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ÖN SÖZ 

Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiylc� ma'nevi fikir hayatımıza 
armağan ettiğimiz bu nciçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın
dan büyük bir ·iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz ta 
rafından Arabi, Faris·i ve diğer lisanlaı·da yazılmış, oJ;unmuş ve oku
tuZmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler 
mevcııttur. Havas ve Havassül-havas tabir olunan ve herbiri birer gö
nül sultanı olan bu zevat-ı ali-kadrin te'lif huyurdukları çok kıymetli 
ese1'eler yanında, bir hiç mesabesinde olan bu risaleciği kaleme almaktan 
muradımız; nas·ipleri bizden olacak ıhııan-ı din-i mübiyne hizmet ede
bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkın bize ilham ve ihsan buyurduğu kcular, 
dil·imizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille
timize ve muhterem din kardeşlerimize, Hale yoldaşlarımıza hayırlı ve 
faydalı olabileceğimizi düşündük. 

Allahu azim-üş-şanın rizasını, Resül-ü zişanın şefaat-i uzmasını ve 
Evliyaullahın himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i halisa
nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu
lardaki mü.şkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün ycttiği kadar hal
letıneğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiğ·i gibi, bu çok önem
H bahis IÇ ALEMI ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler� 
şeytan aleyh-ül-la'neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen 
iblisler sayılamayacak kadar çoktur. 

Bu risale; Hakka talip ve rizaya ragıp olanlarla, kendi özünü bil
mek murad edenlere ·ve insan doğup insan ya.şamak ve insan olarak öl
mek isteyenlere ııc nasipleri bizden olanlara -ln.�a�allah- iyi bir reh
ber olacaktır. 

Bütün gayret ve hüsn,ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa� 
hata 1.'C noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın 
iz'an ·ı;e t'icdanlarından bekler, günahları, affetmes·ini ve örtmesini se
ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikap etmediğimiz zuhul ve nis
yanlarımızın af buyurulmasını tazarrıı ve niyaz eyler� ruhaniyyet-i Mu
hamınediyye ve himmet-i Evliyaullahtan bize yardımcı olmalarını di
leriz. 

Bu risalemizin; indi-ilahiyyede, 
ullahta mergup ve mahbup olmasını 
sağlamasını temenni ve ümit ederiz. 

indi-Resülullahta ve indi-Evliya
ve Ümmet-i Muhammed'e faydalar 

Tevfik, Allah'tandır ... 

Kutb-ül-arifiyn, Gavs-ül-vcisıliyn, Hatem
ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed 
Nureddin Cerrahi fahri türbedarı, muk
bil-i-akdcim-ül-Evliya 

El-Hac MUZAFFER OZAK 





El-Hamd-ü lillahi Rabbil-dlemiyn. Ves-saldtü ves-seldmü ala Resu
lina ve ResiU-üs-sakaleyni Muhammedin ve dlihi ve evlddihi ve ezvacihi 

ve eshabihi ve ensarihi ve muhibbihi ecma'ın. 

Ey aslını öğrenmek isteyen! Hakikatte sultan olup, bu 
aleme uryan gelen ve bu alemden uryan giden! Bu gidişinde, 
o uryan haliyle ya ebedi aleme sultan olacak veya ebediyyen 
uryan kalacak olan insanoğlu! 

Bu aJemde, ilk ve en önemli vazifen; nereden geldiğini_, 
niçin geldiğini ve nereye gideceğini aramak ve öğrenmektir. 

Geldiğin yer haktır. V azifen ise, seni bu aleme insan ola
rak getiren ve kudsi ve muazzam varlığa, inanıp iyman getir
mek ve ondan razı olmaktır. Her işinde, O'nun rizasını ara
maktır. Teslim-i külli ile O'na teslim olmaktır. O'nun arzu 
ettiği şekilde yaşamaktır. O'nun arzu ettiği şekilde yaşamak 
için de, sana peygamberleri vasıtasıyle gönderdiği kitaba uy
maktır. Bu kitabı anlamak ve bütün bu saydıklarıınızı öğ
renmek için de, ilim tahsili farzdır. Aleyhissalatü ves-selam 
efendimiz. 

Utlub-ül-üme ve lev kdne bis-sıyn-i farizatün ald külli müslimin ve 
müslimetin. 

(ilim, Çin gibi uzak bir diyarda dahi olsa, erkek veya ka
dın her müslümana ilim tahsili farzdır. )  buyurmuşlardır. 
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Bir diğer Hadis-i şerifte de: (HAYATTA, EN HAKtKi 
MüRŞID lLtMDtR.) buyurulmuştur. 

Semavi kitapların en yücesi ve sonuncusu olan, Hakkın 
kelamı, alıkarnı hiç bir zaman eskimeyecek, daima genç ve 
dinç kalacak olan ve on dört asırdanberi bütün hasımlarını 
mağlfıp edegelmiş olduğu gibi, kıyamete kadar da hasımla
rını münhezim edecek olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın birinci 
ayeti: 

değil midir? 

o • 

t)J 
lkrô/ ... 

(Oku ! )  

ilim ve alimler hakkında, nice. ayat-ı beyyinat ve nice 
ehadis-i şerife mevcuttur ve bu ayet-i celilelerle Hadis-i şe
riflerden alınan feyz-i berekat ile söylenmiş veeizeler ve kü
tüphaneler dolusu eserler vardır. 

Demek oluyor ki, insanoğlunun birinci vazifesi okumak tır. 
Zira, bilenlerle bilmeyenler müsavi değillerdir. Allah celle, 
Kur'an-ı kerimde: 

Hel yestevilleziyne yti'lemunc velleziyne ıa yti'lemun ... 
Ez-Zümer süresi: 9 

(Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?) buyurmuştur. 

N e var ki, iş yalnız o kumakla da bitmez. Tefekkür et
mek, düşünmek, okuduğunu anlamak ve anladığını hazınet
mek gerekir. Tefekkürsüz, mücerret okumakla iktifa edenler, 
okuduklarını düşünmekten mahrum olanlar, okuduklarını 
hazmetmeyenler ve okudukları ile amil olmayanlar hakkın
da da aşağıdaki ayeti-kerime nazil olmuştur. öyle kimseler 
vardır ki, çok okurlar amma okuduklarını anlayamaz ve an
ladıklarını hazmedemezler. Allahu sübhanehu ve teala, bu gi
biler için de : 
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Mesel-ülleziyne hummil-üt-tevrate sümme lem yahmilüha ke-mesel-il-hı

mari yahmilü esfara. 

El-Cum'a suresi: 5 

(Kendilerine Tevrat yükletilip, öğretilerek hükümleri ile 
amel etmeleri teklif olunanlar, sonra onu taşımayanlar, hü
kümleri ile amil olmayanlar, ondan faydalanamayanlar, bü
yük büyük kitaplar taşıyan merkeplere benzerler.) 
buyurmuştur. 

Evet, merkep o kitapları yüklenmekle yorgunluk ve me
şakkat çeker amma, kendisine hiç bir faydası olmaz. Şu hal
de, okuduğunu anlamayanlarla, anladıkları ile amil olmayan
lar da, kitap taşıyan merkepten farksızdırlar. 

Bu hükme varınca, ortaya kendiliğinden bir hakikat çı
kıyor : 

İnsanoğlunun birinci vazifesi okumak ise, ikinci vazifesi 
de tefekkür etmek yani düşünmektir. Demek ki, okumakla iş 
bitmiyor, okuduğunu düşünmek ve onunla amil olmak da ge
rekiyor. Hiç şüphesiz, bu kolay bir iş değildir. Resfıl-ü ekrem 
sallallahu aleyhi ve seli em efendimiz, bir Hadisi şeriflerinde: 

IIZ"I_$ jt. • 

Bir saat tefekkür etmenin, altmış yıl nafile ibadet et
mekten, Allahu Tealaya daha sevgili olduğunu... beyan 

buyurmuşlardır. Buna binaen, Hazreti Yunus (Kuddise sır
ruh) : 

buyurmuştur. 

ilim, ilim bilmektir; 
ilim, kendin bilmektir; 
Sen kendini bilmezsin, 
Ya nice okumaktır?  

Tefekkürsüz ilim, hazımsız gıdaya benzer. Yediğimizi 
hazınedemediğimiz takdirde, nasıl rahatsız oluyor ve o gıda
dan faydalanamıyıorsak; tefekkürsüz ilimden dıe insan aynı 
şekilde rahatsız olur ve yararlanamaz. 

Okumak; okuyan kişinin, okuduğunu gördüğü kadardır. 
T,efe:kkür ise; ona verilen anlama kudreti nisbetinde olur 

ki, bu bakımdan anlama, okumanın fevkindedir. Mücerret' 
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okumak, harflerin bir araya gelerek bir şeye rümuz olduğu
nu bilmek, mücerret o rümuzu görmek demektir. Anlamak ise, 
o rümuzun anlatmak istediğini anlayabilmektir. 

Mesela, tNSAN kelimesini yazdığımız zaman, i N S A N 
harfleri mi insandır, yoksa bu harflerin delalet ettiği mana mı 
insandır? 

Mücerret okuyan, iNSAN kelimesine insan diyen kimse
dir. Tefekküreden ve anlayan ise, bu kelimenin delalet ettiği 
manayı anlayabilendir. 

Nübüvvetlerini henüz ilan etmekle emrolunmadıkları 
devrede, Resfıl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimi
ze, Hira dağında tefekkür irade huyurulduğunu ve yalnızlığın 
kendilerine sevdirildiğini Buhar-i-şerif beyan etmektedir. Bu 
uzun tefekkür devresinden sonra, kendilerine Cebrail aleyhis
selamın vahiy getirdiğinde, bütün islam kaynakları ittifak et
mektedirler. 

Zira, ka'inatta insandan yüce bir malıluk halk olunma
mıştır. Ka'inatta görülen her şey, insan için halk buyurulmuş
tur. Buna biaen, Hadisi kudside Allah celle: 

Ey insan ! Her şeyi senin için yarattım. Seni de, zat-ı ülfi
hiyyetim için halk ettim, buyurmuştur. 

insan HALiFE'TULLAH"tır. 

Ve iz kale rabbükc lil-melii'iketi inni cailün fil-ardi halife ... 

El-Bakara suresi: 30 

(Hani, Rabbin meleklere Ben, muhakkak yeryüzünde bir 
halüe yaratacağım demişti.) 

Bundan da anlaşılıyor ki, TASA VVUF insana kendi kıy
metini öğreten bir ilimdir. (Kendini bilen, rabbini bilir. ) Ha
dis-i şerifi de, insan kendi aczini ve faniliğini bilirse, Rabbi
nin kudret ve kuvv,etini, azarnet ve celalini anlar Vie o yüce 
varlığa, o kudret ve kuvvete, o celal ve azamete karşı muhab
betin ve korkunun ne idüğünü idrak eder gerçeğini belirtmek
tedir. insan, muhabbetle yaratıldığını ve hikmetin başı Hak 
korkusu olduğunu sezdiği gün gerçek insan olur. 


