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İlk Sohbet: 
Her Mü’mine Lazım Olan

Bir mü’min hayatının tamamında üç şeyden beri olamaz. 
Mü’min, yapılması zarurî görülüp emredilene uymalı, terki 
zarurî görülüp nehyedilenden kaçınmalı, kaderine de rıza 
göstermelidir. Mü’minin hali ancak bu üç menzilden birinde 
konaklar. İşte mü’min, o mü’mindir ki kalbini bu hallere 
rapteder, bu halleri kendi kendine hatırlatır da hatırlatır, bu 
haller ile alır bütün âzalarını zabt u rabt altına…



İkinci Sohbet:  
Hayrı Tavsiye

Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyyenin yolunu takip 
edin, bid’atlere düşmeyin, Allah’ın emirlerine itaat edin, 
zayıf saçların kökünden kopması gibi yolunuzdan çıkma-
yın, tevhidden zerre kadar ayrılmayın, şirke de zerre kadar 
bulaşmayın. 

Allah Teâlâ Hazretlerini noksan sıfatlardan tenzih edin; 
Cenâb-ı Hakk’ı, Kendisine ait olmayan hiçbir şeyin töhmeti 
altında bırakmaya yeltenmeyin, tasdik edin, şüpheye düş-
meyin, sabredin, sabırsızlık yapmayın. Allah’tan bıkma-
dan usanmadan isteyin. Bekleyin de bekleyin, gözleyin de 
gözleyin lakin sakın ümitsizliğe düşmeyin. Kardeş olun, 
kardeş; aman düşman olmayın. Allah’ın emirlerinde birleşin 
de bölük pörçük olmayın. Sevebildiğiniz kadar sevin birbi-
rinizi; aman ha, sakın kızmayın. Günahlardan temizlenip 
pîr ü pak olun, kalmasın o günahların kirleri üzerinizde. O 
kirleri söküp atın da Rabbinize taat ile süslenin. O Mevlâ’nın 
kapısından aman ha sakın ayrılmayın. Ona yönelmekten 
yüz çevirmeyin. Ona arz edeceğiniz tevbeyi, bir türlü biti-
rip tüketmediğiniz yarınlarınıza tehir etmeyin. Sizi yoktan 
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var eden o Hâlık’a geceler ve gündüzler dolusu özürler arz 
edin; yorulmayın, usanmayın, bıkmayın.

Eğer yaparsanız bunları, kaçarsanız bunlardan, işte o 
zaman umudumuz odur ki Rahmete erer, mesut kılınır, 
cehennem azabından uzaklaştırılırsınız. Cennette sevinçlere 
gark edilirsiniz. Allah’a vuslata erdirilip selamet yurdunda 
el değmemiş eşler ve sair nimetler ile meşgul olursunuz; bu 
haller sizin için ebedîleşir. Asil bineklere binersiniz. Çeşm-i 
siyah huriler, çeşit çeşit kokular ve güzel seslilerin sesleri 
ile sürûr içinde bir hayat sürer, peygamberler, sıddîkler, 
şehitler ve salihler ile beraber derece derece yükseltilirsiniz.



Üçüncü Sohbet:  
Türlü Belalara Dûçar Olmak

Kul, belaya uğradığı zaman önce kendi nefsi etrafında 
cevelan eder.  Kurtaramazsa kendini bu vaziyetten; gider de 
devlet idarecilerinden, makam-mevki sahiplerinden, dünya 
işinde muvaffak olanlardan, hal ehli Allah dostlarından 
medet ister. Ağrı ve sair hastalıklar için ise doktorlardan 
yardım ve aman talebinde bulunur. Yine kurtulamazsa 
belasından; dua, naz u niyaz ve sena ile Rabbine teveccüh 
eder. Sıkıntılarına kendiliğinden çözüm ürettiği müddetçe 
diğer yaratılmışlara müracaat ihtiyacı duymaz. Eğer des-
teği Allah’ın yarattıklarından bulursa Hâlık-ı Küll olana 
dönüş yapmaz. Ola ki Allah’ın gayrısından bir destek ve 
yardım görmez ise Allahu Teâlâ’nın rahmet kapısının önüne 
atıverir kendini. Dua, yalvarma, Allah’ı sena ve korku ile 
ümit arasında bir muhtaçlık hissi ile ister de ister o rah-
met kapısından. Kul bütün sebeplerden kesilinceye kadar 
cevap gelmez o kapıdan. İşte tam o esnada kader-i ilahî, 
hükmünü icra etmeye başlar, yapacağını yapar. Kul bütün 
sebep ve hareketlerden fâni olur. Âdeta ruh kesilir. Hakk’ın 
icraatından başka bir şey göremeyip zarurî olarak yakîn 
ve tevhid sahibi oluverir. Artık bu kulun dili, hakikatte 
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Allah’tan gayrı bir fail ve yine ondan gayrı bir muharrik, 
ondan gayrı teskin eden olmadığı hususunda kat’î deliller 
ile lâl edilmiştir. Bu deliller ile, dilleri konuşmaz olmuştur 
ki “O”nun kudret elindedir bütün hayırlar, şerler. “O”nun 
deruhtesinde zararlar, menfaatler… “O”ndan bütün lütuflar, 
mâniler; “O”ndan bütün fetihler, setler… “O”nun takdirin-
de ölümler ve hayatlar. İşte böylece kader-i ilahînin elinde 
sanki sütannesinin kucağında meme emen bebecik gibi, ölü 
yıkayan gassalın önündeki ölü gibi ya da polo oyununda 
kullanılan sopanın ucunda sağa sola savrulan küçük top 
gibi olur. Ters döner, değişir ve farklılaşır. Öyle ki âfakî 
ve enfüsî hiçbir cihete hareket edemez olur da efendisinin 
icraatı içinde kendinden geçiverir. “O”ndan ve “O”nun icra-
atından başka bir şey göremez olur. Görse de gözü, duysa 
da kulağı; ne düşünebilir artık ne duyabilir. Artık Allah’ın 
kelâmını duyar sadece. Yalnız O’nun ilmini bilir. Tek O’nun 
nimetleri ile nimetlenir. Başka şeylere değil, Allah’a yakın 
olmak ile erişir saadete. O’na yakınlaşır da yakınlaşır ki 
öylece ziynetlere gark, envaî çeşit şerefe de nail olur. Onun 
vaadiyle güzelleşiverir, sükûn bulur. İtminana kavuşur öyle-
ce. Rabbin sözü ile ünsiyet tesis edilir de O’ndan gayrısının 
sohbetinden uzaklaşır, nefret eder. Allah’ın zikrine yönelir, 
o zikirde vakar bulur. Sadece O’na güvenir ve tevekkülü 
sadece “O”na has kılar. Yolunu gösteren, üzerini bir elbise 
gibi sarıp sarmalayan artık “O”nun marifetinin nurudur. 
“O”nun az bilinen ilimlerinin güneşi doğmaya başlar yüre-
ğine, kudretinin sırları ona şeref olur. Allah’tan duyar artık, 
“O”nunla dolar. Ve bu hal onun için bir hamd, övgü, şükür 
ve dua menzili olmuştur. 



Dördüncü Sohbet:  
Manevî Ölüm

Allah’ın yarattıklarından kesilip onlardan müstağni olu-
verdin mi o esnada sana buyurur bir buyuran: “Allah seni 
merhameti ile kuşatsın, hevâyı alsın da atsın göğsünden.” 
Hevândan da müstağni oluverdin mi seslenir sanki bir ses 
yeniden: “Allah’ın merhameti kendine yoldaş olan kişi... 
İraden çıksın gitsin içinden, arzuların da terk etsin seni.” 
İrade denen bir şey kalmadığı zaman sende, duyulur içinde 
bir ses daha: “Allah’ın rahmetini azık edinen kişi… Diriltsin 
Allah seni. Hayy kılsın ebeden. Yok o ebedî hayattan sonra 
ölüm, ölüm yok ki bir daha.”

Kimseye muhtaç olmayacak şekilde müstağni olursun 
da yok artık ondan sonra bir fukaralık. İhsana kavuşursun, 
kimse alamaz artık onu elinden. Öyle bir rahata erersin 
ki geri dönüş yok artık mihnet ve ezaya. Nimetlere gark 
olursun da kesilmez ardı arkası. İlim deryasına dalarsın 
da cehalet sahilini bir daha göremezsin. Korkularını, bul-
duğun emniyette yok edersin. Bahtiyarlığında kaybolur 
mutsuzluğun. İzzetten zillete geri dönüş yok artık sana.  
Uzaklığı yakınlıkta tüketirsin. Yükselirsin de yükselirsin, 
kanat sermek yok artık sana. Azamet artık senin, hakir-
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lik yok artık sana. Temizlik artık senin, necaset yok artık 
sana. Arzuların hakikat olsun sende. Sözler sende bulsun 
hakikatini. Bundan sonra artık sen bir kibrit-i ahmersin 
görülmeyen. Üstünlüğünün yok misali. Eşi olmayan bir 
ferda… Benzeri olmayan bir eşsiz… Teke teksin sen artık. 
Gaybın gaybısın, sırrın ise sırrı. Böylece her bir resulün, 
nebînin ve sıddîkin vârisisin sen. Velayet sende bulur son. 
Sana yönelir bütün abdallar. Sıkıntılar sende çözülür. Seninle 
yağar bulutlar. Seninle biter ekinler. Senin varlığınla kaldı-
rılır bütün belalar ve meşakkatler; evet, kaldırılır havass ve 
avamdan, asâkirden ve idarecilerden, yöneticilerden, önde 
gidenlerden ve ümmetten… Memleketlere ve memleket 
sakinlerine olursun bir kollayan. Ayaklar sana koşar süratle. 
Kuvvetliler ve muktedirler ihsanları, hizmetleri ve takın-
dıkları tezellül ile her an sana dönerler. Her şeyi halk eden 
Hâlık-ı zü’l-Celâl’in izni ile olur bu ancak. Her yerde güzel 
anılırsın; övgüler sana, teşekkürler sana… İki mü’min dahi 
sende düşmez ihtilafa. Ey çölde bir meskûn kadar yalnız 
olup çırpınanların en hayırlısı… “İşte o, Allah’ın fazlıdır, 
onu dilediğine verir ve Allah çok büyük fazl sahibidir.”1

1 Cuma, 62:4.



Beşinci Sohbet:  
Dünyanın İzahı ve Ona İltifat Etmemeye Teşvik

Olur da eğer görürsen dünyayı ehlinin elinde avucun-
da… Süsüyle püsüyle, bozup dağıtan hüviyeti ile, hilesi 
ve hurdası ile, esti mi devirip geçiren rüzgârı ile, zâhirine 
dokunanın yumuşacık zannettiği dikenli bâtını ile, dağıtıp 
bozmada acelesi ile; değeni, değip değip aldananı, kendisine 
dost olanlardan uzak duranı, ahd-i misakını bozanı mahv u 
perişan etmesi ile görürsen eğer… Gelsin gözünün önüne 
açık bir meydanda, sokak ortasında def-i hacet yapan bir 
insan. Ne kötü bir manzaradır gördüğün, değil mi? Ne kötü 
bir kokudur kokladığın… Bak, çevirdin yüzünü o kerih 
manzaradan; bak, tıkadın burnunu o pis kokudan.

İşte sen… Böyle bir tavır içinde ol şu dünyaya karşı. Ne 
olursun…

Gördün mü onu, çevir yüzünü süsünden püsünden.

Lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz 
tıkayıver burnunu. Kurtar kendini ondan ve onun âfatından. 
Sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. Bir de bakmış-
sın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun. Allahu zü’l-Celâl 
buyurdu Nebiler Nebisi Peygamberimiz Efendimize(sav): 



Fütûhu’l-Gayb 23

“Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için ver-
diğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme! Rabbinin 
sana verdiği nimet, hem daha hayırlı ve değerli hem de 
daha devamlıdır.”2

2 Tâhâ, 20:131.



Altıncı Sohbet: 
Mahlukattan Fenâ

Allah’ın izni ile mahlukattan ve yine  O’nun emri ile de 
hevândan3 fâni ol.

“Eğer mü’minler iseniz ancak Allah’a güvenin.”4

Allah’ın fiili ile iradenden fâni ol. İşte tam o anda Allah’ın 
ilminin içinden akacağı bir oluk misali olursun.

Allah’ın yaratmış olduklarından fâni olmanın alameti; 
onlar ile irtibatına, onlara gidip gelmelerine son vermen ve 
sahip oldukları şeylerden ümidi kesmendir.

Hevândan fâni olmanın alameti ise zarar ve menfaat 
konularında kâr düşüncesinden uzaklaşıp sebepler dün-
yasını terk etmendir.

Kendi kendine harekete geçme sakın. Nefsine de güven-
me. Kendin için de başkasına güvenme. Nefsini müdafaa 
etme, ondan nefret de etme. Bütün bu hususlarda Allah’ı 
vekil kıl. Evvelinde de seni himaye eden O, sonrasında 
da seni himaye eden O. Öyle değil mi ki sen daha ana 

3 Bkz. 1 numaralı dipnot.
4 Mâide, 5:23.
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rahminde bir gaib iken de beşiğinde süt emen bir bebecik 
iken de kendisine tevekkül edilen O’ydu. İradenden fâni 
olmanın alameti ise senin hiçbir murada talip olmamandır. 
Gerçekleştirmek istediğin hiçbir gaye yoktur senin için. Bir 
ihtiyacın kalmaz. Bir özlemin de yoktur. Çünkü sen Allah’ın 
iradesi ile O’ndan başkasını murad edemezsin ki. Bilakis 
Allah’ın fiili sende cereyan eder. Allah’ın irade ve fiilinin 
yamacındasındır sen artık. Âzaların sakinleşmiş, ruhun mut-
main… Sadrın genişlemiş, yüzün nurlanmış, karnın doy-
muş, Hâlık-ı Hakikî’nin vasıtası ile O’nun yarattıklarından 
da müstağni birisin sen artık. Seni çekip çeviren, Allah’ın 
kudreti olur. Ezel lisanı çağırır seni. Bütün milletlerin Rabbi 
sana muallim olur. Kendi katından nurdan elbiseler ile dona-
tır seni. İlmin ilk sahiplerinin katına çıkarır. İnkisar sahibi 
olursun daima. Şehvet ve irade namına hiçbir şey barınmaz 
sende. Tıpkı çatlamış bir kabın içerisinde sıvı ve tortunun 
barınamadığı gibi. Fâni olursun beşerî hilkatten. Bâtının (iç 
âlemin) Allâh Azze ve Celle’nin iradesinden başka hiçbir 
şeyi kabul etmez. Böylelikle harikulade meziyetler kopmaz 
parçan olur. Hikmet ve fiilin dış penceresinden bakınca bunu 
kendinden bilirsin. Halbuki bu, hakikatte Allah’ın âleme 
dair bir fiil ve iradesidir.  Böylelikle sen kalpleri münkesir 
olanların zümresine girmiş olursun. Onlar ki kalpleri inki-
sara uğramıştır, yaratılıştan gelen şehvetleri izâle edilmiştir. 
Rabbanî bir irade verilmiştir onlara. Ne buyurmuşlardı Nebî 
Aleyhissalatüvesselam Hazretleri: “Bana dünyanızdan üç 
şey sevdirildi: Güzel koku, kadınlar ve namaz da gözümün 
nuru kılındı benim.” Bu hal, ona bahsedilen tabiatlar ondan 
ayrıldıktan sonra verilmiş idi. 

Hadis-i kudsîde de şu şekilde buyrulmuştur: “Ben, benim 
için kalpleri münkesir olanlarla beraberim.” İrade ve hevâ 
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namına sende ne varsa hepsini terk etmedikçe Allah seninle 
beraber olmayacaktır.  Sen münkesir olup sende sabit kal-
madı mı herhangi bir şey ve içinde inşa olan yerle yeksan 
oldu mu bir kere, Allah seni inşa eder ve yeni bir irade bah-
şeder sana. Bu irade ile mürid olursun. Yeni baştan sende 
inşa edilen bu iradede mesken tutarsan sen eğer, Rab Teâlâ 
Hazretleri o iradede kendine yer bulduğun için onu da kırı-
verir. Yine daima münkesir olursun bundan sonra. İradeni 
yeni baştan inşa etmesi ve sonrasında sen onda kendini 
bulmaya devam ettikçe o iradeyi ortadan kaldırma ameliyesi 
devam eder durur. Tâ ki vakit tamam oluncaya kadar, ki o 
vakitte vuslat gerçekleşir. Allah Teâlâ Hazretlerinin, ken-
disi için kalbi münkesir olanlarla olmasının manası budur. 
“O’nda kendini bulman” ifadesi ile kastımız senin o yeni 
irâdeye meyletmen ve o iradede rahatlamandır. Allah Teâlâ 
Hazretleri, Resulullah Efendimizin(sav) rivayet buyurdukları 
bir hadis-i kudsîde şöyle buyurmuşlardır: “Kulum bana, 
nafileler ile yaklaşmaya devam eder, tâ ki ben onu severim.  
Onu sevdiğim zaman işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, 
yürüyen ayağı olurum.” Diğer bir rivayette: “Benimle görür, 
benimle dokunur, benim ile akleder.” 

İşte bu hal sadece fenâ hâli ile olur, başka bir şey ile değil. 
Kendinden ve mahlukattan fâni olduğun zaman, ki sen 
kendin de mahlukat da hayır ve şerden ibaretsinizdir, ne 
onların hayrını istersin ne de korkarsın şerlerinden. Ve oldu-
ğu gibi Allah kalır sadece bâki olarak. Allah’ın takdirindedir 
hayır ve şer. Seni, şerrinden emin kılar ve hayır denizlerine 
gark eder. Bu şekilde, her hayrı içinde barındıran bir kap 
misali olursun. Ve artık sen her nimetin, sürûrun ve hoş 
halin membaı; emniyet ve sükûnun ışığısındır. Fenâ, takdir, 
talep ve nihayete eriş; bir sınır ve duraktır ki velîlerin seyr 
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u sülûkları oraya varır. Bu sınır ve durak da istikamettir ki 
gelip geçen velîler ve abdallar, kendi iradelerini fâni kılıp 
Hakk Teâlâ Azze ve Celle’nin iradesi ile, bu iradeyi tebdil 
etmek için bu istikameti talep etmişlerdir. Böylece onlar, 
ölene kadar daima Hakk’ın iradesi ile irade ederler. Allah 
onlardan razı olsun, kendilerinin abdal diye isimlendiril-
melerinin sebebi budur. Bu büyüklerin günahları; Allah’ın 
iradesini sehv, nisyan, unutma, halin galebesi, hayret gibi 
sebepler neticesinde kendi iradelerine ortak koşmalarıdır. 
Allah Teâlâ Hazretleri ise onların bu hallerini kendilerine, 
rahmeti ve uyandırması ile idrak ettirir. Bu halden döner-
ler ve Rablerine istiğfar ederler. Çünkü melekler haricinde 
iradesinden sıyrılmış olan yoktur. Onlar iradeden tecrit 
olunmuşlardır. Peygamberler ise hevâlarından korunmuş-
lardır. Sorumluluk sahibi insan ve cinlerde ise hevâ ve irade 
mevcuttur.  İstisnası şudur ki velîlerin bazısı hevâlarından, 
abdallar ise iradelerinden mahfuzdurlar. Onların muhafaza 
altında olmaları şu manaya gelir ki, bazen hevâ ve irade-
lerine meylederler fakat Allah Azze ve Celle, rahmeti ile 
onları uyandırıverir.



Yedinci Sohbet:  
Kalbin Üzerindeki Bulutları Dağıtmak

Nefsinden kurtul ve yüz çevir. Sahip olduklarından ayrıl. 
Neyin varsa Allah’a teslim et. Kalbinin kapısında O’nun 
muhafızı ol. Onun emrine uyarak, içeri girmesine izin ver-
diklerini içeri al; nehyine de uy ve girmesini istemediklerini 
koyma içeriye. Hevâ kalbinden dışarı çıktıktan sonra sokma 
bir daha içeri onu. Kalbinden hevâyı çıkarmak, hevâya 
muhalefet etmekle ve her halükârda ona uymayı terk etmek-
le olur, hevâyı kalbe dâhil etmek ise ona tabii olup muva-
fakat ile. Allah’ın iradesinden başka iradeyi isteme sakın. 
Bunun dışında senden olan ne varsa o ancak ahmakların 
vadisi olan bir temenniden ibarettir. Senin ölümün, helâkin; 
O’nun gözünden düşüp O’ndan perdelenmen buradadır. 
Hep emrini muhafaza et, nehyettiğinden de uzaklaş; tak-
dirine de daima teslim ol. Allah’ın yaratmış olduğu hiçbir 
şeyi O’na ortak koşma. İraden, hevân, şehvetin; bunların 
hepsi de onun mahlukudur zaten. Fazlasını isteme, arzu-
lama, iştahlanma ki bu manada şirk koşanlar sınıfına dâhil 
olmayasın. Allah Teâlâ Hazretleri buyurdular: 




