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DİVANIN HAZIRLANIŞI
HAKKINDA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Hz. Süreyya Beyefe ndi'nin D ivanının birinci bas ımının haz ırlıkla rına Hz. Süreyya’nın
manevî ev latla rından, ha lifes i ve bizim de m ürşidimiz olan Hz . Mehmet Ali
ÖZKARD EŞ Bey efendi zamanında 1959 yılında başla nmışt ır.
Hz. Süreyya Beyefe ndi, kendis inde zuhur eden ve kendis ine lütfedilen ilahi ke lam ,
beyan ve makamla rı yazarak , yetişmele ri için evlatlarına dağıtm ış olduğu ha lde ,
hali hayatta iken divanın muhtevas ını teş kil ede n bu va ridat ı ila hiye -yi kita p ola ra k
neşretmem iştir.
Mehmet Ali Bey Haz retle ri, Hz.Süreyya Divanının el yazması esk i yazı nüsha larında n
bir tanes ini ba na ve eski Türk çesi kuvve tli olan babam İbra him F uad Bey'e tevdi
etti. Ancak bir süre ça lıştıktan s onra görüldü ki, eski yazıdan latin ha rfle rine
geçerken bile o günün Türkçes indeki k elime ve ifa de yete rsiz liğ i sebe biy le çok
dikkat gerekt irmekte dir ve yapılabilecek ola n bir hatanın mesuliyet i çok büyükt ür.
Bu hususu Mehmet A li Bey Hazret le rine söylediğim izde , makul bulm uş ve yeni
yazıya kendile ri intika l ett irmiş lerdir.
Basım çalışma ları bir müddet s ürdükten sonra bu ilâ hi varidat la r Hz.Mehmet A li
ÖZKARD EŞ'in ön sözü ile 1960 yılında " Süreyya Divanı" adı altında basılm ış ve
neşre dilmişt ir.
Hz.Süreyya'nın yüksek lisanını ve m aka mım a nlaya bilmek , e lbette k olay değildir,
hatta tam anlamı ile idrak muha l görünmektedir. Bu sebe ple dağıt ım sırasında ,
eline kita p geçecek olan k imsele rin, hassaten bu manevî yola muhabbetli, arzu lu
ve bu bilgilere aş ina o lmalarına dikkat edilmişt ir. Ancak görüldü k i m uha bbet li,
arzulu ve aş ina kişile rin bile bu maka mı anlama la rı zordur. Hz. Me hmet A li
ÖZKARD EŞ'in evlatla rı ve manev î yolda olan kardeş lerim iz de Hz. Süreyya Diva nının
yüksek lisanını anlamakta güçlük çektik le rini belirtmiş lerdir.
Bunun üzerine Hz. S üreyya Beyefe ndi'nin el yazmas ı va ridatla rının bir kısm ı ve Hz .
Mehmet Ali ÖZKA RDEŞ ve evla dı manev îsi ola n bir Beyefe ndi'nin divan basıldıktan
sonra divan üzerinde yapmış oldukla rı tashihatla r Hz.Meh met Ali Özka rdeş
tarafından bize verilmişt i. Bu bilgiler ile diğer mat baa hata la rını tashih etmek için
bir çalışma ya ptık.
İnceleme le r net icesinde divanın ilk ba skısındaki dize lenişin o günün mat baa
teknoloj isi sebebiyle bir tak ım düzensizlik ler ihtiva ett iği görülm üştür. Bu ka rışıklık
hali Hz. S üreyya'nın ma nevî te rakk ile ri ve tarihler de göz önüne alınarak ye nide n
düzenleme suret iyle iza le edilm iştir.
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Divan üzerinde Hz. Süreyya varidat ının Kur'a n-ı Kerim, Ha dis, Kela mı Kiba r ve
tasavvuf metinle rinde ka rşılık ları bulunmak suret iyle ihata lı bir lügat ça lışmas ı
yapıldı ve bu çalışma Süreyya Divanı'nın ikinci baskıs ının sonuna ve he r şiirin alt ına
ilave edildi.
Bu ça lışma la r sırasında yapılan a raştırm alar es nasın da iki önem li husus daha gün
ışığına çıkmışt ır. İlk olarak Hz.S üreyy a Beyefendi'nin Re fika -i M uhte reme leri
Hz.Hatice At iyetulla h Ha nıme fendi'nin İstanbul'daki ilk Ümmi S inan de rgâhı ola n ve
halk a rasında Oruç Ba ba ola rak biline n Şeyh Mustafa Zekâ î Efendinin ism ine
izafete n Şehremini Zekâ i Dergâhı ola rak anılan derga hın, Ümmi S inan Haz ret lerinden sonrak i Şeyhi ve Ümm i Sinan Hazretlerinin dama dı Hâle bli Şeyh A ra b Şerif
Mehmed Halvet î Efendi'nin s oyundan ve Kureyş sülalesinden olduğ u ve makam ının
ora da olduğu anlaşılm ıştır. Haz ire nin bu günkü durumuna a it fotoğraflar, diva nın
ikinci basım ının son sahife lerinde ye r a lm aktadır.
Ayrıca Hz.Süreyya ve Hz.Mehmet Ali Özka rdeş Bey efendilerin Beşiktaş Ya hya Efe ndi
Kabristanındaki makam larına a it fot oğraflar da k itabın son sayfa larında basılm ıştır.
İkinci ola rak a raştırmada bulunan ş udur: Hz.Sürey ya'nın 6 Nisan 1321 tarihli
varidatında bahse dilen büy ük pe derle ri Es-Sey id Me hmet Kudretulla hü’l Ka diri
Hazret leri Hz.Süreyya'nın a nne ta rafından dedes i olsa gerekir. İstanbul Fındıklı
Keşfî Cafe r Tekkesi'nin 13. Şey hidir ve 12. Şeyh Hafız Seyyid Ahmet Ş evki Efendi'nin
oğludur. 2 Şa ban 1313 (M iladî 1897) y ılında Hakk'a göçmüştür.
Gerek Ümmi Sinan ve gerekse Keşfi Ca fer Tekkesi ile ilg ili malumat lar, Selçuk
Eray dın başkanlığında İslam Me deniyeti Vakfının çıka rmış olduğu İslam Mede niye ti
Dergisi Ağustos 1980 tarihli cilt 4 sayı 4’t e verilm iştir
Süreyya D ivanı'nın bu ikinci bask ısı sade ce Hz.Süreyya, Hz.Me hmet Ali ÖZKA RDEŞ
ve onla rın yolundaki muhabbetli gönülle rin güzel ve manevi hat ır ve hatıra larına
istina den yapılmış ve bilâ bede l dağıt ılmak üzere hazırla nmıştır.
Hz.Süreyya'ya duyduğumuz büy ük sevgi ve kalbi muhabbetimiz in neticesi olan bu
tashihat ve lügat ça lışma la rı, Hz.S üreyya'nın ilahi varidatla rını bugünün
insanla rına , onla rın anlayabile cekle ri şekilde, aktara bilmek maksadıy la ya pılm ıştır.
Bu husustaki bütün tit iz liğimize rağme n y ine de g özden kaça rak ya pmış olduğ umuz
hatala r için şim diden bağ ışla nmayı niyaz ederiz.
Hüvet tevfikür r efik
ELL HACC HÜSEYİN VEDAD
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ÖN SÖZ
Bismillahir -Rahmanir-Rahim
Hazret i Ahmet Süreyya Emin, Ka diri ta rik ati celilesinin dördüncü Pîr-i Sânisi’dir. Bu
zat malî-rum î tarihle 1264 ve milâ di ta rihle 1848 senesinde İstanbul'da doğmuş ve
malî-rum î 1339 ve m ilâdi ta rihle 1923 senesi nisan ay ında Ram azanı şerifin
dokuz unda yine İstanbul'da intika li vaki olm uştur. Ya ni hayati mecaz isi 75 senedir.
İbtida î ve rüşti ta hsillerini İstanbul'da yapmıştır.
Pederleri, Enderunu hümayunda yet işmiş ola n S ır kâtibi Emin bey dir. Emin Be y
hakkında İstanbul vilâyeti a rşiv inde bilgi vardır ve Şehit Adam la r Ansik lopedisinde n
malumat a lınabilir.
Büyük pederleri Mihrişah Valide S ulta nın yağlıkçıbaşıs ı El Hacc İbrahim Ağa olup,
aile ka bri şe rifle rinde yaz ılıdır. Serv etinin m üsait durumunda n fay dalana n
müşarünileyh tornacılık ve mara ngoz luk s anatla rını zatî istidadı ve eğ lences i ola rak
bihakkın elde etm iş ve sanattak i fıt rî y ük sek liyakat inı ve ica d kudret ini isbat e de n
ve İstanbul Aske ri Müzesinde ma hfuz bulunan ve da ha 19 yaşında iken icadke rdes i
ola rak Zeytinburnu fabrika la rında ik i se ne müddet le 500 a ltın lira m ukabilinde
tarifatı da hilinde ima l ettirdiğ i ilk seri ate şli bir topunun tetkik edilmesinin yerinde
ola cağı söyle nmekle ikt ifa edilir.
Hz.Süreyya'nın iz ni dışında Padişah ik inci Hamid'ten irade e lde et mele ri suret ile bu
topun ima lât resim lerini Alman Krupp fa brikası mühe ndisle ri a larak ik i se ne sonra
onlar da ilk seri ateş li A lma n topunu vücuda get irm işle r ve Pa dişah Hamid'e bir
numunesini de hediye edip aynı m üzeye koydurmuş lar ve muka bilinde bu pa dişa hın
Krupp Fabrikasına nakdi mükafat ı
olm uş
ise
de asıl topun mucidi
Hz.Süreyya'ya bir afe rin olsun diye o zamanın hükümeti b ir takdir sözünü bile
sarfetmem iştir.
Hz.Süreyya bir zama n için P osta ve Telgra f Nezaret inin meclisi ida resi âzâlığında da
çalışmıştır ve bu vazife den ihtiya rla rı ile istifa e dip eze lden namzet bulundukla
manevî yüksek derece le ri ihraz yolunda avni samedani ile sarfı himme t
eylemiş lerdir.
Hz.Süreyya'nın şiirdek i istida dının y üksekliğ ini de vasılı Hakk oldukta n sonra ilâ hî
varidat ola rak kaleme a ldığı ve bu defa a vni [ya rdıma dair) Hakk ile bastırıla n işbu
müba rek divanı ispata kâfi bulunmaktadır.
Peygamberimiz Cena b-ı Muha mmed, "Şeriat sözler in, tarikat ef’alim ve hakikat
ahvalimdir," buyurmaktadır.
Yani şeria t, sözdür e lde ziya salan bir fener gibidir. Tarika t, o söz ile amel
etmektir , yani ilâhî ilim fene rinin z iyasında Cena b-ı Hakk'ın ilâhî a lem ine doğru yol
almaktır.
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Cenab-ı Hakk'ın ilâhî alem ine doğru yol almak ise, insanın kalbi içinde vaki bir
keyfiyettir.
Manası bir türlü a nlaş ılm ayan ta rikatın (yolun) hak iki manası, ka lb-i insanda
tedricen ilâhî nurun ink işafı için gönül tarafından sa rfedilen himmet le r ve elde
edilen manev terakk ile r mukabilinde kalb için sayıs ız ma nevî merhâ lele rin
aşılmas ından ve nihayet Nur-u Zatın ışrak ı ile gönlül mura dına ermes inden
iba rettir. Zira insanın ka lbinde cennet, cehennem, melek ler... avalim ine a it nice
menazırın g örünmesine ve bu avalim hakayık ının fiiliyat ile bilinmesine
peygamberle r ve ve lile rle görüşülmesine şuhud-u manev i denir. Kalbte hâsıl ola n
bu menaz iri, müre bbi olan Nur-u Muham med yaratır ve kalb gözü ile temaşa ettirip
fiiliyat ile öğretir.
Bu manevî şuhud ,
(manevî te rakki de recele rine göre)
evvelâ rüyada
ve sonra göz kapalı ve fakat uyanık
ve en son göz aç ık ve uyan ık vâk i olur.
Kalb alem inin giz li bu ilâ hî teşkilât ı C enab-ı Hakk'ın hükmü iradesi yed’inde
mahfuz dur. Görünmeyen bu kalb alem ine kimse dışa rıdan müdahale ve taarruz
edemez. Herkesin vicdaniyatı a lem i kendi kalbinde giz lidir. Herkes ha lince derunî
bir istirahat ve huzurdadır (muradım, ma nevî olan ların halini be yandır). Zira Cena bı Hakk kulla rı ile ve büt ün eşya ile kâ inatta ne yaratm ış ise heps i ile be ra berdir.
Nitek im Kur'anı Ke riminde buyurur,
"İnnallahe yehûlü b eyne’l mer’ i ve ka lbihi, yani gerçek Allah, insan ile (yan i in sa n
vücudu teşekkülü ile) kalbi aras ında tecelli e der,"
Her zerre-i vücud Cena b-ı Hakk'ta n ha sıl ve O'nunla be rabe rdir ve fakat ilâhi
beyanın sudur ye ri, hitabı izzetin duyulan yeri kalbi insandır.
Kalb, te celligâh-ı Rahma ndır.
- Kim buna mani olab ilir?
- Ku llardan h içbir k imse.
O ha lde
- Kur'anda ne var? Esk i bir kitaptır veya çöl efsanesi ve ya kanunudur, ondan
ne ist ifade edilir? diye rek ilâhî hakayık ı inkâr ede nlerin hareket le ri ve yanlış bilgiç
tavırları cehille rinde n değil de ya nedir?....
Kadiri Ta rikat ı ce liles inin sahibi A bdülka dir Ceyla ni H azret leridir.
kuldur.

O bir insa n ve

"Tarikatı beşer î m idir?" sözüne şu bilgi v erilir ve kat’i olarak ikaz edilir:
Abdülkadir Cey lani (Gey lanî) Hazretler i dokuzyüz k üsur sene önce Bağdat 'ta
görünen eazım-ı (Azam, ileri gelen büyü kler) evliyaullahtan bîhemta (eşsiz, dengi
olmayan) bir insan-ı ekmeldir . Hakk'ta fanî ve Hakk'la bakî olan hakik î ve mühle s
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bir kuldur. Nefsini bilmeyen, hakikat ini a nla mayan, baka r körde n ola n, hakikat ine
cahil buluna n k işilere be nzemez.
Ruh-u ilâhî ile zinde ola n bu ekme l insan ilâ hî ale me rucu devlet inden dolay ı sözü
ve icrası Cenab-ı Hakk'a muzaftır, yani Hz.Abdülkadir Geylanî'nin kurduğu Ka diri
tarikat ı beşe rî bir teşebbüs değil ilâhî em re müstenit bir harket ve ilâ hî a leme rücu
namzetliğinde ola n yani hakik i ve muhles kul olacak insanla rı Hakk'a göt ürmek için
ilâ hî bir mekteptir. Bu mektep insan kalblerind e açılır. Nasibeda r olanla r bu
mektebin ilâ hî azamet ini göre rek mest ü hayran ka lırlar ve Alla hı görmek dev letiy le
ebedî mes'ut,hayyi e bed ve şad u hürrem olurla r.
Şu halde Abdülkadir Geyla nî Hazret leri kendi ka lbin de "Ruhu İlâh î"nin (k i buna
"Nuru Zat" ve "Ruh -u İzafi" denir) m ünkeşif olmas ı devlet ine (bütün kemâlâtı ile
görünmesi saa detine) maz har olmuş ve bu ilâ hî ke mâlât ile fey izle nmek nas ibini
almış âlişan manev î bir s ulta ndır.
Hz.Abdülkadir Geylanî, "Yehdillahu linû rihi men yeşa’, yani Cenab-ı Hakk zat-ı
Nuru için dile diği gibi hidayet e der" sırrı ile müte hakkıkt ır.
Bu ayettek i " linûrih i", "Nur-u zat'a yani " Ruhu ilahi"ye işa rettir.
Bu ilâhî nur ile zinde ola n gönül, "ve nefahtu fîhi mi’r rûhî" sırrı ile fiiliyatta
mütehakkıkt ır, ilâhî ruh ile z inde olmuştur. Yani bu gönlün söz ü ve icrası ruh-u ilâ hî
gibi Cena b-ı Hakk'a m uzaft ır.
Bu "Nuru Zat"a veya "Ruhu İlâh i'ye, "M uhit-i Ruh-u Muhammed" veya "Muhit-i
Nur-u Muhammed" de nir, ki "Ruh -u Kül" dür.
Nitek im Cenab-ı Muha mmed bu "Muhit-i Nur-u Muhammed" lisa nını ka il ola rak:
"Evvel mâ halakallahu nurî ve min nurî h alaka külle şey, yani Cenab-ı Hakk evvelâ
benim nurumu yaratı ve nurumdan da he r şeyi var etti."
Ve "Ene min nurillahi, halakallahü’ l arşi vel kürsi vel levhi, ves semavatı vel ardi
min nurî, yani be n Cenab-ı Hakk'ın nur undanım, Cenab-ı Hakk benim nur umdan
arşı, kürsiyi, levhi, semavatı ve yerleri yarattı" buyurur.
İşte bu "Muhit-i Nur-u Muhammed" ki, "Ruh-u İlâh î", "Zat-ı İlâh î", "Ruh-u İzaf i"
ve "Nur-u Zat" isim leri ile bilinir. Bütün kâinat ı he r zerresinin en küçük cüzle rine
kadar sâ ri ve m uhittir ve Cenab-ı Hakk bu ruh-u k ül ile lütfe n, ve tenez züle n
dâime n e bedâ meşhudiyeti dilek buy urmuştur. ("Za t-uz Zat ve Nurun âlâ Nur, "
sırrı).
Bu Muhit -i Nur-u M uhamme d, kâinatın hilkat ine bais ve sebept ir. Mekke'de
görünen peygambe rimiz Cenab-ı Muhammed, mahlûkata nazarla bu Muhiti Nur-u
Muhammed Deryasından beliren " Ekmelül Mükemmel" bir nokta -i mü messileden
iba rettir.
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Bu Ruh -u izaf î leta fet ve yakınlık it ibari ile Cenab-ı Hakk'a en yakın b ir nurdur, ki
muhatt ır (ihata olunmuş, etra fı çevrilmiş). Vacibü’l Vücud Hazretleri onu muhittir.
Bu Ruh-u İzafiy i veya ruh-u ilâ hîy i (yani mahlûkata nazarla Muhit-i Nur -u
Muhammedi) Cena b-ı Hakk Kur'anı Ke riminde.
"Yehdillahi linurihi men y eşa," (Nur Suresi 35.ayet) ayeti ke rimesinde "l inurihi " ile
“ve Nefahtu fih i min ruhi" (Hicr Sures i 29. ayet) ayeti kerimes inde "min ruhi" ile ,
ayrıca " El Kalem," ve "vel Kur'ani zizzikri" yani "z ikr ede n (nat ık olan ) Kur'an"
isim leri ile beyan edip tanıt mıştır.
"Ruh-u İzafi" nin alem i, ilâhîdir, Hakkî' dir; mahlûkatta görüle n noksanlardan v e
ayıplardan münezzeh tir .
Lisanı, ilâhîdir. Allah d ili konuşur ve icraatı ilâhîdir, yani ilâ hî vücudu ve sıfat ı
dolayıs ıyle s özü ve icras ı Ce nab-ı Hakk'a muzaft ır.
Bu şanında n dolayı ona "Ruh -u İzafî" denir. Hakk'ta bik ülli ma hv ve Hakk ile
bakidir. Hakk ile hayyi ebe d sahibidir, asla fena bulmaz. ("Halife-i Hakk" s ırrı)
budur.
Muhiti Nur -u Muhammed, bütün kâinata resul, mürebbi, âm ir ve Hak îm'dir. "El
Mülkü lî lâ gayre" nutkuna ve sırrına sahipt ir. Bir söz ile ma bud-u ke rimdir, Hakk
ile Hakk't ır ("Mabudun bil Hakk" sırrı).
Hangi g önül bu ruh ile zinde olursa Hak k'ta fani ve Hakk'la bak i olmak es rarına
bilfiil erm iştir. Halife -i Hakk sırrından hissemenddir. Allah dili tekellüm ede r ve
ettiği zaman kalbinde "bu sözü eden b enim" diye Vacibül Vücud Hazretler inin
tasdikini a lır. Cenab-ı Ahmet Süreyya diva nı da Allah dilinde n nâtık olmuştur.
Ruh-u İza finin bir ismi "Kalem" denm işti. Nitek im Cenab-ı Hakk Kura nı Kerim inde
(Alak Sures i 4-5. Ayetler inde) " Cenab-ı Hakk in sana kalem le öğretti, insana
bilmediğ ini öğ retti" buyurmaktadır.
Bu sır, ruh-u ilâ hînin kalb-i insanda ilâhî hita bını duyurtması ve ilâhî beyanını ta lim
eylemesi s uret i ile a ncak biline bilir. ("Hakk'a vusul" s ırrı budur.).
O ha lde Abdülkadir Gey lanî Hazret leri " kalem"le ("ruh-i iz afi" ile) z indedir. ("Ve
eyyedehüm biruh in m in hu" sırrı.) (Mücadele Suresi 22. Ayet)
Ve onun gönlü hesa bına "ruh-u izafî", velayete nam zet olup, Vasılı Hakk ola n
veliler kalbinde " Ene Abdülkad ir Gey lanî" hitabını duyurtmaktadır.
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O halde bu hal m uazzam ilâhî teşkilât değil de ya ne dir?.... Yani bu ilâ hî icra ,
beşerin aciz çerçevesi dahilinde kalma yan bir ilâhî teşkilâttan iba ret olduğu
hususunu sa râ haten öğretmekte dir.
Bunun m anası, İnsanın s ırrı v e hakika ti Cenab-ı Hakk' tır. İnsan, yokta n var olmadı,
Hakk'tan hasıld ır ve onun ile beraberd ir. Kâinatta he rşey (Kübra ve Suğr a) Cenab-ı
Hakk ile be ra ber olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim in (Ka f S uresi 16. ayet), "Ve nahnu
akrebu min hab lil ver id - biz Ademe boyun damarından daha yakınız,”
(Tevbe Sures i 40. ayet), "İnna llahe meanâ - Allah b izim ile berabe rdir,"
(Hadid Suresi 4. ayet ), "Huve maaküm eynema küntüm - nerede olsanız Hakk siz in
ile beraberd ir,"
(Mücadele Sures i 7. ayet), "Huve meah um eynemâ Kânû - nerede o lsa lar A llah
onlar ile beraberd ir,"
(Buruc Suresi 13. ayet), " İnnehu huve yübdiu ve yü’id - gerçek Allah halk ı te şkil ile
vücuda getirir ve kıyamette iâde eder," ki o ceza gününde Kübra mahkem esinde
fiile n hita bı izzetini duy urta rak em rini ta nıtır.
Ehlulla h "mutu kable en temûtû, yani ölmeden önce ölünüz" sırrına
mazhariyetle rinde n kıyamet gününde onlar için sua l, cevap yoktur. Şefaatçi ola ra k
görünecek lerdir ayet le ri bu Hakay ıkı talim ede r.
Zatî kümmelini evliyaullah bütün eşya ve kulûb (kalb ler) da hâk im ve âmirdirle r.
Hüküm ve himmetle ri yerde ve gökte cari olduğ unu ka hiriyyet ve kadiriyyet semalarının en kahir a nkası olan Hz.Sultan Abdülka dir Geyla nî şöy le buyurur,
"Zir-i des timde ben im mürgü kebûter gib idir
Kümbedi çarkı felek arz u sema u ahkaf"
Yani, " Elimin altında seyri devranîs ini yapmakta de vamda olan felek kubbesi, yer
ve sema ve kum tepeleri bir güvercin kuş u gibi titrer."
Gavs-ı Azam u’l M uazzam S ulta n A bdülka dir Geyla nî yine buyurur,
"Taht-ı hükmümde durur kutb -u c ihan ga vs-i zaman
Hiç ikes eyleyemez emrime alemde hilaf ”
ve yine buy urur:
"Nazarım arş-ı muallâya erer b ir d emde
Hâdimim cümle melek, kavlimi sanma o la laf"
ve yine buy urur:
"Tut zimamim yedi gez m eygedemi eyle tavaf
Her sene eyle z iyaret beni, kalb in kıl saf
Sırrımın s ırrıd ır esrar -ı Hakayık cümle
Kâbe-i rahatım uşşak mey aşâme mutaf
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İlmimin şuglimin asarıdır dersi ulûm
Benim o l ş eyhi c eza hükmüme ramdır etr af."
Yani, " nefsini zapt u rapta ve terbiyeye almak için sana uzattığım yuları (ilm-ü
kudret bağını) yedi defa tut. İlâhî meyhane olan dergâhımı tavaf et, her sene beni
ziyaret ederek kalbini saf etme ğe çalış. ”
(Murad: "İlâhî sırrıma ermiş vâsılı Hakk bir mürşidin terbiy esine gir ve nefs ini
yedi merteb eden bilfiil öğrenmeye çalış . Bunda muvaffak olursan kalbin saf ve
ilâhî olur .")
Bütün esra r hak ikatle ri, ilâhî sırrımın s ırrından iba ret olduğunu anla.
İlm-i Hakk s una n ve hak ik i bilgi ile mest olan benim dergâ hım ı âş ıkla r ilâhî irfan
sarhoş luğu ile tava f e derle r İlâhî de rgâhım bütün ka lble ri sarm ış ve ilâhi sırrım ın
sada ve kemâlâtı da bütün ka lblerden s udûrda olduğunu duyup mest ve hayran
olmakta devam dadırla r.
Sunduğum ve sönmeyen bu ilâ hî ilimle r dersi, ma hz-ı lut f-u Ra bba ni ilâ hî yolda ca n
feda e derek vefa ile sarfeylediğim meşguliyyet ve himmet le rin asarıdır ki, bu asar
da ma hz-ı cud-u ba hşayişi ilâhîdir, yani ilâhî ik ram ve ihsanlardan ibarett ir. Be nim
o ilâhî ceza şeyhi ki bütün etra f hükm üme ram olm uş manev î, bir sulta nlık ile
mütemayiz im."
Bu nutku â lis indeki şeyhi ceza rüt besi, bu manevi sultana has mürşid makam ını fark
ve temyiz ett irip tanıttırır.
Ve yine buyurur,
"Sâ’y eder Kab e tavafına hemiş e a ktab
Haremi izz etimi da im eder Kab e tavaf."
Yani, " Arzın her taraf ından Kâbeyi ziyare t için zengin insanlar gayretli gör ünüyor,
Kabe ise benim haremi izzetimi her daim tavaf eder."
Ve yine buyurur,
"Cümle esrar-ı Huda ç eşmime mekşuf old u
Kıld ı Su ltan-ı ezel bana hez eran eltâf
Kıld ım as tar-ı seraird e hucub i çün mahv
Oldu ankay-ı dile arşı Huda kule-i kaf."
Yani, "Huda' nın cümle sırları gözüme açıldı, o ezel Sultanının bana binlerce
lutufları oldu. Serair (esrar) astarının hicablarını (örtücü perdelerini) mahv ve
ref'eylediğimden gönlüme Allahın arş ı, iktidar ve şevketimi ve muhiti tanıtmak
için bana kudret kulesi oldu."
Bu nutk-u â lile ri, (Sure-i Cin) "Âlimü l g aybi felâ yüzhiru â la gaybihi ahadâ illâ
menirteda m in Resu lin f einnehu y eslü kü min beyni yed eyhi ve min ha lfih i
rasaden, yani gaybı bilic i Allahu Teâlâ' dır (ıtlak üzre). G aybi ilminden kimseyi
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muttali kılmaz, me ğer ki, Resulden ihtiyar ettiği kimseye ol gaybın bazılar ını
bildire. Allahu Teâlâ ol Resulün önünce ve ardınc a onu muhaf az a eder, melekler
yürütür." İlâ hî sırrından hissemend olduğ unu tanıtır.
Yine buyurur:
"Berr u bahr içre figan ets e mürid im b ir kez
Eder im düşmanın ın nakd i vücudun itlaf
Erer im tîr-i kaza gibi vücudı hasme
İntikamın ı kılıcın menedem ez bend ü g ılaf,"
Yani, "Karada ve deniz de bulunan bir müridimin (yani Hakk'a talib ve sad ık b ir
öğrencinin) bir figanı ve imdad iste mesi olsa, ona düşmanlığa cesaret edenin
vücudu üzerine kaz a oku gibi o an-ı gayrimünkasimede atılır, öldürür üm. Bağlanmak veya kılıf a sokulmak s uretile intikamım kılıcını kullanmaklığım me nedilmez ."
Yine buyurur:
"Güneşim doğdu, benden evvel doğan ve benden sonra doğacak güneşlerin heps i
küsüfe uğradı. Güneşim en üs tte kald ı. G üneşime zeval v e gurup yoktur.
"Benim horoz larım kıyamete kadar ö tec ektir ."
Ya ni " Sırrımdan görünecek sohbet-i Hakk'a maz har vasıl-ı Hakk veliler kıyamete
kadar yer yüzünde görünecektir."
Sulta n Abdülkadirin ve vârisi Hz.S ürey ya'nın ilâhî kemâ lat lisanları İmamı A li
Hazret lerinin, "kemâlike tahte kelâmike,
ya ni kemâlin, kelamın
(sözünün)
altındadır," ke lâm ı â lile rinden ispat la rdır.
Abdülkadir Geyla nî bir insan ve A llah kulu ike n Cena b-ı Hakk ona ne den o kada r
fazla bir ikram da bulundu. Cenab-ı Hakk neden onu kendis inin zamanında
görünüm üş ve kendis inde n sonra g örünmekte ve görünecek ola n birçok
evliyaullahın re isi ya pmışt ır, diye her k im bu ilâ hî teşkilâtı re ddetm iştir, inkâr
etmiştir, re ddi ve inkârı ona fa ide verme miştir, ziya nda kalm ıştır.
Abdülkadir Geylanî tasrihen buyurur, " Yalancılar fesatçılar ve zalimler bizd en
değild ir." Cena b-ı Hakk Kur'an-ı Ke riminde, "Zalim için hiç b ir yardımcı yoktur, "
buyurduğunu unutma mak lazım dır.
Alla h ganîdir, A llahın icraat ına ak ıllı bir kimse karışmaz ve dil uzatmaz. Ak ıl odur, k i
bilmediğini inkâ r etmez ve böyle söyler, "Bunlar benim bildiğ im şeyler değildir . Bu
hakikatin b ilmiş ler i ve öğrenmişleri de vardır ki, bundan bahsediyorlar. Cenab-ı
Hakk isterse bana da bu bilgilerden na sip verir is temezs e b ir şey bilemem ve
fakat bilm ediğimden dolayı da b ilenler i red ve inkâra hakkım yoktur ." Elbette ki,
o k imse ba htiya rdır ve Ce nab-ı Hakk'ın ka tında mak buldür.
Edeb ikid ir:
Biri, Cenab-ı Hakk'a karşı edebd ir, ki h ududullaha tecavüz etmemek ve Hakk'a
vusul bulm uş olan enbiya ve evliyaya karşı hürmet ve tazimde bulunmak ve onların
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ila hi hakayık ını öğreten ilâhî aşk ve nur ile dolu beya nla rına dikkat li olm a k
hususundak i ilâhî em rine m utî olmakt ır.
Diğeri de halka karşı edeb tir, ki hüsnü m uaşeretir .
Cana, ırza , ma la taa rruz etmemek; bir sözle insanların me denî ve içtima î hak la rına
ve şerri, z iyanı, fitne ve fesadı ma ni, v e mutlak bir şek ilde hayrı hâ mi, vicda n
hürriyetle rine hürmetka r ve insanî iy ilik ve güzellikle rine dikkatli olmak ve yardım
elini uzatmakta n iba rett ir.
Cenab-ı A hmet Süreyya Em in buyurur, "Can yakma hanuman söndürme, maneviya t
oyuncak değildir ha,"
Hülâsa, Güzel ahlâk: Allah ın b irliğ ine, meleklerin e peygamberlerine kitapların a,
kıyamete, öldü kten sonra dirilinec eğin e, o Ahiret gününde (ki ceza günüdür)
Hakk'ın divanın da toplanılacağına, âmeller in tartılacağına, iyilerin cenn ete ve
fenaların ceh enneme ayrılıp mükâfat ve mücâzat göreceklerin e inanmak, c ehaleti
bırakıp irfan sahibi olmağa gayretli olmak ve şerri değil hayrı yapmak için ciddi v e
tedbir li olmaktan iba rettir.
Enbiya ve evliya da ha bu dünyada ike n ölme den önce ölmek sırrına erdik lerinde n
Cenab-ı Hakk Kûbra mahke mesini onların kalblerinde a çıp ilâ hî beyanını duyurm uş,
ilâ hî esmasını, salta natını tanıtm ış ve rahmetiyle af etm iş ve muhles kulla rı adâdına
kabul etmiş olmasında n, kıyamette bunlar için sua l ve ceva p yokt ur. O yevmi
azimde şefaatçi olarak görünecekle rdir.
Bu bir kaç s özün ilâvesi de â li ve ilâhî t arikat la rın ha ngileri olduğunu bilmek için
faideli g örülm üştür:
Hz.Abdülkadir Geyla nî,
Hz.Ahmede r Rifaî,
Hz.Ahmede l Bedev î,
Hz.İbrahim i D ussukî,
Hz.Muhyiddini A rabî,
Hz.Mevlana Ce la leddinî Rumi,
Hz.Sadeddini Cibavî,
Hz.Hasan Şâze li,
Hz.Hacı Bektaş Ve lî,
Hz.Şahi Nakş ibe nd Bahaett in,
Hz.Hacı Bay ram Ve li,
Hz.Şaban Ve li,
Hz.Ömer Ha lveti,
Hz.Abdüsse lâm,
Hz.Aziz Mahmud Hüda i,
re is ve rehberdirler.

Kadiri
Rifaî
Bedevî
Dussukî
Ekberî
Mevlevi
Sadî
Şazeli
Bektaş î
Nakşî
Bayramî
Şabanî
Halvetî
Selâmî
Celv etî

tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
tarik inde,
Tarikinde
talik inde,
Tarikinde

Bu tarikatla rın sırrı, Cenab-ı Hakk'ın yedi hükmünde dir. ("Yedullah ı fevka eydihim"
sırrı) (Fetih Sures i 10. Ayet) "Bu ta rikat larda n sohbet-i Hakk'a maz har olmak üz re
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Hakk'a vusul s uret iyle her zama n için Kadirî tarikinde n bir ve lî ye ryûzünde dir
(Kıyamete kadar). Böyle bir zatın vücudu yer yüzündek i bütün ta rikat la r salikle ri
ve âşıkla rı için hak ikî bir feyzdir, çünkü teslik Hakkı hali hayatta ola n, g öçmem iş
ola n ve lînindir (*)
(*) Hz.Abdülkadir'in, "ben im horozlar ım kıyamete kadar ötec ektir," diye işaret
buyurduğu s ır budur.
Bu tarikat lar meşâ rib-i muhamme diyedek i fa rkla rda n ve Hakk katında mak bul olan
meşreb fark larından ileri ge lmektedir. Hepsi kemâ lat ı muhamme diye asa rında n
iba rettirler.
Gaflet ve ce hil ile re d suretiy le da im î ziyanda kalma mak icab e de r. Bu ta rikat
reis lerine manev î ola rak ezelde Hakk'ın ilminde , bağlı olanla r bağ lanır ve bunların
meşrebe rinde ilâhî a leme duhul dev letine mazhar olurlar. İşte Ahmed S üreyya Em in
Hazret leri Kad iri meşrebinde z uhur etm iş kümmelini zat î ev liya ullahta n bir zat olup
Kadiri ta rikat ı celilesinin dördüncü ve son pîri sa nisidir.
Kadirî
ta rikatı
ce liles inin
birinci
Pîri
ve
sahibi Abdülkadiri Gey lanî
Hazret leridir.
Bu ta rikatte (4) pîri sa ni görünm üştür:
1 nci Pîri sâni Hz .Eşref i Rum î olup
türbes i İznik'tedir.
2 nci Pîri sâni Hz.İsma ili Rumî olup
türbes i İstanbul (Salı Paz arı)dadır.
3 üncü P îri sâ ni Hz.Abdurrahmanût Taleb anî
olup t ürbesi Gergök'te dir (Musul diya rında-Kerk ük)
4 üncü P îri sâ ni Hz.Ahm ed Süreyya Emin olup
türbes i İstanbul'da , Ya hya Efendi meza rlığ ında, aile kabristanında dır.
Bu M uhamme dî Â lî mektepte Peygamberimiz Cena b-ı M uhamme d Rektör ise ilâ hî
tarikat pirlerinden ve pîri sa nile rinde n he r biri bu ilâhî y üksek mektepte ordinary üs
profesörler diye düşünülmelidir.
Her ve liy ullâh meşre bi mazhariyetine göre bu ordina ryüs profesörlerinden birinin
ilâ hî rehbe rliğ inde Cena b-ı Hakk'a v usul nusratını bulmak mecburiyetindedir.
Ruh-u İzafi, insa n kalple rinde bu P îr ve Pîr-i sanilerin hesabına velayete namzet
velîler, ka lbler inde talimi (öğret meyi) ile rletmekte dir. Ha li hayatta ola n ve s ohbeti Hakk'a maz har buluna n ve lî kalbinde bu ruh-u ilâ hî fey izle rini sunması ve ilâ hî
beyanlarını indirmesi ve yeryüz üne yaym ası suret ile, kainatta mevcut bütün erva h
ve ecsam ve bu meyanda ye ryüzündek i bütün insanla r kalble rine Cena b-ı Hakk'ta n
ruh-u iza fî üze ri (me lekut nurlarından geç erek) ilâ hî füyuzat iner.
{Sıras ı gelm iş iken bura da şu bilginin ilavesi yerinde görülmüştür: Cena b-ı Hak k
Kur'a n-ı Kerim inde semaları ve yeri yani mükevvenatı alt ı günde ya rattığını ve altı
günden muradı, altı envar içre ter tip leyip teşkil eylemiş bulunduğunu tasrih
buyurmaktadır. O halde m ükevvenat alem inin, ruhanî ve cisma nî kısımla rı
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düşünülünce bu teşekküllerin büt ün kâinat içre aşağ ıdak i te rtipte ilâ hî ve me lekî
muhit-i envar ile sarılmış ve bunla rın hepsi de Cenab-ı Hakk ta rafından ihat a
edilmiş bulunduklarını bilmek laz ımdır.

Vacibül Vücud Haz retle ri ve Ruh-u İlâhî, be rabe r ilâhî teşekküldür.
Kur'a nda
"Nurun âlâ Nur" bu teşekküle işarett ir. Zira Cenab-ı Hakk evvelâ Hakkî teşekkülü
tertiple di. onda n sonra ha lk î teşekkülü te rtipley ip vücuda getirdi ve zatından zatına
Hakkî ve halk î tertiple rini ayana koyup ha lık ıyyet ve mahlûk ıyyet sırla rını tanıtt ı ve
mahlûkıyyeti, sırr-ı Ha lik ıyyet sırrına tâbi ve ona m uhtaç bulunduğunu ve he psinin
"Entümül fukara..." ilâ hî hitabının mazha rı olduğunu isbat buy urdu.
Arş, kâ inatın gene l kalbid ir.
Kürsü, kâ inat ın gene l dimağıd ır.
Levh, bütün mevcudat ın muka dde ratını gösteren cetveldir .
Arş, iradat -ı ilâhîyyenin belirdiği ve bu isimdeki ilahi fey izle rinin bütün kâinattak i
mevcudat için sârî olmaya başla dığ ı ma ha ldir.
Kürsi, icraat-ı ilâ hîyye nin be lirdiği ve bu isimdeki ilahî feyiz lerinin büt ün kâ inattak i
mevcudat için sâri olmaya başla dığ ı ye rdir.
Arş ve Kürsi melek ût a lem ini teşkil e den 6 muhit i nurda n 1 inci ve 2 ncisi ile zinde
ve onla r ile hayat neş'esi tatmaktadırla r.

Divan-ı Süreyya

18
Kur'a n-ı Ke rimin Nur suresinde , "şarkı ve garbı olmayan ve kendisine ateş
dokunmayan" diye, işaret edilen “zey tin ağacı”, "arşa" işa ret olduğ u gibi,bu ağaca
dokunmayan şey, ya ni ” a teş” de , "kürs iy e işa rettir.
İnsan vücudunda ka lb, "arşa"
ve dimağ, "kürsiy e" işarett ir.
Kalbin hadidî olduğu ve dem ir yanınca ye şil re nk saçtığ ı ve bu ağacın yeşil re ngini
temsil ett iği ve dimağ fosforu muhtevi olmasında n ateş gibi le m'a feşan istidatta
olduğu ve vücudu yakma dığ ı aşikâ rdır.
İşte muhitü’l mevcudat ola n Va cibü’l Vücud Haz retlerinden Nur-u İlâ hî üzere ine n
vücudî fey izle r (tekevvün feyiz ler i) evvela 1 inci ve 2 nci m elek ût nurlarına inere k
bu nurla r ile kevnî a lem in (unsurî, kısmının) peyda h olmas ında ve idames inde
vasıta olmaktadırla r.
Yine Vacibü’l Vücud Haz retle rinden ruh-u ilâ hî üze re ine n feyiz ler me lekût m uhit i
nurla rda n Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azra il adlı ve arşı taşıyıc ı nurlardan geçerek
kâinattaki bütün zîruh (ruhlu, canlı) mev cudat idrak ve icra , hayat , rız ık ve ölüm
tatmaktadırla r.
Nur süresindek i "Nurun âlâ Nur" yani, "nur üs tündeki nur," ilâhî beyanına gelince,
üstte kala n nur. "Nuru Muh it" e yani "Kün hü Zat"a
ve
altta ka lan nur, "Nur -u İlâh î"ye ya ni " Ruh-u İlâhî"ye
işarett ir, k i m uhat (ihata olunmuş) tır.
Nur S üres indek i, " Allahu nurus s emavatı vel ardı," âyeti, semavat ve arzın as lı ve
künhü Allah olduğunu öğret mekte yani bu âyetteki nurun, "Nur-u Muhit"e işare t
olduğu bilinmelidir.
Mekke'de Hz.Muhammed'e görüne n Cebrail, muh it-i Cebrail nurundan be lire n bir
nokta-i mümessilede n ibaret tir. Netek im Cenab-ı Muha mmed de Muhit î ilâhî ruhta n
belire n e n m ükemme l bir nokta -i mümessile diye bilinme lidir.
Vücud şerhi için, akl-ı külde n inen bu birkaç kelime ancak söyle nebilir. Cenab-ı
Hakk alem-i ma nada ilâ hî icra atını göstermesi ve kuluna temaşa ettirmesi suretiy le
şuhut ile ancak o a n için ak ıl k urban ve hayran ka la rak o s onsuz ilâhi icra ve icattan
bir şemme ala bilir ve illâ fe lâ.}
Bundan dolayı "Ruh -u İzafi"ye, "Zatu’s Sudur" denir, ki Cenab-ı Hakk ile kâinatt a
ne varsa cümle mahlûkata âm ir, mürebbi, hâkim ve mutasa rrıftır.
Azizandan Cena b-ı Mevlana Celâle ddini Rumî'nin Mesnevî's i veya Muhyiddini A rabî
Hazret lerinin F usus'u g ibi ilâhî eserle ri okunursa hulâsatülhulâsa öğ renilecek şu dur: Cena b-ı Hakk bütün mevcudat ı ke ndi nurunda n (va rlığ ından) var etmişt ir.
Kendi Nurundan teşkil edip vucuda getirdiğ i, evvelâ Muh it-i Muhammed ruh u
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veya "Muhit-i Muhammed Nur-u a lemi "dir ve bu Nurda n kâ inatta ne var sa ruha nî
olsun, cismanî ols un büt ün mahlûkat ı teşk il edip vücuda getirdi.
Yani görünen mevcudatın aslı Cena b-ı Haktır, Yok luk değ ildir, yok yoktur var
olamaz , var da y ok ola maz. Va r olan Cena b-ı Hakk't ır, he rşey onda n hâsıldır.
Muhit -i Muhamme d ruhunu Cena b-ı Hakk , Ruhum de diğ i için ("ve nefahtu f ihi min
ruhi" sırrı) Cenab-ı Hakka muza f bu ruha "Ruh-i İzafî" de nildiği ve a leminin ila hi
olduğu yukarda s öyle nmişt ir, k i bütün r ububiyyet ve uluhiyyet s ırla rını câm i'dir.
Bütün mahlûkata Hakk ile âmir,hakim ve feyyazdır diye yukarıda söyle ndiği gibi bir
daha tekra rla nır.
Cenab-ı Hakk ya rattığ ı he r bir şeyden bir ilâ hi ismiy le görünür, mese la Güneşten
"En Nur" ism i ile görünür ya ni Güneş "En Nur" ilâhî ism inin suret idir.
Cenab-ı Hakk , nebatlardan ve bu cümlede n ağaçlardan "Er Rezzak" ism iyle
görünür, yani nebatat ve eşçar (ağaçlar) Cenab-ı Hakk'ın "Er Rezzak" isminin
suretle rinden bire r surettirler.
Cenab-ı Hakk, madenlerden " El Gan i" ismi ile görünür, yani made nle r Cenab-ı
Hakk'ın Gani isminin s uret leridir.
Cenab-ı Hakk zuhur yapm ış bütün esması ile ("c elaIî" ve " Cemali") insandan
görünür, bütün ilâhî esması da Cenab-ı Hakk'ın ism i cam ii olan A llahu Ekbe r ismine
tabidir.
Bundan dolay ı Âd em (İnsan), "Allahu Ekber ism inin s uret idir. Ya ni Hakk'ta fani v e
Hakk'la bak i ola n a dem in (insanın) ismi ilâhîdir. A llaha muza ftır.
Bundan dolay ı Ce nab-ı Hakk Kur'anı Kerim inde
(Bakara Suresi 34. Ayette), "F ekulna lilmelâiketiscudu li Âdeme f eseced û
İllâ ib lise ebâ vestekbera v e kâne minel kâfirin, ya ni; biz meleklere Âdeme secde
ediniz de dik, secde ettiler, yanlız şe ytan e tmedi, yüz çevirdi kibirle ndi ve
kâfirlerde n oldu."
Bu ayette Cenab-ı Hakk, "Âdeme secde ediniz ,” de di,
"Allah'a" demedi. Sebe bi, Âdem , A lla h is minin suretidir. Âd eme olan secd e, Cena bı Hakk'a muzaftır. O halde Hakk'ta fa ni ve Hakk ile baki kâm il insa nla rın is imle ri
Cenab-ı Hakk'a m uzaft ır, ilâhîdir; onla rın isim lerini zik ir Cenab-ı Hakk'ın ismini zik ir
olm uş olur. Hakk kat ında böyle ka buldür.
Bu hakikat i, Cenab-ı Muhammed, "Z ikr u Âli İbade, yani, Ali'yi zikir ibadettir
(Buhari şerif Babuz -zal)" buyurmakla t alim buy urur ve " Beni gören Hakk' ı
gördü"
Hakikat ini kalb göz ü mâ liki canla ra beyan buy urmakta dır.
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Bu hak ikate işarete n Hz.Mevlana Celâ le ddini Rum î Mesnevide, "Azizanı Hakk'ta n
gayrı diye bakıp b ilenler bu ba kış v e biliş kend iler inde İb lis ten kalma b ir
mirastır," buyurmaktadır.
Ayrıca, Mev lana Celâ le ddin Hazret leri, münkir olanlara karş ı şu ikaz ı da
yapmaktadır, "Nas ıl Ay gökte mahreki ü zerinde seyrinde devamda ve nur ları ile
etrafı aydınla tmak ta lâmi ve satı bulunu yorken yeryüzünden ona bakıp havlamağa
başlayan köpekler, onun yüks ekliğine erişmeleri v e onun sa tvetli halin e man i
olmaları muhal bulunuyorsa gönlü d e ilâhî ruh ile z inde ve ilâhî kemalata sahip
olmuş ekmelü l kâmil bir mürşidin yeryü zü insanlarına irfan envarını yayması ve
nasibedar olanlar ına feyiz ler sunup o nları ihya etmes i hususun daki manevî,
yüksek, himmetli ve â li cenap haline, Allah ı kıs ır akıllarına göre tahd it ed en
münkirler in inkâr ve itiraz ları bir gün a tesir yapamaz ve onun o âli ha lin i
gideremez ler."
Hz.Mevlana ayrıca , câmiül esma mazharı olan âdemin her şeyi kendis inde mevcu t
bilmesi ve "ruhu insanî"sinin Musa "aklu muadı"sının Ha run mesabesinde
bulunduğunu ve Firavun mesabesinde olan "ruhu hayvani"si ile Haman gibi ola n
"aklı maaşı" ile m üca hade e dip onla rı kendisine mut i etmesi ve vücudunu emniyete
alması ve nefsini tanıması ge rektiği ve Hakk'ın celâ li esmasından cemâ li esmas ına
sığına rak Hakk ile sulh-u ebe di yapma sı gerektiğini öğ retmekte ve Firavun ve
Haman mesa besinde ola n ruh-u hayvanis ine ve aklı maaşına gale be için asaya yani
ilm -i ilâ hîye muhtaç olduğunu a nlatmakta dır.

Cenab-ı Hakk ın Kur'an hak ikat lerini açan ilâhi bilgisini, vârisi ilmi nebî ola n
evliyaullahın kalblerinden ilham -ı Ra bba ni ile indirdiğini bilmek lazımdır.
{"Aklı muad", kalbde be lire n bir nur olup aslı olan Alla hı düşündürüp tanıt ır.
"Aklı Maaş", vücudun ba rınma , giyinme, yiyip içme ve geçinme husus larını, ra hat-u
huzurunu düş ünür.}.
Yine Hz.Mevla na , Mesnevi'de , "Hakk'ta fani ve Hakk ile baki o lup ruhu ilâhî ile
zinde olan yani ilâhî a leme ("zat i Ba ht a lemine") kadem basan b ir gönülün sözü v e
icrası Cenab -ı Hakk'ın sözü ve icrası bu g önlündür ,buyurur.
Şu kada r ki, gönül, k ünhü zat yani Vacibü’l Vücud a lem ine ka dem basamaz. Yani
Vacibü’l Vücud feyzini Cenab-ı Hakk Ruh-u İzafiye ve onun ile zinde olan gönülle re
sunmam ıştır. Va cibü’l Vücud alem inde g iz li kalıp zuhur ya pmam ış esma-ı m ümtenia
feyzlerinden nasib a lmam ışla rdır. Bunda n dolayı künh-ü zat alem inde n bilgimiz
yoktur. Bu sebe ple Cenab-ı Muha mmed bizle ri Künh-ü Zattan ve Azamet -i Hakk’t an
bahsetmekten men buy urm uştur.
O halde Hakk'ta fani ve Hakk ile baki bir insan-ı kâmil ile görüşülm edikç e,
"Hakikati İnsan" nedir,b ilmek mümkün o lmaz.
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(Maide Suresi 35. Ayette) "Vebtegu iley hîl vesilete," sırrı yani "Kurb-u Hakk ve
likası için vesile isteyiniz" .
"Vesile"den m urat , ha li hayatta ola n m ira c yapmış , Hakk'ı görm üş ve irşat için
halka dönmü,ş zama nın mürşid-i kam ilidir.
Zira "Hakikat-i İnsan", Cenab-ı
Hakk'tır.
Bu nokta için Ce nab-ı Ahme d S üreyy a Em in divan-ı Şe rifle rinde
"Bürün yahut ki yu t Kur'anı amma iş biter sanma
O l iş bitmez mülakat-ı reisü ’l mürş idin ister"
buyurmaktadır.
"İş biter sanma"da n m urat , Cenab-ı Hakk'a vusul sırrı, elde e dilmez, demektir.
O halde teslik hakk ı yani Hakk'a götürme k ve murada erdirmek hakk ı, hali hayatta
ola n bir ve lînin olduğ unu kat'iyyen a nla m ak lâz ımdır.
Hakk'a vusul için insana üç şart lazım dır:
1. Müslüman o lmak, Allahın birliğ ine ve Cenab-ı Muha mmedin
peygambe rliğ ine inanmak ,
2. Cenab-ı Hakk ’ın eze l ilm inde velayete namzet bulunmak ,
3. Hakk'a vâsıl olmuş bulunan ve hali ha yatta olan bir veliyullah ile mü lakat
etmek ve onun re hbe rliğinde manev î yolda yürümek (Hakk'a vu sul suret iyle).
Kur'a n-ı Ke riminde Ce nab-ı Hakk'ın buy urduğu "Veb tegu ileyhil v esilete" yani
"Kurbu H akk ve likası için vesile talep ediniz " sırrı.
Bura da "v esile"den murat, Vasıl-ı Hakk olmuş, m ira ç yapm ış
Hakk'tan halka dönm üş "Mürşid -i Âm’ a" işarettir.
Tekra r olunur, Hakk'a vasıl
1.

ve

irşat

için

ola n bir zat Cena b-ı M uhamme din ş u iki emri,

"Mutu kable en temû tû, ya ni ölmede n önce ölünüz." (Hadisi şerif)

2. "tehalleku biahlâkillahi, vettassıfu bisıfatillahi yani Allahın sıfatı ile muttas ıf
ve Allahın ahlâkı ile müte hallık olunuz ." (Hadisi şe rif) ile müte hakkıkt ır.
Mütehakkık olma yan mürşidi kâm il olama z.
"Ölmeden ön ce ö lünüz" s ırrı ile mütehakkık olmak için;
■
■
■
■
■
■
■
ve

Ce nab-ı Hakk'ın kalbi insanda sohb etini açmaı
ilâhî esmas ı Sa ltanat ını tanıtması,
ka lbte "Kûbra Mahkemes i"ni a çması,
haşr u neşr ve mizan sır larını fiiliyatt a öğretmes i
ve s ırrı k ıyam ola n " Elhamdü lülah i .. ." sur esi ni n esr ar ı nı i cr aat i l e öğr etm esi i cap eder
ve sırası ile fena fil lah ve bekabi llah sırl arını ona asan kılıp mi raçtan na sip vermesi ,
insa nın tahtı temkine ot urm ası ve ta cı telv ini g iymesi
böy lece ,
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(Kamer Suresi 55. Ayet) "F i maka'dı sıdkın inde melikin mukted ir" s ırrı ile
mütehakkık olmas ı ica p eder böyle ce nefis kâmil olur ve (Fecr Suresi 27-28-29.
Ayet) "ya eyyetüh en n efsül mutmainne ircii ila rabbike râdiyeten mardiyyeten
fedhulî fi ibadi vedhulî c ennetî." sırları ile mütehakkık olmuş bulunur.
"Mutu kable en temû tû" sırrına e rmeye n "fedhuli fi ibadi" sırrı ile m ütehakk ık
olmaz yani Ce nab-ı Hakk ta ra fında n m uhles kulları â dadına ka bul e dilmez ve fak r
sırrında n hissemend olmaz.
"Vettas ıfu
bis ıfatillah i
fetehalleku
biahlakillah" s ırrı ile de m ütehakk ık
olmaya n "vedhu li cenn eti” sırrı ile m ütehakkık olmaz ve ce nnet u’z zâta giremez ve
mahbubiyet makam ına ere mez.
Bu sırlar ha ngi gönülde açılmaz ve gönül Cenab-ı Hakk’ın sohbetine maz har olma k
devletine ermez ve " terc emani lisanu’l kıdem sırr ın" dan nasip a lmazsa asla
müşidi kâm il ve "Mürş idi Âm" (umuma mürşit ) olamaz ve böyle ce gönül (Tin Suresi
1-2-3. Ayet ler " vettini vez zey tuni ve tû ri sînîn e ve hâze’l beledi’ l emin " ayetinin
sırrı ile mütehakk ık olamaz.
"Vet tîni", gönlün şeriat ile âm il ve mâ mur olmas ı,
"Vez zeytun i", g önülün hak ikat ile müşe rref ve m ükerrem olması
"ve tûr i s înîne" , gönülün sohbet i Hakk'a mazhar olması
"ve hazel beledil em in", gönülün kemâ lâ-tı ilâ hîyye-ye sahip ve emin olması ve
böyle ce " Allahu Ekber" ism inin cevhe ri es rarına sahip bulunmas ı ma nasınadır.
{Sıras ı ge lmiş iken Pençei â li âbâ için şu birka ç söz ün ilavesi yerinde görülmüştür:
Muhit-i Nur -u Muhammed yani Ruh-u İlâhî, "Akl-i Kül" ve "Nef s-i Kü l" kemâ lât ına
sahipt ir.
"Akl-ı Kü l", mükevvenattaki bütün mahlûkat ın ukûlunu cam idir. Muhiti icra ve
idrak kemâ lâtına bu sahibiyetinde n Ha kk’ın icra ye d’idir ve kadiriyyet sırrına
sahipt ir.
Yeryüz ünde akl-ı külün en mükemme l nokta-i mümess iles i son Peygambe r Cenab -ı
Muhammededir.
"Muhit-i Nur-u Muhammed" bütün m evcudat ı yed’i sahibiyet ve rahmetinde
bulundurduğundan, "Sahibu ’r Rah man" sırrına sahipt ir.
"Nefs-i Kü l", mevcudatın ne fisle rinin cam i ve nefis kemâ lâtına sahipt ir. M uhiti a rzu
ve irade kemâ lâtma sahibiyetinde n Hakk’ın ira desi yed’idir bundan dola yı
"kahiriyyet" sırrına sahip ve ma liktir.
"Muhit-i Nur-u Muhammed" bütün mevcudat ı kabza -i tasa rrufu temellük ünde ve
muâvenet (yard ım)i, a da let ü nus rat (Cen ab-ı Hakk ın ruhani yard ımı) ı ik ram larında
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bulundurup onla ra muîn (yard ımcı, ian e eden) bulunduğ undan "Gavs-ı Azam"
sırrına sahiptir.
Nefs-i Külün
Zehradır.

yery üzünde

en

mükem mel

nokta -i

mümessiles i

Hz.Fatıma tu’ z

"Nur-u Muhammede",
"Nur-u Celâlet", "Nur-u M elâhat", "Nur -u Fahamet", "Nuru Besamet" ve "Nuru
Beşaşet" isim leri verilir.
Bu nurla rın yeryüz ünde en mükem mel mümessilleri Penç ei âli âba olup
Nur-u Celâ leti
Cenab-ı Muhammed,
Nur-u Melahatı
Cenab -ı Fatımatu’z Z ehra,
Nur-u Fahameti
İmam-ı Ali,
Nur-u Besameti
İmam-ı Hasan,
Nur-u Beşaşeti
İmam-ı Hüs eyin
temsil ede rler. Zam anların sahipleri, k üm melini zat î evliyaullah,
"Nur-u Muhammedin"
"Akl-ı Kül"
"Nefs-i Kü l"
"Sahibu’r Rahman"
"Gavs-ı Âzam"
sırları kem âlât ından hissementtirler.
Mükevvenatta akıl, emr u tedbirle ve nefis, irade ve tasa rruf ile memurdur.
Mükevvenatta her ruhun akıl ve ne fiste n karınca -kade rince tâ birince nasibi va rdır.
Vücud-u insa nda , irade ve t asarruf kalbt e, idrak ve icra dimağ dadır Onun için ka lb
arş ve dimağ , k ürs i mesabes indedir.
İnsan gülden de naz ik ve fakat pek kavi v e hoş kokuludur. Güle gül kok usu yakışt ığı
gibi insana da ede p ve ilim yakış ır. İşt e Şah-ı velayet Hz.İmam-ı A li'nin " İnsanın
şerefi ilim ve ed ep iled ir, mal ve nes ep { soy) ile değildir ." buyurduğu budur.
Her şeyi yakışt ığı yere k oymak adalettir ve koymamak zulümdür. Din inciltmem ek
ve incinmemektir.
Şerrin değ il hay rın m azha rı olan insan cehennem î değil ce nnet îdir.
Şer, A llaha ve peygambe rlerine ina nma mak, kendisi ve başka ları için muz ır işle r
yapmaktır.
Hayır, Alla h'a ve peygamberle rine inanmak, emirlerine dikkat etmek, kendisi ve
başkala rı için hayırlı iş ler yapmakt ır.
Hayırlı insan, içki, afy on ve eroin ile akıl cevhe rini g ide rmez ve dolayıs ile fuhuş,
sirkat , darp, ce rh ve katl,.. gibi fit ne, hıyanet , kin, garaz ve haset.... gibi fe na
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huyla ra ka pılarak şe r iş lerle insanlığı inciltmez ; hayırlı ve iyi yardım la rla he rkese
saadet sunucu olur.
Doğruluğu görme de, söy lemede , m üda faa da uya nık ve korkak değil cesurdur.
Poker, kumar ile eğle nmez, ilâ hî ilim ile a slı ale mine yani ilâ hî aleme rücû etmek ve
o ilâhî a leme ka lbolm ak için ruhî ve sırrî neş'e ve rici irfan dolu s ohbetle re ta lip
olur, bir s özle ha ram işle r işlemez , he lâl işle re ve lokm aya ragıp olur, eğri ve ha in
olmaz , doğ ru ve sadık olur.
Cimri ve kibir li, kurum lu ve haris ve tamahkâr olmaz. Cömert, m ütevazi, zalim değ il
âdil ve kanaatka r olur.
Riya ve yalana meyli olmaz, ciddiyet ve doğruluk şiârı olur.
Vehim, vesvese ve cehlin ızdırap, kork u ve karanlık larında kalmaz, selâmet ve
emniyet içinde se lim ve em in bir kalbe sahibiyetle e bedi mes'ut , münevve r ve
başkala rını da ba htiya r e decek bir durum da bulunur.
Cehennem î ne bat ın yaprağı olan tütünü içip kerih kokula r yaymaz, vücudunu içli,
dışlı tem iz tut ar. S iması be şûş ve mütebe ssim nur saçıcı bir me lahat içinde ; aslının
celâ let ve faha meti sim a ve tavrında belirmek suret ile, veka r ve izzeti aya n olmak
hali ile, sözü irfan şe rbet i içirir ruh ve ak ılla rı irfan neş'eleri ile diriltmek kemâli ile…
Her m ümin hergün " Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve a lâ âli
seyyidina Muhammed," yani, “Yâr abbi s en seyyidimiz Muhammede ve Seyyidimiz
Muhammedin âline yani sırrı ilâhîs ine Hakkal yakin bilmiş enbiy a ve evliy a gibi
vâsıl ve kâmil ve ayne’ly akın bilmiş mutmain, mütteki ve nâki; ilme’ly akın bilmiş
salih kullarının kalblerine lütfen ve tene zzülen lutfu selâmlarını, cûd ü ihsanlarını
mertebelerine göre derece derece olmak üzere yani celalet ve fahamet sekinet ve
adalet ve af v ü rahmet feyiz leri şeklinde inz al buyur ." temennis ini yapma lıdır.
Kendisine ma nevî bir borç ve saa detine v esile dir.
Alla h şer işleye n ha bis ruhu Kur'a nı Keriminde “kelime-i hab ise" ifa desi ile t anıtır
ve yerden celâl ve kahır rüzgarlarıyla k ökü kopmuş ha bis bir ağaca be nzetir. Ya ni
habis adam ın kök ü mesabesinde ola n gönlü Cenab-ı Hakk'ın cema li esmasında n feyz
alması ha li kes ilm iş ce lâli esmasının t esirat ı alt ında kahrî ve ce lâli havasında
karars ız ve perişan kalm ıştır.
Cenab-ı Hakk’ın ce lâli esmasından cemâ lî esmasına sığınmak her müm inin şiarıdır.
Cenab-ı Hakk , tayyip ruh-u insa nîy i Kur'a n-ı Kerim inde kökü yere sabit, ve dallar ı
asumana yükselmiş bir ağaca benze tmekte ve tayyip kelimesi ile ifa de
buyurmaktadır. Yani tayyip şec ere gibi olan kam il insanın as ıl ve k ökü ola n ruhu
insanisinin yani g önül noktas ının sa bit olması ancak asıl deryas iyle tem asa geçmes i
ve kalbi içinde Hakk’ın s ohbetini duyma sı ve bu ilâhî de nizin ahlâk ı ve s ıfat ıyle
müteha llik ve muttasıf olm ası ile veya bu de recede A lla ha bir yak ınlık bulm asa bile
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daima Cenab-ı Hakk ’ın cemâ li esmasının ilham la rına mazhar olması suret iyle
mümkün olacağını ta lim buyurmakta dır.
Şu ha lde, P ençe-i Âli Abaya ve s ırlarında n olanla ra m uha bbet ş ecer e-i tayyib e ve
müba rekede n maksut ne idüğini a nlamay a ve Kurb-u Hakk ve likasında n hissement
olmaya vesiledir.
Şecere-i mel'une ve habise ise , Yezid'e ve onun gibi fena tıy nette ola n ve Pençe-i
Âli Abaya ve sırlarından ola nlara m uha bbeti olmay ıp hıyanet edenle re işa ret olu
meyli olanla r e bedî bedhaht ırla r.}
Hz.Süreyya'nın muzmer-i zâtîre fika -ı muhteremele ri Hz.Hatice -i Şerîfe Atiyyetulla h
hanımefe ndidir (ki aşere -i mübeşşereden Hz .Sait ve Halit ibni Velid torunlarındandır)
Muzmerî Zâtî diye Cena b-ı Hakk ’ın aşkından be lirip Cena b-ı Hakk'a cez bede n hüs ün
ve simaya denir.
Hz.Muhamme din muzme r-i zâtîs i Ebubekir-i S ıddık Hazret leri ve Mecnunun
Muzmer-i zât îsi de Leya olduğu gibi. İşte bundan dolay ı Hz.Süreyya'nın m uhte rem
refika ları Hz.Hat ice At iyyeullah int ika l edince Hz.Süreyya'da Cez be-i Rahma n
zuhura gelip derhal P osta ve Telg raf Nez a reti me clisi ida re âza lığında n ist ifa e dere k
dört sene bir müddet le emsa li görülmem iş bir riyazatta bulundular.
Bu riyazet şeklini a nlam ak için Hz.S üre yya'nın dört sene her gün sâim {oruçlu )
bulunduğunu ve her ifta r vak tinde içt iği ve yediği 250 gr.m ı geçmemek üze re suda
pişm iş pirinç, fasulye... gibi şeyle r olduğunu ve zevkli günlerinde üçy üzbin ve
zevksiz günle rinde ise yüzyetmişbin " Allahü’l Kahhâr" ism ini zik rettiğ ini ve gecele ri
iki saat kadar a ncak uy uduğunu, ferâ izde n başka nevâfile de devam ede rek iba det
eylediğini düşünmek kâ fi gelir.
Hergün, insa n birka ç yüzbin "Allahu’l Ka hhâr" ismini nasıl zik rede bilir? Ne zam a n
ve ne de insan gücü it iba rıyla m ümkün yani m uha l ender m uha ldir, ta biî düşünce sine karşı ceva p şudur: Yüks ek riyazet y apan evliyada vücud zikri zuhur eder, dil
değil, vücud zâkir ve d inleyic idir. Bu tecelliyata mazha r olmaya n bunu ak ıl
mertebes inde gay r-i mümk ün diyeceği ta bii ise de bu ha l, manev î olan sa likle rin
fiile n ma lumu ve tasdikidir.
Te rk-i dünya, terk -i uk ba, te rk-i hesti ve terk-i terk ha lleri ile müte hakkık olan
Hz.Süreyya 1 Teş rini evvel (Ek im) 1319 dan, ta rih-i intika lleri olan 1339 senesi
Nisanının ilk günle rine kada r geçen kemâ lât devres indeki hayat ı mecaz ile ri içinde
gıda larının ne olduğunu anlamak için son günle rinde 24 saatte suda haşlanmış bir
rafa dan yumurtası olduğunu söy lemekle iktifa edilir ve buyururlardı,
"Fart-ı
riyazetten midem fazla kabul etmez ." Bu hâ le rağme n merdivenden ine rle rken
gıcırda dığ ını ve kametle rinde bir iğrilik bulunm adığını söylemek zinde likle ri
dereces ini ifadeye kâfi gelir. D ik ve keskin bir naza ra, fasih bir lisana , ce lâ let ve
celâ detle mütemay iz bir beya n ve tav r-u edaya sahip idile r. Zahir ve batın şifaya
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muhtaç olanla ra hayat ve ilâhî ilim s una rak ve ba hşederek manev î ev lâtla rını ihya
edip onları medyûn u şük ran ede rdi.
Hz. Süreyya'nın yüksek manev î sohbet ve irşatla rından bîhakk ın hissement olanla r
arasında Hafi, Sa rı Er Hüs nü Ceyhun, Lüt fü Gerçek ve be n Mehmet A li Özkardeş'in
zikre dilmesi bir vazife bilinm iştir. Ha fi, Hüsnü Ceyhun ve Lüt fü Gerçek vefat
etmişle rdir. Güze l hat ıra ve sohbetleri kendile rini sevenle rin kalble rinde
mahfuz dur.
Kadın ma nevî ev lâtla rından Naciye Kara tekin,Zeyne p Birkan, büyük ve küçük iki
Fahriye ve Begâm Özka reşdeş’t ir. Na ciy e Karatek in, Zeyne p Birkan ve Fahriyele r
vefat etmiş lerdir.
Hz.İmam-ı A li buyurur, " Evlâtların ızı y aşadığınız zamana göre değil, on ların
yaşayacakları zamana göre yetiş tir iniz ."
Hz.İmam-ı Hasan ve Hz.Hüsey in'de görüle n ila hi seciyye ve mez âyâ Hz.İmam-ı
Ali'nin e linde nasıl yetiştik lerini ispata kâfidir. Hz.Hüseyin'in 30 kada r e li s ilâ h
kullana n İmam-ı A li kanından ola n refikle ri ile Yez idin 4000 kiş ilik m ızrak lı, oklu ve
kılıçlı k uvvetine ka rşı 4 gün nasıl ça rpıştığını ve âli şanına layık bir ce lâdet v e
azamet ile Kerbe la'da izha r-ı satvet eylediği ma lum dur. Kılıçlı, m ızrak lı ve oklu
kuvvetlere karş ı ça rpışmayı İmam-ı A li Hazretle rinde n öğrenmem iş olsaydı İmam -ı
Hüseyin Hazret leri Ke rbe la'da o büy ük yararlığ ı nasıl göstere bilirdi. Demek ki
zamanın ilim ve kuvvetle rine göre gençliğin haz ırla nması icabe der.
Yine Hz.İmam-ı A li buy urur, " İnsanın ş erefi ilim ve ed ep iled ir, mal ve n esep (soy)
ile değildir ."
Tekra ren söyle nir. Yani peygam berin veya velinin oğİu veya torunuyum , ze ngin
adamın ev lâdıyım diye bakmama lı, kendi z ati mez iyyetine dikkat e dilme lidir.
Bu cüm lede n Hz.Süreyya buyurur, "İki oğlum oldu biri Dr.Fuat Süreyya Paşadır, tıp
tahsilini İstanbu l'da yaptı. Diğeri Mün ir beydir. Gala tasaray mekteb ini b itirdikten
sonra Lozan'da yüksek Hukuk tahs ilini yapmıştır. Zamana göre gençliğin
yetiş tir ilmes i b ir memleket borcudur ."
Dr.Fuat Süreyya Paşa Kadıköy ’de M oda tara fla rında oturm uş ve senele rce
memleketimiz insa nla rından hissesine düşenlerin hasta lık ızdırapla rına de rma n
olm uştur. 1939 senes inde vefat etmişt ir.
Münir Beye ge lince Be rn ve Madrid m aslahatgüza rı olmuş Atina ve New York
başkonsolosu olm uş, en s on vaz ifesini de Hariciye Protok ol Um um Müdürü sıfatıy la
görmüş ve 1932 de vefat etmiştir. Hâle n hayatta Dr.Fuat Süreyya Paşanın Kudret
İsfendiya r Bey ism indek i oğ lu vardır. Makine mühendis idir, tahsilini Alma nya'da
yapmıştır. Hz.S üreyya'nın torunu olan bu zatın Ahmet Bey isminde bir oğlu olm uş
kimya mühendisi yetişmiş ve evlenip Fuat Emin adında bir oğlu olm uştur k i
Hz.Süreyya'nın t orununun t orunudur. A hmet Bey hâle n 35 yaşındadır.
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Merhum Dr.Süreyya Paşanın Fatin Bey isminde bir oğlu daha olm uş, e lektrik
mühendisi yet işmiş ve 1957 de bekâr olarak vefat etm iştir.
Hariciye yüksek memurlarından me rhum Münir Bey in At iye Hanım ism inde bir kız ı
olm uş, onun da Selçuk Hanım isminde bir kızı olmuşt ur. Hepsi yüksek tahs il ile mü zeyyen ve mamurdurla r.
O ha lde bugün yeryüz ü insanları dünyayı bırak ıp başka seyyare lere se fer için
hazırla nırken mem leketim iz gençliğinin de o seviye de bir irfan ve kudret le
yetiştirilmesi elbette bu me mleket in borcudur.
Neden bu ka dar a çık bir lisa n ile manev iy at dahi böyle açık yazılıyor ve öğret iliyor
diye sorulursa ceva p şudur: Doğru b ilgi, hayattır .
Doğru öğ retilen bir şey için
insan dikkat li olur, yoksa boşuna bir k ibir ve uçup içinde ka lır; tak lit nedir, ta hkik
nedir bilinm ezse nice ziyanla r ka rşıs ında kalınır.
Bu hususta Hz.Mevlana Celâlett ini Rum i buyurur,
"Senin eline Hz .Ali’nin zülfikarı düşers e ne yapabilirs in, onu ku llanacak Hz.Ali'nin
bileğ i nerede? Hz.Nuhun gemis i eline geçerse ne yaparsın? Hz.Nuh gib i bir gemic i
nerede? Evliyanın ilmi eline geç erse n e yaparsın? Onlar ın ilâhî ah lak ve s ıfatı
nerede? Bir sözle ucûb ve kibrind en geç ey kıh kiş i."
O halde Mesneviyi veya Fususu ok uyup kendisini veli düşüne n kibir ve ucupta
kalmasın, tak lidi bırakıp tahkike gayret i olsun. Bu da manevî makam attaki ha lle r iy i
bilinirse ve insa n o ha ller be nde y okt ur diye anla rsa kibrinden ve ucubunda n
kurtulur, tehlikeye düşmez.
İşte bundan dolay ı bu öns özüm üzde , bu bilgi verilmekle bu gibi taklit y olla rına
sapmamak, ucub ve kibirden k urt ulm ak faydası sağlanm ıştır. Elbettek i e hl-i bas ire t
için pek büyük kârdır.
Bir de şu ilâvenin yapılm ası pek yerinde görülmüştür. Evliyanın ilâh î b ilg iler i
"Mağz-ı Kur'an"dır. Bu bilg iye, fay dasızdır, efsa nedir, doğru değ ildir, diye düşüne n
söyleyen ve inkâr ede n e lbettek i z iyanda ve karanlık ka lmışt ır.
Hakikat-i insaniyesini a nlam adan, ne rden gelip g ittiğini a nlamada n ve öğre nmede n
bu dünya dan (ki ilâhi irfan için buraya gelmiştir) cahil ve biça re g ide r. Ölüm de n
sonra karş ılaşacağı korkunç hayat safhala rında şaşırır amm a iş işten geçm iş olur.
Fani seyyare lere sefe r için âşık olan, fe n bilg ile ri ve kuvvetleri kanat ları ile uçan
insan bug ün bu gay rette ca n fe da e de rcesine ça lışmak aşkına düşerse hayret
etmemelidir. Zira Cenab-ı Hakk ’ın Kur'anda buy urduğu ş u; "Biz insan emrine yerde,
denizde ve gökte olan kuvvetleri müsahhar kıld ık" ilâhî buyurtus u eserle rinde ndir.
İnsanda e lbettek i bu aşk zuhur e decektir. Şüphes iz şayan-ı t akdir ve şük randır. Ş u
kadar ki insa n seyyare lere sefe r et mekle kendisindeki fa nilik sıfatını re f
edemez.Halbuk i evliya ilâhî a leme sefe r ve anda Cemal-i Hakk ı görmek suretiy le
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yine bu ha lk alem ine dönmek le Hakk ile Hayy-ı ebe d sahibi oldula r, fa nilikten
kurtulmuş lardır. Ne dünyada ve ne de ukbada ke ndileri için endişe ve k orkula rı
kalma mıştır. Hakk ’ın ebedî sulhuna ma zhar olmuş lardır. ("Selâ mım kavlen mir
Rabbir Rahîm" sırrı) (Yasin Sures i 58. Ayet) Evliya da ha bu dünyada hayat-ı
cavida niye (lâyemud) ve serme diyyeye (sonu olmayan, sonsuz) maz har olmuş lardır.
"İyi amma herkes veli olmaz" sözüne de cevabımız şudur: "Herkes veli olama z
amma evliyanın ilm i ve ha li inkar edilm ez ise ve onla ra dil uzat ılmaz ise onların
gönlü hoş edilmiş olur. Şefaat çi (olan) bu ilâhî taifenin ("Ulâike hızbullah" sırrı)
(Mücadele Suresi 22. ayet) mem nunluğunu kazanmak da az iş ve güze llik sayılmaz .
Büyük bir iştir. İ lâhî a leme kada r g idilm ese bile aslı yani ilâhî alem için hasret lik
duy mak ve "acaba gide bilir miy im?" diye hayatta bir an ols un kaa le a lmak e n büyük
bir sevdaya yönelmek olm uş olur. Bu ha l ölüm olmaz, hayat olur. Ebedî hayatta,
saadete bir hak ikî namzet lik olur, az kâr m ıdır? D oğru bir düşünce sırat-ı
müstakimdir, hidayettir, demek le ikt ifa e dilir. Zira doğrula rı seven doğrula r ile haşr
olur ve ebe dî hayat saadet ine mazha r olur.
Ehil ve nasibeda r ola nlara bu bilg ile r sonsuz kıymetli ve ihya e dici, olmaya nlara da
bir güna tesiri ve değe ri y oktur. "Ema neti ehline v eriniz " diye Cena b-ı Hakkın
Kur'a n-ı Ke riminde buy urduğu s ır budur. Yani ma ddi ve ma nevî bilgi ve vazifele r
ehline verilmek ada let ve sadakat, ve rilm emek de hakikate ve doğruluğa zulüm ve
hıyanett ir.
Hz. Süreyya'nın muzme r-i zât îsi re fika -ı muhte remele ri Hat ice Atiyyetullah olduğu
için diva n-ı müba rekle rine Hat ice Atiyyet ullaha olan (O simadan be liren) ilâ hî aşkı
izha r ve ifade suret iyle riyazet lerinin 4 üncü senes i sonla rında 15 Hazira n 1319 da
başlam ış oldula r ve aynı sene içinde 1 Te şrini evvel 1319 da sohbet i Hakk'a mazha r
olup menz il-i fakre e rdile r ve erdikle ri ilâhî makamat ı divan-ı şeriflerinde tarihle ri
sırası ile ilâ hî bir lisan ile natık olmuşla rdır. O ha lde Hakk'tan ge lip Hakk'a rucu
eden zat i evliyaulla htan Cena b-ı A hmet S üreyya'nın bu diva n-ı şe rifini ok uyacak lar
için ilâ hî a leme rücu dev letine mazha r ola n zatî bu veliyullah ile bir kerre da ha
kahiriyyet ve kadiriyyet sırla rına sa hibiy yetin ne mana da olduğu fiiliyat ile tek ra r
bilinm iş olacakt ır.
Hz.Süreyya buyurur, "Bü tün evliyaulla h kendilerinde kudret tecelli ettikç e,
kendilerinden kudret zahir olup b ilinir y ani kudrete tabidir ler . Sultan Âbdü lkadir i
Geylanî ile bendeki hâle gelince; Kudr et bize tabid ir, arzu-yı ilâhî bizd e böyle
iler idir, bu mer teb ede zuhur etmiş velîler in adedi y ediyi g eçmez Bu zamand a
"Gavs ul Azamu’ l Muazz am" ve "Sahibu’r Rahman" b enim . Ekser zamanlard a
zamanın sahibi velîs inde ku tb-u vücud s ırrı zuhur ed er. Hz .Abdülkadir ile b ende
"Gavs ü'l Az amul Muazz am" ve "Sahibur Rahman" sır ları zuhur etm iştir. Bu
sırların zuhuru enderd ir. Üç, dört a sırda bir böy le b ir zuhur olmaktadır .
Meşhudat-ı manevîyemize göre bend en sonra benim gibi bir zuhur muhal ender
muhaldir.) . Çünkü sona bir şey kalmadı."
Hz.Süreyya diva nında , "Vücud-u mukaddesin mabudu yoktur." buyurur.
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Bunun izahı ş udur : Ruh-u İzafiye ya ni M uhit-i Nur-u Muhammede , "Vücud u
Mukaddes" veya "Vücudu Akdesü'l Mukaddes" denir, ki bikülli Cenab-ı Hakk't a
mahvdır. Vücudu, sıfatı ve efa li feyiz le ri (kemâlât mertebelerinde) bikülli Cenab-ı
Hak'a m uzaft ır.
Bu alem de tearuf, kemâlât bak ım ından Hakk'tan Hakka'dır. Hakkî ve ilâhî a lemdir.
Halk alem i yoktur.("Er rahman allemel Kur'an" sırrı) (Rahman Suresi 1. ayet)
budur. Ya ni; Rahman Kur'an öğretti.
Bura da Kur'a nda n murat : "Vel Kur'anı ziz zikri yani zikreden Kur'andır" ki, "Ruh-u
İzafi"dir ve bir a dı da "Ka lem"dir.
Daha açık dey işle ,
"Vücudu Mukaddes" ismiyle görünme ve tearuf, Hakk'tan
Hakk'adır. Hakk’ ın ise Allah'ı yoktur . A lla h ola n kendisidir.
Ruh-u İzafi ile z inde g önül nokta ları da bu sırda n hissementtir. Netekim İmam -ı
Ali, " Ene Kur'anun Nâ tık yani nutk ede n Kur'an benim." buy urmakta dır.
İşte
vücudu m ukadddesin m abudu yoktur s ırrı budur.

Yani "Cenab-ı Hakk lütfen ve te nezzüle n her an r uh-u iz âfi ile yani s ıfatı z atıyyeti
Cenab-ı Muhammediyye ile meşhudiyyeti dilek buy urmuş tur."
Bu görünme Hakk'ta n Hakk'adır. Bu teşekkülde ma hlûkat ve gayriyet mefhum ları bir
sözle ikilik mefhum ları yokt ur, vahdet a lemidir, tama men ilâhîdir, yani bu a lem in
mahlukattan ve m isallerden tenz ihi gerekir. Bu a lemde ancak ilâhî kemâ lât va rdır.
Cenab-ı Hakk zuhur yapm ış büt ün ilâ hî es masının kemâ lât feyzle rini ruh -u izafîye ve
dolayıs ı ile ruh-u izafî ile zinde kümme li ervaha (ruhla r, can lar) suna r (buna, "zatı
baht mertebes i" denir) ve fakat Vacibül Vücud olm a feyzini sunmaz , sunma dığ ından
Cenab-ı Hakk'a vücud, sıfat ve kuva (kuvvetler, takat) bakım ından kemâ lât
feyizle rine m uhtaç olm ak durum u küm meli e rvah (ruhlar, canlar) için kemekâ n
(esk iden olduğu g ibi) dır.
İşte Allah Allahlığın ı kimseye vermez sır rı budur; ve fakat bu alem vahdet a lemi
olmas ından bu alem in sakinle ri Va cibü’l Vücud Haz retle rinin em riyle s ırrı
ulûhiyetten m ütekellim olurla r. Zikirle ri,
"lâ mevcude illâ ene,"
"lâ mabude illâ en e,"
"lâ maksude illâ ene,” dir.
Bu z ikirleri Vacibül Vücud Hazret le rinin makbulü ve em riyled ir. Zira bu ale mde
tearuf A lla hın ke ndisinden kendis ine dir. Bu a leme e rmeyene bu a lem in dini
yasaktır.
Nitek im Hz.A hmet S üreyya Em in buyurur:
"Hangi din u mezhep eh linden ola din im yasak."
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Bir söz le ik ilik lisa nı bu a lemde şirktir. İşte bu sırra işareten
Hz.Süreyya buyurur:
"Kim ki terk etmedi Allahı dilinden koma dı
Ona müşrik denilir arif-i b illah olamaz ."
İşte vücudu m ukaddesin mabudu y oktur sırrı için da ha bir ik i söz ilâve e dilm iş oldu.
Netekim Ce nab-ı Ahmet Süreyya Emin Nur-u zat a lem i lisa nında n natık olarak şöy le
buyurur:
"Men neyim hiç em fakat manen neys em oyem
Fehm ü idrak etmedin se sö zler im teşrih edem
Vir kulağın aç gözün can yürekten d inle ki
Mucid i eşya ve a lem nuru zat-ı mutlaka m
Çeşm u gûş u des t u payı aş ikan u ar ifan
Şey-i ahar zan edüp kanma Süreyya o m enem
Halikin mah luku mahlukun acep Hallaki kim
Men oyum ki o ki menem aynem vücud em lâ c erem
Kor kmazem hiçb ir mekirden men ki hay rulmakirin
Her kelâmı söylerim as la tereddü t etmezem."
Bir de A lem i İlâ hînin bir adı: "Alemi Ahfâ"dır. Hz . Süreyya'nın {Ezahfa, Fakirü ’l
Hakir Elhac Ahmet Süreyya'ül Kad iri} başlık lı de rvişane nutukları s ırr-ı a hfa
alem inin ilahi lisanıdır.
Bir de Hz.S üreyyanın divanı şe rifinde geçe n:
"Narı niran ın Süreyya dehş eti h içtir bana
Sormazam tahlîs i cana çare ve imkan nedir
Ehl-i narım ya ki cennet h ep müsavid ir b ana
Herçi bad abada da lmışlar iç in niran nedir,"
Veya
"Bana istersen kâfir d e zah id ben demem Allah
Esası ah u can ım men anınçin men d emem hiç ah"
Veya
"Zahida mefruz o lan Allaha iman etmez em
Maye-i as lım esasım şana düşmez baş eğ em"
Veya
"Yahu dediğ im söz lere zinhar kap ılma
Zira kalırsın ebed î havf u hatarda"
Veya
"Allah ded iğin ş eye Süreyya boyun eğmem
Terk eylediğ im Allah için eyvah d emez o ldum"
Veya
"Tasarrufu kudret idam u icad işte iş and a
Anın ashab ı baş eğmez b ilin ahkâm-ı Kur'ana
Bürünmez kisve-i d in u kitaba şo l d il ashabı
Temellük ey lemez zahid g ibi eltafı sübhana
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Bundan çün nolur fetva verirs e küfrüme zahid
Gülis tan eylerim b illah ko tıksın ka'rı nir ana"
gibi kela mı dehşetave r ve muazzam önünde bilinecek ş udur: Bu gibi kelâ m,
teslim iyet ve irfan makamat ının en yüks eklerine e ren veliyullahın lisanı olup bu
ilâ hî m akamata ermeye nle re mem nû v e erenler için Hakk katında makbul v e
mutebe rdir. Bu hususu inkâr ve re d ilâhî irfandan nas ipsiz lik olur. Sohbet -i Hakk'a
mazhar olmaya n bu birka ç açık lama satırını zevk ile anlayamaz. ("Kim tatmadı
bilmedi," sırrı.)
Bundan başka ş u birkaç s özün da ha ilâvesi büyük bir uyanık lığ ı m ucib g örülm üştür:
Hz.Süreyya'nın int ikalleri ta rihinden bir k aç ay evvel manev î evlât la rında n bir Mıs ır
prenses i ha nım , ke ndile rine şu rica da bulundu, "Efend im, ben im biri İs tanbul
medreselerinden yetişmiş İs tanbullu ve diğeri de Camiü l Ezh er'den mezun iki
hocam var. İstanbullu hocam siz in yüksek manevî sözlerinizi anlamadığından s ize
karşı dil uzatıyor ve zınd ık mıd ır, kâf ir midir? diyor, n e o lurdu ona manevî bir
işaret göster ip onu delâletten kur tarsaydınız."
Hz.Süreyya prensese, "İstihare yapılsın, Allahtan kimim sorulsun." buyurdu. Bunun
üzerine M ısırlı prenses konağına dönünce şu ilhamı alm ış, "Be n neden İstanbullu
hocama istiha reyi yapt ırayım , kendi M ısırlı hocama bu işi yap tırayım" ve 70
yaşındak i Yusuf Efe ndi a dlı hocasına istiha reyi yapmasını söylem iş. Yusuf Efendi
Muhyiddini A rabi Haz retle rinin eserle rindeki t arifat dahilinde istiharey i o ge ce
yapmış ve uykuya da lar da lmaz dili aşağıdaki cüm leyi ve âyeti ok uyarak uyanm ış.
Cümle şudur, "Es Süreyya sırrım min esrarillah i ve kemâlün min kemâlillahi
femenihteda bihi ih teda yani Süreyya Allahın sırlarından bir sırdır ve
kemâllerinden bir kemâldir ona ittiba eden (uyan) doğr u yol bulur ."
Ayet şudur, "F emen a’rada an z ikrî v e n ahşuruhu yevmel kıyameti âma, yani kim
zikrimden ar az ederse onu kıyamette âmâ olarak haşr ederiz." O halde Süreyya
ismindek i zik irden a raz ede n o isim " Allahu Ekber" isminin sureti olm asında n
Hakk'ın ismini zik irden araz etmiş gibi kıy amette ama olarak has redile ceğini Cenabı Hakk bu ist iha resinde Yusuf Efendiye ta lim buy urm uş oldu. Yusuf Efendi bunla rı
yazıp prensese verdikte n sonra ş öyle de miş: "Kız ım, şimdi bana Hz.Süreyya'yı
ziyaret vacip oldu ve prensesle be rabe r Hz.Süreyya'ya gidip e lini öptükten sonra
istiha resinde okuya rak uyandığı
cüm le ve âyetin bir suret ini verm iş ve aynı gün
fakirle ri ben Mehmet Ali Özkardeş, Hz. Süreyya ’yı ziya ret ettiğim den bana da o
cümle ve âyet i yazdırıp ce reyan-ı halden bilgi verdiğ inden manevi yazıla rım
arasında sakla dığ ım bu bilgiy i ay nen bura da yazm ış oldum.
Bir de şurası bilinme lidir, k i Peygamberim iz Cena b-ı Muhammed biz leri, Hak k
Teâla nın künhü zatını ve azametini düşünmekten men buyurmuştur.
■
■

Vacibü’ l Vücud olmak f eyzi n edir?
Kudret vücuda nas ıl taallûk ed iyor da vücut h er şekl ü hali a labiliyor?
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Bu nokta la r, Vacibül Vücud Alemi esrarındandır Cenabı Hakk bu sırlarında n
kullarına feyz sunmuy or. Nasıl k i, künhü zatında giz li kala n esma-i mümtenias ı
feyzlerinden de kullarına sunup bilg ili edinmiyor,
Azameti için feza sonsuzdur. Bu s onsuz meydanın sa hibini vücud bakım ında n
düşünmemiz beşe r havsalam ız dış ı bir işt ir. Sonsuz büyük demek le iktifa edilir.
Zira Cenabnıı Hakk bu şa nım k ulla rına ispata muktedirdir.Biz kullar ise bunun aks ini
ispat e demeyiz.
İşte, memat ve hayat, z ulmet ve ziya , yanlış bilg i ve inkâr, doğru bilg i ve ik ra r,
diğer deyiş le ima n ve küfür,fe na ahlâk ve cehennem, güze l a hlâk ve ce nnet.... hepsi
Cenab-ı Hakk'ın ce lâli ve cem âli esma sının âsarında ndır k i hikmet i ve birliğ i
nişanla rında n olup he r şey z ıddı ile ilm inde mevcut ve kudret i ile vücudda aya na
koyup göstermekte ve öğ retmektedir.
"Huvallahul kahhar velgaffar. Lehu mülküs semavatı velardı yuhyi ve yümitü ve
hüve ala külli şey'in ka dir - O kahhar ve gaffar olan Allah'tır . Göklerin ve yerin
mülkü O'nundur. İhy a eder ve öldürür ve O herşeye Kadirdir ."
{Sıras ı ge lmişken Vahdeti Vücud hakkında ik i söz ün ilavesi fa ide li görülmüştür:
Vahdet-i Vücudu re d ve inkâr ede nle rin red ve inkâ rı, a nlamadak i noksanla rında n
ile ri gelir. Ya ni Vahdet-i Vücud dey ince yaratılm ış bütün mevcudatın (vücud ve
kuvasın ın) Hakk'tan hasıl olduğu ve hakikatte cümlenin vücud ve kuvasının Hakk'a
ait bulunduğu hak ikatinin tasdiki anlaşılmalıdır ve fakat Ce nab-ı Hakk’ın mut lak
vacib vücudunu yarat ılmış mevcudatın m ümkün vücuduyla k ıyas edilmekte n tenzih
edilmesi icab ede r.
Kul vücudunu, Cena b-ı Hakk dilerse , görünen vücud dalgası şeklinde teşkil ve ira e
(gösterme) ye ve onu görme, işitme , söy leme, bir s özle bilme , anlama , öğ renme v e
öğretme ve ya pma k uvvetleri ile feyiz mend k ılmağa ve hayat sahibi ya pmay a
muktedir olduğ u gibi onu görünmez vücud dalgas ı şekline koya rak hayat neşesi
tatmaktan ve sözü e dilen ilâhî kuvvetle rden fey izmend olmas ından ma hrum ede bilir.
O ha lde Vahdeti Vücud ifa desinde Vac ibül Vücud, teşekkülü (ki Hakk'ttr) ve
Vacibül Vücud'da n hâsıl müm kün vücud teşekkü lü (ki halktır) anlaşılmak ica b e der.
Hakk,
zahir ve m uhittir.
Halk is e, bâtın ve m uhatt ır.
Yani
Hakk, halkı sarmış tır.
Hakk, dış ve vacib vücuttur.
Halk, iç ve mümk ün vücuddur.
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Vahdet-i vücud manas ında halk v ücûdunun da da hil olm ası halk ın vücudu da
hakikatte Cena b-ı Hakk ’ın malı ve mülküdür. Ya ni Hakk’ın vücudundan gayrı,- halk ın
kendisine mahsus ve müstak il bir vücudu yoktur- hakikat inin anlaşılması içindir. O
halde Vahdet-i Vücud ifa desinin Hakk ve halk s ırla rının hakikatte Cena b-ı Hakk'ta n
göründüğünü ve halk s ırrının Hakk sırrına tâbi bulunduğunu ta lim eylediğini bile n
elbette k i, vahdet-i vücudu münkir olmaz ve bu hak ikati hakke l yakin bile n
Muhyiddin-i A rabî Hazret leri gibi k ümme li evliyaya ta’n etmez ve onla ra muha lefet
etmez ve hak ikat nuruy la m ünevver olma k devlet inden mahrum olmaz ,}
İhtar: Şunu da ilâve etmek lâzımdır, ki bu ön sözümüz "Aklın derecelerine göre
konuşunuz ." mealind eki Cenab-ı Muhammedin ikaz ve nasihati dahilind e idare-i
kelâm edilmiş ve hakika t, marifet, tar ika t ve şeriat mer tebes indeki akılların ilâhî
alemden
nasuta
kadar vâki
ten ezzülâtı ve idrak kabiliyetler indeki sonsuz
ihatalı, z iyalı ve gen iş halleri ile son suz, ihatas ız, karanlık ve dar ha ller i kâle
alınarak her çeş it anlatışlar yapılmağa dikkat ed ilm iştir. Mahz-ı lu tf-u Rabbanidir .
Bir de ruh hakkında birka ç sözün söyle nmesi yerin de görülmüştür.Cenab-ı Hak k
Kur'a nı Keriminde peygamberim ize Ruh için sora nla ra , "Rabbin in emrindendir
söyle," buyurmaktadır. Yani Ruh, a lem i e mirden olup, gayre hayat vermekle Cenab -ı
Hakk tarafından fey izlenmiş bulunmaktadır.
Ve yine Cenab-ı Hakk Kur'a n-ı Kerim inde," ilm i az olanlar ruhu bilmez," ihtarını
yapmaktadır.
Manası, kullarından hangilerine faz la ilim Hakk verirse onlar bilebilirler.
Ruh, kudret i ilâ hiyyenin mahal-i tec ellisidir. Mese lâ Ruhu ekme l ola n Ruh-u izafî,
"esrar-ı rububiyyet" ve " esrar-ı uluh iyyetin" ma hal-i tece llis idir.
Esrar-ı Rububiyyet diye ilâhî esmanın mükevvenattak i yani kâ inatta mevcut
ve mahlûk büt ün ruhani ve cismani teşekülle rdek i tasa rufla rı sırlarına denir.
Esrar-ı uluh iyet de ,he r bir ism -i ilahiden görünen müsemmanın yani Cena b-ı
Hakk'ın olduğunu zat ından zatına ayan buyurması sırrıdır.
Halk alem inde bu "esrar-ı rububiy etin " ve "esrar-ı uluh iyyetin" ayan olduğ u maha l
de "Ruh-u ilâhî" ile z inde o lan kümme li e rvah yani büyük peygamberlerin ve
büyük velîlerin insanî ruhlarıd ır.Bunda n dolay ı em r-i Hakk ile büyük ve lîle r
rububiyyet ve uluhiyyet sırları dilinde n te kellüm e derle r.
Meselâ, bir veliyulla h rubub iyyet sırrında n nât ık olduğu zaman bilfa rz,
"Güneş benim ve güneş ten sâdır o lup eş ya üzerine sâri olan hayat asarı fey izler i
bendendir" de r
ve uluhiyyet sırrı lisanından nat ık olduğu zaman, Evvel u ahir u kerim benim,
Hallaku’l mü teâl ben im - Evvel, ahir ve Kerem sahi bi benim u lvî ya rat ıcı benim” der.
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Bu veliyulla hın bu çeş it kelâm ı ilhada vey a şirke at fedilmey ip ilâhî tearuf ica bı emri Hakk ile sudur da olduğ u bilinip ikra r s uret iyle as lımız olan ilâhî a leme rücu için
himmet li olmak ve inkâ r suretiy le hakika ttan mahrum olma mak hususuna dikkat li
bulunm ak icap ede r.
İhtar: Vası-lı Hakk olmadan, "s ırr-ı rububiyyet" ve ” sırr -ı uluhiyyet"
lisanlar ı ile tekellüm yasaktır . Manev î edebe d ikka t etmeyen cezalan ır.
Hz.Süreyya şuhud-u hak ikî sa hiple rinde n olup "Akl-ı Kü l" makamat ına (k i celâlet ve
fahamet me rtebelerid ir) sa hiptir. "Hakikatü’l Hakayık" ve "Kitabü’l Vücud" sahip
ve malikidir. Hakikatül Hakayık ın me rcii, Vacibü’l Vücud Haz retler idir .
"Yemhullahu ma yeşa ve yüsbit - Allah dilediğini mahveder, dilediğini tespit eder"
(Ra'd Suresi 39. ayet) âyeti sırrı ile m ütehakkıktır.
Yine Hz.Süreyya buyurur, "Zatî evliyaullahın cesetleri toprakta kalmaz .
Hz.Muhammed, Hz.İmamı Ali, Hz.Abdü lkadir Geylanî v e ben böy leyiz; intikalimde
cesedim kırk gün toprakta kalır, kırkıncı günü gecesi sabah vakti ruhum, cesed im e
"gel bana" der ve c ism-i maarruh o larak sair olurum ."
Hakikaten Hz.S üreyya'nın intika linde n 19 sene sonra vefat ede n oğlu Dr.Fuat
Süreyya Paşanın tabut u aile merkadine k onulurken Hz.S üreyya'nın tabutu açıldı ve
bakıldı ta but bomboş ve te rtemiz görüldü.
İslâm dini ce lilini, namaz ve oruç..... gibi birkaç fe ra izi (Allah'ın fa rz kıldığ ı
ibadetler) eda borcu ile tahdit etmek isteyenle r ve onu ma nii terakkidir diye
düşüne nler veya onu kendilerine lehte veya aley hte siyas î maksat ları için a le t
etmek isteyenler ve bu dini bütün hakayıkı ile Hakk ile hakkka l yakin bilmiş olan
evliya-ı izam haze rat ına dil uzat p onlara karşı istihza cinayet ini kendile rine âdet
etmiş ola nlar bilmelidir, k i Kur'an ve evliya, siyaset fırıldak la rında n tenzih
edilme lidir.
Kur'an, A llaha karş ı olacak itikat bilgile rini verm iş ve Hırist iyan dinindek i baba ,
oğul ve Ruhü’l Kudüs gibi üç şahıs olarak düşünülmesinin bâtıl olduğun u
öğretmişd ir.
Zira bu üç şahıs birbir ine tâbi ve muhta ç değils e, üç Alla h olması lâz ım, ki Allah
birdir hakikat ine muhalif tir ;
yok bu üç şa hıs b irbirin e muhtaç ve tâbi ise, muhtaç ve tâbi o lan Allah o lamaz. O
halde bu düşünce de bât ıldır.
O halde bu teslisin butla nı (batıl olma, b oş ve a bes olması) böy le aşikâ r olduktan
sonra Hıristiya n dininin me nsupla rı anlam alıdır, k i hilkat a lem i teşkilât ında,
"baba", Kaleme yani Ruhi İlâhîye,
"oğul" da ilâhî zama n tert ibine g öre görüne n peygam ber ve
görünecek evliya gönü l noktalarına iş arettir.
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"Ruhül Kudüs" de Cebrai l'e yani Peygamber lere ilahi tebligatı yapa n melâikeye işarettir.
Ruhu ilâhî teşkilât ı, me lâ ike teşkilâtı, enbiya ve evliya, ilâhî kemâ lâta sahibiyette
Vacibül Vücud Hazret lerine muhta çtırlar. Cenab-ı Hakk, baba, ana, oğul, evlât v e
karı ittihaz etmem iştir. Vacibül Vücud alem i teşkilâtında böy le tert ible r yoktur.
Binaena leyh Cenab-ı Hakk mahlûkatı için düşünülen ba ba, ana, karı evlât gibi ha lkî
teşkilat ve tertibatının istilzam ettiği doğmak ve doğurmak ha lle rinden m ünezzehtir, birdir, şeriki ve naz ırı ve kü fvü yoktur. İrade birdir, Ce nab-ı Hakk'a
aittir.
"Kıyamete yakın İsa Aleyhiss elâm y er yüzüne yine gelecektir" de n maksat, bu
hakayık ı iki kere ik i dört doğ ru anlaşılıp tasdik ed ilmesinden iba rettir,
"Kıyamete yakın Mehd i gelecektir"den maksat da, Cena b-ı Hakk ’ın bütün yeryüz ü
insanla rı kalble rinde "El Hadi" ism iyle g örünüp hidayet-i umumiyen in zuhura gelmesinden ve tece lli etm esinden ibarettir. Bu zaman da pek yanaşm ıştır.
İslâm dininde de doğru bilgid en sapanlar vardır: Ş iile rin, A levîle rin ve bazı
Bektaşîle rin: " Ali Allah tır." Hule fay-ı Râşidin'den Ebubekir, Öme r ve Osman
hazerat ına ta’n etme le ri, sevmeme le ri ve A levî k öyle rimiz deki sakinle rin
"Muhammed, Ali'nin elindeki nübüvvet y üzüğünü çaldı, asıl peygamber Ali'dir ."
Netekim , miraçta , "Muhammed Allah’ ı, Ali şeklinde gör dü ve Ali de parmağındaki
nübüvvet yüzüğünü gösterip bend e dir," dedi, söz ve it ikadı he p de lâlettir. İlâh î
ilme asla uy maz.
Bu itikat ları ile Hz.A li'ye yara nacak larını üm it e diy orla rsa ve Bektaşîle rin, "biz
Ayşe'yi sevmey iz, Ebub ekir, Ömer ve Os man'a ta'n ve sebt ed eriz, muhabbetim iz
yoktur," şeklin deki b eyanlarda bulunuy orlarsa hepsi edep d ışı ve delâ let olup ,
Hz.Ali'yi g ücendirdik lerini bilme le ri lâz ım dır.
Hz.Ebubekir, Hz.Öme r, Hz.Osma n ve Hz.Ayşe Hz. Muhammed'in sevgilileridir.
Bunla rı sevmeyenle r, ke ndile rini Hz .Muhammed k atında daha sevgiliyiz ,
düşünüyorlarsa, bu bîede bane hareket lerinde n mes'ul olduk larını ve sevgi dışı
kaldıkla rını bilmeleri lâzımdır. Ta rihi vak'ala rda Hz. A li da ima haklı ve âlidir.
Vak'aları yara danla rı y ine Hz.A li a f ile k arşılar, (içtihatta yan ılmala rı, sebeb ile ve
fakat hepsi zah ir ve bâtın ceza gördüle r ve keder çekt iler hakikat i de bilinmek
suretiyle.)
Hz.Muhamme d m ira çta Cena b-ı Hakkı Hz.Ali şeklinde gördü, doğ rudur. Hz.Süreyya
da Cena b-ı Hakk'ı kendi zati simas ında görmüştür. Yani Ce nab-ı Hakk arzula dığ ı
şekil ve surette zat î nurunu göstermekte dir ve zatî nuru ile bera be r vacib (muhiti)
nurununda o an için zatı baht merte be sinde be rk ve tecellide bulunduğunu da
bilmek laz ımdır.
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Bu ilâhî tece lli baş gözü ile görülmez , sır gözü ile yani gönlün nur-u zat ile zinde
olmas ı suret i ile (Nuru zat mertebe sindek i gönlün gözü ile)
Hz.Muhamme d'in m iraçta A llahı A li sim asında görmesi, Hz.A li'nin Allah katında
Hz.Muhamme d'de n ileri bir makam sahibi olm asını istilzam etmez hususu da
bilinme lidir.
Cenab-ı M uham med buy urur :
Sadakat şehri benim , Ebubekir
Adalet şehri
be nim , Ömer
Haya şehri
benim, Osman
İlim şehri
benim , Ali

kapusudur.
kapusudur.
kapusudur.
kapusudur.

Hulefâ-i Râşid in dene n bu dört zat Ke mâlât-ı Muha mmediyenin ayna larıdır.
Hz.Ebubekir’us S ıdddık
marif et k emâlat ına
Hz.Ömer’ül Faruk,
ş eriat
kemâlatına
Hz.Osman’ı Zınnur eyn,
tarikat kemâlatın
Hz.Ali Kerremallahu vech e
hakika t k emâlat ına
sahipt irle r. He psi "Vasıl-ı Hakk"tır.
Hakikat kemâ lât ına sa hip ola n varis-i ta mm-ı Muha mmeddir, Cena b-ı Muhamme d
gibi ayniyyeti ilâhiyyeye sahiptir. İmam ı Ali, Şahı ve layettir. Cena b-ı M uhamme d
zülcenaheyn'dir . He m neb idir, hem zatî v elîd ir.
Abdulka diri Geylani Haz retle ri,Ce nab-ı Muhamme d için ,"Habib î ve imamî" yani
"habibim ve imamım." buyurur. Cüm le e nbiya ve evliyanın ima mı, Hz.M uhamme d
Mustafa S ulta nıdır, ayniyyeti ilâ hiyeye sa hihtir.
{Hz.Muhammed'den sonra nübüvvet s ırran devamdadır. Velayet zuhurdad ır .
Varisi Muhammed veliler in nübüvveti batınîd ir. Bu nübüvvet sırrı ez eld en şeriat,
tarikat, marifet ve hakika t kemâlâtından nasibedar olan ları davet içind ir.}
Hülasa, Kur'anın öğrettiğ i İslâm dinind en maksat: Herkesin düşündüğü Allahın
kendisi ile beraber o lduğunu kat'iy etle b ilmek ve insanda tecelli etmek
tenezzü lünde o lduğunu anlamak ve tasd ik etmek ve ev liyanın baz ılarından ve b u
cümleden Ahm et Süreyya Em in Hazretlerinden duyulan "Allah benim" sadasın ın
hakikatte Cenab-ı Hakk'a muzaf olduğ unu ve evliya, ilâhî tearuf icabı " ilâhî
lisanından natık olduklar ını ve o lis an, Hakk indinde mute ber ve emriyle
olduğunu" katiyetle idrak etmek ve kailleri o lan evliyayı tekf ire kalkışmamak ica p
eder.
Zira evliya ilâhî icra ile ha llerini he r an u zaman ispat ede cek ha ldedirle r. Onları
taklit ile " Allah ben im" diyecek taklitçile r ve fırıldakçıla r da ima hüsra nda ka lmak,
zelil ve hakir ve pe rişa n olmak mahk ûm iyetindedirle r, hiçbir vak it ilâhî ha llerini
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ispat kudretinde değildirle r. Hakk’ın onla rda tece llisi olmam ış ve ilâhî kemâ l
feyizle ri inme miş, ki ispatı ha l edebilsinle r.
Bir sene evvel Almanya 'da bas ılm ış bir Almanca kitapta şu cümleyi ok umuştum ,
"Artık insan Allahına ina nacak yer yüzünde kimse kalmamış tır ." Bu cümley i
yazanın M uham medi irfa nda n mahrum bir bilg isiz in olduğu aş ikârdır. Zira insa n
Alla hı var diye nle re de riz ki: İnsan Allah değildir, amma insan şekl u ismiy le
görünen Allahın gayrı d eğil ancak kend isidir . Mütecelli (görünen) birdir mecali
(aynalar) sayısızdır . Yani vücud aynaları sayısızdır ve fakat sonsuz bu vücu d
aynalarında görünen daima birdir, o da Cenab-ı Hakk' tır. (Alla hın kendisidir)
Kimdir o d esin k i bütün mahluka t ve bunlar meyanında mahlûk bilinen insa n
Cenab-ı Hakk'tan boş tur. Mah lûk bir tarafta, Cenab-ı Hakk başka tarafta mı?
Mahlûk Cenab-ı Hakk'sız kıyamda ise, kıyam için Cenab-ı Hakk'a muhtaç değils e
hâlika ih tiyacı yok d emek o lur. Bu ise hakikate uymayan bir biliş tir, b ilgi d eğil
cehild ir.
Cenab-ı Hakk Kur'anı Ke riminde ,
(Fussilet sur esi 54.ayet) "İnnehu bikü lli şeyin muh it, yani Allah her şeyi (z at ve
sıfatı ile) muhittir," buyurduğu gibi
ve (Talak Suresi 12.ayet) "Ennallahe ka d ehate bikülli şeyin ilma, yani, her şeyi
ilmi ile de ihata etmiş,” olduğunu tasrih buyurmaktadır.
Bura da ilim , ilim şehri olan "nuru za tın" ("ruhu ilahî" nin) a dıdır, k i Cena b-ı Hak k
Nur-u Zatını muhit olduğu ha lde onun ile her şeyi sarm ış ve muhit bulunduğunu ve
sıfatı başka ta ra fta ve zat ı başka tarafta olmay ıp, s ıfat ının z atı ile bera be r
olduğunun ve sıfatı zat ı ile kaim ma nala r bulunduğunu ve he r bir sıfatında n mevsuf
ola n zati pakinin göründüğünü ve cümle ilâ hî esmasında n müsemma olan yine zati
pakinin göründüğünü ve kâinatta düşünülecek her bir noktanın ikt ida rı (Hakk'a
nazar ile ) Hakk ile ka im olm asından s ons uz olduğ unu ve şu kada r ki Cenab-ı Hakk
her şeyden bir ism iyle göründüğünü (tert ibi ilâh îsi ve arzu y-ı ilahîsi icabı) ve fakat
cümle isim leri ile görünmesi yerinin insan olduğ unu bilmek ica p e der.
"Hülâsa, Mahlûkat denilince ve bun lar meyanında insan ka'le alın ınca hepsi
Cenab-ı Hakk ile b eraberdir. Mahluk hâlıksız d eğild ir, b eraberdir."
"Hüve maaküm eynema küntüm," yani, "nerede ols anız Hakk s izinle beraberdir,"
Kur'a n hak ikî bilgis ine göre. Bu hakikat ler böyle bir kerre da ha tekra r edildikte n
sonra : vücüt da lgala rında n en mühimi ş ekil ve is im bak ımında n insan olduğunu
anlam ak lâzım dır.
İnsan, "İsm-i Cami" olan " Allah-u Ekber" isminin mazha rı olması it iba rile ilâ hî
tearüfte en mühim ola n insa nın olduğunu ve Hakk ’ın insanda kem âlât ı ile
görünmesi bakımında n ve insan as lının Allah olduğunu A llah ile hakka l yak ın
öğrenmes inden ikan (yak in hasıl etmek ve edilmek suret i ile b ilinmek) ile ilâhî
tearuf me rtebe leri ica bı em ri Hakk ile " menem lagayre, el mü lkü li," diyecek bir
lisa nı celâ dete erdiğ ini ve andan duyulan bu lisanın Hakk'a m uzaf olduğunu ve onu
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yalanlamayan Allah'ın kendis ini teyit için ona doğruluğunu is bat sadedinde ilâhî
icrası feyiz lerini de kemâ lât me rtebe le rinden suna ge ldiğini düşünmek ve inkâ r ve
küfür y oluna gitmemek he r bir ak ılın kâ rıdır, ki mahz ı lutfu Ra bba nidir."
Bura da şu ilâvenin ya pılması pek yerinde görüldü, söy le k i:
Bir gün sohbette Hz.Süreyya'ya Sarı Er Hüsnü Efendi şöy le de di, "Ben Allah'ın ilâ hî
varlık feyz lerin i bile is temem, z ira Allah is terse yine benden a lır . Asaleten
feyizler kend isin indir, sırf fakri daha zev kli buluyorum."
Hz. Süreyya cevabe n buyurdu, "Allah ver diğini ger i almaz; o büyüklüğe yakışmaz.
İlâhî tearüfte ku ldan görünen ke mâl hakikatta Hakk' ındır. Ku l bu durumda kemâl
mertebed en Hakk'a karşı acezül avâciz durumda olduğunu hakkal yakin b ilir,
kulluğunun da Hakk'tan Hakk'a olduğunu Hakk ile bilmiş, ikilikten geçm iştir.
Hakkım dese söz Hakk'ın, ku lum dese söz Hakk'ındır, İkilik yok."
Görülen bütün eşyada n her birinin Cena b-ı Hakk tara fında n a ncak bir ilâ hî ism ine
mazhar k ılınmış olduğu daha yuka rıda geçen sahife lerde söyle nm iş idi. Bu
bakım dan mazha r ve muzhir be rabe r olması it ibarile dense Allah ağaç olarak
göründü, bu ifa de doğ rudur.
Cenab-ı Hakk ağaçtan, "Alemler in Rabbis i benim," hita bını duyurduğunu Kur'anda
okuyup bilmem izle de bu ha kikat müspet ve aşikârdır ve fakat ağaç, Allah göründü
demekte yanlış ve küfür vardır. Zira ağaç asıl değildir, aslın gösterdiği, as ıldan hâsıl
bir vücud be lirmes idir, fe ri'dir. Fer’i ise, a slı v ücuda get iremez.
Bunun g ibi insan, Allah göründü tabiri de yaniış ve küfürdür. İnsa n asıl değildir,
asıl ola n A lla h'tan hâsıldır. İnsan vücud teşekkülünü varlığı ve kudret iyle vücuda
getiren Cena b-ı Hakk't ır. O ha lde Allah insan olarak göründü, demek ilâ hî ilm e
tamamen uygundur. O ha lde insan, " Allah'a tapacak kimse kalmad ı" cümles inin
doğrult ulm ası ve Allah'ın insa n ism u ş ekli ile göründüğünü mazha r ve muzhir
hakikatte Cena b-ı Hakk ’ın kendisinde n kendis ine " Abid iyyet" ve "Mabudiyyet"
sırları ile g örünmesi tert iblerinden iba re t ol duğunu ve bu ik i sır insanda kemâ l
mertebe lerinden ok unup, bilindiğine ina nmak lâz ımdır.
Bu hakikat i Hakk ile hakkal yakin bilm iş ve ilâhî icra ile is batı hâ le muktedir olmuş
ola n Ulu’l-azm evliya ullahın tekfirine gidilmemesi ve onla rın nâtık olduk ları ilâ hî
lisa nın Hakk ’ın em ri ile olduğunu ve hakikatta kendile rinden be liren ilâhî lisan ve
ilâ hî icra Hakk'a a it bulunduğ unu bilip Alla h'ta n gayri A lla h'ın yanında başka bir
Alla h veya mevcut bulunma dığ ını böy le y akine n anlaya rak Cena b-ı Hakk'ın kurbiyeti
ve likası için lutfunu dilemek k ulun hak ikî bir vaz ifesi ve uyanık lığı olmuş olur.
Bu iza hattan sonra kat'iyet le anlaşılır k i: İnsan ilahi kemâlâta mazha riyet i ha linde
de vücud ve kuvvet bakımında n ve daima ve her an Cenab-ı Hakk’ın kemâ lât
feyizle rine m uhtaçt ır ve onun "en tümül fukara," yani, "sizler fakir siniz, " ilâhî
hita bı cüm les i içinde ka lmaktadır.
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Sorulsa ,
- "Hakk'a karşı ac ezü’l avâciz o lduğunu bilen kimd ir?"
Cevabı şudur:
- " Peygamber imiz Cenab -ı Muhammed il e k ümmel ini zati evtiyaullahtan he r bi ri ."
ve sorulsa ,
- " Cenab -ı Hakk ile akvel akviyâ yani ka vilerin en kavis i olan kim lerdir ?"
Cevabı şudur:
- "Peygambe ri mi z C enab -ı Muhammed i le kümmel ini zatî evl iyaullahtan her bir i."
Bunun m anası, " Bunlar Hakk ile H akk olmuşlardır, ay nü’ l ay n’dırlar . Hakk’ın
gayrisi değildirler. Onlara Allah'ın gayr i diye bakan ve bile n bu bakış ve biliş
kendis ine iblis ten bir mir as olmuş olur."
Her ne dendi ve yazıldı, fiiliyat ile g örüldü ve bilindi me çhul birşey kalmadı. Bu
divanı şerif bir hak ikî sâ lik i, tasavvufî binle rce sa hife ok umaktan k urta racak v e
okusa bile bu hakay ıkı bu dere ce ile ri ve içe ri öğre neceğine imkan bulunmadığını
anlaya cak kadar zengin ve ihatalıdır.Her ş ey içindedir.
Birkaç hus us için hulasaten şu bilg i verilir, Hz.Abdülka dir Geylanî'den Hz.Süreyya'ya
kadar olan S ırr-ı Kadiri s ils iles i şudur:
(Sırrı Kadiri s ils iles inden mura d, silsilede görüne n he r bir veliyullah zamanına göre
evvel gelmiş olan veliyullahtan irşat görm üş ve Hakk'ı bulmuş ve sonra gelmiş olanı
irşat etm iş ve vasılı Hakk etmiş zevatın birbirine olan zuhur sırası ile ra bıtas ını
gösteren cetvelin bilinmesinden iba rettir.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eşş eyh Gavsul Âzam Pîr seyyid Abdü lkadir Geylan î,
Eşş eyh seyyid Abdurrazzaku’ l İrakî,
Eşş eyh seyyid Osman Gey lanî,
Eşş eyh seyyid Yahyau’l Basri,
Eşş eyh seyyid Nurettin Şâmî,
Eşş eyh seyyid Abdurrahmanul Hasenî
Eşş eyh seyyid Burhanettinil Mez encezenî
Eşş eyh seyyid Muhammet Masumu’l Medeni
Eşş eyh seyyid Abdurrazzaku’ l Hamevî,
Eşşeyh seyyid Muhammet Huseynu’ l İzmiranî,
Eşşeyh seyyid Ahmetül H indiyyu’l Lâh urî,
Eşşeyh seyyid Mahmutu ’l Z engenî Talebanî,
Eşşeyh seyyid Ahmet Talebaniyyu’l G ergöki,
Eşşeyh seyyid Ziyaettin Abdurrahman ut Taleban i
(ki Kadiri ta rikati ce lilesinin 3 üncü P îri sanisidir. Halisiye koludur.)
15. Eşşeyh seyyid Bekrü’ l Cezbi,
16. Eşşeyh seyyid Ahmet Süreyya Eminü’l İs tanbulî
(ki Kadiri ta rikati ce lilesinin 4 üncü ve son Pîri sanisidir)
17. Eşşeyh seyyid Pak Muhammed Ali Öz kardeş
(ki sırr ı Mehd i sah ibid ir)
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O halde sırr-ı Kadiri s ils iles i cetveline göre Hz.Süreyya'nın m ürş idi, Kadiri ta rikat ı
celiles inin 3 üncü Pîri Sa nis i olan seyyid Ziyaett in Abdurra hma nut Ta leba ni'nin (k i
Bahaullah ile hemzama ndır) halifele rinde n Seyyid Bekrü'l Cezbi'dir.
Hz.Süreyya bu m üba rek haz rete 31 yaş ında ike n intisa p etm iş yed’i feyzini t utmuş
ve 45 yaşına ka dar manevî terbiyesinde bulunmuştur.
Bek rül Cezbi keşfi sahih
ashabında n idi.
Hz. Süreyya, m ürş itle ri Bekrül Cezbi için bir defas ında şu ifadede bulunmuş lardı:
"Bekrül Cezbi'yi Su ltan Aziz Rodosa nefyetmiş ti, bu za t Rodos ta b ir Cum a
namazında camide ayağa kalkarak cemaate hitab en, "Bugün C uma namazı
kılınamaz, Padişah Aziz vef at etti, yerine yeni bir padiş ah veya devle t reisi geçsin,
ondan sonra C uma namaz ı kılınır ."" Rodos valis i telgra fla keyfiyeti İstanbul'da n
tahkik etti ve ifades inin doğruluğunu görerek İstanbul’u ha berda r etmiş ve Bekrü’l
Cezbi' nin İstanbul’a ge lmesine muva fakat edilm iş.
Bir kere de Hz.Süreyya mürşit leri için şu bilgiy i verm isti: "Bekrül Cezb i'y e
intisab ımın ilk sen esi idi, kendis ine ded im, Şeyhim, Allahın tuhaf iş lerine hayret
ederim, mesela hasta bir adamı senelerce yatakta biçare bırakır; kendisi ve
bakanlar ı nice elem ve zahmet çekerler ve sonra o has tayı öldürür; heme n öldürse
de bu eziyetler olmasa ne olurdu?"
Hz.Mürşidi, "N eden böyle yapıyorsun? Allah'a sor. Bakalım ne cevap verec ek" de r.
Hz.Süreyya m ürşidine , "nasıl sorayım?" diye sual edince,
Hz.Bekr, "Gözünü yum, ded iğini Allah'a iç inden sor" de r.
Hz.Süreyya göz ünü yum up s orunca sadrında şu beyanı duyar, " İcraatımı
beğenmiyorsan mülkümd en d ışarı ç ık."
Gülerek gözünü aça r ve duy duğunu şeyhine söyle r.
Şeyhi de , "Elbette Allahın mülkünd en dış arı çıkamayız, O b izi sarmıştır" der.
Bekrü’l Cezbi'nin int ika linde n sonra Fat ih türbeda rı Ahm et Amiş Efe ndi Haz retle ri
iki sene kada r Hz.Süreyya'ya sohbet şey hi olmuşt ur ve Hz.Süreyya'nın riyazetteki
emsalsiz durum u için kendisine şöyle demiştir, "Evliya ervahı senin Hakk iç in
yaptığın riyazet, say’ ve faaliyetine karşı mahçup oluyorlar, gıbta edip
zamanlarında neden daha fazla ça lışama dık d iye esef ediyorlar ."
Hz.Süreyya böy le buyururdu, "Büyük velilerin ekser isi sıfatî makamının en
yüksekler ine erdiler, zatî olamadılar. O nları zatî velilerd en fark için keşf-i sahih
ister, onlardan daha yüks ek makamata sahibiyyet ister . Zamanımda ya lnız b en
zati veli oldum . Benden sonra ben im gib i bir zuhur muhal ender muhald ir."
Daha şu birka ç bilginin ilavesi fayda lı görülm üştür.
"Kadirilik kaderi bozar."
Hz.Süreyya'nın lisa nında n duyulan,
"Kaderde olmas ın varsın dile maksudun u yahu" beyanı ilâhidir. Bazı takdirle rini
Cenab-ı Hakk zat i evliyaullah e liyle boza r. (Hakk'ın zatından zatına olan arzu ve
icra tertip leri icabı.)
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Bir de: "Yemhu llahu ma yeşa ve yüsbit" yani Allah arzu ettiği gibi idam ve icat
eder (Itlak üzre ).
Cenab-ı Hakk arz ula dığ ı bazı şeyle ri de onla ra ilham , icra ve arz u feyiz leri suna ra k
muhta r ismiy le zati evliyaulla h eliyle idam ve icat eder. (Yine Hakk'ın zatından
zatına olan arzu ve icra tert ipleri icab ı).
Ön söz ümüz de bu me bhas için geçen birkaç s öz böyle iy i a nlaş ılm ası için tekra r
edilmişt ir.
Bir de nazar ik idir:
Biri eh li hicabın nazarıdır .
görmekten mahcup turlar.

Mazharı

gördük le rinde n

ha lkı

görürle r.

Hakk'ı

Bir de ehli vahdet ve ehli keşf in nazarıdır, ki nazarları mazhara değ il, zahir olana
yani Hakk'adir .
Ehl-i Hicap, peygambe r ve velilerin beşeri şekille rine baka rla r, bakar kördendirle r.
Ehl-i keşif ve vahdet ise Peygambe rle rin ve zatî velilerin hakikat ine ya ni ema net
ola rak ve rilen onlardaki sırr-ı mut lak ’a na zar e derler. Hakk ’ı görürle r.
Hz.İmam-ı A li buyurur,”Onu (Allah’ı) g ördüm, bildim ve taptım . Görmediğim
Allah’a tapmadım.”
Bu ka darla ikt ifa edildi.
Elhamdülillah i rabbilalem in Allahümme s alli a lâ seyy idina muhammedin ve alâ â li
seyyidina Muhammed .
Hz.Süreyya ’nın manev i evlatla rında n
Mehmet Ali ÖZ KARD EŞ
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