
PEYGAMBER VARİSİ ALİMLER 
 

PEYGAMBERLER 

 Allah’ın kullarına emir ve tavsiyelerini bildirmek, onları saadete 

ulaştırmak için seçtiği ve terbiye ettiği peygamberler insana ve cemiyetlere 

şahsiyetlerini veren, onları bataklığa saplanmaktan kurtaran üstün insanlardır. 

Peygamberler; insanlara müjde vermek ve uyarmak görevi ile 

gelmişlerdir.“Bütün insanlar bir ümmet idiler, Allah, müjdeci ve uyarıcılar olmak 

üzere peygamberler gönderdi.” (Bakara: 2/213) 

 Her ümmete bir peygamber gelmiştir:“And olsun ki her ümmete Allah’a 

ibadet edin, şeytandan uzaklaşın diye bir elçi gönderdik…” (Nahi: 16/36) 

 “Allah’a ant olsun ki, senden önceki milletlere de (peygamberler) 

gönderdik; şeytan onlara yaptıkları işleri süsledi de peygamberleri yalanladılar.” 

(Nahi 16/63) 

 “Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı peygamber gelip geçmiştir.” (Fatır 

35/24) 

 Peygamber gönderilmeyen kavme azap yoktur: “…. Biz peygamber 

göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.” (İsra 17/15) 

 Peygamberler tevhidi yaymak, insanları şirk batağından kurtarmak ve 

ebedi mutluluğa erdirmek için gelmişlerdir. 

 

RESULULLAHA UYMAK İÇİN 

Peygamber efendimiz de, kendisine uyulması için, alimlere uyulmasını onların 

bildikleri ile amel edilmesini buyuruyor ki  

(Âlimler, peygamberlerin varisleridir.) (Tirmizi) 

(Âlimlere tabi olun.) (Deylemi) 

(Ey resulüm de ki, “Bana tabi olun!”) (A.İmran)  



(Verdiğimiz bu misalleri ancak âlimler anlar.) (Ankebüt 43) 

(Bilmiyorsanız âlimlere sorun!) (Nahl 43) 

Hadis-i şeriflerde de buyruldu ki: 

(Bilmediklerinizi Salih (âlim) lerden sorun!)(Taberani) 

(cahillikten kurtulmanın yolu, bilenlerden sorup öğrenmektir.)    

(Darekutni) 

(Âlimlere tabi olun!) (Deylemi) 

(Âlimler rehberdir.) (İ.Neccar) 

 

 

 

RESULULLAH ALEYHİSSELAM’IN VEKİLLERİ 

 Kin, kibir, gazap, şehvet, haset, riya, tamah, buğuz, nefret gibi kötü 

sıfatlar kalp hastalıklarıdır. Kamil bir mümin olabilmek için kalpte bu sıfatları bir 

bir izale etmek icap ediyor. Allah-u Teâlâ Ayet-i kerimesinde: 

 “Kötülüklerin zahir ve batın olanlarından uzak bulununuz.” buyuruyor. 

(En’am:151) 

 Bunun içindir ki, Allah-u Teâlâ diğer bir Ayet-i kerime’sinde şöyle 

buyuruyor: 

 “Sadıklarla beraber olunuz.”(Tevbe:119) Çünkü Cenabı Hak onun varlığını 

yok etmiştir. Kendi lütuf varlığını ona koymuştur ve onunla olmayı emir 

buyuruyor. Sadıklardan murat kimdir? 

 Onlar gerçekten mürşid-i kâmillerdir. Hem “yücelik vasfı velayet”e hem 

de “yücelik vasfı nübüvvet”e nail olanlardır. Bunlar Peygamber (s.a.v.) 

Efendimiz’in varisidir. Yani doğrudan doğruya mirasçıdır. Vehbi ilim budur. Bu 

ilim tahsil ile öğrenilmez.  



 Buna mazhar olmadıkça, gerçek manada ResulullahAleyhisselam’ın vekili 

değildir, Vehbi ilime mazhar değildir, o zahirde kalmıştır. Ayet-i kerime’de: 

“Allah kime hidayet ederse, o doğru yolu bulmuştur.” buyruluyor. (A’raf 178) 

Hak ve gerçek olan,Rabbinden gelendir sakın kuşkulananlardan olma 

Bakare/147 

HAK İLE OLAN ALLAH EHLİ 

 Allah-u Teâlâ’nın öyle kulları vardır ki bunları yüz senede bir gönderir. 

Bunlar o kimselerdir ki; dini eğriltmeye çalışana, yanlış yollara sapana hakikati 

göstermek için, hakikat ile delalet arasında bir berzah mesamesindedir. Allah-u 

Teâlâ onları bunun için gönderiyor. 

 Bunların işi hak iledir. ResulullahAleyhisselam’ın sünneti üzerinde 

bulunurlar. Ahkam-ı ilahiyi güçleri yettiği kadar yerine getirip ibadet ve taatla 

meşgul olurlar. Halktan hiçbir menfaat beklemezler, her türlü varlık ve 

şöhretten kaçınırlar. 

 Zira onlar Hak iledir. Halka hiç rağbet etmezler, onlara iltifat da etmezler. 

Ancak emrolundukları şekilde hareket ederler, hiç kimseden de çekinmezler. 

Onlar şunlar ki Resulullah (s.a.v.) Efendimiz onların vasıflarını beyan ederken 

şöyle buyurur: “Her asırda benim ümmetimden sabikun (önde gelenler) vardır 

ki bunlara büdela ve sıddikun ıtlak olunur (söylenir). Haklarındaki inayet ve 

merhamet-i ilahiye o kadar boldur ki, sizlerde o sayede yer ve içersiniz. Yeryüzü 

halkı için vukuu tasavvur olunan bela ve musibetler onlarla def ve ref olur.” 

(Nevadir’ül-usul) 

VELİLER VE VELAYET 

 Veli; dost, sevgili, ermiş gibi manalara gelir. “ Evliyaullah” Allah-u Teâlâ’ya 

dost olanlardır. 

 Velayet ise; Allah-u Teâlâ’nın kulunu, kulun Mevla’sını dost edinmesi, 

halik ile mahlûk arasındaki karşılıklı sevgi ve dostluk demektir. Kulun hak’ta fani 

olup, O’nunla beka bulmasından ibarettir. Ayet-i kerime’de şöyle 

buyrulmaktadır. “Allah müminlerin dostudur.” (Al-i İmran: 68) 



 Allah-u Teala’nın kuluna yakınlığı dünyada ona lütfedeceği marifeti ile 

ahrete de rıdvan ile vukua gelir. İlim ve kudretiyle yakınlığı bütün insanlara 

şamildir, ünsiyeti ile yakınlığı ise velilere hastır. 

 Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’eevliyaullah’ın kimler olduğu sorulduğunda 

şöyle buyrulmuştur: “Onlar öyle kimselerdir ki görüldüklerinde Allah zikrolunur, 

onları gören Allah’ı hatırlar.” (Camiüs-sağir) Onlarla bulunan, sohbetlerinden 

istifade eden, öğüt ve irşatları istikametinde Allah-u Teâlâ’ya kulluk vazifelerini 

ifaya çalışan kimseler, bu hadis-i şerif’in sırrını onlar da açıkça görürler. 

 Bir hadis-i kudsi’de ise Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Kullarımdan 

benim velilerim ve halkımdan sevdiklerim o kimselerdir ki, benim zikrimle 

zikrolunur ve zikirleri ile ben zikrolunurum. (Ramuz el-ehadis) 

VELİ KULLARA SAYGI VE HÜRMET 

 Hazret-i Allah’ın veli kullarının cümlesine hürmet edip sevgi 

beslenmelidir. Zira onlar Hakk’ın sevdiği ve muhabbeti için seçtiği kullardır. 

Ayet-i kerime’de: “İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar 

mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edip takvaya varmış olanlardır. Dünya 

hayatında da ahrette de onlar için müjdeler vardır. Allah’ın verdiği sözlerde asla 

değişme yoktur. Bu en büyük saadetin ta kendisidir.”(Yunus:62-64) hitabına 

mazhar olmuşlardır. 

 Hadis-i kutsi’de ise; “Nihayet ben o kulumu severim. Sevince de onun 

artık duyan kulağı olurum, o benimle işitir. Gören gözü olurum o benimle 

görür.” buyruluyor.(Buhari) Hiç kimsenin evliyaullah hakkında söz söylemeye 

hakkı da yoktur. Onlara düşmanlık, Cenab-ı Hakk ile harp etmek demektir.  

 Hadis-i kudsi’ler de: “Her kim benim veli kullarıma düşmanlık ederse ben 

ona harp ilan ederim. ”(Buhari)“ Kubbelerimin altındaki velilerimi benden başka 

kimse bilemez.” buyruluyor. 

SADIKLARLA BERABER OLMAK 

 Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki; “Habibim, onlara söyle. Eğer Allah’ı 

seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah’ta sizi sevsin. (Ali İmran-31)Onu sevmeden, 

ona itaat etmeden, emir ve yasaklarına riayet etmeden, hakka ulaşmak kişinin 

hayalinden geçmesin. Onun bulunduğu sırat-ı müstakim üzerinde olanlar onun 



izindedir ve kurtuluşa erenler onlardır. Bunun haricindekiler delalettedir. Zira 

hadis-i şerifte; “Kim bir topluluğun arasına girerse onlardan olur.” 

buyrulmuştur. (Ebu Davut)                 Onları biz terbiye etmişizdir. Hakikate yalnız 

onlar vakıftır. Habibimin yolunda yalnız onlar yürür. Siz onlarla beraber 

olursanız, onlar sizi habibimin rayından yürütürler. O ray, Kuran-ı Kerim ve 

Sünnet-i Seniye’dir. Onun üzerinde bulunan kimse Sırat-ı Müstakim üzerinde 

bulunmuştur. Yol O yoldur. Ondan başkası da yoktur. 

EVLİYAYA MUHABBET 

 Hazret-i Muhammed (S.A.V) Hazretleri; “ Kişi, sevdiği ile beraber 

haşredilir.” buyurmuştur. Evliyayı kirama muhabbet edenler yani onların amel, 

ibadet ve yaşayışlarına uyanlar her halde onların şefaatine mazhar insan 

olmaları dolayısı ile meydana gelmiş olan hata ve noksanların, güzel ameller ile 

tamir edilmesine muvaffak olurlar. Kıyamet gününde önce nebiler, sonra 

alimler, sonra şehitler şefaat ederler. Hadis-i Şerif’te bunu ispat etmektedir. “La 

ilahe illallah diyenler cennete girer.” Hadisindeki manaya bakarak ahirette 

kurtuluşu kolay zannedenler, evliyaullaha muhabbet ve onların şefaatini 

önemsemeyenler kendilerini aldatmış olurlar. “Allah yolunda öldürülenleri 

sakın ölülerden sanmayın. Onlar diridirler. (Ali İmran-169)” “İşte bunlar Allah’ın 

kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin ta 

kendileridir.” (Zümer-18) 

ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI 

 “Bir kul Allah’ın rızasını kazanmak için Allah-u tealanın bütün emir ve 

yasaklarına gayret ederse, kendisini hazret-i Allah’a sevdirirse, Allah’ta onu 

severse, Allah dilediği kulunu zatına seçer. (Şura-13)” Ama gayri yolda 

bulunacak, şeytanın izini takip edecek, gayesi ve maksadı peşinde koşacak, 

cebini dolduracak, şöhret yolunda olacak hem de tasavvuftan bahsedecek. Bu 

mümkün değildir. Ayeti kerimede; “Onlar hakikaten kendilerinin bir şey 

üzerinde bulunduklarını sanırlar. İyi bilin ki, onlar yalancıdırlar. Şeytan onları 

istila etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi 

bilin ki, asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır. (Mücadele-18-19)” 

 “Ehli hakikatin öğreticisi bizzat Hazreti Allah’tır. Bunların öğreticisi ise 

şeytandır. Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur. (Nur-35)” İşte bunlar o 



kimselerdir ki, gerçekten Allah’ın sevgilileridir. Bunlara nazar etmiştir. Bütün 

lütuflarını ihsan etmiştir. Sıddıkiyet makamına kadar çıkarmıştır.  

ALLAH’IN RIZASI BÜYÜKTÜR 

 Allah-u Teala’nın her türlü hükmüne razı olmak, hoşnutluk göstermek 

amellerin en faziletlisi, ahlakın en güzelidir. Ayeti kerimede; “Allah’ın rızası daha 

büyüktür. (Tevbe-72) buyruluyor. O kullarını Allah onlardan razı olmuştur. 

Onlarda Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Onlar, Allah’tan yana olanlardır.” Ayeti 

kerimesinin tecellisine mazhar eder. (Mücadele-22) Dünyaya imtihan için 

gelmiş bulunuyoruz. Birçok çilelere maruz kalacağız. Allah-u Teala, ne 

yapacağımızı ilmi ezelisinde biliyordu. Bizi bilsin için imtihan sahasına gönderdi. 

İcraatımızı yapacağız ve gideceğiz. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor; 

“Yeryüzünde sizin başınıza gelen her hangi bir musibet yoktur ki, biz onu 

yaratmadan evvel bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz ki, bu Allah’a göre 

kolaydır. Elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah’ın size verdikleri ile sevinip 

şımarmamanız içindir. (Hadid-22-23)”  

İNSANA HAYAT VERECEK ŞEYLER 

 HakkCelle ve Ala Hazretleri ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor; “Ey iman 

edenler! Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman icabet edin. 

(En-fal:24)” Bir insanın terakki edip kendi Hakk’a ulaşmasına mani olan kendi 

varlığıdır. Varlık perdedir. Hem hakikate ulaşamıyor, hem de Hakk’a varamıyor. 

 Onun emirlerine sarıldıkça, iman kemalleşiyor. İman kemalleştikçe 

hakikat anlaşılıyor. Hakikat anlaşıldıkça insan kendi basitliğini anlıyor ve Fail-i 

Mutlak olan Hazreti Allah’ın fiillerini seyretmeye başlıyor. 

 Burada iki husus ortaya çıkıyor. Birincisi hazreti Allah’a sığınan ve yönelen 

insana; varlığını yok ettiği, acizliğini itiraf ettiğinde nefis aradan çıkar. Fail-i 

Mutlak olan Hazreti Allah’ın fiilleri kalır. Onun için gerçekten İnananlara Allah 

hayat veriyor. 

 Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor; “ Ey Peygamber! Biz seni şahit, bir 

müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak 

gönderdik. (Ahzab:45-46)” 

   ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR 



 Hakikat ehlinin her işi yalnız Allah içindir. Yalnız ve yalnız Allah için çalışır. 

Kimseden bir şey beklemez, talep etmez. Dünya menfaati için çalışmaz. Onlar 

der ki; “Bizim ecrimiz ödülümüz mükafatımızRabbü’l-alemin’e aittir.” 

 İbadet ve taata devam ederler ve bu suretle Hazret-i Allah’a yakın olmaya 

çalışırlar. Hazret-i Allah’ın rızasını kazanmak için gayret ederler. Yoksa kimseden 

bir şey beklemezler. 

 Hazret-i Allah, Hadis-i Kudsi’de bunların vasıflarını beyan ediyor ve 

inananlara duyuruyor; “Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben harp 

ilan ederim. Kulumu bana en çok yaklaştıran şey, farz kıldığım ibadetleri 

yapmasıdır. Nafile ibadetlerle de bana o kadar yaklaşır ki, nihayet ben o kulumu 

severim. Sevince de artık onun duyan kulağı olurum, o benimle işitir. Gören 

gözü olurum, o benimle görür. Eli olurum, o benimle dokunur. Ayağı olurum, o 

benimle yürür. (Kalbi olurum, o benimle anlar. Söyleyen dili olurum, o benimle 

konuşur). Ne dilerse onu yerine getiririm. Her hangi bir şeyden sığınırsa ben 

onu muhafaza ederim.” 

TEVEKKÜL 

 Hakk’tan gelen her şeye boyun bükmek, maddi manevi her işi O’na 

bırakıp O’ndan istemek, yalnız O’na güvenmek ve aradan çıkmaktır. 

 Tevekkülün de zahiri ve batınisi vardır. Zahiri olan, işe teşebbüsten 

sonraki tevekküldür. Batıni tevekkül, işi Hakk ile yapmaktır. Hazret’i Allah, 

çalışmayı farz kıldığı gibi, kendine tevekkül etmeyi de emretmiştir. “Bir kere de 

azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et. Çünkü Allah kendine tevekkül edenleri 

sever. (Al-i İmran: 159) 

 Her şeyin Hazret-i Allah’ın takdiriyle meydana geldiğine inanarak, hakiki 

manada tevekkül eden bir mümin; O’na itimat edip her işini O’na havale 

etmekle, her türlü gam, keder ve sıkıntıdan uzak olur. Hakk’tan gelen her şeye 

severek boyun büker. O’nun her işinde hikmet olduğunu bilir. Sebeplere değil 

sebepleri yaradan bağlanır. Arzu da beslemez. Her haliyle O’na sığınır ve her 

şeyi O’ndan bekler. O’ndan başkasına asla iltifat etmez, meyletmez. Her halinin 

Hazret-i Allah tarafından görülüp, bilinmesini kâfi görür. “Ezeli ve ebedi hayat 

ile baki olan ölümsüz Allah’a tevekkül et. (Furkan:58) 

ZÜHD VE TAKVA 



 Dünya sevgisini kalpten çıkarmak, nefsin arzularına gem vurmak 

demektir. Ayet-i kerimede; “Kim ki rabbinin makamından korkarak nefsini heva 

ile hevesinden alı koyduysa, muhakkak ki cennet onun varacağı yerin ta 

kendisidir. (Naziat:40-41)” 

 Hazret-i Allah Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının gelip geçici olduğunu, 

ahiret hayatının ise ebedi olduğunu haber vermiş, müminleri dünya hayatına 

bağlanarak ahiret hayatlarını mahvetmekten sakındırmıştır. “Sakın sizi dünya 

hayatı aldatmasın. (Fatır:5)  

 Dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir. (Muhammed:36) 

 İnsan dünyada yüz yıl da yaşasa, dünyanın bütün varlığı ahirete nispetle 

bir lokma bile değildir. Çünkü sonu olan şeyin, sonu olmayan şeyle mukayesesi 

bile yapılamaz. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde; “Fakat siz dünya hayatını 

ahirete tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha 

süreklidir.(Al’a:16-17)” buyuruyor. Hadis-i Şerif’te ise; “Allah-u Teala’nın 

indinde dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, hiçbir kafire ondan 

bir içim su vermezdi.” buyruluyor. 

ALLAH’IN SEVDİKLERİ 

 Hiç şüphe yok ki bu ümmet içinde yağmurun toprağa düşmesi ile ölü 

toprağın nebat fışkırdığı gibi, Hakk’ın izni ile ölmüş kalpleri diriltenler de 

mevcuttur. Bütün engel ve güçlüklere rağmen Allah için mücahede ve mücadele 

etmektedirler.  

 Dini bütün tazeliği ile ayakta tutan onlardır. Her devirde etraf ve 

muhitlerine nur saçmışlar, insan yetiştirmişler, yol gösterici eserler vermişlerdir. 

Emin adımlarla gayelerine doğru ağır ağır ilerlemektedirler. Hazret-i Allah’ı 

tercih edenler bunlardır. Hazret-i Allah’ın da tercih ettiği bunlardır. 

 Hazret-i Allah ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor; “Yarattıklarımızdan 

öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk’a iletirler ve Hakk ile hüküm verirler. 

(A’raf:181)” 

 Bir hadisi şerifinde Resulullah (s.a.v) efendimiz buyururlar ki; 

“Ümmetimden bir taife, kıyamet kopuncaya kadar Allah’ın yardımı ile muzaffer 



olmaya devam edecek, muhalefette bulunanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. 

(Tirmizi) 

TASAVVUF İLMİ TAHSİL ETMENİN FAZİLETİ 

 Allah-u Teala ayet-i kerimelerinde ilmin ve alimlerin, fazilet ve 

meziyetlerini beyan buyurduğu gibi; Resulullah (s.a.v) Efendimiz de alimlerin 

fazilet ve meziyetini, ilmin büyük bir nimet olduğunu çok veciz bir şekilde Hadis-

i şeriflerinde beyan buyurmaktadır.Ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır; 

“Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş 

olanları ise kat kat derecelerle yükseltir. (Mücadele:11)  

 Diğer bir ayet-i kerimesinde ise, ilme ve ilim sahiplerine iltifatta 

bulunarak; “Der ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu.”(Zümer:9)  

 Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadis-i şeriflerinde; “İlim öğrenmek her 

Müslümana farzdır.”(İbn-i Mace, Mukaddime:17) Bu kalp huzuru ancak ve 

ancak zikrullahla husule gelir. “ Çok iyi bilin ki kalpler ancak zikrullahla itminana 

kavuşur ve huzur bulur.(Ra’d:28)” 

 Zikrullah, Allah sevgisini tahrik ederek sonsuz bir şevk verir, zikrullahla 

kalpler arınır ve sükun bulur. “Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri 

zikrullahla mutmain olmuş, sükun bulmuştur.(Ra’d:28 )Bir kimse halka 

göstermek maksadıyla amel ve ibadette bulunursa, gerçekten Cenab-ı Allah’ın 

yüce merhametinden mahrum olur.(C.Sağir)” 

İLİM İKİDİR 

MARİFETULLAH İLMİ VE ZAHİRİ İLİM 

 Bir ilim ki Hak’tan gelir, onu zahiri ilim sahipleri bilmez. Bir alim değiş, bin 

alim bir araya gelse yine bilmez. Neden bilmez? Birisinin ilmi hazret’i Allah’tan 

geliyor. Bu marifetullah ilmidir, bunların muallimi bizzat hazreti Allah’tır. 

 Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Allah o kimselerle beraberdir ki, onlar 

takva sahibidirler ve onlar öyle kimselerdir ki; Muhsinler vasfını almışlardır” 

(Nahl:128) 

 “Takva üzere olursanız, mualliminiz Allah olur.” buyuruyorlar. 

(Bakara:282) 



 Zahirde olanların ilmi satır ilmidir, halktan alır. Yani satırdan okumakla, 

bir hoca tarafından öğretilmekle olur. Nasıl ki bin inşaat mühendisi bir araya 

gelse, bir doktorun işini yapamaz. Neden yapamaz? Branşları tahsilleri ayrı 

olduğu için, birinin ilmini diğeri bilmez. Buda böyledir. Nitekim 

ResulullahAleyhisselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: 

 İlim ikidir. Biri dilde olup ( Ki bu zahiri ilimdir.) Allah-u Teala’nın kulları 

üzerine genel vergisidir  

 Birde kalpte olan (marifitullah ilmi) vardır. Asıl gayeye ulaşmak için 

faydalı olanda budur.” (Tirmizi) 

 Zahiri ilim kafa ile boğaza kadar gider. Batını ilim Allah-u Teala’nın 

dökmesi ile kalpte olur. Allah-u Teala’ya ulaştıracak ilim, ancak bu ilimdir. 

                         AYET VE HADİSLER 

Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa mükafatını görür kim zerre kadar kötülük 

yapmışsa onun cezasını görür ( Zilzal.7.8 ) 

 Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir. Sakın kuşkulananlardan olma!” 

Bakara / 147 

 “Allah’ kavuşmak isteyene, Allah’ta kavuşmak ister. O’na kavuşmak 

istemeyene O’da kavuşmak istemez.” Hadis ( Müslim). 

 “…Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana 

yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.” Kutsi Hadis (Müslim). 

 “…Sizler  günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder ve günah işleyip tövbe 

eden ve mağfiret dileyen başka bir kavim yaratırdı.” H.Müslim ( R.S.1/458 No: 

425,426) 

 “Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla 

şımardılar. Oysa ahretin yanında dünya hayatı, (basit) eşyadan başka bir şey 

değildir. “ Ra’d / 26 

PEYGAMBERİMİZİN MEDHİ 

 Allah-u Teala onu bizzat kendisi met etmiş, adı ile adını anmış; fazilet ve 

meziyetini, şeref ve haysiyetini, yüceler yücesindeki değerini açık bir şekilde 



beşeriyete ilan etmiştir. Onu her şeyden aziz, kadrini yüce kılmış, herkese ve her 

şeye tercih etmiştir. Canlardan da cananlardan da azizdir. Alemlere rahmet 

olarak gönderilmiştir.  

 Varlığı bütün varlıklar için en büyük rahmettir. Onun rahmet olduğunu 

tasdik edip ümmeti olanlara her türlü rahmet kapıları açılır. O rahmetten nasip 

alanlar, dünyada da ahrette de saadet ve selamete kavuşurlar. 

 Üstünlüklerin en üstünü Hazret-i Allah’ın dostu olmasıdır. 

 Allah-u TealaMuhammad’e itaati kendisine yapılacak itaatle birlikte 

emretmiş, onun hoşnutluğunu kendi hoşnutluğu ile bir tutmuştur. İman edip 

itaat edenlere bitmez tükenmez mükafatlar vaat etmiştir. Onun için sen 

olmazsaydın bu alemleri yaratmazdım demiş 

 Her kim ne şekilde olursa olsun onu incitirse, Allah-u Teala’yı incitmiş 

olur. Hal-i hayatında ne kadar tazim lazımsa ahrete intikallerinden sonra da o 

kadar tanzim lazımdır. Her hal ve ahvalde hürmet, tazim vecibesini muhafaza 

etmesi gerekir.  

                            İLAHİ AŞK VE SEVGİ         

 Her şey sevgi ile kaimdir. Aşk ateştir, Halik ile mahluk arasındaki perdeleri 

bir anda yakar atar. Bütün sıfatları ve dilekleri kül eder.Aşık güneşin karşısındaki 

karın eridiği gibi erir, deryaya düşen yağmur damlası gibi yok olur. Aşk lezzettir, 

hakikat erbabının güç kaynağıdır. Elem ve mihnet aşkın lezzetidir. 

 Aşkı tercih eden kimsenin elem ve mihnetlere alışması lazımdır. Sevilen 

sevenin başkası ile meşgul olmasını istemez. Aşığa en tatlı gelen şey, sevgili için 

yanmaktır. Gam ve kederden kurtulup rahatlamayı arzu edenler, ölümü tercih 

etmelidir. Sevenin rahatı rahatsızlıkta gizlidir.  

 Manen gıdalanmak elbette aşkullah ve Muhabbetullah’a bağlıdır. Aşk ve 

muhabbetsiz yapılan işlerde hayır yoktur. 

 Sevgi bir sermayedir, alış-veriş onunla kaimdir.  

 

 Sen aşk nedir bilmez misin, 



 Aşka gönül vermez misin,   

 Aşkı anlamaz tatmayan,   

 Aşk bir baldır tadar mısın. 
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