudur. Bütün bunlara Allah kelâmı olan Kur‟ân şahittir.  

Yine selât-ü selam o büyük peygambere âline ve ashabına ve kıyamete kadar ona 

uyanlara ve sünneti üzere yaşayanlara olsun. Doğru yol onun gösterdiği yoldur. Hidayete 

onunla ulaşılır ve Allah‟ın rızası onun sünnetine uymakla kazanılır.  

Bizim bütün yalvarmalarımız Allah‟adır. Sonunda O‟na döneceğiz ve huzurunda hesap 

vereceğiz. Bizi yaratan, rızkımızı verip besleyen, büyüten, yediren ve içiren O‟dur. Bütün bu 

sayılanlar hep Allah‟ın kullarına nimetidir. O‟nun nimetlerini saymaya kalkarsanız, saymakla 

bitiremezsiniz. Onun nimetleri sonsuzdur, nâmütenâhidir. Görmek de görmemek de, işitmek 

de işitmemek de nimettir. Onun hasta etmesi nimet, şifa vermesi ayrı bir nimettir. Vermesi 

nimet olduğu gibi alması da ayrıca nimettir. Bütün nimetler ise şükür gerektirir. Darlıkta O 

yetişir. Varlığın elden gitmesine de O mani olur. O‟nu bulan her matlubunu bulur, hadsiz 

korkulardan, minnetlerden kurtulur. 

Şurası bir gerçektir ki sohbetler Allah yolcuları için fayda verir. Fayda ancak doğruyu 

arayanlar içindir. Allah için yapılan sohbetlerden ancak Allah rızasını arayanlar istifade 

ederler. Hak ve hakikati arayanların yardımcısı yine Allah‟tır. Allah için mücadele edenlere 

Allah yollarını gösterir. Allah doğruların ve ihlaslı olanların her iki cihanda da yar ve 

yardımcısıdır.  

Selam hüdaya tabi olanlara olsun. Her nevi levn ve itap, kınama da heva ve hevese 

uyanlara olsun.  

 

1. İman Edenlerin Yapacağı Şeyler: 

Allah-ü Teâla‟ya ve peygambere iman edenler şu üç şeyi yapmakla mükelleftirler. 

Birincisi, Allah‟ın emirlerini tutmak. ikincisi, Allah‟ın yasak ettiği şeylerden kaçmak. 

üçüncüsü de hiç kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak ve hâline razı olmaktır. 

İnsan hayatı boyunca “Emir” “Yasak” ve “Kader” çizgisinden kendisini kurtaramaz ve 

bunların dışına çıkamaz. İnsan dışını Allah‟ın emirlerine uydurduktan sonra iç âlemi için de 

üç vazife ile mükelleftir. Onlar da “İnsanın öz ve iç âlemi olan kalbine dönmesi, ruhunu ve 

nefsini muhakeme etmesi ve kalbini de gidişâtını da Allah‟ın hakiki dostlarının yaşantısına 

uydurmaya çalışmaktır. 

 

2. Kaderine Razı Olmak ve Rıza Mertebesine Çıkmak: 

İnsanın başına bir iş gelirse önce kendi kendisine kurtulmaya çalışır. Kurtulmayı 

başaramazsa etrafından yardım ister. Dostuna gider, zenginlere ve padişaha başvurur. Hal 

sahiplerine gider, dua ve himmet ister. Bunlardan da hayır gelmezse o zaman Allah‟a döner.  



Şayet kişi kendi işini kendisi yapabilseydi halka dönmeyecekti. İşini halk ile bitirmiş 

olsaydı Hakk‟a dönmeyecekti. Kul Allah‟a dönünce O‟na yalvarır, yakarır, dua ve senâ eder. 

İhtiyaçlarını tek tek sayar. Bunları yaparken bir taraftan da reddedilmekten korkar. Bir 

taraftan da isteğinin yerine getirileceğini ümit ederek sevinir. Sonra bu halinden de usanır ve 

dua dâhil her şeyi bırakır, saf ve temiz bir halde beklemeye başlar. Bu kez kader-i ilâhî ne ise 

o zuhura gelir. Olacak olur. Her şeyde Allah‟ın kudretini ve iradesini sezer. Her şeyin ondan 

ve onun emri ile olduğunu anlar. Bu durumda kul sütannenin elinde çocuk, yıkayıcı elinde 

meyyit gibi olur. 

Bu mertebede kul her halinde Hak ile mutmain olur. Her halinde O‟na tevekkül eder. 

 

3. Kanaat Hakkında: 

Halkın malına göz dikilmez. Halkın elindekinden kendini müstağnî kılarsan kötü 

isteklerin ölmeye başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz. Bunlar hep 

Allah‟ın yardımı ile olur. Bu inâyet ve yardım sayesinde öyle bir hayata kavuşursun ki ondan 

sonra sana ölüm yoktur.  

 

4. Dünya Hayatının Fenalığı: 

Dünyayı zahirdeki güzelliği ile görerek aldanma! Onun hilesi ve tuzağı güzelliğidir. 

Onun hilesi ve tuzağı ve öldürücü zehiri ile düşkünlerine verilmiştir. Dünyada sadakat ve vefa 

diye bir şey yoktur.  

Dünya sahrada çıplak kaza-i hacete oturmuş çıplak adam gibidir. Hem edep yeri 

görünür, hem kötü kokusu gelir. Bu nedenle sen mecbursun hem gözünü kapayacaksın, hem 

burnunu tıkayacaksın. İşte dünyanın hali budur.  

O halde, dünyaya ihtiyacın kadar bağlan! Dünyadan nasibini unutma. Bil ki kişinin 

dünyadaki nasibi ahiretine hazırladığın kadardır. Kalbinden sevme. Nasibin ne ise sana gelir. 

Üzülme… 

 

5. Allah’a Güvenmek: 

Şayet inanıyorsanız, Allah‟a güvenin! Kendini Allah‟ın fiiline ve iradesine terk et. Halkı 

bırakmak onların elinden hiçbir iyilik ve kötülük gelmeyeceğini bilmekle ve inanmakla olur. 

Kendini bırakana gelince, bu da Hakka teslim olman ve sebepleri bir yana atmakla 

mümkün olur. Hakka teslim ol ve onun emirlerine göre hareket et. Şunu kesinlikle bil ki, her 

şeyi evvel-âhir yapan Allah‟tır.  

Sen anne karnında bilinmez bir nesne iken O besledi ve bu dünyaya seni getirdi. Yine 

sen beşikte hiçbir şeyden habersiz iken esirgeyen ve koruyan O oldu. İşte bu eski hallerini 

düşün ve Allah‟a güven. 

Yüce Allah buyurdu: “Kulum bana farzları yapmaktan daha çok yaklaşamaz. Yine 

kulum nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Sevince de artık onun 

tutan eli, işiten kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı olurum da hep işlerini benimle görür. 

Benimle işitir, benimle tutar ve benimle aklı erer.” (Hadis-i Kutsi) 

İşte bu “Fenâ” halidir. Yüce Allah yine “Ben benim için kalbi mahzun olanlarla beraber 

olurum” buyurmaktadır. 

Halk, hayır ve şerden ibarettir. Halkta hayrını da şerrini de isteme. Yalnız Hakk‟ı tut; 

gerisini bırak. Allah seni korur.  

 

6. Şirk ve Tövbe Nedir? 

Şirk yalnız putlara tapmak değildir. Kendi şahsî arzu ve isteklerinde tesir görerek onlara 

uymak da şirktir. Dünya ve onun metaından, âhiret ve onun nimetlerinden herhangi birisine 

gönül kaptırarak, seni yaratanı değil de bunlardan herhangi birinin sevgisini üstün tutarsan 

şirk etmiş olursun.  



Bak Yüce Allah ne buyuruyor: “Kim Allah‟a kavuşmayı isteyerek Salih amel işleyecek 

olursa ibadetinde hiçbir şeyi O‟na şerik koşmasın.” (Kehf, 18:110)  

Peygamberimiz (sav) “Kalbimde değişik haller olur, bu sebeple her gün yetmiş defa 

Rabbime istiğfar ederim. „Ey kalpleri değiştiren Allah‟ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl!‟ diye 

dua ederim” buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) daima halden hale geçerek terakki ederdi. Her mertebede bir alt 

mertebedeki eksik ve noksanlığından istiğfar ederdi. Mahdut bir halde kalmayı eksiklik ve 

noksanlık olarak görürdü de tövbe ederdi. Kendisi yaptığı gibi ashabına da tövbe ve istiğfarı 

telkin eder ve daima terakki etmelerini isterdi.  

Kulun kendisini eksik ve noksan görmesi, acz ve fakr halinde olması vazifesidir. Bu 

vazife daima tövbe ve istiğfar halinde bulunmayı da gerektirir. Bu nedenle âbide yakışan en 

değerli şey tövbe ve istiğfar etmektir. Bakın Âdem (as) “Ey Rabbim! Ben nefsime zulmettim. 

Şayet sen affetmez ve bana merhamet etmezsen muhakkak ki ben hüsrana uğrayanlardan 

olurum” (Araf, 7:23) diye nasıl Allah‟a yalvarmaktadır. 

Ey mü‟min! Senin için Hz. Âdem (as) ve Hz. Peygamber (sav) iyi bir örnektir. Her 

halde hatanı bil ve tövbe et. 

 

7. Manevi Hallerin Devamı: 

Manevi bir hal içinde olduğun zaman başkasını isteme, ne bir altını ve ne de bir üstünü. 

Hiçbir makam arzu etme. Padişahın kapısına geldiğin zaman hemen içeri alınmayı isteme. 

Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil, zorla içeri alınmalısın. Tekrar tekrar 

istenmelisin. Pek de nazlı olma!  

Girmek için mücerret izinle de yetinme. Bu seni tecrübe için olabilir. Bu şekilde zorla 

ve ısrarla içeri alınman senin için bir fazilettir. Padişahın sana bir ikramı olur. 

 

8. Allah’ın Zikri Kalbi Tatmin Eder. 

Efendimiz (sav) maddi âlemle biraz meşgul olduğu zaman “Ey Bilal! Bizi biraz 

dinlendir. Ezan oku da namaza kalkalım!” buyururlardı. İbadet ve namaz kulun dinlenme ve 

istirahat etme vaktidir. Çünkü kişi ibadette Cenab-ı Hakkın celal ve cemalini müşahede eder.  

Peygamberimiz (sav) namazda Celalî ve Cemâli pek çok tecelliye mazhar olurdu. Bu 

nedenle “Ya Bilal, beni dinlendir” ferman ederdi. Yine bu sebepledir ki “Namaz gönlümün 

sürûrudur” buyururlar ve dünyadaki nimetlerin üçünden birisi olarak sayardı.  

 

9. Nefis Nasıl Terbiye Edilir? 

Bu kadar külfetler içinde varlığını gösteren yalnız Allah‟ü Teâladır. Bundan sonra 

nefsin gelir. Muhatap olarak meydanda sen varsın.  

Nefis, başta Allah‟ın zıddıdır. Hâlbuki her şey sahiplidir. Böyle olunca nefis hem 

yaratılış, hem de mülk olarak Allah‟ındır. Bu arada nefse boş iddia ve arzular, bir de 

kötülükleri ile sevinmesi kalır.  

Sen Hakka uyarak nefsine muhalefet edersen Allah için nefsine hasım olmuş olursun. 

Allah-u Teâlâ Hz. Davud‟a (as) buyurdu:  “Ya Davud! Ben daima kuvvetinim. Bu kuvvetini 

nefsine düşman olarak ibadete vermeye çalış. Yâ Davud! Nefsini bırak. Çünkü o daima 

münazara çıkarır.” İbadetin başı nefse muhalefet etmektir. Allah-u Teâlâ buyurdu “Nefse 

uyma! Nefsin seni Allah yolundan ayırmasın.”  

Yusuf (as) buyurdu: “Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. Kişi nefisten ancak Allah‟ın 

rahmetiyle kurtulabilir.” (Yusuf, 12:53) Beyazıd-ı Bistami bir mânevi âlemde tecelliyat-ı 

ilâhiyeye mazhar olur. Sorar “Ya Rabbi! Sana nasıl yaklaşabilirim?” Yüce Allah ilhamla 

buyurur: “Nefsini bırak da gel!”  

Eğer takva halinde isen daima nefsine muhalefet et. Halkın varlığını kalbinden çıkar. 

Onlardan herhangi bir şey bekleme!”  



 

** 

10. Dünyanın Mahiyeti:  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Kıyamet günü cehennemin üzerinden geçildiği zaman 

cehennem bağıracak “Çabuk geç, ey mü‟min çabuk geç! Nurun benim alevimi söndürüyor” 

diyecektir. Cenab-ı Hak buyurdu: “Ey Dünya! Bana ibadet edene sen yardım et. Sana koşanı 

da yor!”  

Halkı bırakıp Hakk‟a yöneldiğiniz zaman halktan dilinizle bir şey istemeyin. Buna 

muvaffak olursanız kalbinizle de bir şey istemeyin. Çünkü kalple istemek, dille istemek 

gibidir. 

Peygamberimiz (sav) dünya hakkında şöyle buyurdu: “Hayat ancak ahiret hayatıdır.” 

“Mü‟min Allah‟a kavuşmadan rahat etmez.” “Dünya mü‟minin zindanı, kâfirin cennetidir.” 

“Ancak Allah korkusu ile dolu bulunan kalp Hakka bağlıdır.” “Dünyada rahat yoktur. Rahat 

ancak tilavet-i Kur‟an, ibadet-i Rahman, Sohbet-i ihvan ve tefekkür-ü imanda vardır.” 

Bu hadislerden de görülmektedir ki insanın ve kalbinin rahatı Allah‟a bağlanmaktadır. 

O‟na uymak ve O‟nun emirlerine boyun eğmektedir.  

 

11. Bela ve Musibetler Allah’tandır: 

Aziz Kardeş! Beladan korkma! Onlar günahlara kefarettir. Peygamberimiz (sav) 

buyurdu: “Bir günlük sıtma, bir yıllık günaha kefarettir.” Sana bir musibet gelirse dilini 

şikâyetten sakın ve şükret.  

Allah kulunu imanı nispetinde denir. İmanı yükseldikçe deneme nispeti artar. 

Peygamberimiz (sav) “Biz peygamber zümresiyiz; belaların çoğu bize verilmiştir” buyurur. 

 

12. Allah’a Hizmet Eden Dünyada Rahat Eder:  

Elindeki sağlam ölçülerle yürüdüğün vakit çoluk, çocuk yükleri sana hafif gelir. Bu 

hafiflik Allah yolunda olduğun sürece gelir. Allah-u Teâlâ yolunda olan kullarını haber 

verirken ev halkını da ıslah ettiğini haber vererek “Biz onun zevcesini ıslah ettik.” “Yâ Rab! 

Bize hanımlarımızdan ve zürriyetimizden gözdeler yap. Bizi iman sahiplerine önder kıl!” 

Bir babanın çocuğuna duâsını şöyle haber verir: “Ya Rabbi! Onu halinden hoşnut kıl!” 

Bu ayetler birer duadır. Yüce Allah kullarının böyle dua etmesini istemektedir.  

 

13. Namazı Vaktinde Kılmak: 

Bir vakit namazı vaktinde kılmaktan daha değerli bir şey olamaz. Günahlarını bırakıp 

Hak yoluna girmekten daha hayırlı bir şey tasavvur edilemez. Bizim anlattıklarımızdan daha 

değerli bir söz söylenemez. Allah bunları yapmayı bize nasip etsin. Cümlemizi sevdiği yolda 

muvaffak kılsın. Âmin! 

 

14. Şükür Nimeti Artırır: 

Yüce Allah buyurdu: “Siz Allah‟a iman eder, Ona şükrederseniz neden size azap etsin? 

Allah iman edenleri ve şükredenleri bilir.” “Şayet şükrederseniz nimetinizi ve rahatınızı 

artırırız.”  

İnsanın derecesini yükseldikçe rütbe büyüdükçe hatalar gözle görülür; çünkü insan hata 

işlemeye daima meyyaldir.  

Bir veli ve Allah dostu için azıcık ibadette yaya kalmak büyük bir hatadır. Kullukta 

noksanlıktır. 

 

15. Sabırlı Olmak: 



Peygamberimiz (sav) “Kıyamet gününde en nasipsiz olan dünyada fakir, âhirette 

cehennem azabına düçâr olandır” buyurmaktadır. İnsana “Hangi işi yapayım, işin hilesi 

nedir?” gibi bir söz söylemek yasaktır.  

İnsan çoğu zaman hayrete düşerek çok kere “Ne yapayım? Yapacağım işin sonu ne 

olacak?” diyene söylenecek bir söz vardır. O da “Yerinde dur ve hâline şükret!” sözüdür. 

Sana bulunduğun halde kalmak emri verilmiştir. O emri veren bir gün olur yolları açar. 

Her şey kendiliğinden yoluna girer. Yüce Allah “Ey iman edenler! Sabredin, sabırlı olun, 

sabırlı olmaya devam edin ve Allah‟tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz” buyurmaktadır.  

Ayrıca “Sabredenlerin mükâfatını hesapsız veririz” buyurmaktadır.  

Öyle ise sabrı bırakmayın. Çünkü hayır ve selâmet ondadır. Bu nedenle peygamberimiz 

(sav) “Vücutta baş nasılsa insanda sabır öyledir” buyurmuşlardır. 

Bir kimseye buğz ettiğin zaman onun işlerini kitaba arz et. İman ölçülerine vur. 

Peygamberin sünnetine göre değerlendir. Şunu iyi bil ki Allah yalnız nefse muhalefeti emretti 

ve “Hevaya uyma, sonra Hak yoldan saparsın” buyurdu. Öyle ise nefsine muhalefet et ve 

hevesini hak ölçülere vur. 

 

16. İnsanlar Dört Nevidir: 

Birincisi: Kalpsiz ve dilsizdir. Asi ve hissizdir. Allah buna hayır vermemiştir. Bunun 

sebebi, bunların hayrı istememesidir. Bunlar hayır yolunu sevmezler. Şu var ki bir gün Allah 

rahmeti ile bunların kalbine iman ışığı verir, şayet istidatları varsa imana ve yola gelirler. 

Sakın bunlardan olma. Kendine güvenirsen aralarına gir. Hakka davet et. Peygamberimiz 

(sav) Hz. Ali‟ye (ra) hitaben “Allah bir kimseyi senin vasıtanla doğru yola getirirse bunun 

sevabı bütün mülke bedeldir” buyurdu. 

İkincisi: dili vardır, kalbi yoktur. Herkese hikmetten konuşur, ama kendisi amel etmez. 

İnsanları doğru yola çağırır, kendisi kaçar. Başkalarının hatalarını görür, kendisi hata üstüne 

hata yapar. İnsanlara edep ve terbiye yollarını öğretir, kendisi büyük günahları işlemeye 

devam eder. İnsanlar arasında iyi görünür, yalnız kalınca önüne geleni yutan hayvanlara 

benzer. Peygamberimiz (sav) “Ümmetim için en çok korktuğum dilli münafıktır” buyurdu. 

Ayrıca “Ümmetim için en korkulacak şey kötü bilginlerdir” buyurmuşlardır. Allah cümlemizi 

bu gibilerden korusun. Tatlı dili seni yakalar. Güzel sözü seni aldatır. Günah ateşi seni aldatır. 

Günah ateşi seni yakar. Onun manevi kir kokusu seni öldürür. 

Üçüncüsü: Kalp sahibidir; ama dili yoktur. Hâlbuki o Allah‟a tam olarak inanmıştır. 

Allah da onu halkından gizlemiştir. Üzerine manevi örtü çekilmiştir. Gözünü halktan 

kapatmıştır. Bu insan yalnız kendisini görür ve kusurlarını gidermeye çalışır. Kalbi tevhit 

nuru ile doludur. Peygamberimiz (sav) hadislerinde “Susan kurtulur.” “İbadet on bölümdür, 

bunun dokuzu sükûttadır” buyurmuşlardır. Bu zât bir velidir. Allah onu kötülüklerden 

esirgemiştir. Daima selâmet içinde olur. Akıl ve fikir sahibidir. Hayırlı insanlar arasında bu 

gibiler seçilir. Bunlardan hayır umulur ve hem arkadaşlık edilir.  

Dördüncüsü: En yüksek derece buna verilmiştir. Melekût âleminde kendisine “Azim!” 

adı verilmiştir. Bunlar için peygamberimiz (sav) “Bir kimse öğrenir öğretirse, bildiği ve 

öğrettiği ile âmil olursa melekût âleminde ona Azim ismi verilir. Bu zât Âlim-i Billah‟tır. En 

yüce mertebe onundur. Dinin hikmet hikmet yönünü en iyi bilen odur. 

 

17. Hakka Teslim Olmak ve Dua Etmek: 

Hak kapısından başka kapı yoktur. Ondan kaçmak mümkün değildir. Günah ancak seni 

köreltir. Her şey zamanla zıddına döner. Gün geçtikçe işler değişir. Evvelâ kış, arkasından yaz 

gelir. Bir zaman gündüz, arkasından gece gelir. Akşamla yatsı arası “Gündüz olsun” dersen 

olmaz. Her şey takdir edilmiştir, zamanı gelince olur. 

Kardeş! Vazifene, kulluğuna ve duâna devam et. Allah‟tan fazilet iste! Kıyamet 

gününde hesap defterinde insan yaptığı ibadet haricinde birçok iyilik ve hayır bulur. Bunları 



bilmez de sorar. Ona şöyle denir: “Bunlar dünyada kabul olmayan duaların karşılığıdır. 

Kader-i İlâhî icabı olarak orada yerine getirilmedi fakat sana mükâfat olarak burada 

veriliyor.”  

Nefsin başını kaldırdıkça Allah‟ın emri ile vur. Onun karşısında kalkanla dur. Bunlar: 

sabır, muvafakat, sükûn, hak emrine telim olmaktır. Bunları yapabildiğin an Hak Teâlâ ana en 

büyük yardımcıdır. Bütün bunların sonunda bir de büyük rahmete ermek vardır. Ona 

“Salâvat” denir. Nebiler için verilen sevaptan hisse alıyorsun. 

 

18. Verâ Sahibi Olmak: 

Vera sahibi ol. Aksi halde felâket yakınına gelir. Hz. Resûl-i Ekrem (sav) buyurdu: 

“Allah yolunun hak pusulası verâdır. Şüpheli işler peşinde giden bir gün harama düşer. Tıpkı 

sınırda hayvan otlatan çoban gibi günün birinde sınır aşılır” buyurdular.  

Hz. Ebubekir (ra) “Biz harama düşmeyelim diye en az yetmiş mubahı terk ederiz” 

demiştir. Hz. Ömer (ra) “Biz en az dokuz helali harama düşmeyelim diye yapmazdık” derdi. 

Bütün bunlarla beraber Allah‟ın rahmetini hiçbir şey önleyemez. Ona da tam bir itimat sahibi 

olmak gerekir. 

Vera, yani haramdan kaçmak ve şüpheli şeylerden çekinmek en büyük ibadettir. Ancak 

insan çok darda kaldığı zaman ruhsatla amel edebilir.  O da emir ve hadleri aşmamakla olur. 

Çok defa ruhsatları terk etmek yerinde olur. Daima ruhsatla amel eden irade sahibi olamaz ve 

nefsine gem vuramaz. Bu hale düşünce Allah‟ın yardımı kesilir. Çünkü ilâhî yardım darda 

kalmış olanlaradır. Kolaylık yolunu tutunca yardımdan mahrum kalırsın. Şahsi arzular seni 

kaplar, heva ve nefsin seni aldatır bilmeden harama yersin. Şeytana arkadaş olursun.  

 

**   

 

19. Çalışmak ve Tevekkül: 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Çalışmak âdetimdir, tevekkül hâlimdir.” Yine 

buyurdular “Emrimiz haricinde işlenen hiçbir şey makbul değildir.”   

 

20. Ahiret İçin Çalışma: 

Ahiret sermayen olsun. Dünyayı ticarethane say. Sermaye-i ömrünü batırmamak için 

zamanını önce ahiretine sarf et. Eğer fazla gelirse onu da dünyana harca ve bununla geçimini 

sağla. Sakın dünyayı sermaye ve ahiretini de ticaret saymayasın. Bunu yapınca namazını 

vaktinde kılmazsın. Kılarsan da erkânını yerine getirmezsin. Rükûunu ve sücudunu tam yerine 

getiremezsin. Uykun gelir ve uyuya kalırsın namazın kazaya kalır. 

Ahiretini birinci plana almazsan nefsin seni peşinden sürükler, hevâ seni takip eder. 

Şeytan artık sana hâkim olur. Böylece ahiretini dünyaya satmış olursun. Sen bu durumda 

nefsinin kulu ve kölesi olursun. Hâlbuki sen onu emrine alacak, terbiye edecek ve doğru yola 

getirecektin. Yarın ahirette müflis olursun, orada ne din ve ne de dünya bakımından hiçbir 

kârın olmaz.  

Nefsine uymakla ne kazandın? Şayet onu yola getirmiş olsaydın iki cihanda mesut 

olacaktın? Dünyada da nasibini bol alacak ve iki cihanda mesut olacaktın? Her kötülükten 

temiz, her pislikten beri olacaktın…  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Allah abdine dünyayı ahiret niyetine göre verir. Ahireti 

dünya niyetine göre vermez.” Niçin aksi olmuyor? Olmaz… Çünkü Ahirete çalışmak Allah‟a 

kulluktur. Allah‟a kulluk niyetiyle ibadet eden ahireti bulur. Niyet ibadetin özü ve ruhudur.  

Allah‟a ibadet edersen dünya sana hizmet eder. Kısmetin kendiliğinden gelir. Çünkü her 

şey yüce yaratıcı olan Allah‟ın irade ve kudretine bağlıdır. 

 

21. Nefis Terbiyesi: 



Nefsine acı, ona merhamet et ve şefkatle bak. Onu kötü yola atma… Ona hata işleme 

fırsatı verme… Onu koru. Nefsine kötü arkadaş seçme. İnsî ve cinnî şeytanlardan onu esirge. 

Bunun için Kitap ve Sünnete sarılmalısın.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Peygamber size ne verirse onu alınız. Size neyi 

yasaklamışsa ondan da sakınınız” buyrulmaktadır. Bu nedenle boş işlerle nefsini aldatma. 

Peygamberin sünnetine uygun amel ve ibadet işle. Yeni icatlar çıkarmaya çalışma.  

Yüce Allah “Bir kısım insanlar vardır ki dini kisve giyerler ve yeni icatlar çıkarırlar. 

Hâlbuki bir onlara böyle bir şey emretmemiş ve yazmamıştık” buyurur. Bu nedenle sakın icat 

çıkarıcı olma. Emredilene uyucu ve itaat edici ol. Hakka uy ve peygamberlerin yolunu tut. 

“Peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun bütün konuşmaları vahiydir.”  

Allah‟ı ve peygamberi sevdiğini iddia ediyorsun. Sevgi ise sevilene uymak ve itaat 

etmekle olur. Hevâya tabi olma ki o seni yoldan çıkarır.  

 

22. Şükür ve Sabır: 

Peygamberimiz (sav) “Nimet kalıcı değildir; onu şükürle bağlayınız” buyurdular. 

Nimetin şükrü vereni itiraf etmektir. Nimetin sahibi ise Allah‟tır. Öyle ise Allah‟ı övmek 

gerekir. Her nimetin kendine göre bir şükrü vardır. 

Peygamberimiz (sav) “Sabırlı ihtiyaç sahipleri kıyamet günü Hakk‟ın misafiridir. Dünya 

ve âhirette Hak‟tan uzak olmazlar” buyurur. Dünyada kalpleri hoştur, âhirette ise rahatları 

vardır.  

Hadis-i Şerifte “Bir vücut için kalp ne ise iman sahibi için sabır da odur.” “Sabır 

imandandır.” “Gerçek mü‟min sabir ve şâkir olandır.” “İmanın yarısı sabır ve yarısı da 

şükürdür” buyrulmuştur. Yine peygamberimiz (sav) “Mümin daima kardadır. Bela ve musibet 

gelir sabreder, bu onun için hayırlıdır; nimete şükreder bu da onun için hayırlıdır” 

buyurmuşlardır. 

 

23. Allah’ı Zikir: 

Yüce Allah buyurdu: “Zikrimle uğraşarak benden bir talepte bulunmayan kimseye dua 

ederek ihtiyaçlarını isteyenden daha fazla ihsan ederim.” Yine “Yolumda olanın rızkına 

kefilim” buyurdu. Çünkü “Allah iman eden kullarının dostudur ve onları esirger.” 

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey Âdemoğlu! Ben Allahım. Benden başka ilah yoktur. 

Ben bir şeye “Ol!” dersem o olur. Sen de bana itaat edersen; sana istediğini yapabileceğin 

kuvveti veririm.”  

Rüyamda ihtiyar biri bana sordu. “Kul için Allah‟a yakınlık nasıl mümkün olur?” Ona 

cevaben dedim ki: “Bunun ilki var, sonu var. İlki fani ve kötü işleri bırakmak, sonu ise 

Allah‟ın sana verdiğine teslim olup razı olmaktır.”  

 

24. Mü’minin Yapması Gerekenler: 
Mü‟min evvela farzları yapmalı. Bundan sonra sünnetleri yerine getirmeye çalışmalıdır. 

Daha sonra faziletli işleri takip etmelidir. Farzları bitirmeden sünnetlerle uğraşmak pek akıl 

kârı değildir. Zaten farzları terk ederek yapılacak ibadetler makbul değildir. Bir kişiyi padişah 

emrini yapmaya davet ediyor, o zat gitmek istemiyor. Padişahın hizmetçilerinden birisinin 

sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Bu akıl karı bir şey değildir. 

Hz. Ali (ra) peygamberimizden (sav) rivayet ettiği bir hadiste “Farzı bırakarak nâfile 

ibadetle uğraşan doğuracağı zamana yakın çocuğu düşüren kadına benzer” buyurmuştur. 

Öncelikli olarak haramları terk etmek en büyük farz vazifelerdendir. Sonra özellikle şirk 

yolunu bırakmak gerekir. Hak ve hakikat karşısında itirazı bırakarak doğruya ve hakikate 

uymak da farzdır.  



Farz vazifeler arasında halkın hizmetini görmek ve onlara yardımcı olmak da vardır. 

Ancak “Hakka isyan şeklinde halkı memnun etmek ve mahlûka itaat etmek yoktur.” Allah‟a 

itaat ve ibadet edene bu asla yakışmaz. 

 

25. Uykunun ve Haramın Zemmi: 

İnsanı uyanıklığa götüreni bırakmak iyi olmaz. Her zaman uykuyu değil, biraz da 

uyanıklığı aramak lazım. Gaflet de bir nevi uykudur ve uyku ölümün kardeşi sayılır. İman 

sahibine gaflet yakışmaz. İnsanda doğruyu bulma arzusu arttıkça gafleti azalır. Bundan dolayı 

Allah‟ı bilen ve arayan âriflerde uyku bayağı azalmaya başlar. 

Melekler uyumazlar ve cennette ehl-i cemet uyku nedir bilmez. Uyku gaflet olduğu için 

noksanlıktır ve eksikliktir. Bütün hayırlar uyanıklıkta ve bütün şerler gaflette toplanmıştır.  

Bedenin uykudan kurtulması için az yemeli ve az içmelidir. Haram yiyenler tam bir 

gaflet içinde ölü gibidirler. Az da olsa haram yiyene az yedi denilmez. Haramın azı da çok 

sayılır.  

Haramdan çok sakınmalıdır. Çünkü onun azı da içki gibidir. İçkinin azı da çoğu da 

haramdır. İçki içenin aklını aldığı gibi, haram da yiyenin imanının ışığını söndürür. Helal nur 

üstine nur, haram kir üstüne kirdir. 

Helâli nefse uyrak yemek de olmaz. Allah‟ın emrine göre yiyip içmek gerekir. Aksi 

takdirde bir nevi israf yolu seçilmiş olur. Bu ise inanan ve Allah‟a itaat eden kula yakışmaz. 

 

** 

26. Rıza Yolunu İstemek: 

Olanlara razı olmak, bunların içinde kendini Hakka teslim olmuş bulmak en iyi yoldur. 

Dünyanın cenneti gönül rahatlığıdır. Gönül rahatlığı isteyen de sakin ve olanlara razı 

olmalıdır. Sıkıntı denilen en büyük illet dünyanın en büyük azabıdır.  

Geçici zevklerin ardına düşmeyin. Ele geçmesi imkânsız ola şeylerin de arkasından 

gitmeyin. Kısmetin varsa zaten gelir; değilse zaten gelmez, yorgunluğun yanına kalır. Kısmeti 

olmayan şeyin arkasında düşerek imkânsızı istemek ise ahmaklıktır, akılsızlık ve bilgisizliktir. 

İşte dünyanın en büyük azabı budur. 

Kısmetin olan şeyi istemek de ayrı bir görgüsüzlüktür. Daha doğrusu hırstır. Hırs ise 

sebeb-i hasarettir. 

 

27. Züht ve Takva: 

Bir kimsenin kalbinde yalnız maddi arzular varsa o zahit değildir. Bu maddi şeyler ise 

şehevî arzular, dünyanın geçici arzuları, lezzetleri, dünyanın rahatı sayılan evlat, mal, aile, 

yemek, içmek, giyinmek, gezmek, ilmini kibre ve gurura vesile yapmak, güzel konuşmaya 

heveslenmek ve daha akla gelen her nevi dünyaca mergup ve şöhret sayılan şeylerdir. 

Bilhassa bela geldiği zaman sızlanmak, az zarar görünce ağlamak, hafif bir menfaatin 

gidişi karşısında şikâyetçi olmak hiç de hoş olmayan şeylerdir. Bunları yapan kimseye zahit 

denmez. Çünkü bunların hepsinde nefsin isteği vardır. 

Bir kalpte dünya sevgisi bulundukça Allah sevgisi olmaz. Dünya sevgisi azaldıkça 

orada Allah sevgisi çoğalmaya başlar. Hz. Resul-i Ekrem (sav) “Züht yolunu tutmak, gönlü ve 

vücudu rahata erdirir” buyurmuşlardır.  

Mademki Allah rızası isteniyor yapılan amellerin ahiret âleminde mükâfat getirmesi de 

istenmemelidir. Hakiki insana lazım olan şey bütün ömrü boyunca dünyasını temiz 

geçirmektir. 

 

28. Ferasetli ve Uyanık Olmak: 

Her imanlı mümin uyanık ve ayık olmalıdır. Uyanık olmak ve her işin aslını bilmek 

mü‟min için bir vazifedir. Her geleni kabul etmek, her duyduğuna inanmak ve her insana 



güvenmek akıllılık değildir. Aslını araştırmak gerekir. Bu durum verilen hükmün doğru 

olduğunu ispat edene kadar böyle olmalıdır. 

İman sahibi önce teftiş eder, araştırır ve öyle alır. İçi bozuk olan münafık ise önüne her 

geleni hemen kapar. Peygamberimiz (sav) “Mümin işin temeline vakıf olandır.” “Mümin bir 

delikten iki defa ısırılmaz.” “Şüpheli olan şeyi bırak, şüpheli olmadığı bilinen şeye yönel” 

buyurmuşlardır. Bu hadisi sadece haram mal için anlamak eksik anlamaktır. Şüphe veren 

bilgiler ve ilimler de öyledir.  

Mü‟min kesinliği ve doğruluğu sabit olmayan fikir ve düşüncelerin arkasından gitmez. 

 

29. Tasavvuf Nedir? 

Tasavvuf dedikoduyu bırakmaktır. Fakr hali ilimle başlar, yumuşak tabiatla büyür ve 

ilimle korunur. Fakr hali kişinin kendisini ihtiyaç sahibi ve eksik olduğunu bilmek ve ilme 

talip olmaktır. Yumuşaklık ve tevazu sahibi olmak her türlü güzelliğin kaynağıdır.  

Tasavvuf şu sekiz huy üzere bulunmaktır: 

1. Sahi ve cömert olmak: Bu kemaliyle Hz. İrahim‟e (as) verildi. 

2. Halinden razı olmak: Bu kemaliyle İshak‟a (as) verildi. 

3. Sabırlı olmak: Bu da kemaliyle Hz. Eyyub‟a (as) verildi. 

4. İşaretle konuşmak: Bu ise Zekeriya‟ya (as) verildi. 

5. Gurbet halinde olmak: Bu ahlak Hz. Yahyâ‟ya (as) verildi. 

6. Kalın ve sade giyinmek: Bu Musa‟nın (as) adeti idi. 

7. Seyahat etmek: Bu da Hz. İsa‟nın (as) ahlakı idi. 

8. Fakr halinde olmak: Bu ise kemaliyle Hz. Muhammed‟e (as) verildi.  

Hz. Muhammed (as) her halinde acz ve fakr hali üzere idi. Allah‟a kulluğunu aczi ile 

ibadet ve ihtiyacını fakr ile gösterirdi. Daima Allah‟a dua ve ibadet halinde bulunur ve her 

şeye ihtiyacını hissederdi. Bunun için “Fakrımla fahr ederim, övünürüm” buyururlardı. 

 

30. Akıllıya Gereken: 

İnsan evvela nefsine bakmalı, kendisini ve etrafındaki yapılanları incelemelidir. 

Kâinatta var olan harikalara göz atmalı ve ibret alamaya çalışmalıdır. Onları araştırmalı ve 

incelemelidir. Sonra bunları yaratıcının varlığına istidlal etmelidir. Çünkü kâinatta olan bütün 

varlıklar kişiyi Allah‟a götüren birer yoldur. Her şey Allah‟ın varlığını, birliğini, ilim, irade ve 

kudretini bildiren ve bize anlatan birer hikmet kitabıdır.  

Güzel iş daima iyi bir ustaya delildir.  

“Allah yeryüzünde olanların hepsini hizmetinize verdi” ayetinin tefsirinde İbn-i Abbas 

(ra) şöyle demektedir: “Her şeyde Allah‟ın isminden bir isim vardır. Her iş Allah‟ın bir ismini 

gösterir ve bize haber verir. Sen de o isimler ve sıfatların tecellisi içindesin. Dışta olanlar 

O‟nun kudreti ile içerde olanlar ise O‟nun hikmeti ile olur.  

Allah zatını sıfatlarla gizlemiş, sıfatlarını da isimleri ile örtmüştür. Her şey Allah‟ın 

ilim, irade ve kudreti ile meydana gelir. Varlık ilimle, sanat irade ile ortaya çıkar. Varlıklar 

Onun kudreti ile meydana gelirler. O Allah gizliliği içinde zahirdir. Nimetleri yeryüzünde 

zahirdir. Kudreti her şeyde açıkça görünmektedir. Hiçbir şey ona benzemez. O görür ve işitir.  

İbn-i Abbas (ra) burada “Marifet Sırlarını” açıklamıştır. Bunları başka yerde görmek 

mümkün değildir. Bu gibi sözlere kolay rast gelinmez. Bu büyük insana peygamberimiz (sav) 

“Ya Rabbi, onu dinde fakih kıl ve Kur‟ânın tevilini ona öğret!” diye dua etmiştir.  

Allah bizleri onların hayrına erdirsin. Onların arasına toplasın. Amin! 

 

31. Abdulkadir Geylâni’nin (ra) Nasihatleri: 

1. Sana zenginlerle konuştuğun zaman vakarlı, fakirlerle konuştuğun zaman 

mütevazı olmanı tavsiye ederim. 



2. Allah-u Teâlâ hazretlerinin bütün hallerine vakıf olduğunu düşün. Daima 

mütevazi ve samimi ol. 

3. Bütün hallerinde Allah‟a güven. Onu hiçbir durumda itham etme! 

4. Arandaki samimiyete güvenerek kardeşinin hakkını yeme. Gölü ve gözü tok olan 

Allah‟ın yolunun yolcuları ile sohbete devam et. Onlara karşı mütevazi ve 

terbiyeli ol. 

5. Nefsinin isteklerini keserek ıslahına çalış. 

6. Allah‟a en yakın olanı, güzel huylu ve ileri görüşlü olan akıllı müslümandır. 

7. Amellerin en iyisi Hak ile beraber olmak ve haklı olmaktır. 

8. Sana daima Hakk‟ı ve haklı olmayı ve sabrı tavsiye ederim. Hakk‟tan ayrılma ve 

Hakka güven ve sabırlı ol. 

9. Dünyada sana iki şey yeter. Fakirlerle sohbet ve Allah dostlarına hizmet 

etmektir. Fakir yalnız hak zenginliği ile var olandır.  

10. Senden aşağıdakilerle çekişme küçük düşersin, senden üstün olanlarla da 

uğraşma boşuna yorulursun. Kendin gibilerle de itişme huysuz sayılırsın. 

Velhasıl hiçbir durumda münakaşa ve mücadeleye girişme, kazançlı çıkmazsın. 

11. Daima helal lokma yemeye çalış. Helal lokma nur üstüne nurdur. 

12. Bilmediğin şeyin ardından gitme. Bilmediğin hususları bilenden sormaktan 

çekinme. Yüce Allah “Bilmiyorsanız bir bilene sorun” buyurmaktadır. 

13. Her halde Allah‟tan korkun ve Allah‟tan utanın. 

14. Daima Hakk düşüncesi ile ol. Başkaları ile konuşman da Hakk için olmalıdır.  

15. Her sabah mümkün oldukça fakire sadaka ver. Sadaka belayı defeder.  

16. Akşam namazından sonra da iki rekat istihare namazı kıl. İstediğini yalnız 

Allah‟tan iste. 

17. Ölen müslümanın cenazesinde bulun; namazlarını kıl.  

18. Her sabah yedi defa “Allahümme ecirnâ mine‟n-nâr!” diye cehennemden Allah‟a 

sığın. 

19. Haşir Suresinin son ayetlerini ezberle ve sabah-akşam namazdan sonra okumaya 

devam et.  

20. Ey Velî! 

a. Allah‟ı hiç unutma! Bu hale devam et. Bütün hayır bundadır.  

b. Allah‟ın emirlerine iyi sarıl, çünkü bütün kötülükler bununla defolur. 

c. Hayatta karşılaştığın güçlükleri hoş karşıla. Belki hakkında hayırlıdır. 

d. Unutma ki sen her halinden sorumlusun. Bunun için her zaman iyi ve 

doğru olanı yapmaya çalış. 

21. Duygularını boş yere harcamaktan sakın! Allah ve Resulüne ve Onun yolundan 

gidenlere bağlan ve arkalarından git. Üzerindeki haklarını öde, fazla bir şey de 

isteme. Her halinde Hakka duacı ol.  

22. Müslümanlar hakkında iyi niyet besle ve güzel düşün. Onların aralarına hayır 

yapmak ve yardımcı olmak için gir. 

23. Hiçbir gecen kalbinde müslümanlara karşı şer, buruntu ve buğz olduğu halde 

geçemesin. Sana zulmedene de ıslahları için allah‟a dua et ve sonucunu Allah‟a 

havale et.  


