
MELAMİLİK NEDİR? 

1- Melamilik Dinin zirvesi,Aslı Özü gerçeği, hakikatidir. 
2- Modern dindir, toplum içinde kınanmaktır. 

3- Vel Asrı ayetinin gerçek ve çağdaş yaşantısıdır.  

4- Güldür, gül yerine diken olmamaktır. 

5- Sevgidir, barıştır, özgürlüktür. Hoşgörü, muhabbet ve ilahi aşktır. Her şeyi birlemek, 

Bir Görmek Herşeyi Hak Görmek ve Hak gözüyle görebilmektir. 

6- Tasavvufun özü, tevhidin gerçeği, Fena Fillah, Beka Billah’tır. 

7- Tevhit ilmi, ledün ilmi, marifetullahtır. Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak, sıfatlarıyla 

sıfatlanmaktır. 

8- Vahdet-i Vücud’tur. Allah’ın seni senden öldürmesi, kendisi ile diriltmesidir. 

9- Allah’ı Muhammed’i hakkıyla, layıkıyla gerçek olarak bilmek, tanımak, anlamak, idrak 

etmektir. 

10- Din, dil, ırk, mezhep, fırka, ümmet, cemaat, oncu buncu demeden, kadın erkek ayrımı 

yapmadan, yaratılan var olan her şeyi, canlı cansız tüm varlıkları seven, hoş gören, 

koruyan, gözeten özellik ve karakterdeyiz. Bizler melamiyiz, Allah’ın seven sevilen 

canlarıyız Gönül Ehli, Hak ehli, Hak dostu, Hak aşığıyız.      Sevgili Canlar    

Yukarıdaki  on maddelik özetten sonra 

                            Şimdi Daha geniş sırları dile getirmeye çalışalım              

    1  Melamiliğin Zahir Yönü; Dışı, kabı, zarfı, görünen yüzü Tasavvuf ilmidir    

    2  Melamiliğin Batın Yönü; İçi özü aslı canı, merkezi Resul mesleği Mesleki Resuldür. 
  Melamilik Arapça levm kökünden türemiştir. Azarlamak, serzenişte bulunmak, dışlamak, 

hakir görmek, horlamak, yermek, kınamak anlamına gelir. Melamiler yaptıkları ibadetleri 

iyilikleri Allah’a yakınlıklarını, Hak ehli, Hak dostu, Hak aşığı veli, evliya olduklarını 

gizlerler. Halka kötü, olumsuz yanlarını gösterirler. Halkta bu gibi kimseleri dine, şeriata 

uymayan, kusurlu kimseler olarak görür, onları dışlar, azarlar ve kınarlar.  

  Halkın bu kınaması onları daha çok gayrete getirir. Allah’a yönelirler. Allah da 

onları sever, onlarda Allah’ı severler. Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın 

kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir.  

 (Maide Suresi Ayet 54.)  

  Melamilik tarih boyu bir tarikat kimliğinden ziyade bir bakış açısı, bir üslup, bir 

meşrep olarak öne çıkan tasavvufi bir görüş, yaklaşım şekli ve tarzıdır.  

            Ömer-i Sikkini Hazretleri ateşe girip de üstündeki Tarikat usulü giysilerin 

yanmasından sonra Melamiler de zikir merasimlerini taç, tespih, hırka, cüppe, sarık gibi 

özel giyim kuşamlarını terk etmişlerdir. Bundan sonra modern kıyafetleri kuşamları tercih 

etmişlerdir. Hiçbir tarikata benzemezler.  

  Günümüzdeki Laik anlayışta olan dini tavrı benimserler 

  Modern dünyanın özgür inançsal tavrını sergilerler medeni aydın çağdaş kültürlü 

insanların anlayacağı bir inanç kaynağını oluştururlar   

    



 
  Melami nedir ne değildir Melami Allah’tır, Muhammed’dir, Hızır’dır, İlyas’dır, 

Azrail’dir, Cebrail’dir, Mikail’dir, İsrafil’dir. Melami var olan her şeyin, evrenin kainatın 

alemlerin aslıdır, özüdür, çekirdeği ve cevheridir. Ruhudur, nurudur, canıdır,  Bütün her 

şey O’dur. Ondan başka hiç bir şey yoktur. Ancak bu sırlara erenler, makam mertebe 

sahipleri olanlar Zincirin halkası gibi kopmadan bu günlere gelenler  

Hakiki Gerçek Melami olanlar için böyledir.  

Makamsız mertebesiz Seyri sülük görmeden bu sözleri söyleyenler, dile getirenler çok 

büyük vebal içinde kalır, çok büyük günaha girerler. Hatta kafir olurlar. 

Şeriat tarikat ilmi ile Allah bulunmaz ve bilinmez. Ancak emir ve yasaklarını yerine 

getirirsin, haramlardan kaçınır. Çok helaller kazanırsın ve çok sevaplar işlersin,    

Cehennemden azad olmayı Cenneti kazanmayı istersin. Allah’a iyi bir kul olmak, Allah’ın 

rızasını kazanmak istersin Bu temenni Bu arzular Bu anlayışla yaptığın amellerde güzel 

amma Gerçeklerden Hakikattan çok uzaksın 

 Allah’ı bilemezsin sırlarına da eremezsin Asla ve asla Hak dostu olamazsın Allah’ı 

bilme Allah’a yaklaşma hatta Allahı kendinde bulma farklı bir ilim bilim gerektirir. 

Yani Tasavvuf ilmi, Tevhit ilmi, Marifetullah ilmi Vehbi ilim Ledünlü ilim bu ilimleri 

Hakiki bir insanı kamilden elinde ehliyeti hücceti bulunan mürşidi kamilden tahsil etmekle 

mümkün olacaktır. 

Melamilik Kâinatta var olan her şeyi ismiyle, cismiyle, varlığın var oluşun hikmetine, 

sırlarına vakıf olan bir kültür hazinesi, felsefe, gerçekçilik ve hakikattır. Bu hakikatlerin 

manasını, anlamını, şerhini yapan, araştıran, açığa çıkartan, gözler önüne seren ilim ve 

bilim dalıdır. Allah’ı bilme ilmidir. Hakkı kendinde bulma, Hak ile Hak olma ilmidir. 

 Hak sırlarını içeren bir inanç kaynağı ve sistemidir. Sevgi, neşe, zevk mesleğidir. 

Hoşgörü, sevgi, muhabbet ve aşktır, güzel ahlaktır, Melamilik medeniyeti özgürlüğü 

çağdaşlığı, hürriyet ve demokrasiyi savunur eşitlik ilkesine bağlılığı, adaleti, adil olmayı, 

hakkı ve hakkaniyeti gözetir ve yaşamaya çalışırız.Biz bu kültürün medeniyetin 

temsilcileriyiz  

İlkemiz, inancımız, niyetimiz, karekterimiz, vasfımız ve özelliğimiz bunu gerektirir. 

Biz bu özelliklerle aydın, medeni, çağdaş, kültürlü, modern anlayış içerisinde, arı, duru, ak, 

pak, berrak, çok temiz, içi güzel, gönlü güzel, güzel ahlaklı, temiz kalpli, huzurlu, mutlu, 

bahtiyar olan hoşgörüyü, samimiyeti, iyi niyeti, centilmenliği, kibarlığı, nazik olmayı 

gerektiren,Hakiki imanla dini inancını yaşayan, 

 Allah’ın an beni anayım seni sev beni seveyim seni deyişini, yine Kur-an’ı Kerim’deki 

ayette  ‘Allahı zikretmekle kalpler tatmin olur huzur bulurlar’  bizim işimiz gücümüz 

Allahtır işimiz gücümüz gönüldür seven, sevilen gönüle ermek her an gönülle beraber 

olmaktır. Biz bu anlayışla  modern müslümanlarız, iyi bir mümin, evliya, veli, arif,  gönül 

ehli,  hak dostu, hak aşığı, hak ehli kişileriz, sevmek, sevilmek, sevilmenin idrakına varan 

kadir kıymet bilenlerdeniz, biz melamiyiz.  

Bu konuda Peygamber efendimizin; “İlim Çin’de bile olsa git ara bul.” dediği ilimdir. 

Bu ilme tasavvuf ilmi,Tevhit ilmi vehbi ilim, ledün ilmi derler. Resul mesleğidir. Ancak 

Muhammedi meşreb olanlar bu hak sırlarına ererler nasipleri kadar alırlar bu sırlarla 

hayatlarını sürdürürler Bu bir Allah vergisidir Bu öyle bir yüceliktir ki 

 Tarikatlar üstü, dinler üstü aklında üstünde yücelerden yüce bir mertebedir. 



 Nice Filozoflar akıllı zeki insanların dahi akıllarının hafızasının alamayacağı kadar 

sonsuzluğu içeren bir anlayıştır.İlahi aşktır, Hak aşkıdır. Bu aşkın içerisinde eriyip yok 

olmaktır. Yok olduktan sonra tekrar var olmanın sırrına ermektir. Varlığı, var olanı 

tanımak, öğrenmek, bilmek, meydana çıkarmaktır. Yani Enel Hak’tır. Vahdet-i Vücud’tur. 

Bu vücudun bilinmesi, algılanması, kavranması, idrak edilmesidir. 

                                    Bu anlayışın 3 ana teması vardır. 

1 Allah’ı bilme ilmi:Marifatullah ilmiyle ve Şu ayeti kerime ile açıklaya biliriz   

Hüvel evvelü vel ahiri vel zahiri vel batın ve hüvebi küllü şeyin alim               

Türkçe Anlamı Evvel benim ahir benim zahir benim batın benim  

Yani Allahı bilme ilmi Marifatullah ilminin dersleri öğrenimi şerhi ve açılımı olarak 

ele alabiliriz Hazreti Muhammed SAV Efendimizin bildirdiği gibi Allahı hakkıyla 

layıkıyla bilmenin ilmidir 

2  Allah’a yaklaşmanın ilmi:Kutsi Hadis layezelil abdihinin anlamı olarak kulum bana 

nafile ibadetlerle yaklasır.Bana yaklasan bu kulumu severim.Sevdiğim bu kulumun 

gözünden gören kulagından işiten dilinden söyleyen elinden tutan ayağından yürüyen ben 

olurum.Ben o kulumla sırlaşırım.Sırra ve ene sırrahu bu sırrı yaşayan kul gibi Allaha 

yaklaşırız. Nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşan Allahın sevdikleri mukarrebin kul olmanın 

ilmidir. 

3 Allah’ı kendimizde bulma ilmi şu ayeti kerimeyle mümkündür venahnü akrebü 

ileyhimin hablil verid “Ben size şah damarınızdan daha yakınım.” Sözünü anlayan idrak 

eden alğılayan gerçekleştiren yaşayan kul olmanın  Allah’ı kendimizde bulmanın ilmidir.                                                      

Asla bir tarikat, fırka, ümmet, cemaat değildir. Yalnızca  Peygamber mesleği ve meşrebidir 

Şimdiki bu zamandaki Tarikatların usül, kaide ve derslerini öğrenimini gören, nefsin 

mertebelerini geçmek için uzun yıllar boşu boşuna ömrünü tüketen, hedefsiz, anlamsız ve 

boşa geçen zamanı, kıymetsiz değersiz uğraştan sayarız. Sebebine gelince nedeni şöyledir 

Pirimiz Seyid Muhammed Nurül Arabi hazretleri 1871 yılında gavsiyesi, pirliği 

kendisine verildikten sonra bu saptamayı yapmıştır.  

Tarihi sözü şöyledir; “Bundan sonra Keramet-i Kevniye yani keramet devri 

kapanmıştır. Keramet-i İlmiye devri başlamıştır.” Eski çağ kapanmış, yeni bir çağ 

açılmıştır. Bu çağ ilim, bilim, teknoloji, bilgisayar, elektrik ve elektronik çağıdır. Yeni 

buluşlar yeni icatlar devridir ve her şeyin aslının özünün gerçeğin anlaşılması,bilinmesi ve 

ortaya çıkmasıdır  

Melamilik, tüm peygamberlerin, velilerin, evliyaların, erlerin, erenlerin, salihlerin, 

azizlerin ilim irfan ocağı, yetişme Yurdu ve öz kaynağıdır. Bu hakikatların, gerçeklerin Hak 

sırlarının, kaynağının adı Melamilik’tir. Hiçbir veli evliya enbiya melami olmasın. Bütün 

veliler, evliyalar, peygamberler melamidir. Melami olmayan ne bir veli ne bir peygamber 

vardır. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizde Melamidir.Melami evvel, ahir, zahir, 

batın, görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün varlıkların, var olan her şeyin, 

evrenin, kâinatın, bütün âlemlerin, sonsuzluğun ta kendisidir.  

Diğer ilim bilim dalları, bilgi ve bilgelik ayrıntıdır, teferruattır. Lüzumsuz, değersiz, 

kıymetsiz bir hebadır çabadır. Yalnız Dünya işlerinde hüner sahibi olurlar Belli bir yere 

gelirler 



Makam mertebe şan şöhret kazanırlar Çok büyük unvan sahibi olurlar                

Dünyayı zaptetmeye sahiplenmeye çalışırlar o kadar , Daha ilerisi mümkün değildir.  

Allahı bilmek     Hak ile Hak olmak ve Enel Hak sırrına ermek Hak dostu Hak Aşığı 

olmak zevkine, neşesine   huzur ve mutluluğuna erişmeleri asla ve asla mümkün olamaz 

 Hz. Ali efendimiz;Bu gibi Dünya ehli olanlar için Bütün ilimler bir noktadır. Cahiller 

onu çoğaltır.” demiştir. Cahiller yani kendini âlim, bilgin, evliya, veli, şeyh, müceddit 

sananlar, padişahlar, devlet başkanları, krallar, imparatorlar, nice fırka, ümmet, cemaat 

liderleri, çok akıllı, çok zeki, Filozoflar kendini Çok büyük üstün vasıflı dahi 

zannedenlerdir.  

Bizlerse bu resul mesleği Melamiliğin Allah Muhammed İnsanı Kamil Ekseni Etrafında 

dönüp Merkezi bulmak Bütün Alemler Bir noktadır O noktaya gelmek her şeyi birlemek bir 

görmektir ilmimiz irfanımız Gördüğümüz dersler ve öğrenimle bunu gerçekleştirmek isteriz 

Bütün gayretimiz çabamızla Hayatımızı bu inanç çerçevesinde ortaya koyarız İlmen Yakın 

Aynel yakın Hakkel yakın bilgisi görgüsü ve kuralıyla Aslımızı vasfımızı özümüzü 

Anlamak idrak etmek için var gücümüzle çalışır Ahdimizi yerine getiririz. 

 Allahın yardımı ihsanı lütfü keremiyle inşallah. 

 Bu bir Allah vergisidir buna sebepler aranmaz Allah dilediğine verir dilediğinden de 

çeker alır Allaha sualler sorulmaz Allah dilediğini aziz eder dilediğini de zelil eder     

Allahın sırrına Eren olmaz  Asla ve asla Allahın işine karışılmaz  ve akılda ermez zaten. 

 Bu konuda Ayeti kerime şöyledir Kul küllümin indillah  her şey Allahın indindedir 

söyle ya Muhammed Herşey Allahtandır hayırda şerde Allahtandır Allah emretmeyince 

sivri sinek kanat çırpamaz ve herşeyde Allahın dediği olur olacak olanlar ezelde olmuştur 

kalem yazıp kurumuştur  

Allahın bu sırlarını, içe dönük tarafını, ilmini, irfaniyetini,meşrebini zevkini şevkini 

cezbesini neşesini ilahi Aşkını makam ve meratibini öğrenip hayata geçirmek yaşamak ve 

yaşatmak ömür boyu sürdürmek azmiyle kendimizi bu meşrep ve mesleğe adamak, bu yola 

baş vermek Allaha kurban olmak  niyeti ve inancındayız         Sevgili canlar. 14.08.2014 

                                                                                                                                 


