Hamd, ezelden ebede kadar,
her kim tarafından ve
her kim için yapılıyor olursa olsun,
sadece Azîz ve Celîl olan
ALLAH’a mahsustur.
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ÖNSÖZ
“ALLAH’a iman etmek”, insanın yaradılış gayesi ve varlık âlemi içindeki en
önemli eylemdir. Ve “ALLAH’a İman Etmek” deyimi yerindeyse, “üç ayak”
üzerine oturur.
- ALLAH’ı bilmek,
- ALLAH’ı sevmek ve
- ALLAH’a ibadet etmek*
Biz, bu kitapta, ikinci başlığın üzerinde durduk. Onu açmaya çalıştık. İnsani kapasitesinin elverdiği sınırlar içinde ALLAH’ı tanıyan, bilen bir kul,
O’nu sevecektir de... Hem de elinde olmaksızın... Çünkü O’nun varlığı ve
yarattıklarına duyduğu sevgisi, merhameti ve şefkati bütün sevgilerin, merhametlerin ve şefkatlerin gerçek kaynağıdır.
Rabbini seven bir insan, bu haliyle, gerçekte, ışığı kaynağına yansıtmıştır.
Ve böylelikle o ışığın kaynağı ile aynası arasında bir bağ oluşmuştur. Bir
sevgi bağı.
Bütün yaradılışın ve kâinatın mayası olan sevgi...
“ALLAH’ı Sevmek ve O’nun Tarafından Sevilmek”, konunun, insanların büyük
kısmına “ağır ve zor anlaşılır” gelebilecek, soyut, felsefi, kelâmi boyutlarına girmeden, sadece fiili örnekleri üzerinde durdu. ALLAH’ı sevenler, O’nu
nasıl sevmişler, bu sevgi yaşamlarına nasıl yansımış ve onları hangi halden
alıp hangi hale getirmiş... Ve ALLAH, kullarına olan sevgisini nasıl ifade
etmiş... Bu yolla, kestirmeden hedefe varmayı amaçladık, herkesin anlayacağı ve hiç kimsenin sıkılmayacağı bir anlatım biçimini tercih ettik... Kıssa
ve menkıbeleri...
Kitaptaki kıssa ve menkıbelerin gerçekliğini sorgulamaya kalkışanlar olacaktır. Baştan belirtmek isteriz ki, dünyanın hiçbir yerinde bu türlü anlatımlarda “gerçekten yaşanmışlık” şartı aranmaz. Asıl olan, o “kıssanın”
ifade ettiği “hissedir”. Modern deyimle “didaktik değeri”... Fakat burada
yapılan uyarıyı da hiç kimse “kitapta anlatılanlar uydurmaymış, yazar da
zaten baştan bunu itiraf edip söze öyle giriyor” gibi anlamamalıdır.
İşin doğrusu kısaca şudur: “İçeride” anlatılan menkıbe ve kerametlerin bir
kısmı, halkın hayal gücünün bir ürünü olabilir. Fakat bu arada çok sayıda
“yaşanmış olayın” anlatıldığı da su götürmez bir gerçektir.
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Nereden mi belli? İsterseniz kendinize şu soruyu sorun: “Yaşamımda ALLAH sevgisiyle” içimin coştuğu, burnumun direğinin sızladığı zamanlar oldu
mu? Ve özellikle bu zamanlarda, beni seven, hem de çok seven bir Varlığa
ait gizli bir el tarafından korunduğumu, teselli edildiğimi, yönlendirildiğimi
hissettiren garip, kolay açıklanmaz olaylar yaşadım mı?”
Cevabınız “evet” ise sorun yok. Bu kitap sizin için yazılmıştır. Ve sizi anlatmaktadır. Sizinle, Yaratıcınız, Rabbiniz, sizin en çok Seven’iniz arasındaki o
en güzel duygunun destanıdır:
“ALLAH’ı sevmenin ve O’nun Tarafından Sevilmenin...”
Yeniden Diriliş Günü’nde, “Rableri onlardan razı, onlar da Rablerinden razı...”
seslenişinin muhataplarından biri olmanız duasıyla...
(*: Çünkü; bir insan ilk ikisi konusunda ciddi ve tutarlı olduğunu ancak
ALLAH’ın ve O’nun Elçisi’nin (O’na Binler Selam) gösterdiği şekilde ibadet
ederek kanıtlayabilir, ancak ibadettir ki, kişinin ALLAH’a duyduğu sevginin
somuta dönüşmesini sağlar.)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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YAKMAZ
Yaşlı kadın yolda ağır adımlarla yürümektedir.
Arkadan gelen birsi soluk soluğa…
“Ana” der, “Sizin mahalle yanıyor, Ateş her yanı sardı. Senin eve doğru geliyor.”
Kadın hiç istifini bozmaz. Ağır ağır yürümeye devam eder.
Haberi getiren “herhalde anlamadı” der.
Ve felaket haberini bir kez daha tekrar eder…
Halbuki yaşlı kadın her şeyi çok iyi anlamıştır… Ve o bir ALLAH Dostu’dur.
Sakin ve her şeyden emin bir yüz ifadesiyle, heyecanlı haberciye döner,
tane tane konuşur:
“Meraklanma evladım! Benim eve bir şey olmaz. Çünkü o gönlünü yaktığı
kişinin bir de evini yakmaz.”

DAĞ YÜRÜR
Hak Dostu olmayı, Belh şehri olmaya tercih eden büyük kul, İbrahim b. Edhem (ALLAH O’ndan Razı Olsun)…
Kırda müridlerine Hakk’a giden yolu, o yolun yolcusunu, o yolcunun hallerini ve öylesinin Rabbî katındaki değerini anlatmaktadır.
Bir ara durur… Derin bir nefes alır…
“İmanında samimi ve yaşantısıyla da Rabbinin rızası doğrultusunda olan
Mü’min bir kul, Rabbinin katında öylesine değerlidir ki, bir dağa “yürü!”
dese dağ yürür!”
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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O sırada eliyle farkında olmaksızın karşılarında duran dağa işaret eder…
Herkes dehşete düşmüştür, çünkü koca dağ hareket halindedir…
İbrahim b. Edhem bu kez doğrudan dağa hitap eder:“Dur! Ben seni kasdetmemiştim.” Dağ durur…

KIBLENİN DEĞİŞMESİ
Yüce ALLAH, O’na Kâbe’ye yönelerek namaz kılmasını emreder. Bu emir,
ALLAH’ın O’na duyduğu sevginin açık ispatlarından biridir. Çünkü, “En
Sevgili” (O’na Binler Selam) hiç sevmediği yahudilerden ayrılmak için
namazlarında Kudüs yerine, Kabe’yi bağrında taşıyan Mekke’ye yönelmek
istemektedir. Bu arzuyu uzun bir süre sinesinde taşıdıktan sonra bir gün,
Medine’nin Kuba mahallesindeki mescitte öğle namazı sırasında sevindirilir.
Vahiy gelmektedir...
“Biz, yüzünü çokça semaya doğru çevirdiğini görüyoruz. And olsun ki Biz,
seni hoşnud olacağın bir kıbleye döndüreceğiz... Şimdi sen, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.” (2/Bakara:144)
Halk dilinde, bir kimse başka bir kimseyi sevmekle nitelendirileceği zaman, hep kullanılan bir kalıplaşmış ifade vardır. Denir ki; “Falanca falancaya sevgisinden dolayı kıblesini değiştirdi...” ALLAH da en sevdiği kulu
için kıbleyi hakiki manada değiştirir ve “Seni memnun olacağın bir kıbleye
döndüreceğiz.” buyurur... “Benim memnun (razı) olacağım bir kıbleye
döndüreceğiz....” demez. Sanki ALLAH şöyle der gibidir; “Ey Sevgili! Herkes benim rızamın peşindeyken, ben seni hoşnud etmeyi istiyorum... Hem
de her iki dünyada...
Bu dünyada örneğin, kıbleyi değiştirerek, ahirette ise “Rabbin sana verecek,
sen de razı olacaksın.” (93/Duha:5) ayetinin haber verdiği şerefli makamla... (Fahruddin-i Razi,Tefsir-i Kebir)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Yüce ALLAH’ı, bedenine, canına, malına, dünya ve ahiretine tercih eden
bir kimseden daha iyi birisinin üzerine güneş ne doğmuş, ne de batmıştır.”
Sehl b. Abdullah Tüsterî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Seni ibadet yapmaya layık görmesi, ALLAH’ın armağanı olarak sana yeter.”
Ataullah İskenderi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Âşık olan ALLAH’ı bulmuş, ALLAH’ı bulan kendini unutmuştur.”
Ebû Hasan Harakânî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Burak (Hz. Muhammedi (O’na Binler Selam) Mi’rac’a taşıyan binek), Peygamber Efendimiz’in (O’na Binler Selam) (ALLAH’ a olan) aşkı imiş!..”
Sefer Baba (Dal) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Canımı isterse canan, minnet canıma, Bir can nedir ki, feda etmeyeyim
cananıma!”
Fuzuli (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Senin şu sinen ALLAH’ın özel haremidir. Gücün yettiği kadar na-mahremin
bu hareme girmesine izin verme!..”
Cüneyd-i Bağdadi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Hz. Musa (ALLAH’ın Selamı Üzerine…) ALLAH’a (Şanı En Yüce) yalvararak
sordu: “Ya Rab! Kulundan razı olduğunun, onu sevdiğinin belirtisi nedir?”
ALLAH (Şanı En Yüce…) buyurdu: “Ona itaatimi kolaylaştırırım. Bana karşı
günah işlemesini önlerim. İşte bu durum Benim ondan razı olduğumun belirtisidir.”
“Bir adam Fudayl’a (ALLAH O’ndan Razı Olsun) sordu: “Ey Ebu Ali! İnsan,
ALLAH (Şanı En Yüce…) sevgisinin doruğuna ne zaman erişir?”
“ALLAH’ın sana verdiği ve senden mahrum ettiği şeyler senin gözünde aynı
seviyede oluyorsa sen, ALLAH sevgisinin doruğuna varırsın.”
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)
Sevmeye ve Sevilmeye Dair
“Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için mescidi vatan edindiğinde (çokça
gitmeyi alışkanlık haline getirdiği zaman) ALLAH’ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette bir yakını olan kimsenin onun yanına dönmesiyle, kavuşmaktan duyduğu sevinç gibidir.”
(İbn-i Mace) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam) ile birlikte akşam namazı kılmıştık…
Namazdan sonra dileyenler evlerine döndü, dileyenler de yerinde kaldı.
Çok geçmeden, ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam…) koşarcasına ve hızlı
hızlı nefes alarak… geldi. Bize dediler ki: “Müjdeler olsun! İşte Rabbiniz!
Sema kapılarından bir kapı açmış, meleklere karşı sizlerle iftihar ediyor ve
diyor ki: “Kullarıma bakın! Fazlarını yerine getirdiler. Şimdi de diğer namazı
beklemekteler!”
(İbn-i Mace) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı çok çok zikreden münafıklıktan kurtulmuştur.”
(Mu’cemü’s - Sagir)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Bir gece ALLAH’ın Elçisi’ni korumak üzere nöbet tuttum. (el-Edraü’s Sülemi (ALLAH O’ndan Razı Olsun…)) Derken yüksek sesle Kur’an okuyan
bir adam peydah oldu. Az sonra ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam…) dışarı
çıktı. “Ey ALLAH’ın Rasulü (O’na Binler Selam)” dedim, “bu adam riyakardır.” Bu adam bir müddet sonra Medine’de öldü. Gömülmesi için hazırlık
yapıldı ve kefenleme işlemi bitirildi. Ashap tabutunu taşıdı. ALLAH’ın Elçisi:
“Ona yumuşak davranın. ALLAH, ona yumuşak davrandı. Çünkü o, ALLAH’ı
ve ALLAH’ın Elçisi’ni severdi.” buyurdu. Peygamberimiz onun kabrini kazdırdı ve “Kabrini geniş tutun, ALLAH ona geniş davrandı.” buyurdu. Ashabından biri: “Ey ALLAH’ın Elçisi! Siz, buna üzüldünüz.” demişti. O: “Doğru
üzüldüm! Çünkü o, ALLAH’ı ve ALLAH’ın Rasulü’nü (O’na Binler Selam) seviyordu.” buyurdu.”
(İbn-i Mace) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH katında mü’minden daha değerli hiçbir şey yoktur.”
(Mu’cemü’s - Sagir)
“İman edip, İslam’ı yaşayanlar için Rahman, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.”
(19/Meryem:96)
“Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok ALLAH erleri çarpıştı.
ALLAH yolunda kendilerine dokunan şeylerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. ALLAH, sabırlı olanları sever.”
(3/Al-i İmran:146)

SEVİLEN HEP AYAKTA
Rabia’dır o… Kitaplarda Rabiatü’l-Adeviyye
(ALLAH O’ndan Razı Olsun)… Tanıyanların
gönlünde parıltılı bir yerin sahibi, Hakk’ın
kadın aşıklarından Rabia…
Ömrünün her gecesi, uyku vakti geldiğinde,
fakir kulübeciğinin bir köşesine serdiği seccadeyle başlayan, Rabia…
Her gece insanlar yataklarına çekilirken, yalnız Rabia, seccadesini usulca serip fısıltıyla
seslenir:
“ALLAH’ım şu dakikalarda bütün sevenler
sevdiklerinin koyunlarına giriyorlar, bende
sana geldim…”
Ve sonra, ömrünün her gecesi Rabia’nın, o seccadesi üzerinde tan ağarın
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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caya kadar bir destan yazılmaya başlanır. Gözyaşıyla yıkanan, dua, Kur’an,
rükû ve secde ile taçlanan bir destan…
Ömrünün her gecesi böyle geçer Rabia Sultan’ın…
Bu gecelerden biri henüz bitmiş, sabah namazı da kılınmış maddi olarak
yorgun ve halsiz bir vücut, hasırın üzerine yeni uzanmış, henüz uykuya
varmıştır.
“Hırsız” denilenlerden zavallı bir kem talih ise, kapının kilidini sessizce halledip, kulübecikten içeri süzülmüştür. İlkin gözü, köşede uyumakta olan yaşlı
Rabia’ya kayar… İlgilenmez. Sonra, kulübeyi gözden geçirir… Canı sıkılır…
Yanlış yere girmiştir… Çünkü para eder cinsten hiçbir şey yoktur. O kulübede… Hırsız’ın canı sıkılsa da, “eli boş çıkmayalım” düşüncesiyle kap kacak
cinsi bir şeyleri çuvala atar ve sessizce kapıya yönelir.
“Hırsız”ı bir şok beklemektedir… Kapı yerinde yoktur… Ufacık bir kulübe ve
az önce içinden süzüldüğü tek kapı… Fakat yerinde yoktur işte… Faltaşı gibi
açar gözlerini hırsız, dört duvarı tek tek gözden geçirir, elleriyle de yoklar…
Fakat karşısında duran dört kapısız duvardır…
Ve o sırada olup, bitenden habersiz Rabia sultan, hasır yatağının üzerinde
uyumaktadır.
Bu dünyanın dışında uzanan bir tecelliyle karşı karşıya bulunduğunu hisseden hırsız, bütün tüyleri diken diken olmuş bir halde ve sırtından soğuk bir
ter boşalırken çaldıklarını çuvaldan çıkartır… Yaptığına da tevbe eder… Kapı
karşısında belirmiştir… Sevinir tekrar heveslenir… “Kap, kacak”
yeniden çuvala doldurulur. Başını kaldırır… Gözleri kararır… Kapı yine kaybolmuştur… Bu kedi-fare oyunu birkaç kez tekrarlanır… Ve sonuçta kesin
olarak anlar ki, kendisini o çaldıklarıyla beraber o kulübeden çıkarmayacaklardır.
O sırda Rabia sultan, hasır yatağının üzerinde olup bitenden habersiz, uyumaktadır…
Hırsız, bambaşka bir manevi iklime doğru adım atmakta olduğunu
hissederek, samimi bir tevbe ile çuvalı boşaltır… Bu yaşadığı olay, onun
“hırsızlık kariyerini de” noktalamıştır. Artık amacı, hasır üzerin de uyuyan
o yaşlı Hak Dostu gibi olmanın yolunu aramaktır. Hırsız olarak girdiği Rabia
kulübesinden, Rabbinin Rahmetini uman, tevbe etmiş bir mü’min olarak
çıkmaktadır. Fakat daha göreceği duyacağı şeyler kalmıştır.
Tam kapının eşiğinden geçerken… Dört duvarın, dördü birden dile gelir,
konuşur… Yeni tevbekar, duyduklarıyla inler… Sarsılır…
“Seven uyudu ama Sevilen hep ayakta!”
Rabia, hasır yatağının üzerinde sessiz ve dingin uyumaya devam etmektedir.

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)
Sevmeye ve Sevilmeye Dair
“Biz yanında oturduğumuz bire sırada, bir adam, elinde -üzeri sarılı- bir şey
olduğu halde geldi ve:
“Ey ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam)!” dedi, ”Seni görünce buraya yöneldim. Gelirken bir ağaç kümesinin yanından geçiyordum ki kulağıma kuş
yavrularının sesleri geldi. Hemen alıp, sarmaladım. Derken anneleri gelip,
başımın üzerinde dönmeye başladı. Bende yavrularının üzerini annelerine
açıverdim, kuş gelip üzerlerine konmaz mı! Bende tekrar üzerlerini kapayıverdim. Şimdi onlar işte burada benimle beraberler!” dedi. ALLAH’ın Elçisi:
“Onları hemen bırak! diye emretti. Adam bıraktı ama anne kuş yavrularını
terk etmedi. Bunun üzerine ALLAH’ın Elçisi arkadaşlarına sordu:
“Şu yavrularının annesindeki şefkate şaşırıyor musunuz?
“Evet!” dediler. Bunun üzerine:
“Beni hak ile gönderen yüce ALLAH’a yemin olsun ki, ALLAH’ın kullarına
olan rahmeti, bu anne kuşun yavrularına olan şefkatinden daha fazladır.
Onları götür anneleri ile beraber aldığın yere koy.”
(Ebu Davud) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Bir kul günah işler ve: “ALLAH’ım! Benim günahımı bağışla!” der. ALLAH
da şöyle buyurur: “Kulum günah işledi. Kendisini hem affedecek hem de
sorumlu tutacak bir Rabbinin olduğunu bildi.” Kul, dönüp tekrar günah işler
ve: “ALLAH’ım! Beni bağışla!” der. ALLAH da: “Kulum günah işledi. Hem
affedecek hem de sorumlu tutacak bir Rabbinin olduğunu bildi.” der.
Kul tekrar dönüp günah işler ve: “Rabbim! Günahımı bağışla!” der. ALLAH
da: “Kulum günah işledi, affedecek ya da sorumlu tutacak bir Rabbinin bulunduğunu bildi… Ben seni bağışladım.” buyurur.
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
(Bu hadiste verilen müjde, her günahından sonra tevbe ederken samimi
olan ve o günahı bir daha işlememe kesin kararıyla tevbe edenler içindir.
Tevbeyi bir formalite ve oyuncak haline getirenler için değil… Nitekim o
türlü çarpık tevbe anlayışıyla ilgili bir başka hadiste “Tevbe ederken samimi
olmayan ve o günahı yeniden işlemeyi tasarlayan kul, Rabbi ile alay etmektedir.” buyrulmuştur.)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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SONU OLMAZ

Zünnûn-u Mısri (ALLAH O’ndan Razı Olsun) bir kadın Hak Dostu’na sorar:
“- ALLAH sevgisinin son noktası nedir?
“- Saçmalama ey Zünnûn! O sevginin sonu yoktur!”
“- Niçin?”
“- Sevgili sonsuz da onun için!”

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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RABB İSE BAĞIŞLAYICIDIR
Hak Dostu vefat etmiş, cesedi, ölü yıkayıcı tarafından yıkanmaktadır. Yıkayıcı
parmaktaki yüzüğü de çıkarmıştır ki, parmağın kendiliğinden havaya kalktığı görülür. Ölü yıkayıcı hayret içerisinde kalır. Parmağı bastırır fakat yüzük
parmağı kendi haline bırakılınca tekrar havaya kalkar. Sonra bu işlem defalarca tekrarlanır…
Havya kalkan parmağın bu hareketinin tesadüfî olmadığı açıktır. Parmak hal
diliyle yüzüğünü geri istemektedir. Ve yüzük bir daha çıkarılmamak üzere
geri takılır. Bu arada ölü yıkayıcının dikkatini yüzüğün üzerindeki yazı çeker,
“Kul günahkârdır, Rabb ise bağışlayıcıdır…”
Hak Dostu, gerçek yaşama ilk adımını bir ümit burağına binerek atar…
ALLAH’ı her şeyden çok seven, ALLAH’ın Rahmetinin her şeyden önde olduğunu bilendir.

GÖNLÜNDE SEVGİMİ GÖRMEK
Bir ALLAH Dostu vecd halindeyken Rabbine hitap ederek sorar:
“- ALLAH’ım! Beni yaratmadan ne hikmet vardı?”
Cevap kalbine gelen bir ilham olur.
“- Ruhunun aynasından Kendimi seyretmek istedim. Gönlün de sevgimi
görmek istedim.”

KARINCANIN DUASI
Hz. Süleyman (ALLAH’ın Selamı Üzerine) devridir… Kuraklık ve kıtlık her
yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman, Mü’min bir toplulukla beraber, şehrin
dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, kollarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua
etmektedir. Duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman… Karınca demektedir ki:
“ALLAH’ım bizi sen varettin… Ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız…
Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edesin. Emir, ferman Senindir.”
Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in (ALLAH’ın Selamı Üzerine) getirdiği bir haberle de coşar, taşar ağlamaya başlar… Cebrail, o karınca duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün!” der, “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”
ALLAH basit bir karıncadan, Hz. Muhammed’e (O’na Binler Selam) kadar
bütün yarattıklarına karşı rahmeti ve sevgisi sonsuz olandır.

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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RİYAM VARSA…
İbni Ebi Nu’m (ALLAH O’ndan Razı Olsun) her sene hacceder. Her haccında
ihrama girip telbiyeye başladığında diliyle, gönlüyle Rabbine yönelir. Bütün
varlığını O’na verir… O’dan başkasını unutur… Etrafı dehşet içinde onun telbiyesini izlemeye koyulur… Biraz farklıdır İbni Ebi Nu’m’un telbiyesi…
“Lebbeyk (buyur)!... Eğer riya varsa, mahvolayım, çökeyim! Lebbeyk…!”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
- Davut: “Ey Rabbim! İstediğimde seni nerede bulurum?
- ALLAH, “Korkumdan kalpleri buruk olanların yanında.”
“ALLAH’ı seven gönül, ALLAH için dikilmeyi, ayakta kalmayı, zorluklara katlanmayı da sever.”
Malik b. Dinar (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH sırrını eminine verir, bilen söylemez, söyleyen bilmez.”
Abdülkahim Arvasî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Oğlum, ALLAH’ın rızasını kazan, işini O’na gördür.”
İsmail Hakkı Toprak (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın hoşlanmadığı şeyleri yapıp dururken, kendinin hoşuna giden şeyleri ALLAH’tan istemekten utan!”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Ebu Habib el-Bedevi (ALLAH O’ndan Razı Olsun): “Ey Süfyan! ALLAH’tan
hayırdan başka bir şey gördün mü?
- Süfyan-ı Servi: “Hayır!”
- Ebu Habib el-Bedevi “O halde sana sadece hayır vermiş olana kavuşmayı
niye istemiyorsun?”
“Ey dost! Sadece ALLAH’a yönel! O’nadan başkasına tam güvenme! Her
şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mâhlukun rızasını ALLAH’ın rızasından önceye alma!”
Abdülkadir Destutî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ey dost! Sadece ALLAH’a yönel! O’nadan başkasına tam güvenme! Her
şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mâhlukun rızasını
ALLAH’ın rızasından önceye alma!”
Abdülkadir Destutî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“O görünüşte kendisine kulluğu gerekli kıldı ise de, gerçekte gerekli kıldığı,
yalnızca kullarının cennete girmeleridir.”
İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Melik ile devamlı sohbet istersen, mülkten ayrıl.”
Abdülkadir - i Geylani (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Hikmet Aynasından...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...

LAYIK OLMAYACAK MIYDIM?
“Biz ancak O’na kulluk ederiz.” (1/Fatiha:5) iİfadesinde şuna işaret
vardır: Arifler, Rablerine kullukta ve ibadette bulunurlar; fakat bunu ne
cennet arzusu ne de cehennem korkusu için yapmazlar. Zebur da şöyle
rivayet olmuştur: “Bana cennet umudu, ya da cehennem korkusu için ibadet edenden daha zalim kim olabilir? Eğer ben cenneti, cehennemi yaratmasaydım, ibadet olunmaya layık olmayacak mıydım?”

KİM DAHA ŞEFKATLİ?
“Yedi yaşında bir çocuk hata etse, babasından ya da öğretmeninden ceza
görüyor. ALLAH ise, insanlara lütfuyla on beş yaşına kadar izin veriyor ve o
zamana kadar hiçbir günah yazmıyor.”

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ALLAH SENDEN İLLE DE DİLEKÇE YAZMANI
İSTEMEZ
“Derdini anlatamamaktan yakınıyorsun.
Sesini duyuramamak canını yakıyor.
Varlığını hiçe sayanlara içerliyorsun.
Anlaşılmamak yüreğini kanatıyor.
Seni sen söylemeden anlayan bir dostun olsaydı, ne çok sevinirdin.
Yüreğini senin göğsüne koyan Yaratıcın yüreğinden geçenleri bildiğini bildiriyor sana.
Sen dile getirmesen de, içini oyan sızıları, ruhunu kemiren pişmanlıkları
açık bir söz gibi duyuyor.
Diyor ki, başkalarından sakladığını bildiğim gibi, kendinden sakladıklarını
bile biliyorum.
Seni en çok O anlıyor.
Sesini bir yükselt de öyle konuşalım, demiyor.
Bir dilekçe yaz da, sonra değerlendirelim, demiyor.”

BU KADAR İSTEMEMİŞTİM
Hak Dostu Habib Ebu Muhammed (ALLAH O’ndan Razı Olsun), sık sık, tüccarlardan kendi parasıyla erzak alarak fakirlere dağıtmaktadır…
Bir gün yanına birkaç darda kalmış insan gelir… “Çoluk çocuğumuz aç, ALLAH aşkına bize sahip çık.” der…
Ebu Muhammed kendini çaresiz hisseder… Fakat o, sözlüğünde “Hayır” olmayan bir peygamberin yolcusudur…
Tüccara gider borç ister… “Üç gün Sonra öderim” der…
Fakirlerin ihtiyacı görülmüştür ve üç günde göz açıp-kapayana kadar geçer.
Alacaklı kapıya dayanır… Habib Ebu Muhammed’in sıkıntısı ağırdır.
Bir mescide duaya durur… “Rabbim” der, “ben alacaklılarıma ne diyeceğim?”
Evine varır ki, bir sürpriz beklemektedir onu…
Her taraf, evin bütün odaları tavana kadar buğday yığılıdır. En iyi, en pahalı
cinsten…
Şaşırır Habib Ebu Muhammed… Ve tekrar ellerini O’nun dergahına kaldırır:
“Rabbim! Ben bu kadar istememiştim”
Rahmet karşısında mahcuptur Ebu Muhammed.
“Kim ALLAH’a karşı saygılı olursa, ALLAH ona bir çıkış yolu gösterir ve
hiç hesaba katmadığı bir yerden onu rızıklandırır. Kim ALLAH’a güvenip
dayanırsa O, kendisine yeter.” (65/Talak:2-3)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz

-17-

SAKIN YAPMA
ALLAH Dostu Ebu Abdullah Muhammed b. Hafi (ALLAH O’ndan Razı Olsun),
vefatına yakın hizmetçisine vasiyet eder:
“- Ben yaşarken asi bir kul idim. O nedenle, vefat edince boynuma bir zincir
vur, ayağımı da zincirle bağla ve beni o şekilde kıbleye çevir. Belki bu halimle Rabbimin Rahmet’ine kabul edilirim.
Vefatından sonra hizmetçi vasiyeti yerine getirmeye teşebbüs eder. Fakat
gizliden gelen bir ses, daha ilk saniyelerde hizmetçiyi durdurur.
“- Dur! Gafil adam! Bizim üstün kıldığımızı sen aşağılamaya mı kalkıyorsun.
Sakın böyle bir şey yapma.”

RABBİN KİMDİR?
Cüneyd-i Bağdadi’yi(ALLAH O’ndan Razı Olsun) kabrinde Münker-Nekir sorgulamaktadır…
“- Rabbin kim?”
Herkese sorulacak ve cevaba göre o kişinin sonsuzluk boyunca kalan
yaşamını belirleyecek olan bu “en ağır” soruya Cüneyd, tebessümle cevap
verir:
“- Elest Bezminde, “Ben senin Rabbin değimliyim diye sorulunca, “evet”
diye cevap vermiştim. Şimdi siz de gelmiş, aynı soruyu soruyorsunuz. Sultana cevap veren, O’nun uşağından çekinir mi? Bugün de O’nun diliyle size
“Beni yaratan, doğru yola iletir.” (26/Şu’arâ:79) diyerek cevap veririm.”
Münker-Nekir bu cevabı tebessümle dinler… Ve başka soru sormaz… Kalkar,
gider… Giderken de kendi aralarında konuşmaktadırlar.
“- Bu, hâlâ ALLAH’ı sevmenin sarhoşluğu içinde…”
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)
Sevmeye ve Sevilmeye Dair
“Yüce ALLAH buyuruyor ki: “Benim yüceliğim adına birbirlerini sevenler var
ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler
bile onlara gıbta ederler.” (Tirmizi) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Aziz ve Celil olan ALLAH buyurmuştur ki: “Kulum, Beni andığı ve dudakları
Benim için kımıldadığı an Ben kulumla beraberim.”
(İbn-i Mace) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İki göz vardır, onlara ateş değmez: ALLAH için ağlayan göz ile ALLAH yolunda uyanık sabahlayan göz.”
(Tirmizi) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“ALLAH bir kulunu sevdiği zaman, Cibril’i çağırıp ‘Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev!’ der. Cibril de onu sever ve sonra gökyüzünde şöyle
seslenir: ‘ALLAH, falan kimseyi seviyor, siz de onu sevin!’, bundan sonra
göklerdeki bütün melekler onu sever. Sonra o kul yeryüzünde de herkes
tarafından sevilip kabul görür.”
(Müslim) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan
biriyle yaradılmışlar kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.”
(Müslim) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kim ALLAH’a kavuşmayı severse,ALLAH
da ona kavuşmayı sever. Kim ALLAH’a
kavuşmaktan hoşlanmazsa ALLAH da
ona kavuşmaktan hoşlanmaz!”
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH Kendisinden (kibri nedeniyle) istemeyene gazap eder.”
(Tirmizi) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım! Sen affedicisin, affetmeyi
seversin, öyleyse beni affet!”
(Tirmizi) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
ALLAH Dostları’ndan
Sevmeye ve Sevilmeye Dair
“ALLAH Dostları kimlerdir?”
“ALLAH’ı her şeye tercih ettikleri için, O’nun tarafından her şeye tercih
edilenler!”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Otuz yıldan beri, Ulu ve Yüce ALLAH’ı talep ediyorum. Dikkat edince anladım ki, talep eden O imiş, bense talep edilen!”
Bayezid-i Bistâmî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“O, dost edindiğini, düşman edinmez.”
Süfyan -ı Servi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı sevmenin belirtisi O’na itaati sevmektir.”
Ahmed Havari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Kim nefsi ile nefsi için uğraşırsa (manevi düzeye ulaşmak için) kerametlere ulaşır. Kim de nefsi ile ALLAH için uğraşırsa ALLAH’ın bilgisine, rızasına
ve sevgisine ulaşır.”
Cafer b. Sadık (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Eğer yarın cennette didârını (her çeşit nicelik ve nitelikten uzak olarak,
güzelliğini, Cemalini, yüzünü…) göstermezse, o kadar ağlar ve hıçkırırım
ki, yedi cehennem halkı ağlamam ve sızlanmam sebebiyle kendi azablarını
unuturlar.”
Bayezid-i Bistâmî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ma’budu (ALLAH’ı) zikretme hali varsa, maksûd (ulaşmaya çalıştığın şey)
korkusunda gam yeme!”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım! Bana neyle azab edersen et, yeter ki, perdelenmiş olma zilletiyle azab etme.”
Serî’üs Sakati (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kavuşma arzusuna layık olan her sevilene mutlaka erilir.”
Ebu Hazim (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur.”
Mevlana (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

ALLAH DE…
Fakir bir çobandır. Hükümdarın kızını görür, aşık olur. Aşkı onu mecnunlaştırır… Her nasıl olursa olsun o kıza kavuşmayı kafasına koyar… “Acaba
nasıl olabilir?” diyerek memleketin ulu kişilerini aklı erenlerini dolaşmaya
başlar. Her huzuruna vardığı mübareğe durumu anlatır ve sorar “Acep ben
ne etsem de hükümdara damat olabilsem?” Dinleyenler tebessümle cevap
verir. Sırt sıvazlar, teselli ederler:
“Be evladım,” derler, “bu olacak iş mi, davul bile dengi dengine… Var git
köyüne, kendi dengini bul… Hükümdar kızını unut.” Fakat kaç kere bu “ümit
yıkan” cevabı alsa da yılmaz, garip çoban. Nihayet gerçek bir arif gerçek bir
bilen kişi bulana kadar.
O, arif kişi:
“Kolay” der, “ama diyeceğimi aynen yapacaksın.”
Aşık çobanın gözleri ümitle parlar, heyecanla atılır…
“Ne istersen söyle, yaparım” der.
Arif kişi konuşur…
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Şehrin kapısının karşısına bir divan kur. Üzerine otur. Ve 24 saat boyunca
sürekli sadece “Ya ALLAH, de”. Yanına kim gelirse gelsin, sana ne derse
desin, ne yaparsa yapsın, sakın ara verme, “Ya ALLAH” demeyi terk etme…
Ta ki bir gün hükümdar kendi ayağıyla gelip, kendi diliyle sana kızını teklif
edeceği ana kadar. O zaman, ki artık, istediğin olmuştur, “Ya ALLAH” demeyi bırakabilir, eski hayatına dönebilirsin…”
Aşkının imkansızlığı karşısında, çok basit ve kolay gelen arif kişinin bu teklifini hemen gerçekleştirir aşık çoban… Şimdi o bir tahta sıranın üzerine
oturmuş, 24 saat boyunca “Ya ALLAH” demektedir.
Genç çoban kısa zamanda şehirde ünlü olur. Hep “Ya ALLAH” demenin verdiği nurla da ayrı bir çekiciliğe bürünür… Ve aşık çobanın meraklıları, hayranları hızla artar. Herkes birbirine şehrin kapısındaki o gencecik Hak Dostu’nu, onurlu veliyi anlatmaktadır…
Şöhreti ve ziyaret edenleri hızla çoğalır… Her gelen, gence başka bir şey
dedirtmek, dikkatini dağıtmak, “Ya ALLAH’ı” bıraktırmak için aklına gelen
her şeyi yapmakta, fakat hiç kimse başarılı olamamaktadır… İleri gelenler,
vezirler falan derken, duyduklarıyla iyice meraklanan hükümdar da bir gün
ayağına gelir, genç çobanın… O da gözleriyle görür bu ‘nura kesmiş” delikanlıyı, kulaklarıyla duyar ve o da hayran kalır.
O günlerde düşünmektedir hükümdar: “Bizim kız evlenme çağına geldi.
Acaba damatlığa en uygun kimdir,” diye. Hayran olduğu bu genç Hak Dostu
aradığı kişidir. Hükümdar çekinerek edeple “Ya ALLAH” diyen çobanın kulağına fısıldar;
“Oğlum! Bir dakika beni dinler misin?”
Aşık çobanın hali değişmez:
“Ya ALLAH”
Hükümdar çaresiz başını iki yana sallar:
“Peki” der, “hiç olmazsa kulağını bana ver. Benim damadım olur musun?”
Genç çoban susar… “Ya ALLAH” kesilir… Herkes dehşete düşer
Ağır ağır başını hükümdara çevirir, gözlerine “derin” bakar, ağzından kelimeler tane, tane dökülür. “Olamam efendim” der, “siz kızınıza başka bir
koca arayın”
Genç çobana “Ya ALLAH” dedirten sebebi, olayın arka planını bilenler hayretle sorarlar:
“Bütün istediğin, derdin bu değil miydi? Şimdi niçin “Hayır!” diyorsun.
Genç cevap verir, soru sahipleri oldukları yerde donarlar:
“Ben, kullarından birine duyduğum bir aşk nedenile, riyakârca “Ya ALLAH”
dedim, Rabbim hükümdarı ayağıma getirdi, kendi diliyle kızını teklif ettirdi.
Bundan sonra sadece ALLAH için, “Ya ALLAH” diyeceğim bakalım ona ne
verecek.”
“ALLAH’ın onlardan razı kalması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük başarı
budur.” (9/Tevbe:72)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! ALLAH’ın, rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü ALLAH bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O,
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
(39/Zümer:53)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
Falan, dağın ardında;
Seslen, seslen, işitmez!
Filân toprak altında;
Gözyaşları diriltmez!
Neye vardın, vardın da?
Ufuk varmakla bitmez.
Bir şey göster kadında,
Tılsımını eskitmez!
Yâr o ki, hep yadında;
Eksilmez ve eksiltmez.
Muradı muradında,
Seni bırakıp gitmez.
Necip Fazıl Kısakürek (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Her defa haberi taze bir müjde;
O var!
Her defasında, geç, gafletten vecde;
O var!
Ne sen varsın, ne ben, ne yâr, ne kimse;
O var!
Bütün sevdiklerin elden gittiyse;
O var!
Kalacak kim var ki, dost tomarından?
O var!
Sana daha yakın şahdamarından;
O var!
Arama, ilaç yok eczahanede!
O var!
Gayede, sebepte ve bahanede;
O var!
Sevdiğini ebed boyu tutan dinç,
O var!
Ölümsüzlük şevki, ilahi sevinç;
O var!
Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek;
O var!
Tekten de tek, bir tek, tek başına tek;
O var!
Necip Fazıl Kısakürek (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

NE GETİRDİN
Bayezid-i Bistami (ALLAH O’ndan Razı Olsun) vefat eder… Mezarda melekler sorar:
“- Ne getirdin?”
Bayezid-i Bistami bir Hakk Dostu olarak, Cenab-ı Hakkın rahmetini ve kullarına olan sevgisini iyi bilemektedir. Meleklere nazlı bir cevap verir.
“- Bir fakir, padişahın sarayının kapısına varınca ne getirdin demezler, ihtiyacın nedir, ne istersin, derler!”
Melekler böylesi bir cevap karşısında sessiz kalır. Ve kulaklarına hikmet diliyle konuşan bir emir yankılanır.
“- O kulumu sorgulamayın!”

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ALLAH VERSİN
Dilencilik eden yaşlı bir kadındır. Vefat eder… Kabir sorgusuna gelen melekler büyük veli Bayezid Bistamiye sordukları gibi ona da sorarlar:
“- Ne getirdin?”
Yaşlı kadın cevabı Bayezid-i Bistami’den farklı olsa bile elde ettiği sonuç
aynıdır. Cevap verir yaşlı kadın:
“- Bir ömür boyu çaldığım kapıların pek çoğundan “ALLAH versin” deyip
geri çevirdiler. Şimdi O’nun kapısına geldim, orada ise “ne getirdin” diye
soruyorlar…”
Sorguyu yapan meleklerin kulaklarında yine bir hikmet sesinin emri duyulur:
“- Doğru söylüyor, o kuluma ilişmeyin.”

AT NE YAPSIN?
Hakk’ın sevdalılarından biri, tuvalette iken de O’nu anmaya devam ettiğinden ve bu haline bir türlü engel olamadığından söz eder.
Yanında bulunanlar kendisini kınarlar. “Günahtır, ne yap yap, bu duruma
engel ol!” derler.
Kara sevdalı, çaresizlik içinde başını eğer:
“ Padişah attan bir türlü inmiyor. Zavallı at ne yapsın?”

BİZDE OLMAYAN
Bayezid-i Bistami bir gün kalbine gelen bir ilahi ilhamla sarsılır:
“- Ey Bayezid! Eğer Beni istiyorsan, Bana Bende olmayan bir şeyle gel!”
Bayezid kendinden geçmiş gibidir. Gönül diliyle Rabbine hitap eder:
“- Ey Rabbim! Sende bulunmayan şey nedir ki?”
“- Çaresizlik, acizlik, zavallılık.”

NE MIRILDANIYORSUN?
Halk arasında aşkı ile tanınmış bir Hak aşığıdır. Hayranlarında biri bir gece
kendini hissettirmeden peşine düşer. Hak aşığının gizli hallerini öğrenme
merakındadır. Sokaklarda kimsenin kalmadığı gecenin geç bir saatinde Hak
Dostu evinden çıkar ve ara sokaklardan camiye yönelir, meraklısı da peşinden.Önce yolları bir grup köpek tarafınsan kesilir. Fakat Hak Dostuna yaklaşınca köpekler susup, yana çekilirler. Farkında olunulmadığını zanneden
takipçiyi şaşırtan ikinci olay cami kapısına geldiğinde yaşanır. Hak Dostu yaklaşınca kapı kendiliğinden açılır, dostu Dost’unun evine buyur eder.
Sonra kapanır.Hak Dostu camide ALLAH’ın dilediği kadar kalır. Meraklıda
sokağın bir köşesinde beklemeye yatar. Ve sonunda Hak Dostu dışarı çıkar,
evine geri dönecektir. Takipçi dayanamaz kendini belli eder.
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Yanına yaklaşıp, bir gecede iki kerametini birden gördüğü Hak Dostu’na çok
merak ettiği bir şeyi sorar:
“- Efendim! Sürekli olarak bir şey mırıldanıyorsunuz. Nedir o?”
“- Köpekleri susturan ve kapıları açanın ismini.”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
Rabbim, Rabbim, bu işin, bildim neymiş Türkçesi;
Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi…
Aşk korkuya peçedir, korku da aşka perde,
ALLAH’tan nasıl korkmaz, insan O’nu sever de…
Verirler “ben acizim, kudret senin” dedikçe
Verenin şanı büyük, sen iste istedikçe!
Bu yük senden ALLAHım, çekeceğim, nâçarım!
Senden sana sığınır, senden sana kaçarım!
Yaradan, rahmetini kahrından üstün saydı;
Ne olurdu halimiz, gözyaşı olmasaydı?
Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten,
Affet senden habersiz aldığım her nefesten…
İnsan, yaklaştığınca yaklaştığından ayrı;
Belli ki; yakınımız yoktur ALLAH’tan gayrı…
Tel tel ve iplik iplik dikseler de ağzımı;
Tek ses duysalar: ALLAH… Yoklayanlar nabzımı.
Tutuşturanlar, lûgat kitabını elime,
Bilsinler: ALLAHtan başka bilmiyorum kelime.
Ellerime uzanan dudakları tepeyim;
ALLAH diyen, gel, seni ayağından öpeyim!
Güzel ALLAH’ım, senden ne gelecekse gelsin;
Sen ki, rahmetinle de, kahrınla da güzelsin…
Necip Fazıl Kısakürek (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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DOSTUN ADI
Zünnûn-u Mısri (ALLAH O’ndan Razı Olsun), henüz O’na götüren yolu bulamamıştır. Fakat hazırlığı içindedir. Bir gün arkadaşlarıyla beraber bir viranede küp dolusu altın bulurlar… Arkadaşları altınları yağmalamaya koşarken, Zunnûn’un dikkatini, yerde duran, küpün kırık ağzı çeker. Kırık küp
parçasının üzerinde besmele yazılıdır. Zunnûn:
“- Burada dostumun adı yazılıdır”, der ve o parçayı öperek, koynuna sokar.
Ve hazineden hiç pay almaz:
“- Bu bana yeter!” der.
Gece, uykuda, bir rüya beklemektedir Zunnûn’u… Seslenirler kendisine:
“- Ey Zunnûn! Değerli kabul ederek herkes altını gümüşü yağma etti… Sen
ise gerçekten değerli olanı aldın. Artık ilim ve hikmet kapısının açılmasını
hak ettin!”
Sonra Zunnûn yavaş yavaş bildiğimiz Zunnûn olmaya başlar…

SEN İÇERİ GİR DE…

Bahar bütün güzelliğiyle ortalığı sarmıştır. Hizmetçisi, Rabia Sultan’ı (ALLAH O’ndan Razı Olsun) dışarı, manzara seyretmeye davet eder:
“- Hanımefendi”, der “dışarı çık da şu sanat eserlerini seyret!”
Rabia’nın cevabı yakıcıdır:
“- Sen içeri gir de Sanatkârı seyret!”
Rabia’nın (ALLAH O’ndan Razı Olsun) hizmetçiyi davet ettiği yer, gönül
alemidir.
“Şüphesiz ki ALLAH, tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.”
(2/Bakara:222)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Cenab-ı Hak sanki şöyle diyor:
“Ey kulum! Senin kalbin, Benim bahçem; Benim cennetim
de senin bahçendir. Ne zaman ki
sen, Bana karşı bahçende cimrilik
göstermeyip, bilakis Benim bilgimi ve sevgimi oraya doldurursan; Ben sana karşı bahçemde nasıl cimrilik yapar ve seni
oradan engellerim?”Fahrüddin-i
Razı (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Çalışmakla kimse, o Şah’a (ALLAH’a) yol bulup muradına eremedi.
Fakat O’nun bilgisine ve O’nun tarafından sevilmeye erenler, yine çalışanlar
oldu.”
Molla Câmi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Dünya düşkünleri, dünya ile sevinip şımarırken sen ALLAH (Şanı En
Yüce…) ile sevin. Dünya düşkünleri, dünya ile zengin olurken sen ALLAH
(Şanı En Yüce…) ile zengin ol. Dünya düşkünleri, birbirlerine şirin görünmeye çalışırken sen ALLAH’a şirin görün. Dünya düşkünleri yalnızlıklarını
diğer insanlarla giderirken sen ALLAH ile gider.”
Îbn Kayyım (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Merhaba ey ölüm! Uzun bir yokluğun ardından gelen sevgili dost! ALLAH’ım! Şehadet ederim ki Sana kavuşmayı çok istiyorum. Sen de bana
kavuşmayı iste!” (Ölüm döşeğindeyken…)
Hz. Huzeyfe b. Yeman (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İlahi! Bana nimet verdin, şükretmedim. Üzerime bela gönderdin, sabretmedim; şükretmediğim için verdiğin nimeti geri almadın, sabretmediğim
için belayı sürekli kılmadın. İlahi! Senden, lütuftan başka ne gelir?”
Hasan-ı Basri (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Köpeklerin sahiplerine olan sadakati, senin ALLAH’a (Şanı En Yüce…) olan
sadakatinden daha kuvvetli ise vay haline!”
Vehb b. Münebbih (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH korkusuyla gözyaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe geri girmez. Bir kul üzerinde, ALLAH yolunda yapışan tozla (kulluk ve
ALLAH’ın dinine hizmet sırasında), cehennemin dumanı bir araya gelmez.”
(Tirmizi) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH, rahmeti, yüz parçaya böldü. Bunlardan doksandokuz parçayı
Kendine ayırdı. Yeryüzüne geri kalan bir parçayı indirdi. Bunu da, cinler
insanlar ve hayvanlar arasında paylaştırdı. Bu tek parçadan nasibine düşen
pay sebebiyledir ki yaradılmışlar birbirlerine karşı merhametli davranır. At,
yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sizin yüce ALLAH’ a en sevimli olanınız, yemesi en az ve bedenen en hafif
olanınızdır.” (Ramuz el-Ehadis)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Kendisine sert davranılınca, yumuşak davranan kişiye ALLAH’ın sevgisi
kesinleşir.”
(Tergib ve Terhib)
“Ben, Ben’den dolayı kalpleri mahzun olanların yanındayım.”
(Kudsi Hadis) (Tefsir -i Kebir)
“Yüce ALLAH şöyle buyurdu: “Kim Benim dostluğumu kazanmış olan kuluma
düşmanlık ederse, Bende ona savaş ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran
şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım ibadetleridir. Kulum Bana, farz olmayan ibadetlerle de yaklaşmaya devam ederse, sonunda
sevgime erer.
Onu bir sevdim mi artık Ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu
eli yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olurum. Benden bir şey
isteyince onu veririm, Benden sığınma talep etimi onu himayeme alır, korurum…”
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Yüce ALLAH bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını duymak için kendisini bir belaya uğratır.”
(Ramuz el-Ehadis)
“Yüce ALLAH’ a en sevimli kimseler, dinleri nedeniyle yurdlarını terk eden
gariplerdir. Yüce ALLAH, kıyamet gününde onları Meryem oğlu İsa ile diriltir.”
(Ramuz el-Ehadis)

BANA CÖMERTLİK Mİ TASLIYORSUN
Bütün hayatında elliden fazla hac yapmış olan Ali b. El-Muvaffak (ALLAH
O’ndan Razı Olsun), Vakfe’deki hacıların ağlayıp inleyerek yaptıkları dualarını izlemektedir. Duygulanır… Diline hakim olamaz…
“ALLAH’ım” der, “şu kullarının arasında haccı kabul olmayanlar varsa ben
haccımın sevabını ona bağışlıyorum, sende kabul et.”
Duasından sonra Müzdelife’ye iner… Orada geceler… Rüyasında gizliden bir
ses, Ali b. El-Muvaffak’a hitap etmektedir:
“Ey Ali! Ey Muvaffak oğlu! Bana cömertlik mi taslıyorsun? Ben Vakfe’de
duranları ve onların arkadaşlarını bağışladım. Onların ailelerine de şefaat
ettim. Affetmeye ve ihsan etmeye en layık olan Benim.”
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BENİM DE ALLAH’A İHTİYACIM VAR
Muhammed el-Harisi (ALLAH O’ndan Razı Olsun), hem Rabbinin hem
de insanların sevgilisidir. Fakat Rabbine duyduğu aşk, benliğini öylesine
kaplamıştır ki, insanlar kendilerine zaman ayırmamasından şikayetçidir…
Bir gün önünü keser, çok ısrar ederler…
“Ne olursun derler biraz bize de zaman ayırsan… Sana, senin gönlüne
feyzine çok ihtiyacımız var.”
“En Sevgili”nin adaşı, halde yoldaşı, başını iki yana sallayarak cevap verir:
“Benim de ALLAH’a ihtiyacım var, ne yapayım!”

MEŞGUL ET
Bir Hak Dostu divan durmuş, Rabbine dua ve kulluk etmekle meşguldür…
O’na ait manaların en derinlerine ve en zevklilerine daldığı bir anda ise
bütün huzuru çalınan kapının sesiyle bozulur. Mananın derinliğinden maddi
dünyanın sığlığına geri dönmek zorunda kalan Hak aşığı canının sıkılmasını
da Rabbine iletir:
“- ALLAH’ım” der, “beni kendi için Sen’den ayıranı, Sen de Kendinle meşgul
et!”
Dua kabul edilir. Kapıyı çalan dünya ehli de bir süre sonra Kutlular Kervanı’na
katılır.

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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EVİNE SEVDİĞİNDEN BAŞKASINI ÇAĞIRIR MISIN?
Adı Muvaffak oğlu Ali’dir (ALLAH O’ndan Razı Olsun). Hacc’a altmış defadan
fazla gitmiştir. Sonuncusunda Haceru’l-Esved’in karşısındayken aklına bir
soru takılır:
“Acaba” der, Hacı Ali, “haclarım kabul olmuş mudur?” Soru huzurunu
kaçırmıştır. Endişeyle bir köşeye kıvrılır. Uyuya kalır. Rüyasında derinden
bir ses işitir.
“Ey Muvaffak oğlu! Sevdiğinden başkasını evine çağırır mısın?”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Bir kul, yeryüzünün herhangi bir noktasında ALLAH’a secde ettiğinde
kıyamet günü o yer, adamın lehine şahidlik edecek ve öldüğünde üzerine
ağlayacaktır.”
Atâ b. Meysera (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ ‘Kalp ALLAH’ın evidir.’ sözü, şu demektir: Kul, kalbine ancak ALLAH’ın
sevdiği şeyleri sokmalı, O’nun kerih gördüğü kirli şeyleri kalbinden uzak
tutmalıdır.”
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İnanların en zavallıları kimlerdir?”
“ALLAH’a ulaştıran yolu bilmeyen… Ve kendisine böyle yol tarif edilmeyen”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İnsanların ALLAH’a en yakın olanı, O’nu en çok sevendir.”
Hz. Ebubekir (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ey taatlerin kendisini sevindirdiği ve isyanların kendisine zarar vermediği
Rabbim! Bana Seni sevdiren şeyi ver, Sana zarar vermeyen şeylerden beni
bağışla.”
İsmail Hakkı Bursevî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sizden biri, bindiği devenin ve giydiği elbisenin, kendisinden daha çok ALLAH’ı zikretmesinden haya etmez mi?”
Ebu Salih el-Hanefi Mahan (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İnsanlar hakkında ALLAH’tan kork. Fakat ALLAH hakkında insanlardan korkma.” Said b. Amir (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“İnsanın tam takva (ALLAH’a saygı) halini bulması için; ona ALLAH’a kavuşmaktan daha sevimli gelen şey olmayacak.”
Abide (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’ın, yollarda dolaşıp Kendisini ananları araştıran melekleri vardır.
Yüce ALLAH’ı zikreden bir topluluğa rastlarlarsa, birbirlerini, “Aradığınıza
gelin!” diye çağırırılar. Hepsi gelip, onları kanatlarıyla kuşatarak dünya
semasına kadar arayı doldururular. ALLAH -onları en iyi bilen olduğu haldemeleklere sorar:
“Kullarım ne diyorlar?”
“Seni tesbih ediyorlar (övüyorlar), Sana tekbir okuyorlar (yüceltiyorlar),
Sana tahmid okuyorlar (şükrediyorlar)… derler. Yüce Rabbimiz sormaya
devam eder:
“ Onlar beni gördüler mi?”
“Hayır”
“Ya görselerdi ne yaparlardı?”
Eğer seni görseler ibadette çok daha ileri giderler; çok daha fazla tesbihte
bulunurlardı” ALLAH tekrar sorar:
“Onlar ne istiyorlar?”
“Cennet istiyorlar”
“Cenneti gördüler mi?”
“Hayır Ey Rabbimiz”
“Ya görselerdi ne yaparlardı?”
“Eğer görselerdi cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi”
“Neden sığınıyorlar?”
“Cehennemden sığınıyorlar”
“Onu gördüler mi?”
“Hayır Rabbimiz, görmediler!”
“Ya görselerdi ne yaparlardı.”
“Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı.” Bunu üzerine yüce ALLAH şöyle der:
“Sizi şahit kılıyorum, onları affettim!”
Onlardan bir melek der ki: “Bunların arasında falanca günahkar kul da var.
Bu onlardan değil. O başka bir maksadla uğramıştı aralarına oturuverdi.”
Yüce ALLAH:
“Onu da affettim, onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturanlar da onlar
sayesinde talihsiz olmazlar.” buyurur.
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ÖYLE BİR SULTANA
Habib baba (ALLAH O’ndan Razı
Olsun), IV. Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği ALLAH Dostları’ndandır.
Yaşlıdır. Fakirdir. Gariptir. Fakat Rabbinin
katında da âlemlere denk bir değerin sahibidir.
Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul’a gelmiştir.
Yolculuğun tozunu, yorgunluğunu atmak
için bir hamama gider… Niyeti, şöyle iyice
bir keselenip, paklanmak… Bedenini de
ruhuna denk kılmaktır…
Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmaz istemez.
“Bugün” der, “Sultan Murad’ın vezirleri
hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz.”
Habib baba üzülür… Rica, minnet eder, yalvarır…
“Ne olursun” der, “kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım.
Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum…” Binbir dil döker…
Hamamcı ehl-i insaftır… Dayanamaz… Kabul eder… Hamamın en sonundaki
küçük bir odayı göstererek…
“Baba şu odada hızla yıkanıp çık, para da istemem. Yeter ki vezirler, senin
farkına varmasınlar.”
Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar…
Ve hemen hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu,
genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onunda görünü mü fakirdir… Ama sadece
görünümü. İkinci müşteri tebdil-i kıyafet etmiş IV. Murad’dır. O gün vezirlerinin topluca “hamam alemi” yapacaklarından haberli olan padişah merak
etmiştir.
“Hele bir bakalım” demiştir, “bizim vezirler, hamamda, benden uzakta, kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler.”
Ve bu merak padişahı, tebdil-i kıyafet ettirerek, hamama getirmiştir…
Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır… Hamamcı, “vezirler” der, almak istemez… Padişah ise, “ne olursun” der, bastırır. Ve padişah galip gelir…
Hamamcı onun yalvarmalarına da dayanamaz. Habib babanın yıkanmakta
olduğu odayı göstererek, genç padişahın fısıldar:
“Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sende sar beline peştamalı gir yanına…
Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın…” Ve ekler: “Aman ha! Vezirler,
varlığınızı bilmesinler.”
Sonra IV. Murad’da Habib babanın yanına süzülür.
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar… Bu arada, göbek taşı tarafından gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri bütün hamamı çınlatmaktadır…
Habib babanın gözü, genç oda arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi
gelir ona… ALLAH, bir hikmeti gereği dostuna, o yanındakinin tebdil-i kıyafet
etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir… Ve yanındakini, görüntüsüne
uygun, kendi gibi fakir, garip bir delikanlı zanneden Habib baba yumuşak
bir sesle konuşur:
“Evladım” der, “Sırtın biraz fazlaca kirlenmiş, müsaade edersen bir keseleyivereyim.”
Padişah bu aldığı teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar… Haz
duyar, çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden, sırf
bir insan olarak, karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir.
Memnuniyetle Habib babanın önünde diz çökerken:
“Buyur baba” der, ”ellerin dert görmesin!”
Bu sırada içerideki “alem”in sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir.
Habib baba, IV. Murad’ın sırtını bir güzel keseler, temizler… Fakat padişah
kuru bir teşekkürle yetinmek istemez… Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendisine yapılan iyiliklerin kölesidir.
“Baba” der, “gel ben de senin sırtını keseleyeyim de, ödeşmiş olalım”. Habib
baba, teklifin kimsen geldiğinden habersiz, tebessümle;
“Olur, evlad” deyip, sultanın önünde diz çöker.
Bu kerede, Sultan Murad kese yaparken bir yandan da Habib babayı “yoklar,
ağzını arar”…
“Baba” der, görüyor musun şu dünyayı… Sultan Murad’a Vezir olmak varmış… Bak adamlar içerde def, dümbelek hamamı inletiyor, sen ve ben ise
burada iki hırsız gibi…”
Habib baba Sultan Murad’ın cümlesini tamamlamasına fırsat bırakmaz,
kendi hükmünü söyler… Sultan Murad’ın Habib babadan duydukları, ağzı
açık bırakıp, keseyi elden düşürten cinstendir:
“Be evladım” der, Habib baba, “Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl
Alemlerin Sultanı’na kendini sevdirmeye bak ki, O seni sevince, sırtını bile
Sultan Murad’a keselettirir…”
ALLAH Dostu ALLAH’ı hiç aklından çıkarmayandır.
“İyi bilin ki, ALLAH’ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. ALLAH’ın dostları, iman edip, ALLAH’a karşı saygılı olan kimselerdir. Onlar için dünya hayatında da, ahirette de müjde vardır. ALLAH’ın
sözleri değişmez. İşte büyük kurtuluş budur.”
(10/Yunus:62-64)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Ya Rabb! Kazandığım sevaplardan çok, işlediğim günahlara bakıp Sana
bel bağlıyorum. Çünkü sevap kazandığım zaman ibadetlerime ve kendime güveniyorum. Ama günah işlediğim zaman ise Senin bağışlayıcılığına
güveniyorum. Senin vasfın cömertlik iken nasıl olur da beni affetmezsin?
ALLAH’ım! Hz. Musa ile kardeşi Hz. Harun’u, zalim ve azgın kâfir Firavun’un
yanına gönderirken bile:
“Ona gidip yavaş ve yumuşak bir ifade ile deyin ki…” (20/Tâhâ:44) buyurdun…
Ey Mevlam! Tanrılık davasında bulunan bir kişiye karşı lütfun bu olunca,
canı gönülden Sana hizmet edip, kulluk yapan kimseye lütfun acaba ne
olur? ALLAH’ım! “Ene rabbiküm’l-A’lâ (en ulu tanrınız benim)” (79/Naziat:24), diyen bir kimseye bu kadar lütufkâr, halim selim bir şekilde davranırsan: “Sübhane Rabbiye’l-A’lâ (Yüce Rabbin ismini tespih ve takdis ederim.”
(87/A’la:1) diyen bir kuluna karşı kim bilir nasıl davranırsın.”
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Her şey, her şey şu tek müjdede;
Yoktur ölüm, ALLAH diyene!
Canım kurban, başı secdede,
İki büklüm, ALLAH diyene!
Akıl, kırık kanadı hiçin;
Derdi gücü “nasıl” ve “niçin”…
Bağlı, perçin üstüne perçin,
Benim gönlüm ALLAH diyene…
Necip Fazıl Kısakürek (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Hikmet Aynasından...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...

KALP TEMİZLİĞİ VE “SADECE SEVGİ” YETER Mİ?
“Okuldan kaçan öğrencileri bir araya toplayarak onlara okumanın, ilmin
iyi olup olmadığını sorarsanız hepsi: “Elbette iyidir” diyeceklerdir. “O halde
niçin okuldan kaçtınız?” sorusuna ise her biri ayrı bir bahane bulacaktır.
Şimdi bu öğrenciler okula dönmedikleri sürece, sadece okumanın ve ilmin
iyi olduğuna inanmakla okuldan ne yarar sağlayabilirler?
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Namaz kılmanın iyi olduğunu söyleyip de kılmayanların durumu yukarıdaki
örneğe benzer.
Bir kimse sadece, tıp fakültesinin doktor yetiştirdiğini bilmekle ya da doktorluğu sevmekle doktor olamaz. Doğrudan o fakülteye girip okuması
lazım gelir. Okumadan doktor olmak isteyen bir lise mezununa: “Niçin
böyle yapıyorsun, fakülteye girip doktorluk için gerekenleri yapsana?” dediğimizde ondan şöyle bir cevap alıyoruz: ”Sen benim kalbime bak. Benim
tıp fakültesine karşı öyle bir inancım ve doktorluğa karşı öyle bir sevgim
var ki, tarif edemem. Yarın kimin doktor olacağını ALLAH bilir.”
İslam’ın gereklerini yerine getirmedikleri halde, kalplerinin temiz olduğunu
ileri sürerek, bu demagoji ile Cennet bekleyen kimselerin örneği yukarıdaki
gibidir.”

SULTANLIK YERİNE MUHTARLIK
“Padişah bir kimseye ilgi gösterdiği halde o kişi, bu ilgiye layık olmaya,
padişahın daha fazla sevgisine ulaşarak, onun yanında büyük mevkiler
kazanacağı yerde, bütün varlığıyla
köyüne muhtar olmak için çalışsa ne
kadar delilik etmiş olur…
ALLAH’ın rahmeti insanlara yönelmiş
ve onları sonsuz bir hayatta, sonsuz bir mutluluk ve saltanata aday
kılmıştır. Bu konuyu önemsemeyen ve gaflet eden bir kimse ne ile
meşgul olursa olsun, sultan olmak
yerine muhtar olmaya uğraşıyor demektir.”
“Kim sözünü yerine getirir
günahtan sakınırsa, ALLAH
sakınanları sever.”
(3/Al-i İmran:76)

ve
da

“Eğer kullarım Beni senden sorarlarsa, şüphesiz ki Ben, çok yakınım.
Bana dua ettiğinde, dua edenin duasını kabul ederim.”
(2/Bakara:186)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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BİR DAHA YAKALAYAMAZDIM
Soyu Hz. Ebu Bekir’e (ALLAH O’ndan Razı Olsun) dayanan alim ve yol
gösterici (mürşid) Sühreverdi (ALLAH O’ndan Razı Olsun), Hacc etmektedir.
Derin bir tefekkür alemine daldığı sırada Hz. Hızır’ı (ALLAH’ın Selamı Üzerine) karşısında görür… Sühreverdi’nin tavrı değişmez… Talebeleri hayretle,
“Efendim! Niçin Hz. Hızır’ı (ALLAH’ın Selamı Üzerine) görmezden geldiniz?”
diye sorarlar.
Cevap çok ibretliktir. “Bilmez misiniz ki, Hızır bir kere gelmişse yine gelir…
Fakat o anda Rabbime öyle bir yakınlık yakalamıştım ki, eğer onu kaçırsaydım bir daha kıyamete kadar kaybetmiş olurdum.”
Sühreverdi, sözünü bitirmiştir ki, Hz. Hızır tekrar karşısında belirir.

ALLAH’IN ÖYLESİ KULLARI VARDIR Kİ…
Hz. Muhammed (O’na Binler Selam) haber vermiştir: “ALLAH’ın öylesi kulları vardır ki, eğer ALLAH adına yemin etse, ALLAH kesinlikle onu doğrular,
yeminini gerçekleştirir.”
İşte, bunlardan biri yolda merkebini kaybetmiş bir hamala rastlar. Koskoca
adam çocuk gibi ağlamaktadır. “Neyin var?” diye sorar. Hamal anlatır ki,
ekmek teknesi, çoluk çocuğunun rızık kapısı elinden gitmiştir.
Üzülen Hak Dostu, Dost’unun katındaki kredisini kullanmaya karar verir…
Olduğu yerde durur… Ellerini semaya doğru kaldırır.
“ALLAH’ım!” der, ”Senin izzet ve şerefin adına yemin ederim olsun ki bu
adamın merkebi geri gelmedikçe bulunduğum yerden bir adım ileri atmayacağım.”
Merkep az sonra sokağın ucunda görünür…

EĞER ANNEM OLSAYDI
Genç veli ölüm döşeğinde, ömrünün son dakikalarını yaşamaktadır. Hayatını
hep ahirete göre yaşayan bir ailenin ferdi olduğu için dayanıklıdır… Ve babası da öyle bir evlada hakkıyla baba olmuş, bir başka Hak Dostu’dur.
Baba oğula sorar: “Evladım! Ahirette ne ile karşılaşmayı bekliyorsun?”
Sorudaki ima genç veliye tebessüm ettirir. Yani Baba sormaktadır, “Acaba
bahtına ne çıkacak? Rahmet mi, azap mı?”
Ölüm yolcusu son nefeslerinden birini daha aldıktan sonra cevap verir:
“Babacığım! Eğer öteki taraftaki durumuma annem karar verseydi acaba
ne yapardı?”
Baba hiç duraksamadan;
“Evladım,” der, “annedir o, şefkatlidir. Günahına, sevabına bakmadan seni
Cennet’in Firdevs’ine indirirdi.”
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Ve bu cevap genç velinin dünya yaşamındaki son tebessümüne neden olur.
Gözleri önce yaşarır, sonra ümitle, güvenle parlar, babasına döner:
“Ey babam! Benim Rabbim, bana benim annemden daha şefkatlidir.”
Baş sağa düşer. Dudaklar kapanır. Dünya bir atlama tahtası olur, Firdevs’e
doğru.

ÖLMEYECEK OLAN DOST
Ebu Bekir Şıbli (ALLAH O’ndan Razı Olsun), sokakta, ağlayan bir adam
görürü ve sorar.
“- Niçin ağlıyorsun?”
“- Bir tane dostum, vardı o da öldü!”
“- Be adam neden hiç ölmeyecek birini dost edinmedin?”
Hz. Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’ın Elçisi’ne (O’na Binler Selam) bir grup esir getirilmiştir. İçlerinde
bir kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın sağa sola koşuyor, esirler arasında esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu alıp kucaklıyor,
göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. Dikkatleri çeken bu manzara karşısında, Hz. Muhammed (ALLAH O’ndan Razı Olsun):
“Bu kadının, çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” dedi.
“Hayır!” diye cevap verilince de:
“Bilin ki, ALLAH’ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha fazladır.” buyurdu.
(Buhari) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH sevgisinin belirtisi, ALLAH zikrini sevmek; ALLAH’dan uzak olmanın
belirtisi, ALLAH zikrinden uzak olmaktır.”
(el-Kevkebu’d-durrî) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Bir adam üzerinde yiyeceği ve suyu bulunan bir hayvanı ile ıssız bir yerde
konaklar. Orada istirahat etmek için hafifi bir uyku uyumak ister ve uyur.
Uyanınca hayvanını orada göremez. Her tarafta aramaya başlar, ancak bulamaz, ümit keserek kendi kendine: “Haydi geldiğim yere döneyim ve orada ölünceye kadar uyuyayım.” der. Döner, ölmek için başını kolunun üzerine
koyar, biraz kestirdikten sonra uyanır. Bir de ne görsün üstünde azığı ve
suyuyla hayvanı başucunda duruyor. Adam, bulduğu hayvanının yularından
tutup: “ALLAH’ım! Sen benim kulumsun, ben de Senin Rabbin!” diyerek
sevincinin büyüklüğünden şaşırır, dili sürçer. İşte ALLAH, kulunun tevbesine, bu adamın hayvanını bulduğu zamanki sevincinden daha çok sevinir.”(Müslim) (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“ALLAH’ın öyle sevgili kulları vardır ki, onları kıyamet günü nurdan koltuklar üzerine oturtur, yüzleri nur gibi parlar. Bütün insanların hesabı bitinceye
kadar dinlenirler. Sonra da onları cennetine koyar.”
(Tergib ve Terhib)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Hakiki anlamda kendini ALLAH’a veren kişi belirtisi karşılaştığı hiçbir şeyin
kendisini ondan alıkoyamamasıdır.”
Ebu Cafer Ahmed b. Mahdan (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Bütün insani erdemlerin kaynağı ve dayanağı ALLAH’a imandan ve O’nu
biliyor olmaktan doğan ALLAH sevgisidir.”
Bediüzzaman Said Nursi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

“Sevilen varlığın, kendisini sevenlerin isteklerine zıd hareket etmesi, onların sevgilerindeki samimiyeti tartmak içindir.”
Ali Seyyidi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ben ALLAH’ı sevdikten sonra, sabahım nasıl olursa olsun; gecem nasıl
geçerse geçsin, aldırmam…”
Amir b. Abdullah (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Herkes korktuğundan kaçar, yalnız ALLAH’tan korkan O’na yaklaşır.”
Ebu’l – Kasım (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH, tevbe eden hatalı mü’min kulunu sever.”
Ali Zeynelabidin (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın rızasına ve sevgisine giden yol nasıldır?”
“İki adım. Sonra kavuşma! Bir adımda dünyadan, öbür adımda ahiretten
ayrılarak yükselir ve O’na ulaşırsın!”
Hallac - ı Mansur (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz

-38-

PATRONU ONDAN MEMNUN
“Ateş bizim Rabbimiz” diye inanan iki Mecusi kardeştirler... Bir gün inançlarını denerler. Ateşe bakarak “bu gerçekten bizim Rabbimizse bizi yakmaz”. Ellerini ateşe sokarlar… Elleri yanar… İnançları da elleriyle beraber…
Camide mü’minleri namaz kılarken görür. İşçi-patron, fakir-zengin, alim-cahil, amir-memur yan yana durmaktadır. Etkilenir iman eder.
Sonra yeni inancını eşiyle de paylaşır o da müslüman olur. Fakat dinini
değiştirdiğini öğrenen Mecusi patronu onu işten çıkarır.
Yeni mü’minin sıkıntılı imtihan günleri başlar… O, Rabbine tevekkül eder.
Bütün gün iş arar, namaz vakitlerinde ise camiye koşar ellerini açar dua
dua yalvarır:
“Rabbim” der, “Çoluk-çocuğumun rızkını helal ve selametli olarak ver.”
Birinci günün sonunda eve elleri boş dönmüştür. Eşine karşı mahcuptur.
“Patron” der, “erken çıktı. Yevmiyeyi alamadım. Yarına kaldı. Bu gecelik
eldekilerle idare edelim”. Evdeki yemek –ekmek kırıntılarını bir araya toplarlar. Yarım yamalak çocuklarını doyururlar onlar aç yatarlar…
İkinci gün, aynı şekilde geçer… Bütün kapılar yüzüne kapanmaktadır… Yeni
mü’min ise bunun ciddi bir sınav olduğunun farkındadır… Yine her namazında duaya durur, yalvarır…
“Rabbim, beni bu sınavdan, Senin rızanı kazanmış olarak çıkar. Ve
çoluk-çocuğuma katından temiz, helal bir rızk indir.”
Hiçbir şey olmaz. Akşam eve dönerken bir lokantanın çöplerini karıştırır…
Orada bulduğu yemek artıklarını yanına alır. Eşine yine aynı mazereti söyler:
“Patron” der “bugün de erken çıktı. Yevmiyeyi alamadım. Yine yarına kaldı.
Bugünlükte çocuklara şu yemek artıklarını yedirelim. Ve onları çocuklarına
gözyaşları içinde yedirir.
Üçüncü gün olur. Her şey yine aynıdır. Bütün kapılar yüzüne kapanmakta,
fakat yeni mü’min isyanı düşüncesinin hayalinden bile uzak, bütün gönlüyle
Rabbine yönelmektedir. Ve akşam olur… Hüzünlüdür… Evin yolunu tutar…
Eşine aynı mazereti söyleyemeyeceğini, artık bunun inandırıcı olmayacağını
düşünür. Aklına gelen başka bir şey de yoktur ne yapacaktır… Bilemez…
Fakat evdeki hava yeni mü’mini şaşırtır… mutfakta tencereler kaynamaktadır. Kiler ağzına kadar erzakla dolmuştur. Eşinin ve çocuklarının üzerinde
yeni elbiseler… Şaşkınlıkla sorar:
“Ne var? Ne oldu bugün?”
Eşi boynuna sarılarak cevaplar:
“Bugün eve bir adam geldi. Kocaman bir kesede altın getirdi. Bir de mesaj…
Yeni patronundan sana. Dedi ki: ”Patronu ondan çok memnunmuş, aynı
şekilde devam etsin!”

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Hoştur bana Senden gelen
Ya gonca gül yahut diken
Ya hil’atü yahut kefen
Narın da hoş nûrun da hoş”
Yunus Emre (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Bir kez ALLAH dese aşk ile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan”
Süleyman Çelebi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Her var olanın var daha mükemmeli,
Madem ki değil o en güzel, sevmemeli,
Gönlündeki sevgi putlarından kurtul,
Suret ve şekilsiz olarak gör güzeli.”
Mevlana (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Aşkın aldı benden Seni,
Bana Seni gerek seni.”
Yunus Emre (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım! Günahımı affetmeni nasıl ummam ki, beni ona sürükleyen
Senden ümitvar olmam oldu!
Nefsimi nasıl severim ki, sana asi oldu… Nasıl sevmem ki Seni tanıdı…
Adaletini ileri sürecek olsan sevabımız, lütfunu gösterecek olsan günahımız
kalmaz!
Affedersen merhametli davrananların en hayırlısı Sensin, azab edersen,
zalim değilsin! Rabbim!
ALLAH’ım! Gücün yettiği için veya muhtaç olduğum için beni Rahmetine
ulaştır!
Ey hazinesinde bulunanların en hayırlısı olan imanı istemeden veren! İstediğimiz affını bizden esirgeme!
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ÇARESİZLERİN ÇAĞRISINA
Yaşlı bir kadın Cüneyd-i Bağdadi’ye (ALLAH O’ndan Razı Olsun) gelip kaybolmuş olan oğlunun bulunması için dua ister. Cüneyd’in cevabı kısadır:
“- Sabret!” Zavallı kadın, boyun büker, geri döner…
Bir-kaç gün sonra evlat ateşiyle yüreği kavrulan dertli ana tekrar gelir:
“- Efendim!” der, “ne olur, bu sefer dua buyursanız!”
Cüneyd’in cevabı yine kısadır:
“- Sabret!”
Kadın bu kez daha zorlanarak ta olsa yine itaat eder. Yutkunur yumruklarını
kapar, dişlerini sıkar ve yine itaat halinde geri döner.
Sonra, bir-kaç gün geçer ve yaşlı kadın bir kez daha Cüneyd’in karşısındadır. Dileğini tekrarlar… Cüneyd’in cevabı değişmez. Fakat bu kez yaşlı
ana hazırlıklıdır. Üçüncü kez de “Sabret” cevabını alır. Fakat bu kez dönüp
gitmez, itaat etmez.
“- Efendim” der, “artık dayanacak gücüm kalmadı.ben artık çaresiz kaldım.”
Cüneyd bunun üzerine hiç sesini çıkarmadan ellerini kaldırır, duaya durur.
Sonra kadın dönüp:
“- Eğer” der, “doğru söylüyorsan git, çünkü evladın evine dönmüştür.”
Yaşlı kadın bu müjdenin ümidiyle, yel olur, evine döner. Ve dünyalar onun
olur. Gerçekten de ciğer parçası evde onu beklemektedir.
Halk hayretle Cüneyd-i Bağdadiye sorar:
“- Çocuğun döndüğünü neden bildiniz?”
O, Kur’an’dan bir ayetle cevap verir:
“Çaresizlerin çağrısına O’ndan başka cevap veren yoktur” (Neml, 62). O
kadın “çaresiz kaldım” deyince anladım ki Rahmet ve Kudret imdadına
koşacak!”

İSTEMEZ MİSİNİZ?

Mevlana (ALLAH O’ndan Razı Olsun) ölümüne neden olacak hastalığın etkisiyle yataktadır. Dostları kendisini ziyarete gelirler. Başucuna otururlar ve
güzel bir adeti yerine getirirler:
“ALLAH şifa versin”, derler.
Fakat o yüzünü ekşiterek cevaplar:
“Dilediğiniz şifa artık sizin olsun. Artık seven ile sevilen arasında parmak
kadar bir şey kalmıştır. İstemez misiniz ki nur, nura kavuşsun…”
Başlar öne eğilir, dudaklar susar. Buna cevap verilmez.
Birkaç gün sonra dilediği olur Mevlana’nın… Seven, sevdiğine kavuşur…
Adını yıllar önce kendi koymuştur, “Şeb’i Aruz…” Bir toy düğün olur, gökler
aydınlanır.Ve vefat etmiş olan bedeninin yıkanması sırasında bir “sevgi kerameti” daha yaşanır. Anlatan Mevlana’nın cenazesini yıkayan İmam-ı İhtiyareddin’dir (ALLAH O’ndan Razı Olsun):
“Mevlana’nın mübarek cesedini yıkamaya başlayınca, üzerime öyle bir ayrılık acısı çöktü ki ağlamaktan kendimi alamadım. Yıkamak şöyle dursun,
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zerre kadar hareket ettirmeye güç yetiremedim. Yüzümü yüzüne dayayıp
ağladım. Yardımcılarım hiç ses çıkarmıyor, bana engel olmuyorlardı. Bir ara
dayanamadım. Vücuduna sarılarak ağlamak istedim. O an da Mevlana’nın
eli, bileğimi sıkıca tuttu. Korkumdan aklım başımdan gitti. Bayılmışım. Kulağıma uğultu halinde sahibini göremediğim sesler geliyordu:
“Nur, nura karıştı. Aşık, Maşuk’a kavuştu. Bunda endişe edecek bir şey
yoktur. Çünkü, Yüce ALLAH’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur ve onlar
mahzun olmazlar. Mü’minler ölmez, geçici alemden, sonsuz aleme nakledilirler.” Bu sözler beni kendime getirdi.
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’a en sevgili olanınızı size bildireyim mi?”
“Evet, ey ALLAH’ın Elçisi! (O’na Binler Selam) Bildir!
ALLAH’a en sevgili olanınız, insanlar tarafından da en çok sevileninizdir.”
Mu’cemu’l – Evsat
“ALLAH, mahlukatı yarattığı zaman, Arş’ın üstünde bulunan kitabına şunu
yazdı: ‘Rahmetim, gazabımı geçmiştir.’ ”
Buhari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kim bir toplulukta ALLAH’ı anmadan oturup kalkarsa, ALLAH’tan nasibini alamamış, ALLAH’ın lütfuna erememiştir. Kim yattığı yerde ALLAH’ı anmazsa, ALLAH’tan nasibini alamamış, ALLAH’ın lütfuna erememiştir. Kim
yürüdüğü bir yerde ALLAH’ı anmazsa ALLAH’tan nasibini alamamış, ALLAH’ın lütfuna erememiştir.”
Ebu Davud (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Üç kişi vardır, ALLAH onları sever…
Birincisi: “Bir adam (kendileriyle arasında akrabalık bağı bulunmayan, yabancı) bir topluluğa gelir, onlardan ALLAH adına bir şeyler ister. Onun başvurduğu kimseler ise, istediğini vermezler. İçlerinden biri topluluğun arkasına kayıp, isteyen kimseye gizlice bağışta bulunur. Öyle gizli veriri ki,
onun verdiğini sadece ALLAH’la ihsanda bulunduğu adam bilir.
İkincisi: Bir topluluk yoldadır. Gece boyunca yürürler. Derken yorulurlar ve
uyku her şeyden değerli bir hal alır.
Konaklarlar ve başlarını koyup yatarlar. Bir adam ise kalkıp ALLAH’a tevazu
ile dua eder ve O’nun ayetlerini okur.
Üçüncüsü: Bir askeri birliğe katılmıştır. Birlik düşmanla karşılaşır ve mağlub
olur. Ancak o ilerler, öldürülünceye veya başarıncaya kadar savaşmaya devam eder.”
Tirmizi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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İnsanlardan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’ı kalplerinde ikinci sıraya koyanlar, O’na hiç yer vermemiş olurlar.
John Ruskin
“Belli ne birdir ne iki;
Günahım başımda aşkın.
Ya Rab Sen de bilirsin ki,
Bir Sen varsın bana yakın.”
Cahit Sıtkı Tarancı
“ALLAH’ım! Senden başka hiçbirşeyi olmayan ben, Senden başka her şeyi
olanlara acırım.”
Konfüçyüs
“Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız O’na verdim ben
Elverir ki bir gün bana derinden
Ta derinden bir gün bana “Gel” desin.”
A.
Kutsi Tecer (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Söylediklerinize dikkat edin,
Düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin,
Duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin,
Davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin,
Alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
Değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin,
Karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin,
Kaderinize dönüşür...
Mahatma Ghandi
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Söylediği ALLAH olanın,
Kaderi ALLAH’a doğru olur.
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ ’ALLAH bir kuluna birçok nimet verdikten sonra, bu nimetleri alıp yerine
sabrı karşılık olarak verirse, bu karşılık çekip aldığı nimetten daha hayırlıdır.’
dedi ve sonra şu ayeti okudu: ‘Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak
verilecektir.’ “
Ömer b. Abdülaziz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Kadın veli Şa’vane (ALLAH O’ndan Razı Olsun) kendinden dua isteyen Fudayl’a; “Ben dua edersem, bu duanın kabulüne vesile olacak ALLAH’la aranda bir şey var mı?” dedi. Bu sözün ağırlığı altında ezilen Fudayl dehşete
düştü ve olduğu yere yığıldı.”
“İsyan edersin, sonra da dersin severim!
Bu halin acayiptir yemin ederim.
İtaat ederdin, sevseydin gerçekten.
Sevdiğine mutlaka itaat eder seven.”
Rabiatü’l Adeviye (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ey Süleyman! Rabbimiz ne güzel! O’na itaat ettiğimde bize asla azap etmez.”
Ebu Vail (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Zikrin en üstünü, ALLAH’ı anmanın yasak olduğu zaman ve yerde O’nu
anmaktır.”
Hz. Ömer (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Abid ve zahidler her şeyin ALLAH’tan alıkoyacağını sandıkları için bu şeylere karşı yabancılaştılar. Eğer her şeyde onu görebilselerdi, hiçbir şeyden
uzaklaşmaları gerekmezdi.”
İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kime arkadaş olayım?”
“Seni nasıl biliyorsa, işte o halini saklamayacağın birine, yani ALLAH’a”
Ebu Yezid el-Bestami (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Eğer kalpleriniz temiz olursa ALLAH’ın kelâmına doymazsınız.”
Hz. Osman (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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LEYLADAN MEVLAYA
Abdullah b. Mübarek (ALLAH O’ndan Razı Olsun) Leyla vasıtası Mevlayı bulmuş olan Hak Dostları’ndandır.
Bir cariyeye âşıktır… Hem de sırılsıklam… Bir gece dayanamaz aşkının
penceresinin önüne gider… Kar diz boyudur ve tipi, fırtına ortalığı ayağa
kaldırmaktadır…
Abdullah b. Mübarek gece boyu soğuğun içinde, karların ortasında sevgilisi
pencerede birbirlerini seyredip dururlar.
Nihayet sabah ezanıyla kendine gelen Hak Dostu olayı düşünür. Kendi
kendine:
“- Yuh sana!” der, “Nefsin için bir gece boyunca karların içinde sabaha kadar hiç yüksünmeden bekledin. Fakat namazda imam biraz uzun bir sure
okusa, bir an önce bitsin diye deli olursun.”
Bu sorgulama Abdullah b. Mübarek’i derinden etkiler… Ve ondan sonra ibadet hayatı yeni bir boyut kazanır. Dünyada ki bir çok Abdullah dan biri iken,
çizgi dışına çıkar Hak Dostu Abdullah b. Mübarek olmaya götüren yolsa ilk
adımlarını atmaya başlar.

BÖYLE OLUR

ALLAH Dostu, çölde yeni vefat etmiş bir başka ALLAH Dostu’nun başında durur. Ceset belirgin bir biçimde tebessüm etmektedir… Diri olan ALAH
Dostu hayretle kendi kendine konuşur;
“- Hem ölmüş, hem de gülüyor!”
Ölmüş cevap verir
“- ALLAH sevgisi böyle olur!”

BEN ARANAN BİR GARİBİM
Anlatan Zünun-u Mısri’dir (ALLAH O’ndan Razı Olsun).
Kabe avlusunda ağlayan nur yüzlü bir genç gördüm.Yanına oturdum:“Niçin
ağlıyorsun?” dedim.“Ben aranan bir garibim!” diye cevap verdi. Anladım
ki, kendisi gökler ötesi alemlerde kendisine arzu duyulanlardandır. Bir süre
bende onunla birlikte ağladım. Sonunda gencin kalbi daha fazla dayanamadı, vefat etti. Bir kefen bulup onu defnetmek için yanında ayrıldım. Geri
geldiğimde ceset yerinde değildi. Çok aradım, bulamadım. Sonunda gizliden gelen bir ses kulağımda yankılandı:“Ey Zunnun! Bu yiğidi dünyada İblis
aradı, bulamadı. Kabirde Münker-Nekir aradı, bulamadı. Cennette Rıdvan*
aradı o da bulamadı, sen de boş yere arama “ dedi. Şaşırdım.
Sordum: “Peki şimdi o nerede?” Cevap Kur’an’dan bir ayet olarak geldi:
“O doğruluk makamında ve güçlü padişahın yanındadır.” (54/Kamer:55)
(*Rıdvan: Cennetin baş meleği.)
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ALLAH’I TANIYAN
Bir ALLAH Dostu çölde giderken yolunu kaybeder. Heyecanlanır… Tekrar
bulmaya çalışırken de çölün ortasında, tek başına, yaşlı bir kadın görür…
Kendi derdini unutur…
Meraklanır… Sorar:
“- Ey garip kadın! Sen de mi yolu kaybettin?”
Cevap afallatıcı bir sorudur:
“- ALLAH’ı tanıyan nasıl garip olur ve O’nu seven nasıl yolunu kaybeder?”
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için mescidi vatan edindiğinde (çokça
gitmeyi alışkanlık haline getirdiği zaman) ALLAH’ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette bir yakını olan kimsenin onun yanına dönmesiyle, kavuşmaktan duyduğu sevinç gibidir.”
İbn-i Mace (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam) ile birlikte akşam namazı kılmıştık…
Namazdan sonra dileyenler evlerine döndü, dileyenler de yerinde kaldı.
Çok geçmeden, ALLAH’ın Elçisi koşarcasına ve hızlı hızlı nefes alarak… geldi. Bize dediler ki: Müjdeler olsun! İşte Rabbiniz! Sema kapılarından bir
kapı açmış, meleklere karşı sizlerle iftihar ediyor ve diyor ki: ‘Kullarıma
bakın! Fazlarını yerine getirdiler. Şimdi de diğer namazı beklemekteler!’ ”
İbn-i Mace (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Peygamber’in (O’na Binler Selam) yanındaydık (Haris oğlu Abdurrahman)
(ALLAH O’ndan Razı Olsun). Temiz bir su istedi ve elini daldırdı, abdest aldı.
Sonra biz o kovaya sarıldık ve ağız dolusu o sudan aldık.
Bunun üzerine Peygamber :
”Size bu yaptığınız işe sevk eden nedir?” dedi.
“ALLAH ve Rasûlü’nün sevgisidir.” dedik.
“Eğer ALLAH ve Rasûlü’nün sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet
edildiğinde onu koruyun, konuştuğunuzda doğru konuşun, etrafınızdaki
komşuya iyilik yapın.” buyurdu.”
Tergib ve Terhib
“Sizden öncekilerin içinde doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı.
Yeryüzünün en bilgin inanını sordu, nihayet ona: “Falan yerde bir rahip
var, git durumunu ona anlat.” dediler. Rahibe gidip doksan dokuz kişiyi
öldürdüğünü, tevbe etse kabul dilip edilmeyeceğini sordu. Rahip: “Hayır.”
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deyince,onu da öldürüp yüze tamamladı. Yine yeryüzünün en bilgin insanını
sordu. Ona, “Falan yerdedir.” dediler. Ona gidip yüz kişiyi öldürdüğünü, tevbe etse kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Alim: “Evet, kabul edilir. Kimse
buna engel olamaz. Falan yere git, insanlar orada ALLAH’a ibadet ediyorlar,
sen de onlara katıl ve ibadet et! Ayrıca ülkene de bir daha dönme! Çünkü
senin ülken kötü bir ülkedir.” dedi. Bunun üzerine adam yola koyuldu. Henüz
o ülkeye varmadan yolun ortasında ölüm meleği gelip ona yetişti. Onun
hakkında rahmet melekleri ile azap melekleri tartıştılar. Rahmet melekleri
dediler ki: “Onun ruhunu biz teslim alacağız. Çünkü bu adam tevbe edip,
tam bir samimiyetle ALLAH’a ibadet edilen bir yere gidiyordu. Suçsuzdur.”
Azap melekleri ise aksini iddia edip, şöyle dediler: “O, şimdiye kadar hiçbir
hayır yapmamıştır. Nasıl olur da iyi bir adam olabilir. Bu nedenle onun ruhunu biz teslim alacağız.” Derken insan kılığında bir melek çıkageldi. Onu
aralarında hakem tayin ettiler. O şöyle dedi: “Siz iki ülke arasını ölçün.
Hangisi daha yakın ise bu adam oraya ait olur.” İki ülke arasını ölçtüler ve
adamın gitmek üzere olduğu ülkeye daha yakın olduğunu tespit ettiler.
Bunun üzerine onun ruhunu rahmet melekleri aldı.”
Buhari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

O’NUN HABERİ VAR MI?
Hz. İbrahim (ALLAH’ın Selamı Üzerine) Nemrud’un mancınığından fırlamış,
ateşe doğru gitmektedir. ALLAH, Hz. Cebrail’e (ALLAH’ın Selamı Üzerine)
emreder:
“Yetiş dostumu kurtar ateşe düşmesin” der.
Cebrail yetişir. Hak Dostu’nu tutar… Hz. İbrahim ise kaşlarını çatarak sorar:
“Benim halimden onun haberi var mı?”
“Evet!” der. İbrahim:
“Öyleyse sen çekil aradan!”
Dost, bir kez daha dostluk sınavını tam puanla kazanmıştır. Araya hiç kimsenin girmesini kabul etmemiştir.
ALLAH bu kez ateşe yönelir:
“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selametli ol!” (21/Enbiya:69)
İbrahim’in ayağı ateşe bastığı sırada ateş bir gül bahçesine dönüşür.

BU DA RABBİNİN SARAYI
Mevlana (ALLAH O’ndan Razı Olsun), Oğlu Bahaeddin Çelebi’yi eğitmektedir. Bir gün elinden tutar. Konya’yı gezdirir… Teker teker bütün sarayları,
köşkleri gösterir… Hepsini sahiplerinin ismiyle beraber tanıtır. “Bak” der,
“bu filanca vezirin sarayı. Bu falanca beyin köşkü.” Bahaeddin Çelebi arka
arkaya gördüğü bu kadar ihtişamlı bina karşısında biraz etkilenmiş gibidir…
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Mevlana onu son olarak yüksek bir tepenin üzerine çıkarır. “şimdi etrafını
iyice seyret “ der.
Çelebi’nin gördükleri, yemyeşil, göz alabildiğine bir ova, ağaçlar, akarsular,
çiçekler ve uçsuz bucaksız masmavi bir gökyüzüdür… Oğlunun gördüklerini
iyice hazmettiğinden emin olduktan sonra Mevlana son sözünü söyler, taşı
gediğine yerleştirir.
“Bahaeddin bak, bu da Rabbinin sarayı.”
“ALLAH, adaletli davrananları sever.”
(5/Maide:42)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Cehennem korkusundan veya cennet ümidiyle tevbe ediyorsan, zavallısın.
‘ALLAH seni sevsin’ diye tevbe etmelisin. Zira, ‘ALLAH tevbe edenleri sever.’
(2/Bakara:222)”
Ebu Ali Dekkâk (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı sevmenin belirtisi zikrini sevmektir. ALLAH kulu sevince kul da ALLAH’ı sever. Daha önce ALLAH kulu sevmeden kul ALLAH’ı sevemez. ALLAH
da kulunu, “Kulum rızamı kazanmak için çabalıyor” diye bildiğinden sever.”
Ahmed Havâri (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Yüce ALLAH’ın bizden razı olup, olmadığını neyle bilebiliriz?”
“Senin O’ndan razı olman, O’nun senden razı olduğunun belirtisidir.”
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı sevenler meşhur olur… ALLAH’ın sevdikleri ise gizlenmişlerdir.”
Muhammed Ebu’l-Mevahib (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Semada, melekler arasında yapılacak secdeler ne kadar güzeldir.”
“ALLAH sevgisi bundan daha hayırlıdır.”
Şemseddin Hanefi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH ile arasını düzeltenin ALLAH da insanlarla arasını düzeltir.”
Hz. Ali (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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SENİ DE ONLAR İÇİNDE
Yeni vefat etmiş bir ALLAH Dostu’nun ruhu, ALLAH’a arz edilmiştir. Yaşananlar bir sadık rüya içerisinde dünyada bulunan bir diğer Hak Dostu’na aktarılır, insanların da öğrenmeleri sağlanır.
ALLAH (Şanı En Yüce), dostunun ruhuna her çeşit nitelik ve nicelikten uzak
olarak, hikmet diliyle hitap eder:
“Senin günahlarını ne karşılığında affettim biliyor musun?”
“Hayır Rabbim! Her şeyin doğrusunu Sen bilirsin!”
“Sen bir gün bir topluluğa Beni anlatıyordun. Onları ağlattın. Onların içinde
o güne kadar Benim için hiç ağlamamış bir kulumu da ağlattın. O kulumu
orada döktüğü gözyaşları için bağışladım. O topluluğu da o kulumun hatırına bağışladım. Ve seni de o topluluğun içinde bulunduğun için bağışladım.”

BELKİ BİR KERE…
Cüneyd-i Bağdadi (ALLAH O’ndan Razı Olsun), Ebu Bekir Şıbli’ye (ALLAH
O’ndan Razı Olsun) sorar…
“- ALLAH’ı nasıl zikrediyorsun ki, o zikrin gerçeğine sahip değilsin.”
Şıbli cevap verir:
“- Belki bir kere O beni zikreder diye, O’nu durmadan mecazi olarak zikrediyorum.”
Cüneyd duyduklarıyla kendinden geçer, bayılır.

NİÇİN HAMD ETTİM
İstanbul’un manevi fatihi ve maddi fatihinin de manevi hocası büyük veli
Molla Akşemseddin (ALLAH O’ndan Razı Olsun) bir gece akşam yemeği sofrasında on iki çocuğunun her birini tebessümle tek tek süzdükten sonra:
“- Elhamdülillah!” der.
Herkes kendine bu kadar çok ve hayırlı evladlar verdiğinden ötürü efendi
hazretlerinin ALLAH’a hamd ettiğini zannetmektedir. Fakat manada kendine
yakın bir derecenin sahibi büyük oğul Nurulhûda:
“- Baba” der, “ben senin ne için hamd ettiğini biliyorum.”
Molla Akşemseddin şefkatle tebessüm ederek sorar:
“- Söyle oğlum ne için hamd ettim?
“- Sana bu kadar çok evlad verdiği halde, gönlünü onlardan hiç birine kaptırmayıp, Rabbinin tahtına kimseyi oturtmadığın için”
“- Evet oğlum, doğru bilmişsin!”
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TEHLİKE NEDİR?
Biri, ALLAH Elçisi’nin (O’na Binler Selam) arkadaşlarından Malik oğlu Bera’ya (ALLAH O’ndan Razı Olsun) sorar: “ALLAH Kur’an’da, ‘Kendinizi, kendi
elinizle tehlikeye atmayın.’ (2/Bakara:195) buyuruyor. Burada sözü edilen
tehlike nedir? Savaş meydanında, düşman karşısındaki tehlike midir?”
Hz. Bera cevap verir: “Hayır, tehlike o değildir. Tehlike, kişinin günah işledikten sonra, ‘Artık ALLAH beni affetmez’ demesidir.”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Bir gönlüm var, onu da Dost’uma verdim.”
İsmail hakkı Toprak (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ben ki sana muhtaç bir kulum ey Rab! O halde benim Seni sevmemde
hiçbir acayiplik ve gariplik yoktur. Asıl Sen, yüceler yücesi bir Kadir-i Melik
iken beni seviyorsun ya, işte hayrete şayan iş budur.”
Ebu Yezid el-Bestami (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ın takdiratına ve hükmüne razı olan kişi, her hal ve harekâtında,
O’nun iradesine ve fiillerine uygun hareket eder. Başkalarına ALLAH sevgisi
aşılar. ALLAH’ın kuvvet ve kudretinden onları haberdar eder, ömrünü ALLAH’ın iradesine uygun yolda geçirir. ALLAH da ona muvaffakiyetler verir.”
Abdülkadir Geylani (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kişi namazda iken kalbiyle ALLAH’ı zikrederse büyük sevap kazanır. Çarşıda iken ALLAH’ı zikretmek için dudaklarını oynatması daha büyük sevaptır.”
Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Mesud (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sübhan olan Rabbim! Dostlarını öyle yaptın ki, onları bulan Sana kavuşuyor, Sana kavuşmayan onları tanımıyor.”
İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Çok sıkıntılı geçen sekerat halinde; kendine geldiği zamanlarda: “ALLAH’ım
canımı bildiğin gibi al. Kalbim sana aşıktı.”
Muaz b. Cebel (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sen ALLAH’tan razı olmazsan, ALLAH’ın rızasını nasıl isteyebilirsin?”
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz

-50-

İSTE! KAİNAT SEFERBER OLSUN
Hikmet’in gereği Medine ve civarı, kuraklık ve kıtlık içerisinde kavrulmaktadır. Günlerden Cuma’dır ve Kâinat’ın Hatib’inin, mescidin minberinde
Cuma hutbesini dile getirdiği andır.
Mescidin kapısından üstü başı perişan bir
bedevi girer... Hüznün ve umutsuzluğun
meydana getirdiği bir dehşet içerisinde,
varlığın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı
en mükemmel yaratılmışa yönelir... Sesi
titremektedir...
- “Ya Muhammed (O’na Binler Selam)!”
der, “çoluk çocuk aç, atlar, koyunlar helak
oldu! Bahtına düştük! Rabbine dua etsen
de bize bir parça yağmur yağdırsa olmaz
mı?”
Göçebe Arabın hal ve dilindeki tükenmişlik “En Sevgili”nin (O’na Binler Selam)
yüzünü dalgalandırır. Gönlünü dağlar...
Şimdi, hutbe yarım kesilmiş, onunkiyle
beraber bütün eller Kudret’in dergâhına kalkmış dua dua yalvarmakta, zavallı kullar biricik Rablerinden Rahmet’ini dilenmektedirler.
Hz. Muhammed’in (O’na Binler Selam) dudaklarından yükselen her;
- “ALLAH’ım bize yağmur ver!” duasını, mescidden yükselen bir “Amin”
dalgası takip etmektedir. Gök ise inadına bulutsuz... İnadına bomboş... İnadına umutsuzdur...
Sonra birden minnacık bir bulut belirir. Dudaklarının bir kıpırtısına bütün
kâinatın emir beste olduğu varlığın başı üzerinde durur sonra hızla açılıp,
yayılmaya başlar. Kimse ne olup bittiğini anlayamadan Medine ve etrafı...
tepeler, ovalar, sahralar bu simsiyah, yüklü bulut tarafından kaplanır. “En
Sevgili (O’na Binler Selam)” ellerini indirir, “aminler” susar... Cuma hutbesi
bitmeden, sokaklarda yağmur gölcükleri birikmeye başlamıştır bile...
Yağmur, o gün akşama kadar yağar... Gece yağar... Ertesi gün yağar... Tam
bir hafta boyunca Medine ve civarında gün, hiç görünmez. Yağmur hiç dinmez... Aralıksız yağan yağmur şimdi yeni bir tehlikenin baş göstermesine
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neden olur... Bazı yerleri sel basmaya başlamıştır. Ertesi hafta Cuma’ya
kadar bu böyle sürer.
Sahne bir öncekine çok benzemektedir... Sahabe cemaati arada bir çakan
şimşeğin gürültüsüyle beraber ALLAH’ın Elçisi’nin hutbesine kulak kesilmiştir. Kapıda yine bir göçebe Arap belirir... Geçen haftaki ya da bir başkası.
Hali ağlamaklıdır.
“Ey ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam)!” der. “Binalar yıkılıyor, hayvanlarımız boğuluyor, yiyeceklerimiz çürüyor. Ne olursun Rabbine yalvar da bu
sağanak artık dursun.”
Kainatın Övüncü, hutbesini kesip ellerini bir kez daha kaldırır... O, her
kalkışında bize göklerin ötesinden rahmet hâzineleriyle geri dönen ellerini;
“ALLAH’ın! Üzerimize değil... Dağlara tepelere... ALLAH’ım Medine’mize
değil... Ormanlara, çöllere...” Her sözcüğüyle beraber elleri belli bir istikamete doğru boşluğu itmektedir ve o yöndeki bulutlar harekete geçip,
uzaklaşmaktadır.
Bulutlar beş-on dakika içerisinde sağa sola dağılıp, parçalanır.
Cuma’dan çıkan cemaat, şimdi bir hafta boyunca yıkanıp, bereketlenip
sonunda pırıl pırıl olmuş bir Medine’ye dağılmaktadır.
Medine’ye dört bir yandan gelen insanlar artık hep bereket ve bolluk haberleri taşırlar.

KEFENİNİZ DE SİZİN OLSUN
Ebu Abdullah Dineveri (ALLAH O’ndan Razı Olsun)… Vefat etmek üzereyken
bir köye misafir olur. Köylüler hastalığını ve açlığını görmelerine rağmen ilgilenmezler. Her biri bir yana gider. Ve Ebu Abdullah o köydeki misafirliğinin
ilk gecesinde, köyün mescidinde, açlıktan ve hastalıktan Hakk’a yürür. Ertesi sabah cesedi bulan köylüler, Ebu Abdullah’ı kefenleyip, defnederler.
Bir gün sonra ise kefen boş olarak mescidin mihrabında durmaktadır, yanında da bir kağıt:
“Benim dostlarımdan birisi size geldi. Siz onu konukluğa kabul etmediniz,
yemek vermediniz ve açlıktan ölmesine neden oldunuz. Şimdi kefeniniz de
sizin olsun.”
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ŞİMDİ MELEKLER ARASINDA DA…
Hak Dostu Ammar oğlu Mansur (O’na Binler Selam), vefatından sonra başka bir Hak Dostu’nun rüyasında görünür, dünyadaki Hak Dostu, ahiretteki
Hak Dostu’na sorar: “ALLAH, sana ne yaptı?” O, cevap verir:
“Rabbim beni huzuruna aldı: ‘Senin günahların da vardı ama Ben seni affettim.’ buyurdu. ‘Çünkü sen Beni kullarıma anlatıyor ve Beni onlara sevdirmeye çalışıyordun. Şimdi kalk ve dünyada Beni insanlara anlatıp, yücelttiğin
gibi burada da meleklere anlat.’ Sonra bana Arş-ı Alâ’da bir kürsü verildi…
O’nu şimdi de meleklere anlatıyorum.”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Kim gönlünü sadece ALLAH’a teslim eder, bu histe yoğunlaşırsa, hikmet
pırıltıları kalbinden fışkırır ve dilinen dökülür.”
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Alemin kendisine boyun eğmesini isteyen kişi, sadece ALLAH’ı sevsin, ALLAH’ın sev dediklerini sevsin. O zaman tüm kainat ona itaat için seferber
olur.”
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sözü ALLAH’ın yolunu göstermeyen, hali ALLAH’a ulaştırmayan kimse ile
arkadaşlık etme.”
İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Aziz ve Celil olan ALLAH’ın sevgisinin belirtisi, ALLAH’ın Sevgilisi’nin (O’na
Binler Selam) ahlakına, yaşama biçimine, emirlerine ve sünnetlerine uymaktır.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım! Eğer cehenneminden korktuğum için ibadet edersem, beni cehenneminde yak. Eğer cennetin için ibadet edersem, beni ondan mahrum
bırak, eğer senin rızan için ibadet ediyorsam beni ebedi Cemal’inden
mahrum etme!”
Rabiatü’l Adeviye (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kul, tüm kalbiyle ALLAH’a yönelirse, ALLAH da müminlerin kalbini ona
yöneltir.”
Muhammed b. Vasi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım Beni, Senin kadr-ü kıymetini bilen kullarından eyle!”
Amr b. Mürre (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“Korkunun son noktası nedir?”
“Kötülük anında ALLAH’ın azametini düşünmektir.
“Umudun son noktası nedir?”
“Bütün zamanları ALLAH’ı düşünerek geçirmektir.”
Ziyad b. Nümeyrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

NE ZAMAN KAPANDI Kİ
Hz.Rabia (ALLAH O’ndan Razı Olsun) döneminin Hak Dostları’ndan, Salih b.
Mürri (ALLAH O’ndan Razı Olsun) sohbetinde sık sık:
“Bir kimse Hakk’ın kapısını durmadan, ısrarla çalarsa bu kapı ona bir gün
mutlaka açılır!” diye tekrar etmektedir.
Arka sıralarda sohbeti dinlemekte olan Rabia sultan nihayet dayanamaz,
ayağa kalkıp, Salih b. Mürri’nin sözüne müdahale eder.
“Ey Salih! Daha kaç kere o kapı çalana açılır deyip duracaksın... O kapı ne
zaman kapanmıştı ki, tekrar açılsın!”
Başlar Rabia’ya döner. Salih Mürri’nin başı ise mahcup olarak yere... Ve
başını yere eğerken de fısıldadığı duyulur.
“Ne garip! Erkek cahil, kadın âlim!”

ALLAH’IN DOSTLARI KİMDİR?
ALLAH Dostu Ebu Kılabe (ALLAH O’ndan Razı Olsun), çevresinde bulunanlara öğüt vermekte, onlara “Dostluğun” yolunu göstermektedir. Der ki:
“Kıyamet gününde arşın önünden bir ses duyulur:
“Biliniz ki ALLAH’ın Dostları’na korku ve keder yoktur!”
O sırada başlar dimdik olur. Sonra aynı ses şöyle der: ALLAH’ın Dostları
O’na iman eden, bütün gücüyle O’ndan korkan ve bütün varlığıyla O’nu
sevenlerdir!..”
“Mallarınızı ALLAH yolunda harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü ALLAH, iyilik yapanları sever.”
(2/Bakara:195)
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Yüce ALLAH meleklerine şöyle emreder: ”Kulum bir günah işlemek isteyince, onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer Benim rızamı düşünerek terk etti ise bunu onun lehine bir
sevap olarak yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onu,
lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar ona sevap yazın.” Buhari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“Birbirini seven iki kişiden ALLAH’ a en sevgili olanı, arkadaşını daha çok
sevendir.”
Tergib ve Terhib
“ALLAH, Kendisine itaat ederek yaklaşan kulunu başkasına kul etmez.”
Mu’cemü’s – Sagir
Hz. Muhammed’e (O’na Binler Selam) soruldu:
“Ey ALLAH’’ın Elçisi! İslam’da ALLAH’a en yakın sevgili şey nedir.?”
“Vaktinde kılınan namazdır. Kim namazı terk ederse onun dini yoktur, namaz
dinin direğidir.”
“ALLAH’ın Elçisi’nin (O’na Binler Selam) yanında biri vardı. Derken oradan
başka biri de geçti. ALLAH’ın Elçisi’nin (O’na Binler Selam) yanındaki: “Ey
ALLAH’ın Rasulü (O’na Binler Selam)” dedi, “ben şu geçeni seviyorum.”
Hz.Peygamber (O’na Binler Selam): “Pekiyi, kendisine haber verdin mi?”
diye sordu. Adam, “Hayır!” deyince, “Ona haber ver.” dedi. Adam kalkıp,
gidene yetişti ve: “Seni ALLAH için seviyorum!” dedi. O adam da: “Kendisi
adına beni sevdiğin ALLAH da seni sevsin.” diye karşılık verdi.”
Ebu Davud (O’na Binler Selam)
“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. Onun için secdede duayı
çoğaltın!”
Müslim (O’na Binler Selam)
“Üzerinde “ALLAH” yazan hiçbir kâğıt yoktur ki, yere atılsın da ALLAH meleklerini gönderip onu, onların kanatları altına almasın. Bu durum ALLAH’ın
veli (ALLAH Dostu) kullarından birini göndermesine kadar devam eder. O
kul kâğıdı alır, kaldırır. Melekler onu kuşatırlar.
Kim ALLAH’ın isimlerinden birinin yazılı olduğu bir kâğıdı yerden kaldırırsa,
ALLAH da onun ismini cennetlere yükseltir. Ve anne - babası kâfir de olsa
onlardan azap hafifletilir.”
Mu’cemü’s – Sagir
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DÜŞÜP ÖLÜR
ALLAH aşkıyla yanıp, kavrulmuş bir dertliye bir gün, “Bize ALLAH sevgisini
anlat!” derler. O, ”Siz anlamazsınız!” der. Yanaşmak istemez. Israr ederler…
Mecbur kaldığını hisseder:
“- Siz anlamazsının ama bu kuş anlar!” deyip, pencerenin pervazındaki
küçücük serçeciği gösterir. Ve sonra dilinin bütün yetkinliğini, gönlünün
bütün ateşini dışarı vurur. Anlatır… Anlatır… Anlatır…
Serçecik olduğu yerde durur… hiç kıpırdamadan dinler, dinler, dinler.
En sonunda cansız bedeni pervazdan düşene kadar…
Âşık, insanlara döner:
“- İşte” der, “ALLAH aşkı böyledir.”

İSMİN NEDİR?
Bayezid-i Bistami (ALLAH O’ndan Razı Olsun) , tam yirmi yıl kesintisiz hizmetinde bulunmuş olan müridini her çağırışında ilk önce ismini sormaktadır. Bir gün mürid dayanamayıp patlar:
“- Efendi hazretleri” der, “yirmi yıldır gece-gündüz hizmetinizdeyim ve siz
hala benim bir ismimi bile öğrenemediniz! Benimle alay mı ediyorsunuz?”
Bayezid mahcubiyetle başını öne doğru eğerken fısıldayarak konuşur:
“- Asla evladım! Seninle alay etmiyorum. Ama O’nun ismi aklıma gelince
bütün başka isimler aklımdan siliniyor. O yüzden senin ismini bir türlü ezberleyemiyorum.”

ALLAH’IM! BEN SANA KARŞI ÇOK GÜNAHLAR
İŞLEDİĞİM...
Anlatan, Ebu Vakkas oğlu Sa’d’dır (ALLAH O’ndan Razı Olsun)...
“Çarpışmanın çok şiddetlendiği bir andı. Yanı başımda Cahş oğlu Abdullah’ı
gördüm. Elimden tuttu beni bir kayanın ardına çekti. Heyecanlıydı:
- “Sa’d”, dedi “şimdi sen dua et benim amin diyeceğim, sonra da ben dua
edeyim, sen amin de!”
“Peki, olur!” dedim. Sonra ellerimi açtım.
- “Rabbim!” dedim, “Şimdi benim karşıma azılı bir düşman çıkar, onunla
kıyasıya çarpışayım, önce bugünün hakkını vereyim, sonra da onu tepeleyeyim ve bu meydandan, Sevgili’nin önünde gazilik rütbesini takınmış olarak
ayrılayım.”
Cahş oğlu, gözleri kapalı, elleri açık, vecd içinde, derinden:
- “Amin!” dedi.
Sonra gözlerini açtı, uzaklara dikti. Belli ki Uhud’un çok ötesine bakıyordu.
- “ALLAH’ım!” dedi, inlercesine... “Benim de önüme dağ gibi bir putperest
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çıkar, ben de onunla önce kıyasıya dövüşeyim, ben de önce bu günün,
bu yerin, bu sınavın hakkını vereyim. Sonra o kafir beni şehid etsin. Sonra bana “müsle” yapsın... Gözlerimi oysun, kulaklarımı, burnumu, dudaklarımı kessin başım kanlar içinde topraklara bulansın, sonra o halimle Senin
huzuruna geleyim, Sen bana sor:
- “Abdullah! Gözlerini, burnunu, kulaklarını, dudaklarını ne yaptın?” de.
Ben diyeyim:
- “ALLAH’ım! Ben kendileri ile Sana karşı çok isyan ettiğim, çok günahlar
işlediğim o şeyleri Senin Sevgili’nin (O’na Binler Selam) huzurunda ve O’nu
koruma uğrunda Uhud çölüne döktüm ve Sana da böylece geldim.”
İçimden bu duaya “Amin” demek gelmemişti ama söz vermiştik, ben de:
- “Amin!” dedim.
Sonra kılıçlarımızı çektik. O kavgaya bir daha karıştık. Akşam iş bittiğinde
ben istediğimden de azılı bir kâfiri tepelemiş bir gaziydim. Alacakaranlıkta
Uhud sahrasında Abdullah’ı aradım. Bir yerde buldum. Ama tam istediği
gibi kulakları, gözleri, burnu ve dudakları eksikti... Tam gediği gibi kanlar
içinde mübarek bir baş Uhud toprağına bulanmış yatıyordu... Göremedim
ama zanettim; dudakları, gözleri olsa gülüyor olurdu...
Duyamadım ama hissettim... Rabbi ona sormuş, o da cevap veriyordu.
- Allah’ım! Ben Sana karşı çok isyan ettiğim, çok günahlar işlediğim...”
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH ile yalnız kalmak; ALLAH’ın dışındaki her şeyle ilgiyi keserek kendini yalnız O’na adamak demektir.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Şöhreti seven bir kul, ALLAH’a sadakatle teslim olamaz.”
İbrahim b. Edhem (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kalbini ALLAH’a bırakan, sükûnete erişir. Ama kalbini insanlara bırakan
hep sıkıntılı, hep kaygılıdır.”
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Gerçekte yüce ALLAH’ı zikretmek, O’nun zikri sırasında bütün varlığı unutmaktır. İşte o zaman kul için, yüce ALLAH her şeye bedel olur.”
Cafer b. Sadık (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Rabbime sevgim ne zaman tamam olur?”
“Gözünde dünya çirkinleştiği ve ondan umudunu tamamen kestiğinde.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İnsan olmanın ayırt edici özelliği, ALLAH’ın seven olmasından çok,
ALLAH’ın sevgilisi olması değil midir? Bu az bir şey midir? ALLAH’ın
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“O onları sever”de (5/Maide:54) ifadesini bulan insan sevgisi nimetlerini
öylesine saçmıştır ki, gelip geçen herkes bu nimetten yer - içer yine de
tükenmez.”
Ahmed Gazzâlî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Tek başına kaldığı zaman yabancılık ve gurbet hissini yaşayan, henüz Rabbiyle tam bir ünsiyet peyda edememiştir.”
Hz. Aişe (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Sen kendi yokluğunu O’na sunarsan, O da Kendi varlığını sana ihsan eder.”
Ebû Hasan Harakânî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

HİMAYE ETTİ
Hak Dostu Malik b. Dinar (ALLAH O’ndan Razı Olsun), bir mecusi ile tartışır.
Her ikisi de kendi dinlerinin hak olduğunu iddia etmektedirler. Tartışma
kızışır, çekişmeye dönüşür. En sonunda ellerini ateşe sokarak davalarını
denemeye karar verirler. Ateşin haklı olanın ellerini yakmaması için de dua
ederler. Fakat sonuç herkes için şaşkınlık verici olur. Ateş her ikisinin de
elini yakmamıştır.
Malik b. Dinar çok üzgündür. Evine gider, namazını kılar, ellerini Dergâh’ların
Ulusu’na kaldırır:
Yetmiş yıllık bir mü’mnim fakat sonuçta bir mecusiyle eşit durumda kaldım!”
der.
Ulu Dergâh’ın cevabı o gece rüyada gelir;
Senin elin ateşte o Mecusinin elini himaye ediyordu. Eğer o, ateşe elini tek
başına sokmuş olsaydın ne olacağını görürdün!”

ORTAK İSTEMEM
Hasan-ı Basri (ALLAH O’ndan Razı Olsun), yan komşularının yüksek sesle
yaptıkları konuşmaları dinlemektedir.
Dertli bir kadın sesi acı acı yakınır, kocasına;
Elli yıl var ki seninle evliyim. Olur olmaz her işe katlandım, azla yetindim,
soğuk sıcak demeyip sabrettim. Ama bir şey hariç; üstüme bir kuma, bir ortak getirmene dayanamam. Katlandığım her şeye şunun için dayanmıştım;
isterdim ki hep seni göreyim ve sen de benden başkasını görme.”
Elinde olmaksızın dinlediği bu konuşma,
Hasan-ı Basri’ye bir Kur’an ayetini hatırlatır:
“ALLAH, ortak koşmak müstesna, dilediği kimselerin dilediği günahlarını
affeder!” (4/Nisa:48) Yani, ALLAH Kur’an’ında adeta demektedir ki: “Kulum! Senin bütün günahlarını bağışlarım ama hatırının bir köşesinden bile
diğer birine meylederek bana ortak koşarsan seni asla affetmem.”
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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PENÇE AŞK SIRIMIYLA BAĞLANINCA...
İnsanlık tarihinin en büyük ALLAH Dostları’ndan Cüneyd-i Bağdadi (ALLAH
O’ndan Razı Olsun) son nefeslerini alıp vermektedir. Bakara Suresi’nden
yetmiş ayet okur. Sonra fenalaşır.
“ALLAH, de!” telkininde bulunanlara...
“O’nu hiç unutmadım ki!” diyerek cevap verir...
Sonra parmaklarıyla tesbih getirmeye başlar ve her tesbih için bir parmağını
kapar. Beşinci tesbih için şehadet parmağını da kaparken şimşek çakışını
andıran bir ululuk ile “Bismillahirrahmanirrahim” der. Gözünü kapar, ruhunu ölüm meleğinin ellerine bırakır.
Cenaze yıkayıcı, bedenini yıkarken, su gözlerine de girsin ister. Zorlayarak
kapalı duran göz kapaklarını açmaya çalışır. Gizliden bir ses duyar:
Elini dostumuzun gözlerinden çek! Adımızla kapanan bir göz bizimle buluşmadan açılmaz!”
Cenaze yıkayıcı daha sonra sıkılı duran parmaklarını açmaya çalışır. Aynı
sesi bir daha duyar: “Elini dostumuzun parmaklarından çek! Adımızla kapanan bir parmak, Bizim fermanımız olmadan açılmaz.”
Ve sonra,
Tabut taşınırken bir güvercin gelip tabutun bir köşesine konar...
Güvercinin gitmediğini gören insanlar zorla kovmaya çalışırlar... Güvercin
yine kıpırdamaz. En sonunda dile gelip konuşuncaya dek:
“Onu da, beni de üzmeyin. Bırakın. Çünkü pençem onun tabutuna aşk sırrıyla bağlıdır, çözülmez.”
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’ı gözet ki, O’nu önünde bulasın. Geniş zamanında ALLAH’a kendini
sevdir ki, O da seni sıkıntı zamanında sevsin.”
“Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”
Tirmizi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Gafil kimseler içindeyken ALLAH’ı zikreden kimseye (başta namaz ve
Kur’an), ALLAH hayatta iken cennetteki yerini gösterir. Ve gafil kimseler
içinde ALLAH’ı zikreden kimse, yeryüzündeki bütün insanlar ve hayvanlar
sayısınca bağışlanır.”
Tergib ve Terhib
“Ya Rabbi! Bana Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine
yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve Kendi sevgini bana hararetten,
susuzluktan yananların soğuk suya duydukları istekten daha sevgili kıl.”
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Yüce ALLAH, Arefe akşamı Arafat’ta vakfe yapanlarla meleklere karşı iftihar eder ve “Şu saçları dağınık, toz toprak içerisinde bulunan kullarıma
bakınız” buyurur.” Mu’cemü’s – Sagir
Hikmet Aynasından...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...

ÖNCE SEVGİ, SONRA KORKU
“İslam dininde ALLAH’ı hem sevmek hem de O’ndan korkmak esastır. Cenab-ı Hakk, cemâlî (güzelliğini gösteren) sıfatlarıyla sevilir, celâlî (yüceliğini
gösteren) sıfatlarıyla da korkulur. Hayatı ve hayatın gereklerini vermekle
bizde kendini gösteren rahmetleri, lütufları sebebiyle ALLAH’ı sever, kulluk
görevlerimizdeki eksiklerimiz, isyanlarımız sebebiyle de O’ndan korkarız.
ALLAH’tan korkmamız Kur’an’ın emrine uymak içindir. Çünkü Kur’an, ALLAH’tan korkmayı emretmekte, zalimler, asiler için ALLAH’ın azabını, cehennemi haber vermektedir.”

PADİŞAH MI, KARPUZ MU?
“Padişahın huzuruna çağırılan bir kimsenin onun rızası yerine, bahçesinde
gördüğü bir karpuza göz dikmesinin ne kadar yersiz ve ne derece aptalca
olacağı açıktır.İşte, ALLAH’ın rızası yanında, bütün dünya zevklerinin bir
karpuz kadar bile değeri yoktur.”

SENİ EN ÇOK SEVEN…
“Seni sevenler
Seni sen var olduktan sonra sevdi.
Seni sevenler için önce var olman gerekliydi.
Yoksa nasıl severlerdi seni?
Yok olanı kim sever ki?
Hatırlamaya çalış;
Bir zamanlar yoktun.
Sen yoktun,
Seni sevenler yoktu.
Sen kendi yokluğunun farkında değildin.
Rabbin seni yoklukta buldu.
Seni yoktan var etti.
Seni hiç yokken sevdi.
Seni sevdiği için var etti.
Başkaları seni var olduğun için.
Rabbin seni şartsız sevdi.
Seni sevmesi için var olman gerekmezdi.”

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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HER BİRİNİN AĞZINDA İNCİ
Zünnûn-u Mısri (ALLAH O’ndan Razı Olsun), “Mısırlı Balıkçı” demektir ya da
“balık sahibi”
Hak Dostları’nın çoğu gibi o da başta garip ve fakir bir insan gibidir.
Bir gemide yolcudur Zünnûn… Garip bir yolcu… Gemideki yolcu beylerden
biri çok değerli incisinin çalındığını fark eder… Derhal kaptanı haberdar eder…
Kaptan ve gemi mürettebatı olaya el koyarlar… Hırsız kesin olarak gemideki
diğer yolculardan biridir. Herkes tekrar tekrar ele alınır, değerlendirirler.
Şüpheler Zunnûn’da toplanır. Çünkü ondan daha fakir daha garip ve yalnız
başka biri yoktur gemide. Görevliler etrafını sararlar… “Çıkar inciyi” derler…
Garip Zünnûn şaşırır, “Ne incisi” der… Sonra dayak faslı başlar… 7-8 kişinin
ortasına alınır ve kıyasıya dövülür, Zunnûn ki henüz Zünnûn olmamıştır.
Çok döverler Zünnûn’u, hiç insaf etmezler. Çok ağlar yalvarır, yalvarır Zünnûn, kendisini bırakmalarını hiçbir suç işlemediğini söyler, mürettebat
dinlemez bile…
Daha fazla dayanamayacağını hisseden ve zalimlere yalvarmaktan da ümidi
kesen Zünnûn, bu kez de kalbiyle Rabbinin karşısında esas duruşa geçer…
O’na yalvarır, O’na sığınır.
Ve sonra o garibi Zünnûn yapan, rabbinin katındaki kıymetini herkese
gösteren, tüyler ürperten cinsinden bir olay yaşanır.
Gördükleri karşısında bütün gemi halkı donup kalmıştır.
Denizin üstü ta ufka kadar binlerce, milyonlarca balığın kafasıyla dolmuştur. Ve her birinin ağzında bir inci parlamaktadır.

RUMMAN ARZUSUYLA…
Tekkede, Hakk’a yol arayan bir derviş, elinde tespih ALLAH’ı zikretmektedir… “Ya Rahman, Ya ALLAH… Ya Rahman, Ya ALLAH… Ya Rahman, Ya
ALLAH”Böylece gönül fezasında derinleşirken, topal şeytan kör nefis araya
girer… Dervişin canı “nar” çekmeye başlar… “Nar” ki Arapçada “Rumman”
demektir… Ne etse bir türlü ”Nar’ı, Rumman’ı” aklından çıkaramaz… Dilinde
Rahman, kalbinde Rumman, rahatsız olur derviş:
“Bari” der, “çarşıya gidip bir nar yiyeyim. Şu kör nefsi bir susturayım da
sonra gelip Rabbimi, Rahman’ımı hem dilimle, hem kalbimle anayım!”
Bu iyi niyetle tekkeden çıkar, çarşıya yönelir…
Yönelir ki, iki adım atmadan arkadan gelen biri:“Ohhh! Elhamdülillah!“ sesiyle olduğu yerde kalır. Çünkü hayatında hiç bu kadar derinden, hiç bu kadar samimi bir “hamd” işitmemiştir.Gördüğü ise şok eder dervişi. O ”derin”
hamdin sahibi, yerde acılar içinde kıvranan, her tarafı cüzam paramparça
olmuş, görüntüsüyle perişan, adeta bir insan enkazıdır. Derviş yanına varıp,
hayretle sorar.

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Kardeşim” der, “her birimiz hangi halde olursak olalım ALLAH için hamdetmeliyiz, doğru… Ama, ALLAH için bana söyler misin? Şu perişan halinle seni
bu kadar gönülden ALLAH’a hamd ettiren sebep nedir ki?”
Toprağa bulanık, cüzamlı, fakat Hak Dostu, cevap verir;
“Evet, yaralıyım, hastayım, perişanım ama bir kere daha ALLAH’a hamdolsun ki hayatımda hiçbir zaman “Rumman arzusuyla rahmanı terk etmiş
değilim.”
“ALLAH’ı Seven” odur ki, hiçbir durumda ALLAH’ı ve ALLAH’ın Rızasını aramayı başka bir şeyle değiştirmez…
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
Neye yaklaşsam, sonu uzaklık ve kırgınlık;
Anla ki, yok, ALLAHtan başkasıyla yakınlık…
“Bazıları, “ben, ALLAH’ı severim,O’ndan
korkmam” der.Bilmez ki korku, sevginin ta
merkezine yerleştirilmiştir. Sevgi,korkunçtur.Dağın tepesini seven, uçurumdan nasıl
korkmaz.”Necip Fazıl Kısakürek
(ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ Seni bizim meclisimizden ayıran nedir?”
“ Ben kalbimin huzurunu O yüce Yaradan’ın
huzurunda buldum.”
Gazvan er-Rakkaşî (ALLAH O’ndan Razı
Olsun)
“Kendi kendinize sebepsiz yere hüzünlendiğiniz anlarda biliniz ki, ALLAH’a
yaklaşmışsınızdır.”
Fethi Gemuhluoğlu (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH sevdiği kulu, kullarına da sevdirir.”
Hz. Ömer (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kulun olarak doğmasaydım, kendiliğimden gelir, fahri kulun olurdum ALLAH’ım!..”
Arif Nihat Asya (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Her kim yüce ALLAH’dan başkasıyla huzur bulursa ALLAH onu retk eder.
Her kim ALLAH ile huzur bulursa başkalarının huzur bulma yolu ondan
geçer.” Ebu Cafer Muhammed Nesevi
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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“Beni, Sana o kadar yaklaştırdın ki: Seni ben sandım.”
Hallac - ı Mansur (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ım Sen bilirsin, ben Sana karşı kusur işledimse de, itaat edenleri
candan severim. Benim bu sevgimi, Sana kulluk ve yakınlık olarak kabul
eyle.”
İbn Semmak (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kişi dostunu niçin sevmelidir?”
“Onun Rab Teâlâ’ya güzel hizmetini gördüğü için.”
Ebu Safvan b. Avane (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“De ki: “Eğer ALLAH’ı seviyorsanız, bana tâbi olun ki, ALLAH da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın.”
(3/Al-i İmran:31)

MAZERETİM VAR
Sultan Gazneli Mahmut (ALLAH O’ndan Razı Olsun), dönemin namlı Hak
Dostları’ndan Ebu’l-Hasan Harakani’ye (ALLAH O’ndan Razı Olsun) haber
gönderir, huzuruna çağırır. Hak Dostu, dünya büyüğünden gelen bu davete/
emre oralı olmaz.
Sultan Mahmut biraz kızar… Bir vezirini gönderir ve Harakani’ye “ALLAH’a
itaat edin ve Rasûl’e ve sizden emir sahibi olanlara itaat edin.” (4/Nisa:59)
ayetini okumasını söyler.
Ayet Harakani’ye okunur… O, hafif tebessüm eder…
“Sultan’a söyleyin!” der, “Ayetin ‘ALLAH’a itaat edin’ kısmına öyle dalmışım
ki, Rasûl’e itaatte bile eksiklerim var… Baksın bakalım bu durumda emir
sahiplerine ne kalır?”

BAŞIM GÖZÜM ÜZERE
İslam düşünce tarihinde bir çığır açan büyük alim İmam Gazali’nin (ALLAH
O’ndan Razı Olsun) son günüdür.
Sabah namazını kılar… Talebelerinden bir kefen ister… Getirilen kefeni,
yüzüne gözüne sürer… Sonra başına geçirir kıbleye yönelir… “Ey Rabbim!”,
der “Ey Malikim! Emrin başım gözüm üzeredir…” Ve odasına çekilir. Uzun bir
süre geçince, meraklanan talebeleri kapıyı tıklatırlar… Ses gelmez… Çekinerek içeri girerler…
Gördükleri manzara, gökler ötesi alemden bir ışık taşımaktadır.
İmam Gazali kendini kefenlemiş, sağ yanına yatarak kıbleye dönmüştür…
Artık bu dünyada değildir.
Kul, emrine uyarak, Rabb’ine, Malik’ine yürümüştür…
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Elestü bi-Rabbikum” (bütün ruhlara ilk yaratıldıklarında) seslenişini bazıları, “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” diye, bazıları “Ben sizin dostunuz
değil miyim?” diye, bazıları da “Her şey Ben değil miyim?” diye işitmişlerdir.”
Ebû Hasan Harakânî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’a inanan, O’na sığınır.”
Hz. Ali (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“O’nun aşkı açığa çıkınca, O’ndan başka ne var ne yok hepsini sildi süpürdü;
Kendi dışındakilerden eser bırakmadı. Bu şekilde ancak Bir kaldı. Zaten o
da Bir idi. Bir, yine Bir kaldı.”
Bayezid-i Bistâmî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’a yemin ederim ki: Niyetim; bu alemden O’na yazdığım kitap sayfalarını götürmek değildir…
Asıl kastım ve niyetim odur ki: O’na kazandırdığım kalpleri götüreyim…
O’nun katında olanlara karşı istek duymalarını sağladığım kalpleri götüreyim…”
Muhammed Neferî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Hakkın hatırı yücedir, hiçbir hatıra feda edilmez.”
Bediüzzaman Said Nursi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı sevene, kalbindeki kan yanıp, son bulmadıkça, sevgi kadehini
sunmazlar.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İnsanın O’nu bilmek ve rızası için yaşamak bakımından ALLAH’a yakınlığı
ne kadarsa, insanların da o insana yakınlığı ve sevgileri o kadardır.”
Hessan b. Atıyye (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Eğer ALLAH’ın anılmadığı bir an geçse, yeryüzündekilerin hepsi helâk olurdu.”
Avn b. Abdullah (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’a emrine teslim olmakla yaklaşılır. Düşünmekle, hayal kurmakla
değil.”
İmam Rabbani (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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ÇEK ELİNİ
Ebu Hüseyin Nûri (ALLAH O’ndan Razı Olsun), sakalıyla oynamakta olan bir
müridini uyarır.
“Hakk’ın sakalından elini çek!”
Bu sözü duyan bazı insanlar, “insanlara ilahlık veriyorlar” diyerek en-Nuri’nin
tutuklanmasını sağlarlar.
Hakim kendisini sorgular:
“Gerçekten sen böyle bir söz ettin mi?”
“Evet”
“Niçin?”
“Kul kimindir? İnsan kimin kölesidir?”
“Hakk’ın”
“Öyleyse insandaki sakal kimin olur?”
“İnsan kimin kuluysa onun”
Sonra hakim:
“ALLAH’a hamd olsun” der, “böyle bir kulunu cezalandırmaktan beni korudu!”

CENNETE GİRER MİSİN?
Cüneyd-i Bağdadi’nin (ALLAH O’ndan Razı Olsun) ruhu henüz alınmış ve
bütün Mü’minlerin ruhları gibi, her çeşit nitelik ve nicelikten ve hayalden
münezzeh olarak, ALLAH’a (Şanı En Yüce) arzedilmiştir. Rabbi ona sorar:
“Ey Cüneyd! Cennete girer misin?
“Hayır, Rabbim!”
“Öyleyse istediğin nedir?”
“Seni zorla buldum. Bırak da sonsuz kadar seyredeyim.”

SEN GELİNCE
Çilehanesinde Rabbiyle baş başa olmanın zevkini yudumlamakta olan bir
derviştir. Bir ara biri kapıyı gıcırtıyla açarak dervişe sorar:
“Burada yalnız başına ne yapıyorsun?”
Derviş, anlamı derin bir cevap verir:
“Rabbimle baş başa idim. Asıl sen gelince yalnız kaldım.”
“Şüphesiz ALLAH, Kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak
savaşanları sever.”
(61/Saff:4)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
ALLAH Rasulü (O’na Binler Selam): “ALLAH’ın insanlardan dostları vardır.”
buyurdu. Arkadaşları: “Ey ALLAH’ın Rasulü! Kimdir onlar?” dedi. O: “Kur’an
ehli olanlar, ALLAH’ın ehli ve yakınlarıdır.” buyurdu.
Hılyetü’l – Evliya
“ALLAH, Kıyamet Günü’nde alimleri diriltir. Sonra onlara şöyle der:
“Ey alimler topluluğu! Ben, ilmimi size azap etmek için vermedim. Gidiniz
sizi bağışladım.”
Mu’cemü’l – Evsat
“ALLAH şöyle hükmetti: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, Benim için
bir araya gelenlere, Benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve Benim için
birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.”
Muvatta
“Aziz ve Celil olan ALLAH’a kullarının en sevimli olanları, gözden kayboldukları zaman aranıp bulunmayan, hazır olduklarında ise kimsenin varlıklarının
farkında olmadıklarıdır. İşte bunlar hidayet önderleri ve ilim kandilleridir.”
Ramuz el-Ehadis
“Bir adam dedi ki: “Vallahi ALLAH, falan adamı bağışlamaz.” ALLAH da şöyle
buyurdu: “Kimidir falanı affetmeyeceğime dair yemin eden kişi? Ey kişi!
Şunu bil ki Ben onu bağışladım, senin amelini ise boşa çıkarıp heder ettim.”
Müslim (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Yüce ALLAH buyurdu ki: “Beni sevdiğini söyleyip de geceyi Benden habersiz bir şekilde (namaz, Kur’an ve zikir yerine… baştan sona) uykuyla geçiren
kimse sevgi iddiasında yalancıdır.”
Cilâu’l-Hâtır
“Gecenin üçte ikisi geçince ALLAH’ın rahmeti dünya semasına iner ve sonra
şöyle buyurur:
“Kullarım başkasından talepte bulunmasın. Kim Benden bağışlanma diliyor? Onu bağışlayayım. Kim Bana dua ediyor? Duasını kabul edeyim. Kim
Benden bir dilekte bulunuyor? Ona vereyim.”
Bu, tan yeri ağarıncaya kadar sürer.”
İbn-i Mace (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz
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RABBİMİN KİTABIDIR
İkrime (ALLAH O’ndan Razı Olsun),
Ebu Cehilin oğludur… Rahmet
Peygamberi’nin (O’na Binler Selam) “Bu ümmetin Firavunudur!”
dediği Ebu Cehil’in… Ve önceleri
tam da babasına uygun bir oğuldur… Müslümanlar, onun elinden
çok çekerler…
Sonra bir gün Mekke fethedilir,
küfrün meşalesi
söner…
Öldürüleceğinden korkan İkrime
de uzaklara kaçar… Rahmet Peygamberi (O’na Binler Selam) ise arkasından haber gönderir, söz verir; “Kılına bile dokunulmayacak!”
der.İkrime, tedirgin, geri döner…
Çok sürmez… O da İslam nurunun
içine girer, içindeki kötülükler bir
bir erir.Artık bambaşka bir İkrime olmuştur… Yermuk Savaşı’nda bir destana
yakışır biçimde noktalanacak hayatının, ikinci dönemini yaşayan İkrime sık
sık Kur’an’ı eline alır, hıçkırıklarla omuzları sarsılırken, onu öper koklar,
yüzüne gözüne sürer:“Rabbimin kelamıdır, Rabbimin kitabıdır!” der.

DOSTU DÜŞMANA
İki büyük ALLAH Dostu, Cüneyd-i Bağdadi ile Ebu Bekir Şıbli (ALLAH Onlardan Razı Olsun) aynı günlerde hastalanırlar… Her ikisinide aynı hekim
tedavi etmektedir… Ve hekim dinsizdir…
Hekim önce gidip Ebu Bekir Şıbliye sorar:
“- Rahatsızlığın nedir?
“- Hiç!” diye cevap verir.”
Hekim daha sonra aynı soruyu Cüneyd’e de sorar, o ise, ayrıntısıyla bütün
hastalığını anlatır… Bir süre sonra iki büyük gönül, Cüneyd ve Şıbli karşılaşırlar, Şıbli, Cüneyd’e sorar:
“- Rahatsızlığını bir dinsizin önüne niye serdin?”
“- Bilsin istedim dost olana böyle yapılıyor. Ya düşmana ne yaparlar!”
Sonra da hikmetini anlamadığı şeyi Cüneyd, Şıbli’ye sorar:
“- Peki, sen niçin rahatsızlığını söylemedin?”
“- Dostu, düşmana şikâyet etmekten utandım!”
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BİLMİYORSUNUZ
Ebu’l Kasım Kuşeyri (ALLAH O’ndan Razı Olsun) vefatından sonra, rüyada
bir dostuna görünür. Ebu’l Kasım’ı bir hayli sıkıntılı gören dostu merakla
sorar:
“- Üstad! Sıkıntılısın. Yoksa dünyaya mı dönmek istiyorsun?”
Ebu’l Kasım onaylar.
“- Evet ama zannettiğin gibi değil. Ben yeniden dünyaya dönüp orada
yaşamak istemiyorum. İstiyorum ki dünyaya dönüp bütün evlerin kapılarını
döveyim. “Etmeyin” diyeyim, “kimin rahmetinden uzak kaldığınızı bilmiyorsunuz!” diyeyim.

LEBBEYK (BUYUR)
Cüneyd-i Bağdadi (ALLAH O’ndan Razı Olsun) bir gece bir müridiyle beraber yürümekteyken, yolları iri bir köpek tarafından kesilir. Köpek üzerlerine
doğru şiddetle havlamaktadır. Cüneyd’in bu duruma tepkisi “Lebbeyk, lebbeyk (buyur, buyur)” demek olur. Müridi şaşkınlıkla sorar:
“- Efendim! Bu ne demek oluyor?”
Cevap müridin şaşkınlığını hayranlığa dönüştürecektir.
“- Köpeğin hiddetle havlamasını yüce ALLAH’ın kahrından gördüm… Onun
sesinde Rabbimin kudretini duydum. Bu arada köpeği ise hiç göremedim.
O zaman da “ Lebbeyk (buyur)” demek zorunlu oldu.
ALLAH Dostu, baktığı ve işittiği her şey de O’nu isimlerinin tecellisini görebilendir.
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Gönül hangi vakitte hoş ve huzurlu olur?”
“O, gönül olduğu vakit!”
Cüneyd - i Bağdadi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kalpler kendilerine lütufta bulunanları sevecek şekilde yaradılmıştır.
Şaşarım o kimseye ki, bütün alemde Azizi ve Celil ALLAH’tan başka lütufta
bulunan olmadığını bilir de bütün varlığıyla O’na yönelmez.”
Ebu Said. Harrâz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH sevgisi, gerçekte, herhangi bir şeye bağlı olarak gelmez… Ancak
yüce ALLAH’ın ahlakı ile ahlaklanan kula gelir. Bundan ötürüdür ki Efendimiz, Peygamberimiz (O’na Binler Selam): ‘ALLAH’ın ahlakı ile ahlaklanınız.’
buyurmuştur.”
Ali Seyyidi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“Bir kul ALLAH için ağlarsa, ALLAH onun kalbine koyar elini. Bu ağlayış ALLAH’ın o kula nasip ettiği bir lütuftur.”
Fudayl b. İyad (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kalbin öyle bir hastalığı vardır ki, onu yalnız ALLAH sevgisi geçirir.”
Abdullah Surî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
ALLAH, Resûl aşkıyle yandım, bittim, kül oldum!..
Öyle zayıfladım ki, sonunda herkül oldum.
Necip Fazıl Kısakürek (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Her şeyi geç, Rabbine kaç… Başka kurtuluş yolu yoktur…”
Zünnûn-u Mısrî

ALLAH KULUNU SEVERSE
“Haris el-Muhasibi’ye (ALLAH O’ndan Razı Olsun):
“ALLAH’ın kulunu sevdiğinin belirtisi nedir?” diye soruldu. Haris, soruyu
sorana :
“Bunu sormak nereden aklına geldi?” dedi. Adam:
“Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Eğer ALLAH’ı seviyorsanız, bana
uyunuz ki ALLAH da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH son
derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (3/Al-i İmran:31). Buradan anladım ki,
Yüce Rabbimizi sevmenin belirtisi, O’nun Peygamber’ine uymaktır. Peki ALLAH insanı severse, bu nasıl anlaşılır?” dedi. Haris: “Sen pek çoklarının gafil
kaldığı bir konuyu soruyorsun. Şimdi onu açıklayalım.
ALLAH’ın kulunu sevdiğine dair en büyük belirti, o insanın tüm çabalarında
ALLAH rızasını gaye edinmesidir. Onun işlerini yürüten, çekip çeviren sanki
yüce ALLAH’tır. Onu uyarır, güzel bir yolda ilerlemesini sağlar.” dedi. Adam:
“Peki söylediklerinin kanıtı ne?” dedi. Haris:
“ALLAH’ın Elçisinin şu sözü: ”ALLAH bir kulunu sevdiğinde, o kulun kendi
kendine uyarıcı ve öğüt verici olmasını sağlar, kalbine kendisine iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır.” dedi.
“ALLAH, Kendisine dayananları sever.”
(3/Al-i İmran:159)
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam) askeri bir birliğin başına arkadaşlarından
birini komutan yapmıştı. Bu kişi, arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde sure okumasını, İhlâs ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman, durumu
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Hz. Peygamber’e (O’na Binler Selam) söylediler. O:
“Sorun ona, niçin böyle yapıyormuş?” buyurdu. Sordular. Arkadaşı cevap
verdi:
“Çünkü o, Rahman’ın sıfatıdır (Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: O ALLAH
bir tektir. ALLAH hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O’na muhtaçtır. O,
doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir), ben onu
okumayı seviyorum!” Bunun üzerine, ALLAH’ın Elçisi (O’na Binler Selam):
“Ona bildirin, ALLAH da onu seviyor!” müjdesini verdi.”
Buhari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kime dört şey verilmişse, ona dört şey daha verilmiştir.
1- Kime ALLAH’ı zikretme nasip edilmişse, ALLAH da onu anar. Çünkü ALLAH Kur’an’da da, “Beni zikredin ki, Ben de sizi rahmetimle anayım.” (2/
Bakara:152) buyuruyor.
2- Kime dua etmek nasip edilmişse, kendisine cevap verilecektir. Çünkü
ALLAH Kur’an’da, “Bana dua edin, size cevap vereyim.” (40/Mü’min:60)
buyuruyor.
3- Kime verilen nimetlere şükretme nasip edilmişse, fazlası verilecek demektir. Çünkü ALLAH Kur’an’da, “Şükrederseniz daha çok veririm.” (14/
İbrahim:7) buyuruyor.
4- Kime istiğfar etmek nasip edilmişse, o bağışlanacak demektir. Çünkü
ALLAH, Kur’an’da, “Rabbinizden af dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır.” (24/
Nuh:10) buyuruyor.”
Mu’cemü’s - Sagir

HATIRIMIZA ALLAH GELDİ
İmam Rabbani’nin (ALLAH O’ndan Razı Olsun) hocası ve yol göstereni
(mürşid), Hindistan İslam’ının temel taşlarından Baki Billah (ALLAH O’ndan
Razı Olsun), Hindu işçilerin çalıştığı tarlalardan geçmektedir… Kendisini
tanımamalarına ve kim olduğu hakkında bir fikirleri olmamasına rağmen
onu gören Hindular işlerini bırakarak, gözlerini ona dikmektedirler…
Hindu işçiler içine düştükleri bu garip hali, Baki Billah’ın arkasından giden
müridlerine açarlar; “Kim bu adam? Onu görünce aklımıza ALLAH geldi.”
ALLAH’ı aklından hiç çıkarmayan her görene ALLAH’ı hatırlatır.
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EHAD’DAN AYRI KALMAK
Ebu Bekir Şıbli (ALLAH O’ndan Razı Olsun) bir cenaze alayıyla karşılaşır…
Tabutta yatan cenazenin babası, evlat acısıyla dövünmektedir:
“- Ah! Evlattan ayrı kalmak ne güç!
Bu feryada Şıbli, başka bir feryatla cevap verir:
“- Ah! Ehad*dan ayrı kalmak ne kadar güç!”
Ehad: ALLAH’ın isimlerinden… “Tek Olan…”
“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki ALLAH, onların yerine, Kendisinin onları, onlarında Kendisini sevdiği, mü’minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı ise güçlü ve şerefli olan, ALLAH yolunda cihad eden
ve kınayanın kınamasından korkmayan bir kavim getirir. İşte bu, ALLAH’ın
bir lütfudur. Onu dilediğine verir. ALLAH, geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok
iyi bilendir.”
(5/Maide:54)
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“O’nu fikirle tanıyan, gönüllü ibadet eder.”
Yusuf b. Hüseyn (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Eğer bir kimse yaratıcı olan ALLAH’ın rızasını istiyor ancak ondan başkasına iltifat ediyorsa maksadına ulaşamaz.”
Abdülmelik b. Hüseyin (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Dur ve “ALLAH” de ki O’nda fani olasın.”
Ebû Hasan Harakânî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kalbinde ALLAH sevgisiyle, dünya sevgisini toplayabildiğini iddia eden
yalancıdır; çünkü bir gönülde iki aşk olmaz.”
İmam Şafiî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“(ALLAH’a hitaben) İzzetine Andolsun ki, beni cehenneme soksan, orada
kül etsen, yine Sen’den ümit kesmem.”
Fudayl b. İyad (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı seven, sevilmeye layık olur.”
M. Akif Ersoy (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“İşin başında ALLAH’a yönelmek, işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir.”
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İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Namazınızı kılınız ki ALLAH size merhamet etsin.”
Hz. Ebubekir (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“ALLAH’ı seven bir kalp, o yolda yorulmayı da sever.”
Hasan Basri (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

ONU HİÇ UNUTMAYAN
Adı, Şibl’dir (ALLAH O’ndan Razı Olsun)… Hak Dostu, Şibl… elinde yarım
kilo et evine doğru yol almaktadır… Akşam yemeği pişirilecektir. Aniden bir
çaylak elindeki eti kaparak uzaklaşır… Hak Dostu da dünyanın vefasızlığının
bu son gösterisi karşısında, o dünyaya bir kez daha küser… Akşam vaktine
kadar bir mescide kapanır… Hiç vefasızlık etmeyenle meşgul olur. Akşam,
mütevekkil bir şekilde eve döner… Şaşırır… Hanımı mutfakta akşam yemeğini pişirmektedir. Ve yemekte et vardır. Şibl sorar:
“- Bu eti nereden buldun?” Hanımı cevaplar:
“- Evin üstünde iki çaylak havada kapıştılar… Birinin ağzında bu et vardı.
Kapışma sırasında et yere düştü. Ben de aldım, onunla yemek yapıyorum.”
Eti kendine ait olduğunu anlayan Şibl, gönül yolundan Rabbinin dergâhına
yürür:
“- Rabbim! Ben Seni çok kere unuttuğum halde, Sen beni hiç unutmuyorsun ya, hamd Sana, minnet Sana…”

AĞIR GELİYOR
Hak katının nazlılarındandır… Çölde susuz kalır… Bir kuyu başında gelir…
Fakat su çok derindedir ve onun da kuyuya inip su çıkaracak gücü yoktur.
Hüzünle kuyuya bakarken su taşmaya başlar… Ayaklarını ıslatacak kadar
yükselir.
Nazlı dost mahcup olur… İçinden Ulu’ların Ulusu’na yönelir:
“- Rabbim” der, “bilirim ki gücün her şeye yeter. Fakat bu şekilde özel lütuflarına muhatap olmak bana ağır geliyor. Bunun yerine bir bedevi kulunu
buraya göndersen, o da kuyudan su çekip bana içirse benim için daha selametli olacak. Ve ben yine de bu lütfu ondan değil Senden bileceğim.
ALLAH Dostu, ne kadar sıradan ve basit görünürse görünsün olup biten her
şeyin arkasında ALLAH’ın olduğunu bilendir.

Tüm görsel ve içerikler telife tabii olup, izinsiz kullanılamaz

-72-

BUNCA HALK İÇİNDE BİR KOCAKARIYI
Hz. Rabia (ALLAH O’ndan Razı Olsun), mezarına yeni konmuştur. Münker
ve Nekir melekleri gelip, ayakucunda dikilirler. Sorguya başlarlar:
“- Rabbin kimdir?”
Soruya muhatap olan Hz. Rabia’nın ruhunda bir kırgınlık eseri görülür. Rabia’nın ruhu ellerini açar, meleklerden yüz çevirir, doğrudan dergâhların en
yücesine yönelir:
“- Ey Rabbim! Bunca halk içinde Sen bir kocakarıyı unutmadın… Bütün
dünyada sadece sana sahip biri olarak ben hiç Seni unutur muyum? Ne
diye bunları gönderip, ‘Rabbin kimdir’ diye sorduruyorsun?”
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ALLAH ALLAH
Kuyudan su çekilmektedir... Dönen su çarkının sesi oradan geçmekte olan
bir Hak Dostu’nun dikkatini çeker... Durur ve kuyudan su çekene sorar:
“- Çark ne diyor, duyuyor musun?
Su çeken şaşırır... Garip garip bakarak.
“Ne diyecek ki?” der... Soruyu soran ve görülenin işitilenin ardındaki
görülmeyeni, işitilmeyeni de bilen Hak Dostu, meseleyi aydınlatır.
“- ALLAH, ALLAH diyor, ALLAH, ALLAH”

NASİHAT
Dört büyük halifeden sonra gelen onlarca halifenin en büyüğü ve ilk dörde
manaca en yakını Ömer b. Abdulaziz (ALLAH O’ndan Razı Olsun), büyük
ilim ve mana güneşi Hasan-ı Basri’den (ALLAH O’ndan Razı Olsun) kendisine nasihat etmesini ister. Hasan-ı Basri, Basra’dan Şam’a bir mektup
gönderir:
“İzzet ve Celal sahibi ALLAH seninle olunca kimden korkuyorsun? Eğer ALLAH seninle değilse, o zaman da kime ümit bağlayacaksın?”
Hz.Muhammed’den (O’na Binler Selam)...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“Aziz ve Celil olan Yüce ALLAH Kıyamet günü şöyle diyecek: ”Benim yüceliğim
adına birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim.”
Müslim (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Yüce ALLAH buyurdu: “Ey Ademoğlu! Bana dua ettiğin, benden umduğun
sürece aldırmam, sende olan hataları affederim. Ey Ademoğlu! Günahların
göklerin bulutlarına ulaşsa bile af dilediğinde günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Bana şirk koşmaksızın yer dolusu hatalarla gelip huzuruma çıksan,
sana yer dolusu bağışlama ile gelirim.”
Tirmizi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Şüphesiz Rabbiniz haya sahibidir. Kulu Kendisine ellerini kaldırırsa, o iki
elini boş ve hüsrana uğratacak bir şekilde geri çevirmekten haya eder.”
Ebu Davud (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Kişi müslüman kardeşine hürmet ettiği zaman sanki ALLAH’a saygı göstermiş gibi olur.”
Bezzar (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“Üç özellik vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadını duyar: ALLAH ve
Resûlünü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek.
Bir kulu sırf ALLAH rızası için sevmek, ALLAH, imansızlıktan kurtarıp Îslam’ı
nasip ettikten sonra tekrar küfre inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan
korktuğu gibi korkmak.”
Buhari (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ey insanlar! Size rızık olarak verdiği nimetleri sebebiyle ALLAH’ı bütün kalbinizle sevin.”
“ALLAH katında en sevimli amel, herkes konuşurken kişinin ALLAH’ı zikretmesidir.”
Tergib ve Terhib
“ALLAH hüzünlü olan tüm gönülleri sever.”
Hılyetü’l-Evliya
ALLAH Dostları’ndan...
Sevmeye ve Sevilmeye Dair...
“İlahi! Kısmetim olmak üzere dünyadan bana her neyi tahsis etmiş isen
onları düşmanlarına, ahiretten her neyi tahsis etmiş isen onu da dostlarına
ver. Çünkü bana Sen yetersin! Bana Seni gerek, Seni!
Rabiatu’l-Adeviye (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Senin, ALLAH’a hüsn - ü zan besleyip de, ALLAH’ın sana iyilikle muamele
etmemesi hiç mümkün değildir.”
Zünnûn-u Mısrî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Merak etme, O seni senden daha çok düşünür.”
Bediüzzaman Said Nursi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“O’nu sevdiğimi sanıyordum, dikkat edince, gördüm ki O’nun beni sevmesi
daha önce imiş!”
Bayezid-i Bistâmî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Ulu ve yüce ALLAH’ı seviyor musun?” diye sana sorduklarında, sükût et.
Çünkü, eğer, “hayır” dersen kâfir olursun; “evet” dersen, hareketlerin O’nu
sevenlerin hareketlerine benzememektedir, o zaman da sahtekâr olursun.”Fudayl b. İyad (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“ALLAH’ım! Cennete girmek için sevabım yok. Cehenneme de dayanamam.
Şimdi iş lütfuna kaldı.
Yahya b. Muaz (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
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“Yüce ALLAH bir kulunu severse, onun kalbini sevdiği şeylerin sevgisi ile
doldurur.”
Ali Seyyidi (ALLAH O’ndan Razı Olsun)
“Vuslat ALLAH’a ulaşmak değil, onun bilgisine ulaşmak demektir. Rabbimiz
bir şeyin kendisine, ya da kendisinin bir şeye ulaşması durumundan münezzehtir.”
İbn Atâullah İskenderî (ALLAH O’ndan Razı Olsun)

Salât ve selam, Efendimiz Muhammed’in (O’na Binler Selam), bütün
Peygamberlerin, Ashabın, Hz.Adem’den (ALLAH’ın Selamı Üzerine)
bu güne kadar yaşamış olan ve yaşamakta bulunan,
başta salihler olmak üzere, bütün Mü’minlerin üzerine olsun.
Kainattaki zerrelerin Rabbimizi tespih edişleri adedince...
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