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DİVANIN HAZIRLANIŞI 
HAKKINDA  

 
 
 
Bismil lahir  Rahmanir Rahim 
 
 
Hz.  Süreyya Beyefendi'nin D ivanının birinci bas ımının haz ır l ıklar ına Hz.  Süreyya’nın 
manevî ev latlar ından, ha lifes i ve bizim de mürşidimiz olan Hz. Mehmet Al i  
ÖZKARDEŞ Beyefendi  zamanında 1959 yı lında başlanmışt ır.  
 
Hz.  Süreyya Beyefendi, kendis inde zuhur eden ve kendis ine lütfedi len i lahi ke lam, 
beyan ve makamları yazarak , yetişmeleri iç in evlatlar ına dağıtmış olduğu halde,  
hal i hayatta iken divanın muhtevas ını teşkil  eden bu varidat ı ilahiye-yi  kitap olarak 
neşretmemiştir.  
 
Mehmet Al i Bey Hazretler i,  Hz.Süreyya Divanının el  yazması esk i yazı  nüshalarından 
bir tanes ini bana ve eski Türkçesi kuvvetli olan babam İbrahim Fuad Bey'e tevdi  
etti.  Ancak bir süre ça l ışt ıktan sonra görüldü ki , eski  yazıdan latin harf lerine 
geçerken bile  o günün Türkçes indeki  kelime ve ifade yetersiz liğ i sebebiy le çok 
dikkat gerekt irmektedir ve yapı labi lecek olan bir hatanın mesuliyet i çok büyüktür.  
Bu hususu Mehmet Ali Bey Hazret lerine söylediğimizde, makul bulmuş ve yeni  
yazıya kendi leri  intika l ett irmiş lerdir.  
 
Basım çal ışmaları  b ir  müddet sürdükten sonra bu i lâhi  varidat lar Hz.Mehmet Al i  
ÖZKARDEŞ' in ön sözü i le 1960 yı lında "Süreyya Divanı" adı alt ında bası lmış ve 
neşredi lmişt ir.  
 
Hz.Süreyya'nın yüksek l isanını ve makamım anlayabi lmek, e lbette kolay deği ldir,  
hatta tam anlamı ile idrak muhal görünmektedir.  Bu sebeple dağıt ım sırasında,  
eline kitap geçecek olan k imselerin, hassaten bu manevî yola muhabbetli,  arzulu  
ve bu bi lgilere aş ina olmalarına dikkat  edi lmişt ir.  Ancak görüldü k i muhabbet li ,  
arzulu ve aş ina kiş i lerin bi le bu makamı anlamaları  zordur.  Hz.  Mehmet Ali  
ÖZKARDEŞ' in evlatları ve manev î yolda olan kardeş lerimiz de Hz.  Süreyya Divanının 
yüksek l isanını  anlamakta güçlük  çektik ler ini bel irtmiş lerdir.  
Bunun üzerine Hz.  Süreyya Beyefendi'nin el yazmas ı varidatlar ının bir  kısmı ve Hz .  
Mehmet Al i ÖZKARDEŞ ve evladı manev îsi olan bir Beyefendi'nin divan bası ld ıktan  
sonra divan üzerinde yapmış oldukları tashihatlar Hz.Mehmet Ali Özkardeş  
taraf ından bize veri lmişt i.  Bu bi lgi ler ile diğer matbaa hata larını tashih etmek iç in 
bir çal ışma yaptık.  
İncelemeler net icesinde divanın i lk baskıs ındaki dize lenişin o günün matbaa 
teknoloj is i sebebiyle bir tak ım düzensizl ik ler ihtiva ett iği görülmüştür.  Bu karış ıkl ık  
hal i Hz.  Süreyya'nın manevî terakk ileri  ve tar ihler de göz  önüne al ınarak yeniden 
düzenleme suret iyle  iza le  edilmiştir.  
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Divan üzerinde Hz.  Süreyya varidat ının Kur'an- ı Kerim, Hadis, Kelamı K ibar ve 
tasavvuf metinlerinde karşı l ık lar ı bulunmak suret iyle ihata l ı b ir lügat ça lışmas ı  
yapı ldı ve bu çal ışma Süreyya Divanı 'nın ikinc i baskıs ının sonuna ve her ş iirin alt ına  
ilave  edildi.  
 
Bu ça lışmalar s ırasında yapı lan araştırmalar esnasında iki önemli husus daha gün 
ış ığına ç ıkmışt ır.  İ lk olarak Hz.Süreyya Beyefendi'nin Refika-i Muhteremeleri  
Hz.Hatice At iyetullah Hanımefendi 'nin İstanbul'daki i lk Ümmi S inan dergâhı olan ve  
halk arasında Oruç Baba olarak bil inen Şeyh Mustafa Zekâî Efendinin ismine 
izafeten Şehremini Zekâi Dergâhı olarak anı lan dergahın, Ümmi S inan Hazret ler in-
den sonrak i Şeyhi ve Ümmi Sinan Hazretler inin damadı Hâlebl i Şeyh Arab Şerif  
Mehmed Halvet î Efendi 'nin soyundan ve Kureyş sülalesinden olduğu ve makamının 
orada olduğu anlaşı lmıştır.  Haz irenin bu günkü durumuna a it  fotoğraf lar, divanın 
ikinc i basımının son sahife lerinde yer a lmaktadır.  
 
Ayrıca Hz.Süreyya ve Hz.Mehmet Al i Özkardeş Beyefendi ler in Beşiktaş Yahya Efendi  
Kabristanındaki  makamlarına a it  fotoğraf lar da k itabın son sayfa lar ında bası lmıştır.  
İkinc i olarak araştırmada bulunan şudur: Hz.Süreyya'nın 6 Nisan 1321 tarihl i  
varidatında bahsedi len büyük pederleri  Es-Sey id Mehmet Kudretullahü’ l Kadir i  
Hazret ler i Hz.Süreyya'nın anne taraf ından dedes i olsa gerekir.  İstanbul Fındıkl ı  
Keşfî Cafer Tekkesi'n in 13.  Şeyhidir ve 12.  Şeyh Haf ız Seyyid Ahmet Şevki Efendi 'nin 
oğludur.  2 Şaban 1313 (Miladî 1897) y ıl ında Hakk'a göçmüştür.  
 
Gerek Ümmi Sinan ve gerekse Keşfi Cafer Tekkesi i le ilg il i  malumat lar, Selçuk  
Eraydın başkanl ığında İs lam Medeniyeti Vakf ının ç ıkarmış olduğu İs lam Medeniyeti  
Dergis i  Ağustos 1980 tarihl i ci lt  4 sayı  4’te verilmiştir  
 
Süreyya Divanı'nın bu ikinci bask ıs ı sadece Hz.Süreyya, Hz.Mehmet Al i ÖZKARDEŞ 
ve onların yolundaki muhabbetl i gönül lerin güzel ve manevi hat ır ve hatıra lar ına  
ist inaden yapılmış ve  bilâbedel dağıt ı lmak üzere  hazırlanmıştır.  
 
Hz.Süreyya'ya duyduğumuz büyük sevgi ve kalbi muhabbetimiz in neticesi olan bu 
tashihat ve  lügat ça lışmaları , Hz.Süreyya'nın i lahi varidatlarını bugünün 
insanlarına, onların anlayabilecekleri şekilde,  aktarabi lmek maksadıy la yapı lmıştır .  
Bu husustaki  bütün tit iz liğ imize  rağmen y ine de gözden kaçarak yapmış olduğumuz 
hatalar iç in  ş imdiden bağ ışlanmayı  niyaz ederiz.   

Hüvet tevfikür refik  
ELL  HACC HÜSEYİN VEDAD 
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Ö N  S Ö Z 
 
Bismil lahir -Rahmanir-Rahim 
 
Hazret i Ahmet Süreyya Emin, Kadiri tarikati cel i lesinin dördüncü Pîr- i Sânisi ’d ir.  Bu 
zat malî -rumî tar ihle 1264 ve milâdi tarihle 1848 senesinde İstanbul 'da doğmuş ve  
malî -rumî 1339 ve milâdi tarihle  1923 senesi  n isan ay ında Ramazanı şerif in  
dokuzunda yine İstanbul'da intika l i vaki olmuştur.  Yani hayati mecaz is i 75 senedir.  
İbtidaî ve  rüşti tahsi l ler ini İstanbul'da  yapmıştır.  
 
Pederleri , Enderunu hümayunda yet işmiş olan S ır kâtibi Emin beydir.  Emin Bey 
hakkında İstanbul vi lâyeti arşiv inde bi lgi vardır ve Şehit Adamlar Ansik lopedisinden 
malumat  a lınabi lir.  
 
Büyük pederleri Mihrişah Val ide Sultanın yağlıkçıbaşıs ı E l Hacc İbrahim Ağa olup,  
aile kabri şeriflerinde yaz ı lıdır.  Servetinin müsait durumundan faydalanan 
müşarüni leyh tornacı lık ve marangoz luk sanatlar ını zatî  ist idadı ve eğ lences i olarak  
bihakkın elde etmiş ve sanattak i f ıt rî yüksek liyakat inı ve icad kudret ini isbat eden 
ve İstanbul Askeri Müzesinde mahfuz bulunan ve daha 19 yaşında iken icadkerdes i  
olarak Zeytinburnu fabrika larında ik i sene müddet le 500 a lt ın l i ra mukabil inde 
tarifatı dahil inde imal ettirdiğ i i lk seri ateşli b ir topunun tetkik edilmesinin yerinde 
olacağı  söylenmekle  ikt ifa  edi lir.  
 
Hz.Süreyya'nın izni d ış ında Padişah ik inci Hamid'ten irade e lde etmeleri  suret i le bu 
topun imalât resimlerini  Alman Krupp fabrikası mühendisler i a larak ik i sene sonra 
onlar da ilk seri ateş li A lman topunu vücuda get irmişler ve Padişah Hamid'e bir  
numunesini de hediye edip aynı müzeye koydurmuş lar ve mukabi linde bu padişahın 
Krupp Fabrikasına  nakdi  mükafat ı   olmuş   ise   de  asıl  topun  mucidi  
Hz.Süreyya'ya bir  aferin olsun diye  o zamanın hükümeti  b ir  takdir  sözünü bile  
sarfetmemiştir.  
 
Hz.Süreyya bir zaman iç in Posta ve Telgraf Nezaret inin mecl is i idaresi âzâl ığında da 
çal ışmıştır ve bu vazifeden ihtiyarlar ı ile ist i fa edip ezelden namzet  bulundukla  
manevî yüksek dereceleri ihraz yolunda avni samedani ile sarfı h immet  
eylemiş lerdir.  
 
Hz.Süreyya'nın ş i irdek i ist idadının yüksekliğ ini de  vası lı  Hakk olduktan sonra ilâhî  
varidat olarak kaleme a ldığı ve bu defa avni [yardıma dair) Hakk i le bastır ılan işbu 
mübarek divanı  ispata  kâf i bulunmaktadır .  
 
Peygamberimiz Cenab-ı Muhammed, "Şeriat sözler in, tarikat ef’al im ve hakikat 
ahvalimdir," buyurmaktadır.  
 
Yani şeriat,  sözdür e lde ziya salan bir  fener  g ibidir.  Tarikat, o söz i le amel  
etmektir , yani ilâhî i l im fenerinin z iyasında Cenab-ı Hakk' ın  i lâhî a lemine doğru yol  
almaktır.  
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Cenab-ı Hakk' ın i lâhî alemine doğru yol  almak ise, insanın kalbi içinde vaki b ir  
keyfiyettir.  
 
Manası bir  türlü anlaş ılmayan tarikatın (yolun)  hakiki  manası , ka lb-i  insanda 
tedricen i lâhî nurun ink işaf ı iç in gönül taraf ından sarfedi len himmet ler ve elde 
edi len manev  terakk iler mukabi linde kalb için sayıs ız manevî  merhâlelerin 
aşılmas ından ve nihayet Nur-u Zatın ışrak ı i le gönlül muradına ermes inden 
ibarettir.  Z ira insanın ka lbinde cennet, cehennem, melek ler. . .  aval imine a it  n ice  
menazırın görünmesine ve  bu aval im hakayık ının f i il iyat ile  bi linmesine 
peygamberler ve ve li lerle  görüşülmesine şuhud-u manevi  denir.  Kalbte hâsı l olan 
bu menaz ir i , mürebbi olan Nur-u Muhammed yaratır ve kalb gözü ile temaşa ettirip  
fi il iyat i le öğretir.  
 

Bu manevî şuhud,  
(manevî terakki derecelerine  göre)  

evvelâ rüyada  
ve sonra göz  kapalı  ve fakat uyanık   
ve en son  göz aç ık  ve uyanık  vâk i olur.  

 
Kalb aleminin giz li  bu i lâhî  teşkilât ı Cenab-ı Hakk'ın hükmü iradesi yed’ inde 
mahfuzdur.  Görünmeyen bu kalb alemine kimse dışarıdan müdahale ve taarruz 
edemez. Herkesin vicdaniyatı a lemi kendi kalbinde giz lidir.  Herkes ha l ince derunî  
bir ist irahat ve huzurdadır (muradım, manevî olan ların hal ini beyandır).  Zira Cenab-
ı Hakk kullar ı i le ve bütün eşya i le kâ inatta ne yaratmış ise heps i i le beraberdir .  
Nitek im Kur'anı Keriminde buyurur,  
 
"İnnallahe yehûlü beyne’l mer’ i ve ka lbihi,  yani gerçek Al lah, insan i le (yani insan 
vücudu teşekkülü  i le)  kalbi aras ında tecel li eder,"  
 
Her zerre- i vücud Cenab-ı Hakk'tan hasıl ve O'nunla beraberdir ve fakat i lâhi  
beyanın sudur yeri ,  h itabı izzetin duyulan yeri  kalbi  insandır.  

Kalb, tecel l igâh- ı Rahmandır.  
-    Kim buna mani  olab il ir?  
-   Ku llardan h içbir k imse.  

         O halde 
-    Kur'anda ne var? Esk i bir kitaptır veya çöl efsanesi veya kanunudur, ondan 

ne ist ifade edi l ir? diyerek i lâhî hakayık ı inkâr edenlerin hareket leri ve yanlış  bi lgiç  
tavır lar ı cehi llerinden deği l de ya nedir?. . . .  
 
Kadir i Tarikat ı ce l iles inin sahibi Abdülkadir Ceylani Hazret ler idir.   O bir insan ve  
kuldur.  
 
"Tarikatı  beşer î midir?"  sözüne şu bi lgi veri l ir  ve kat’ i  o larak ikaz edi lir:  
 
Abdülkadir  Ceylani (Geylanî)  Hazretler i dokuzyüz küsur sene önce Bağdat 'ta  
görünen eazım-ı (Azam, i ler i gelen büyükler) evl iyaullahtan bîhemta (eşsiz, dengi  
olmayan) bir insan-ı  ekmeldir . Hakk'ta fanî ve Hakk'la bakî olan hakik î ve mühles 
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bir kuldur.  Nefsini b i lmeyen, hakikat ini anlamayan, bakar körden olan, hakikat ine 
cahi l  bulunan k iş ilere  benzemez.  
 
Ruh-u i lâhî i le  zinde olan bu ekmel insan ilâhî aleme rucu devlet inden dolay ı sözü 
ve icrası Cenab-ı Hakk'a muzaftır,  yani Hz.Abdülkadir Geylanî'nin kurduğu Kadir i  
tarikat ı beşerî b ir teşebbüs deği l i lâhî emre müstenit bir harket ve i lâhî a leme rücu 
namzetl iğinde olan yani hakik i ve muhles  kul olacak insanları Hakk'a götürmek iç in 
ilâhî bir mekteptir.    Bu mektep insan kalblerinde   açılır.   Nasibedar olanlar bu 
mektebin ilâhî  azamet ini görerek mest ü hayran ka lırlar  ve Al lahı  görmek dev letiy le 
ebedî mes'ut,hayyi ebed ve şad u hürrem olurlar.  
 
Şu halde Abdülkadir Geylanî Hazret ler i kendi ka lbin de "Ruhu İlâhî"nin (k i buna 
"Nuru Zat" ve "Ruh-u  İzafi"  denir) münkeşif olmas ı devlet ine (bütün kemâlâtı i le 
görünmesi saadetine) mazhar olmuş ve bu ilâhî kemâlât i le fey izlenmek nas ibini  
almış  âl işan manev î bir sultandır.  
 
Hz.Abdülkadir Geylanî, "Yehdillahu linûrihi men yeşa’,  yani Cenab-ı Hakk zat- ı  
Nuru için dilediği  gibi hidayet eder" sırr ı  i le  mütehakkıkt ır.  
 
Bu ayettek i "linûrih i", "Nur-u zat'a yani "Ruhu i lahi"ye işarettir.  
 
Bu i lâhî nur i le zinde olan gönül, "ve nefahtu fîhi mi’r rûhî" sırr ı i le f ii l iyatta  
mütehakkıkt ır , i lâhî ruh ile z inde olmuştur.  Yani bu gönlün sözü ve icrası ruh-u i lâhî  
gibi  Cenab-ı Hakk'a muzaft ır.  
 
Bu "Nuru Zat"a veya "Ruhu İlâhi'ye, "Muhit- i Ruh-u Muhammed" veya  "Muhit- i 
Nur-u Muhammed"  denir,  ki  "Ruh-u Kül"dür.  
 
Nitek im Cenab-ı  Muhammed bu "Muhit- i Nur-u Muhammed" l isanını  ka il  o larak:  
 
"Evvel mâ halakallahu nurî ve min nurî halaka külle şey, yani Cenab-ı Hakk evvelâ 
benim nurumu yaratı  ve  nurumdan da her şeyi var etti."  
 
Ve "Ene min nuri llahi ,  halakallahü’ l arşi vel kürsi vel levhi ,  ves semavatı vel ardi  
min nurî,  yani ben Cenab-ı Hakk'ın nurundanım, Cenab-ı Hakk benim nurumdan 
arşı,  kürsiyi,  levhi,  semavatı  ve yerleri yarattı" buyurur.  
 
İşte bu "Muhit-i Nur-u Muhammed" ki, "Ruh-u İlâhî", "Zat- ı İlâhî", "Ruh-u İzaf i" 
ve "Nur-u Zat" is imleri ile bi l in ir.  Bütün kâinat ı her zerresinin en küçük cüzlerine 
kadar sâri ve muhittir ve Cenab-ı Hakk  bu ruh-u kül i le lütfen, ve tenezzülen 
dâimen ebedâ meşhudiyeti di lek  buyurmuştur.  ("Zat-uz  Zat ve Nurun âlâ Nur,"  
sırrı ).  
 
Bu Muhit -i Nur-u Muhammed, kâinatın hi lkat ine bais  ve sebept ir.  Mekke'de 
görünen peygamberimiz Cenab-ı Muhammed, mahlûkata nazarla bu Muhiti Nur-u 
Muhammed Deryasından beliren "Ekmelül Mükemmel" bir nokta-i mümessileden 
ibarettir.  
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Bu Ruh-u izaf î letafet ve yakınl ık it ibari i le Cenab-ı  Hakk'a en yakın b ir nurdur, ki  
muhatt ır  ( ihata olunmuş, etrafı  çevr i lmiş) .  Vacibü’l Vücud Hazretleri  onu muhitt ir.  
 
Bu Ruh-u İzafiy i veya ruh-u ilâhîy i (yani mahlûkata nazar la Muhit- i Nur-u 
Muhammedi)  Cenab-ı  Hakk Kur'anı Keriminde.  
 
"Yehdil lahi  l inurihi  men yeşa," (Nur Suresi  35.ayet) ayeti kerimesinde "l inurihi" i le  
 
“ve Nefahtu fih i min ruhi"  (Hicr Sures i  29.  ayet) ayeti  kerimes inde "min ruhi"  i le ,  
ayrıca "El Kalem," ve  "vel Kur'ani zizzikri" yani "z ikr eden (nat ık olan) Kur'an" 
is imleri i le beyan edip tanıtmıştır.  
 
"Ruh-u İzafi" nin alemi, i lâhîdir,  Hakkî'dir;  mahlûkatta görülen noksanlardan ve 
ayıplardan münezzehtir .  
 
Lisanı,  i lâhîdir.  Allah dil i konuşur ve icraatı i lâhîdir , yani ilâhî vücudu ve sı fat ı  
dolayıs ıyle sözü ve icras ı Cenab-ı  Hakk'a  muzaft ır.  
 
Bu şanından dolayı  ona "Ruh-u İzafî"  denir.  Hakk'ta bikül l i mahv ve Hakk  i le 
bakidir.  Hakk i le hayyi ebed sahibidir ,  asla fena bulmaz.   ("Halife-i Hakk" s ırrı )  
budur.  
 
Muhiti Nur-u Muhammed, bütün kâinata  resul , mürebbi, âmir ve Hak îm'dir.    "El  
Mülkü lî lâ gayre" nutkuna ve sırrına sahipt ir.    Bir söz ile mabud-u kerimdir, Hakk  
ile  Hakk't ır  ("Mabudun bi l Hakk" sırr ı).  
 
Hangi gönül bu ruh ile zinde olursa Hakk'ta fani ve Hakk'la  bak i olmak esrarına 
bi lf ii l  ermiştir.  Hal ife-i Hakk sırr ından hissemenddir.  Al lah dil i tekel lüm eder ve  
ettiği zaman kalbinde "bu sözü eden benim" diye Vacibül Vücud Hazretler inin  
tasdikini  a lır.  Cenab-ı  Ahmet  Süreyya divanı  da  Al lah di linden nâtık  olmuştur.  
 
Ruh-u İzafinin bir ismi "Kalem" denmişti .  Nitek im Cenab-ı Hakk Kuranı  Keriminde 
(Alak Suresi 4-5. Ayetler inde) "Cenab-ı Hakk insana kalemle öğrett i,  insana 
bilmediğ ini  öğretti"  buyurmaktadır.  
 
Bu sır , ruh-u ilâhînin kalb- i insanda ilâhî hitabını duyurtması ve i lâhî beyanını ta lim 
eylemesi suret i i le ancak bi l inebi l ir.   ("Hakk'a vusul" s ırr ı budur.).  
 
O halde Abdülkadir Gey lanî Hazret ler i "kalem"le ("ruh-i  izafi" i le) z indedir.  ("Ve 
eyyedehüm biruhin min hu" sırr ı. )  (Mücadele Suresi  22.  Ayet)  
 
Ve onun gönlü hesabına "ruh-u izafî",  velayete namzet olup, Vası l ı Hakk olan 
veli ler  kalbinde "Ene Abdülkadir Geylanî"  hitabını duyurtmaktadır.  
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O halde bu hal muazzam i lâhî teşki lât değil de ya nedir?. . . .  Yani bu i lâhî icra ,  
beşerin ac iz çerçevesi dahil inde kalmayan bir ilâhî teşkilâttan ibaret olduğu  
hususunu sarâhaten öğretmektedir.  
 
Bunun manası , İnsanın s ırrı ve hakikati Cenab-ı Hakk' tır.  İnsan, yoktan var olmadı,  
Hakk'tan hasıld ır ve onun ile beraberdir.  Kâinatta herşey (Kübra ve Suğra) Cenab-ı  
Hakk i le beraber olduğu gibi , Kur'an-ı Kerimin (Kaf Suresi  16.  ayet) , "Ve nahnu 
akrebu min habli l ver id - biz  Ademe boyun damarından daha yakınız,”  
 
(Tevbe  Sures i  40.   ayet),    "İnnallahe   meanâ   -  Allah b izim i le beraberdir ,"  
(Hadid Suresi 4. ayet ), "Huve  maaküm eynema  küntüm - nerede olsanız Hakk siz in 
ile  beraberd ir ,"  
 
(Mücadele Suresi 7. ayet) , "Huve meahum eynemâ  Kânû - nerede o lsa lar A l lah  
onlar ile  beraberd ir,"  
 
(Buruc Suresi 13.  ayet),  "İnnehu huve yübdiu ve yü’id  - gerçek  Al lah halk ı teşki l i le  
vücuda getirir ve kıyamette iâde eder," ki o ceza gününde Kübra mahkemesinde 
fi ilen hitabı  izzetini  duyurtarak emrini tanıtır.  
 
Ehlullah "mutu kable en temûtû,  yani ölmeden önce ölünüz" sırrına  
mazhariyetler inden kıyamet gününde onlar iç in sual , cevap yoktur.  Şefaatç i olarak 
görünecek lerdir ayet leri  bu Hakay ıkı  tal im eder.  
 
Zatî kümmelini evl iyaul lah bütün eşya ve kulûb (kalb ler) da hâk im ve âmirdirler.  
Hüküm ve himmetleri yerde ve gökte cari olduğunu kahiriyyet ve kadir iyyet sema-
lar ının en kahir ankası olan Hz.Sultan Abdülkadir Geylanî şöy le buyurur,  
 
"Zir-i  destimde benim mürgü kebûter  gib idir  
Kümbedi  çarkı  felek arz  u sema u ahkaf"  
 
Yani, "El imin alt ında seyri devranîs ini yapmakta de vamda olan felek kubbesi,  yer  
ve sema ve  kum tepeleri bir  güvercin kuşu gibi titrer."  
 
Gavs-ı Azamu’l Muazzam Sultan Abdülkadir Geylanî  yine buyurur,  
 
"Taht-ı  hükmümde durur  kutb-u c ihan gavs-i zaman  
  Hiç ikes  eyleyemez emrime alemde hi laf” 
 
ve yine buyurur:  
"Nazarım arş-ı  muallâya erer b ir demde  
 Hâdimim cümle melek,  kavl imi sanma ola laf"  
ve yine buyurur:  
"Tut zimamim yedi  gez meygedemi eyle tavaf 
Her sene eyle z iyaret beni,  kalb in k ıl  saf  
Sırrımın s ırrıd ır esrar -ı  Hakayık cümle  
Kâbe-i rahatım uşşak mey aşâme mutaf  
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İlmimin şugl imin asarıdır  dersi  ulûm  
Benim ol şeyhi ceza hükmüme ramdır etraf." 
 
Yani, "nefsini zapt u rapta ve terbiyeye almak için sana uzattığım yuları ( i lm-ü  
kudret bağını) yedi defa tut. İlâhî meyhane olan dergâhımı tavaf et,  her sene beni  
ziyaret ederek kalbini  saf  etmeğe çalış. ”  
 
(Murad: "İlâhî sırrıma ermiş vâsılı Hakk bir mürşidin terbiyesine gir ve nefs ini  
yedi mertebeden bi lf ii l  öğrenmeye çal ış . Bunda muvaffak olursan kalbin saf ve 
ilâhî  olur .")  
 
Bütün esrar hak ikatleri ,  i lâhî  s ırr ımın s ırr ından ibaret olduğunu anla.  
 
İ lm-i Hakk sunan ve hak ik i b i lgi ile  mest  olan benim dergâhımı âş ıklar ilâhî irfan 
sarhoş luğu i le tavaf ederler İ lâhî dergâhım bütün ka lbleri  sarmış ve ilâhi s ırrımın 
sada ve kemâlâtı da bütün ka lblerden sudûrda olduğunu duyup mest ve hayran 
olmakta  devamdadır lar.  
 
Sunduğum ve sönmeyen bu i lâhî  i l imler dersi , mahz- ı lut f-u Rabbani ilâhî  yolda can 
feda ederek  vefa ile  sarfeylediğim meşguliyyet ve himmet lerin asarıdır ki , bu asar 
da mahz- ı cud-u bahşayişi  i lâhîdir,  yani ilâhî  ikram ve ihsanlardan ibarett ir.  Benim  
o i lâhî ceza şeyhi ki bütün etraf hükmüme ram olmuş manev î, bir sultanlık ile  
mütemayiz im."  
 
Bu nutku â lis indeki şeyhi ceza rütbesi , bu manevi sultana has mürşid makamını fark 
ve temyiz ett ir ip  tanıttır ır.  

Ve yine buyurur,  
          "Sâ’y eder  Kabe tavafına  hemişe aktab  
           Haremi izzetimi da im eder  Kabe tavaf."  
 
Yani, "Arzın her taraf ından Kâbeyi ziyaret için zengin insanlar gayretl i görünüyor,  
Kabe ise benim haremi izzetimi her daim tavaf  eder."  
 

Ve yine buyurur,  
"Cümle esrar- ı Huda çeşmime mekşuf  oldu 
Kıld ı Sultan-ı ezel  bana hezeran eltâf   
Kıld ım astar-ı  serairde hucubi çün mahv  
Oldu ankay-ı  di le  arşı Huda kule-i  kaf."  

 
Yani, "Huda'nın cümle sır ları gözüme açıldı,  o ezel Sultanının bana binlerce 
lutufları oldu. Serair  (esrar)  astarının hicablarını (örtücü perdeler ini)  mahv ve  
ref'eylediğimden gönlüme Al lahın arş ı,  ikt idar ve şevketimi ve muhit i tanıtmak 
için bana kudret kulesi  oldu."  
 
Bu nutk-u â l iler i,  (Sure-i  Cin)  "Âlimül gaybi felâ  yüzhiru â la gaybihi  ahadâ il lâ  
menirteda min Resulin feinnehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfih i  
rasaden , yani gaybı bilic i Allahu Teâlâ'dır  ( ıt lak üzre). Gaybi ilminden kimseyi  
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muttali  kı lmaz, meğer ki,  Resulden ihtiyar ettiği kimseye ol gaybın bazı lar ını  
bildire.  Al lahu Teâlâ ol Resulün önünce ve ardınca onu muhafaza eder, melekler  
yürütür."  İ lâhî  s ırr ından hissemend olduğunu tanıtır.  
 
Yine buyurur:  

"Berr u bahr  içre figan etse müridim bir kez  
 Eder im düşmanının nakdi vücudun it laf  
 Erer im t îr- i kaza  gibi  vücudı  hasme  
 İntikamını k ıl ıcın  menedemez bend ü g ılaf,"  

 
Yani,  "Karada ve denizde bulunan bir  müridimin (yani Hakk'a tal ib ve  sad ık b ir  
öğrencinin)  bir  f iganı  ve imdad istemesi olsa,  ona düşmanlığa cesaret edenin 
vücudu üzerine kaza oku gibi o an-ı gayrimünkasimede atıl ır ,  öldürürüm.   Bağlan-
mak veya kı lıfa sokulmak suretile  intikamım kı lıcını  kullanmaklığım menedilmez."  
 
Yine buyurur:  
"Güneşim doğdu, benden evvel doğan ve benden sonra doğacak güneşlerin hepsi 
küsüfe uğradı. Güneşim en üstte kaldı.  Güneşime zeval ve gurup yoktur.  
 
"Benim horoz larım kıyamete kadar ötecektir ."  
 Yani "Sırrımdan görünecek sohbet- i Hakk'a mazhar vasıl -ı Hakk vel iler kıyamete  
kadar yer yüzünde görünecektir."  
 
Sultan Abdülkadir in ve vâris i Hz.Süreyya'nın i lâhî kemâlat l isanları İmamı Al i  
Hazret ler inin,  "kemâlike tahte kelâmike ,   yani kemâlin,  kelamın   (sözünün)    
alt ındadır,"   ke lâmı â l iler inden ispat lardır .  
 
Abdülkadir Geylanî bir insan ve Al lah kulu iken Cenab-ı Hakk ona neden o kadar 
fazla bir ikramda bulundu. Cenab-ı Hakk neden onu kendis inin zamanında 
görünümüş ve kendis inden sonra görünmekte ve görünecek olan birçok 
evliyaul lahın re is i yapmışt ır , diye her k im bu ilâhî teşki lâtı  reddetmiştir, inkâr 
etmiştir,  reddi ve  inkârı ona fa ide vermemiştir,  z iyanda kalmıştır.  
 
Abdülkadir Geylanî tasrihen buyurur, "Yalancılar fesatçılar ve zal imler bizden 
değild ir." Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Keriminde, "Zal im için hiç b ir yardımcı yoktur," 
buyurduğunu unutmamak lazımdır.  
 
Allah ganîdir, A l lahın icraat ına ak ıl l ı  b ir  kimse karışmaz ve di l uzatmaz.  Ak ıl odur, k i  
bi lmediğini inkâr etmez ve böyle söyler, "Bunlar benim bildiğ im şeyler deği ldir . Bu 
hakikatin b ilmiş ler i ve öğrenmişleri de vardır ki,  bundan bahsediyorlar. Cenab-ı  
Hakk isterse bana da  bu bi lgilerden nasip verir  istemezse bir şey bilemem ve  
fakat bilmediğimden dolayı da b ilenler i red ve inkâra hakkım yoktur ." Elbette ki ,  
o k imse bahtiyardır ve Cenab-ı  Hakk' ın  katında makbuldür.  
 
Edeb ikid ir:  
Biri , Cenab-ı Hakk'a karşı edebdir,  ki hududullaha  tecavüz etmemek ve Hakk'a  
vusul bulmuş olan enbiya ve evliyaya karşı hürmet ve tazimde bulunmak ve onların 
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i lahi hakayık ını öğreten i lâhî aşk ve nur i le dolu beyanlarına dikkat li olmak 
hususundaki ilâhî emrine mutî  olmakt ır.  
 
Diğeri de  halka  karşı  edebtir,  ki  hüsnü muaşeretir .  
Cana, ırza , mala taarruz etmemek; b ir sözle insanların medenî ve içtimaî hak larına 
ve şerr i, z iyanı , f itne ve fesadı mani, ve mutlak  bir şek ilde hayrı hâmi, vicdan 
hürriyetlerine hürmetkar ve insanî iy i lik ve güzell iklerine dikkatl i o lmak ve yardım 
elini  uzatmaktan ibarett ir.  
 
Cenab-ı Ahmet Süreyya Emin buyurur,  "Can yakma hanuman söndürme, maneviyat 
oyuncak deği ldir ha,"  
 
Hülâsa, Güzel  ahlâk: Allahın b irliğ ine, meleklerine peygamberlerine kitaplarına,  
kıyamete, öldükten sonra diri lineceğine, o Ahiret gününde (ki ceza günüdür)  
Hakk'ın divanında toplanılacağına, âmeller in tart ılacağına, iyilerin cennete ve 
fenaların cehenneme ayrılıp  mükâfat ve mücâzat göreceklerine inanmak, cehaleti  
bırakıp irfan sahibi olmağa gayretl i olmak ve şerri değil hayrı yapmak için ciddi ve 
tedbir li  olmaktan ibarett ir.  
 
Enbiya ve evliya daha bu dünyada iken ölmeden önce ölmek sırr ına erdik ler inden 
Cenab-ı Hakk Kûbra mahkemesini onların kalblerinde açıp ilâhî  beyanını duyurmuş,  
ilâhî esmasını, saltanatını tanıtmış ve rahmetiyle af etmiş ve muhles kullar ı adâdına 
kabul etmiş olmasından, kıyamette bunlar için sual ve cevap yoktur.  O yevmi 
azimde şefaatç i olarak  görüneceklerdir.  
 
Bu bir kaç sözün i lâvesi de â li  ve i lâhî tarikat ların hangi ler i olduğunu bilmek iç in 
faidel i görülmüştür:  
 
Hz.Abdülkadir Geylanî,  

 
Kadiri  

 
tarik inde,  

Hz.Ahmeder Rifaî ,  Rifaî  tarik inde,  
Hz.Ahmedel Bedev î,  Bedevî  tarik inde,  
Hz.İbrahimi Dussukî ,  Dussukî  tarik inde,  
Hz.Muhyiddini Arabî ,  Ekberî  tarik inde,  
Hz.Mevlana Cela leddinî  Rumi,  Mevlevi  tarik inde,  
Hz.Sadeddini  Cibavî ,  Sadî  tarik inde,  
Hz.Hasan Şâzel i,  Şazeli  tarik inde,  
Hz.Hacı  Bektaş Velî ,  Bektaşî  tarik inde,  
Hz.Şahi  Nakş ibend Bahaett in,  Nakşî  tarik inde,  
Hz.Hacı  Bayram Veli ,  Bayramî  tarik inde,  
Hz.Şaban Vel i,  Şabanî  tarik inde,  
Hz.Ömer Halveti ,  Halvetî  Tarikinde 
Hz.Abdüsselâm, Selâmî  talik inde,  
Hz.Aziz Mahmud Hüdai,  Celvetî  Tarikinde 
                  re is  ve rehberdir ler.    
 
Bu tarikatlar ın s ırr ı , Cenab-ı Hakk' ın yedi hükmündedir.  ("Yedullahı fevka eydihim"   
sırrı ) (Fetih Suresi 10.  Ayet)  "Bu tarikat lardan sohbet- i Hakk'a mazhar olmak üzre 
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Hakk'a vusul suret iyle her zaman için Kadir î tar ikinden bir ve lî yeryûzündedir  
(Kıyamete kadar).   Böyle bir zatın vücudu yer yüzündeki bütün tarikat lar sal ikler i  
ve âşıkları  için hak ikî  b ir  feyzdir , çünkü teslik Hakkı hal i hayatta olan, göçmemiş  
olan ve lînindir  (*)  
(*)    Hz.Abdülkadir' in,   "benim horozlar ım kıyamete kadar  ötecektir," diye işaret  
buyurduğu s ır  budur.  
 
Bu tarikat lar meşârib- i muhammediyedeki farklardan ve Hakk katında makbul olan  
meşreb fark lar ından i ler i ge lmektedir.  Hepsi kemâlat ı muhammediye asarından 
ibarettir ler.  
 
Gaflet ve cehi l i le red suretiy le daimî ziyanda kalmamak icab eder.  Bu tarikat  
reis ler ine manev î olarak ezelde Hakk' ın i lminde, bağl ı olanlar bağ lanır ve bunların 
meşreberinde i lâhî a leme duhul dev letine mazhar olurlar.  İşte Ahmed Süreyya Emin 
Hazret ler i Kadir i meşrebinde zuhur etmiş kümmelini zat î ev liyaul lahtan bir zat olup 
Kadir i tarikat ı cel i lesinin dördüncü ve son pîr i sanisidir.  
 
Kadir î   tar ikatı   ce li les inin   b ir inci    Pîr i   ve    sahibi Abdülkadiri Gey lanî  
Hazret ler idir.  

Bu tarikatte (4) pîr i sani  görünmüştür:  
1 nci  Pîr i sâni  Hz .Eşref i Rumî olup 

türbes i İznik'tedir.  
2 nci  Pîr i sâni  Hz.İsmaili  Rumî olup 

türbes i   İstanbul (Sal ı Pazarı)dadır.  
3 üncü P îr i sâni  Hz.Abdurrahmanût Talebanî  

olup türbesi  Gergök'tedir (Musul diyarında-Kerkük)  
4 üncü P îr i sâni  Hz.Ahmed Süreyya Emin olup 

türbes i İstanbul'da,  Yahya Efendi mezarl ığ ında,  ai le  kabristanındadır.  
 
Bu Muhammedî Â lî  mektepte Peygamberimiz  Cenab-ı Muhammed Rektör ise i lâhî  
tarikat pir ler inden ve pîr i sani lerinden her biri bu i lâhî yüksek mektepte ordinaryüs  
profesörler  diye düşünülmelidir.  
 
Her ve liyul lâh meşrebi  mazhariyetine göre bu ordinaryüs profesörlerinden bir inin 
ilâhî  rehberliğ inde Cenab-ı Hakk'a vusul  nusratını  bulmak mecburiyetindedir.  
 
Ruh-u İzafi,  insan kalplerinde bu P îr ve Pîr-i sani ler in hesabına velayete namzet  
velîler,  ka lbler inde tal imi  (öğretmeyi) i lerletmektedir.  Hal i hayatta olan ve sohbet-
i Hakk'a mazhar bulunan velî  kalbinde bu ruh-u i lâhî  fey izlerini  sunması ve ilâhî  
beyanlarını indirmesi  ve yeryüzüne yayması suret i le,  kainatta mevcut bütün ervah 
ve ecsam ve bu meyanda yeryüzündeki bütün insanlar kalblerine Cenab-ı Hakk'tan 
ruh-u izaf î üzeri (melekut nur larından geçerek) i lâhî füyuzat iner.  
 
{Sıras ı gelmiş iken burada şu bi lginin i lavesi yerinde görülmüştür: Cenab-ı Hakk 
Kur'an- ı Keriminde semaları ve yeri yani mükevvenatı alt ı günde yarattığını ve altı  
günden muradı,  altı envar içre tertip leyip teşkil eylemiş bulunduğunu tasr ih 
buyurmaktadır.  O halde mükevvenat aleminin, ruhanî ve cismanî  kıs ımları  
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düşünülünce bu teşekkül ler in bütün kâinat içre aşağ ıdak i tertipte i lâhî  ve melekî  
muhit- i envar ile sarı lmış ve bunların hepsi de Cenab-ı Hakk taraf ından ihata 
edi lmiş  bulunduklarını bi lmek laz ımdır.  
 

                  
 
 
Vacibül Vücud Hazretler i ve Ruh-u İ lâhî,  beraber ilâhî teşekküldür.    Kur'anda 
"Nurun âlâ Nur" bu teşekküle işarett ir.  Zira Cenab-ı Hakk evvelâ Hakkî teşekkülü 
tertipledi.  ondan sonra halk î teşekkülü tertipley ip vücuda getirdi ve zatından zatına 
Hakkî ve halk î tertiplerini ayana koyup halık ıyyet ve mahlûk ıyyet s ırlar ını tanıtt ı ve 
mahlûkıyyeti ,  s ırr-ı  Halik ıyyet s ırr ına tâbi  ve ona muhtaç bulunduğunu ve hepsinin 
"Entümül fukara..."  i lâhî  h itabının mazharı  olduğunu isbat buyurdu.  
 
Arş,  kâinatın genel kalbidir.   
Kürsü, kâinat ın genel dimağıdır.   
Levh,   bütün mevcudat ın mukadderatını  gösteren cetveldir .  
 
Arş, i radat-ı  i lâhîyyenin bel irdiği ve bu is imdeki i lahi fey izler inin bütün kâinattak i  
mevcudat  iç in sârî  olmaya başladığ ı mahaldir.  
 
Kürsi,  icraat- ı i lâhîyyenin belirdiği ve bu is imdeki  i lahî feyiz ler inin bütün kâ inattak i  
mevcudat  iç in sâri  olmaya başladığ ı yerdir .  
 
Arş ve Kürsi  melekût a lemini teşki l eden 6 muhit i nurdan 1 inc i ve 2 ncis i ile zinde 
ve onlar ile  hayat  neş'esi  tatmaktadırlar.  
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Kur'an- ı Kerimin Nur suresinde, "şarkı  ve garbı olmayan ve kendisine ateş  
dokunmayan" diye, işaret edi len “zeytin ağacı”, "arşa" işaret olduğu gibi,bu ağaca 
dokunmayan şey, yani  ” ateş”  de, "kürs iye işarettir.  
 
İnsan vücudunda kalb, "arşa"  
ve dimağ, "kürsiye" işarett ir.  
 
Kalbin hadidî olduğu ve demir yanınca yeşil renk saçtığ ı ve bu ağacın yeşi l rengini  
temsil ett iği  ve dimağ fosforu muhtevi  olmasından ateş gibi  lem'a feşan istidatta  
olduğu ve vücudu yakmadığ ı aşikârdır.  
 
İşte muhitü’ l mevcudat olan Vacibü’l  Vücud Hazretler inden Nur-u İ lâhî üzere inen 
vücudî fey izler (tekevvün feyiz ler i)  evvela 1 inc i ve 2 nci melekût nurlar ına inerek 
bu nurlar i le kevnî a lemin (unsur î,  kısmının) peydah olmas ında ve idames inde 
vasıta olmaktadırlar.  
 
Yine Vacibü’ l Vücud Hazretler inden ruh-u ilâhî  üzere inen feyiz ler  melekût muhit i  
nurlardan Cebrai l,  İsrafi l,  Mikail ve Azrail adlı ve arşı taşıyıc ı nurlardan geçerek 
kâinattaki bütün zîruh ( ruhlu,  canl ı) mevcudat idrak ve icra , hayat , rız ık ve ölüm 
tatmaktadırlar.  
 
Nur süresindek i "Nurun âlâ Nur"  yani,  "nur üstündeki nur,"  i lâhî  beyanına gel ince,  
üstte kalan nur.  "Nuru Muhit"e yani  "Künhü Zat"a  
ve 
altta ka lan  nur,     "Nur-u İlâhî"ye yani   "Ruh-u İlâhî"ye  
işarett ir , k i muhat  ( ihata olunmuş)  t ır.  
 
Nur Süres indek i , "Allahu nurus semavatı  vel ardı,"  âyeti ,  semavat ve arzın as lı  ve  
künhü Al lah olduğunu öğretmekte yani  bu âyetteki  nurun, "Nur-u  Muhit"e işaret 
olduğu bil inmelidir.  
 
Mekke'de Hz.Muhammed'e  görünen Cebrail , muhit- i Cebrai l nurundan bel iren bir  
nokta- i mümessi leden ibarettir.  Netek im Cenab-ı Muhammed de Muhit î i lâhî ruhtan 
bel iren en mükemmel bir nokta-i  mümessi le diye  bil inmelidir.  
 
Vücud şerhi iç in, akl-ı külden inen bu birkaç kel ime ancak söylenebil ir.  Cenab-ı  
Hakk alem-i manada ilâhî icraatını göstermesi ve kuluna temaşa ettirmesi suretiy le 
şuhut ile  ancak o an için ak ıl kurban ve hayran ka larak o sonsuz ilâhi icra  ve icattan 
bir şemme alabil ir  ve il lâ  fe lâ.}  
 
Bundan dolayı "Ruh-u  İzafi"ye, "Zatu’s Sudur" denir, ki Cenab-ı Hakk i le kâinatta 
ne varsa  cümle mahlûkata  âmir, mürebbi, hâkim ve mutasarr ıft ır.  
 
Azizandan Cenab-ı Mevlana Celâleddini Rumî'nin Mesnevî's i veya Muhyiddini Arabî  
Hazret ler inin Fusus'u g ibi i lâhî eserleri okunursa hulâsatülhulâsa öğrenilecek şu-
dur: Cenab-ı Hakk bütün mevcudat ı kendi nurundan (va r l ığ ından) var etmişt ir .  
Kendi Nurundan teşkil edip vucuda getirdiğ i,  evvelâ Muhit-i Muhammed ruhu 
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veya "Muhit- i Muhammed Nur-u a lemi "dir  ve bu Nurdan kâ inatta  ne var sa  ruhanî  
olsun,  c ismanî olsun bütün mahlûkat ı teşk il  edip vücuda getirdi.  
 
Yani   görünen   mevcudatın   aslı   Cenab-ı Haktır,  Yokluk değ ildir , yok yoktur var 
olamaz,  var da yok olamaz.  Var olan Cenab-ı Hakk't ır,  herşey ondan hâsı ld ır.  
 
Muhit -i Muhammed ruhunu Cenab-ı Hakk, Ruhum dediğ i iç in ("ve nefahtu f ihi min 
ruhi" sırrı ) Cenab-ı Hakka muzaf bu ruha "Ruh-i İzafî" deni ldiği ve a leminin i lahi 
olduğu yukarda söylenmişt ir , k i bütün rububiyyet ve uluhiyyet s ır larını  câmi'dir .  
Bütün mahlûkata Hakk ile âmir,hakim ve feyyazdır diye yukarıda söylendiği gibi b ir  
daha tekrarlanır.  
 
Cenab-ı Hakk yarattığ ı her bir şeyden bir i lâhi ismiy le görünür, mesela Güneşten 
"En  Nur" ismi i le görünür yani  Güneş "En  Nur" i lâhî  isminin suret idir.  
 
Cenab-ı Hakk, nebatlardan ve bu cümleden ağaçlardan "Er Rezzak" ismiyle  
görünür, yani nebatat ve eşçar (ağaçlar) Cenab-ı Hakk' ın "Er Rezzak" isminin 
suretler inden birer surettir ler.  
 
Cenab-ı Hakk, madenlerden "El Gani" ismi i le görünür,  yani  madenler Cenab-ı  
Hakk'ın  Gani isminin suret ler idir.  
 
Cenab-ı Hakk zuhur yapmış bütün esması i le ("celaI î" ve "Cemali")  insandan 
görünür, bütün ilâhî esması da Cenab-ı Hakk'ın ismi camii olan Allahu Ekber ismine 
tabidir.  
Bundan dolay ı Âdem (İnsan) , "Allahu Ekber isminin suret idir.  Yani  Hakk'ta fani ve 
Hakk'la  bak i olan ademin ( insanın) ismi i lâhîdir.  A llaha muzaftır.  
 
Bundan dolay ı Cenab-ı  Hakk Kur'anı Keriminde 
(Bakara   Suresi   34.  Ayette),    "Fekulna   lilmelâiketiscudu li Âdeme fesecedû 
İllâ  ib lise ebâ vestekbera ve kâne minel kâfirin, yani;  biz  meleklere Âdeme secde  
ediniz dedik, secde etti ler,  yanlız şeytan etmedi, yüz çevirdi kibirlendi ve 
kâfir lerden oldu."  
 
Bu ayette  Cenab-ı  Hakk ,  "Âdeme secde ediniz ,” dedi,  
"Allah'a" demedi.  Sebebi, Âdem, Allah isminin suretidir.  Âdeme olan secde , Cenab-
ı Hakk'a muzaftır. O halde Hakk'ta fani ve Hakk ile baki kâmil insanların is imleri  
Cenab-ı Hakk'a muzaft ır ,  i lâhîdir;  onların is imlerini  z ik ir  Cenab-ı Hakk' ın  ismini  zik ir  
olmuş olur.  Hakk kat ında böyle  kabuldür.  
 
Bu hakikat i,  Cenab-ı  Muhammed, "Zikru Âl i İbade, yani,  Ali'yi zik ir  ibadettir  
(Buhari şerif  Babuz-zal)"  buyurmakla    talim   buyurur   ve   "Beni   gören   Hakk' ı    
gördü"  
Hakikat ini  kalb gözü mâliki  canlara beyan buyurmaktadır.  
 



 

Divan-ı Süreyya 
 

20  

 

Bu hak ikate işareten Hz.Mevlana Celâ leddini Rumî Mesnevide, "Azizanı Hakk'tan 
gayrı diye bakıp b ilenler  bu bakış ve bi liş  kendiler inde İb listen kalma bir 
mirastır,"  buyurmaktadır.  
 
Ayrıca, Mevlana Celâ leddin Hazret ler i , münkir olanlara karş ı şu ikaz ı da  
yapmaktadır , "Nasıl Ay gökte mahreki üzerinde seyrinde devamda ve nur ları ile  
etrafı aydınlatmakta lâmi ve satı bulunuyorken yeryüzünden ona bakıp havlamağa 
başlayan köpekler, onun yüksekl iğine erişmeleri ve onun satvetli  haline mani 
olmaları muhal bulunuyorsa gönlü de ilâhî ruh ile z inde ve ilâhî kemalata sahip  
olmuş ekmelül kâmil bir mürşidin yeryüzü insanlarına irfan envarını yayması ve 
nasibedar olanlar ına feyiz ler sunup onları ihya etmesi hususundaki manevî,  
yüksek, himmetli ve â li cenap hal ine, Allahı kıs ır  akıl larına göre tahdit eden 
münkirler in inkâr ve itiraz ları bir  güna tesir yapamaz ve onun o âli ha lin i  
gideremezler."  
 
Hz.Mevlana ayrıca ,  câmiül esma mazharı  olan âdemin her şeyi kendis inde mevcut 
bi lmesi ve  "ruhu insanî"sinin  Musa "aklu muadı"sının  Harun mesabesinde  
bulunduğunu ve Firavun  mesabesinde olan  "ruhu hayvani"si ile Haman  g ibi olan  
"aklı maaşı" i le mücahade edip onları kendisine mut i etmesi ve vücudunu emniyete  
alması ve nefsini tanıması gerektiği ve Hakk'ın celâ l i esmasından cemâli esmas ına 
sığınarak Hakk i le sulh-u ebedi yapması gerektiğini öğretmekte ve Firavun ve 
Haman mesabesinde olan ruh-u hayvanis ine ve akl ı maaşına galebe iç in asaya yani  
ilm-i  ilâhîye  muhtaç olduğunu anlatmaktadır.  
 
 
Cenab-ı Hakk ın Kur'an hak ikat ler ini açan i lâhi b i lgis ini , vâris i i lmi nebî olan 
evliyaul lahın kalblerinden i lham-ı Rabbani  i le indirdiğini  b i lmek lazımdır.  
 
{"Aklı muad",  kalbde beliren bir nur olup aslı  o lan Al lahı  düşündürüp tanıt ır.  
 
"Akl ı Maaş", vücudun barınma, giyinme, yiyip içme ve geçinme husus lar ını , rahat-u 
huzurunu düşünür.}.  
 
Yine Hz.Mevlana, Mesnevi'de, "Hakk'ta fani ve Hakk i le baki o lup ruhu i lâhî ile  
zinde olan yani i lâhî a leme ("zat i  Baht a lemine") kadem basan bir gönülün sözü ve 
icrası Cenab-ı  Hakk'ın sözü ve icrası  bu gönlündür ,buyurur.  
 
Şu kadar ki , gönül, künhü zat yani Vacibü’l Vücud a lemine kadem basamaz. Yani  
Vacibü’ l Vücud feyzini  Cenab-ı Hakk Ruh-u  İzaf iye ve onun ile zinde olan gönül lere 
sunmamıştır.  Vacibü’l  Vücud aleminde g iz li  kal ıp  zuhur yapmamış esma-ı mümtenia  
feyzlerinden nasib a lmamışlardır.  Bundan dolayı künh-ü zat aleminden bilgimiz  
yoktur.  Bu sebeple  Cenab-ı  Muhammed bizleri  Künh-ü Zattan ve Azamet- i Hakk’tan 
bahsetmekten men buyurmuştur.  
 
O halde Hakk'ta fani ve Hakk ile baki  bir insan-ı kâmil ile görüşülmedikçe,  
"Hakikati  İnsan" nedir,b ilmek mümkün olmaz. 
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(Maide Suresi 35. Ayette) "Vebtegu ileyhîl vesi lete," sırr ı yani "Kurb-u Hakk ve  
likası iç in vesile isteyiniz" .  
 
"Vesile"den murat , ha li hayatta olan mirac yapmış , Hakk'ı görmüş ve irşat iç in  
halka dönmü,ş zamanın mürşid- i kamilidir.   Zira "Hakikat-i İnsan", Cenab-ı  
Hakk'tır.  
 
         Bu nokta  için Cenab-ı  Ahmed Süreyya Emin divan-ı  Şeriflerinde                

"Bürün yahut k i yut Kur'anı amma iş biter sanma 
           Ol iş bitmez mülakat-ı  reisü’l mürş idin ister"  
           buyurmaktadır.  
 
"İş biter sanma"dan murat , Cenab-ı  Hakk'a vusul sırr ı,   elde edilmez , demektir .     
O halde teslik hakk ı yani Hakk'a götürmek ve murada erdirmek hakk ı, hal i hayatta  
olan bir ve lînin olduğunu kat' iyyen anlamak lâz ımdır.  
 
Hakk'a vusul iç in  insana üç şart  lazımdır:                           
1.    Müslüman   o lmak,  Allahın  bir liğ ine  ve  Cenab-ı  Muhammedin    
      peygamberliğ ine inanmak,  

2.     Cenab-ı   Hakk’ ın eze l   i lminde  velayete  namzet    bulunmak,  
3.     Hakk'a vâsı l o lmuş bulunan ve hali hayatta olan bir  vel iyullah i le mülakat    
       etmek ve onun rehberl iğinde manev î yolda yürümek (Hakk'a  vusul suret iy le).  
                          
Kur'an- ı Keriminde Cenab-ı Hakk' ın buyurduğu  "Vebtegu  i leyhil vesi lete" yani  
"Kurbu Hakk ve likası  iç in vesile  talep ediniz" sırrı.  
                         
Burada "vesi le"den murat,  Vasıl -ı Hakk olmuş,  miraç yapmış  ve    i rşat   iç in    
Hakk'tan   halka    dönmüş   "Mürşid-i  Âm’a" işarettir.  
 
Tekrar  olunur,  Hakk'a  vası l   olan  bir   zat   Cenab-ı Muhammedin şu iki  emri ,  
                         
1.    "Mutu kable en temûtû, yani  ölmeden önce ölünüz ." (Hadisi  şerif)  
 
2.  "tehalleku biahlâkil lahi,  vettassıfu bisıfati llahi yani Allahın sıfatı i le muttas ıf  
ve Allahın ahlâkı ile mütehall ık olunuz."  (Hadisi şerif) i le mütehakkıkt ır.  
Mütehakkık  olmayan mürşidi  kâmil  olamaz.  
                       
"Ölmeden önce ölünüz"  s ırr ı i le  mütehakkık olmak iç in;  
 
■     Cenab-ı  Hakk' ın  kalbi  insanda sohbetini açmaı  
■     i lâhî  esması  Sa ltanat ını  tanıtması ,  
■     ka lbte  "Kûbra  Mahkemesi"ni açması ,  
■     haşr  u neşr  ve mizan  sır larını  f i il iyatta öğretmes i  
■     ve s ırr ı k ıyam olan "Elhamdü lülahi . . ."  suresinin esrar ını i craat  i le öğretmesi  i cap eder 
■     ve  sırası  i le fena  f i l lah ve bekabi llah sır l arını  ona  asan kı l ıp miraçtan nasip   vermesi ,  
■     insanın tahtı  temkine oturması   ve  tacı telv ini g iymesi   
ve böy lece,  
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(Kamer Suresi  55. Ayet) "Fi maka'dı  sıdkın  inde melikin  muktedir" s ırrı  i le  
mütehakkık olmas ı icap eder böylece nefis  kâmil olur ve (Fecr Suresi 27-28-29 .  
Ayet)  "ya  eyyetühen nefsül  mutmainne  irci i ila  rabbike râdiyeten mardiyyeten 
fedhulî  f i  ibadi  vedhulî cennetî." sır lar ı i le mütehakkık olmuş bulunur.  
 
"Mutu kable en temûtû" sırr ına ermeyen "fedhuli f i  ibadi" sırr ı i le mütehakk ık  
olmaz  yani Cenab-ı  Hakk tarafından muhles kullar ı âdadına kabul edi lmez ve  fakr 
s ırrından hissemend olmaz.  
"Vettas ıfu   bis ıfati llahi   fetehal leku   biahlaki llah"  s ırrı i le de mütehakk ık 
olmayan "vedhuli  cenneti”  sırr ı  i le mütehakkık olmaz  ve cennetu’z  zâta giremez  ve  
mahbubiyet makamına eremez. 
 
Bu sır lar  hangi gönülde açılmaz ve gönül  Cenab-ı  Hakk’ ın sohbetine mazhar olmak 
devletine ermez ve " tercemani lisanu’l kıdem sırr ın" dan nasip a lmazsa asla  
müşidi kâmil ve "Mürşidi Âm" (umuma mürşit ) olamaz  ve böylece gönül (Tin Suresi  
1-2-3.  Ayet ler " vett ini vez  zeytuni ve tûri sînîne ve hâze’l beledi’ l emin" ayetinin 
s ırrı  i le mütehakk ık olamaz.  
 
"Vet tîni", gönlün şeriat ile âmil  ve mâmur olmas ı,  
"Vez zeytuni", gönülün hak ikat ile  müşerref ve mükerrem olması  
"ve tûr i s înîne", gönülün sohbet i Hakk'a mazhar olması 
"ve hazel beledil emin", gönülün kemâlâ-tı i lâhîyye-ye sahip ve emin olması ve  
böylece "Allahu Ekber"  isminin cevheri  esrarına sahip bulunmas ı manasınadır.  
 
{Sıras ı ge lmiş iken Pençei â li  âbâ  için şu birkaç sözün i lavesi  yerinde görülmüştür:  
 
Muhit- i Nur-u Muhammed  yani Ruh-u İ lâhî,  "Akl-i Kül"  ve "Nefs-i  Kül"  kemâlât ına  
sahipt ir.  
 
"Akl-ı Kül", mükevvenattaki bütün mahlûkat ın ukûlunu camidir.  Muhiti icra ve  
idrak kemâlâtına bu sahibiyetinden Hakk’ın  icra yed’ idir ve kadir iyyet s ırr ına  
sahipt ir.  
 
Yeryüzünde akl- ı külün en mükemmel nokta-i mümess iles i son Peygamber Cenab-ı 
Muhammededir.  
 
"Muhit- i Nur-u Muhammed" bütün mevcudat ı yed’ i sahibiyet ve rahmetinde 
bulundurduğundan, "Sahibu’r Rahman" sırr ına  sahipt ir.  
 
"Nefs- i Kül", mevcudatın nef is lerinin cami ve nef is  kemâlâtına sahipt ir.  Muhiti arzu  
ve irade kemâlâtma sahibiyetinden Hakk’ın iradesi yed’idir bundan dolayı 
"kahiriyyet" sırrına sahip ve mal iktir.  
 
"Muhit- i Nur-u Muhammed" bütün mevcudat ı kabza-i tasarrufu temellükünde ve  
muâvenet (yard ım)i , adalet ü nusrat (Cenab-ı Hakk ın ruhani  yard ımı) ı  ik ramlarında 
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bulundurup onlara muîn (yard ımcı, iane eden) bulunduğundan "Gavs-ı Azam" 
sırrına sahiptir.  
 
Nefs- i Külün yeryüzünde en mükemmel nokta-i mümessiles i Hz.Fatımatu’z 
Zehradır.  
 
"Nur-u Muhammede",  
"Nur-u Celâlet",  "Nur-u Melâhat",  "Nur-u Fahamet" , "Nuru Besamet" ve "Nuru 
Beşaşet" is imleri  veril ir.  
 
Bu nurlar ın yeryüzünde en mükemmel mümessiller i Pençei  âli  âba olup 
Nur-u Celâ leti         Cenab-ı Muhammed,  
Nur-u Melahatı        Cenab-ı  Fatımatu’z Zehra,  
Nur-u Fahameti      İmam-ı Ali,  
Nur-u Besameti      İmam-ı  Hasan,  
Nur-u Beşaşeti       İmam-ı Hüseyin  
 temsi l ederler.  Zamanların sahipleri , kümmelini  zat î evl iyaul lah,  
 
"Nur-u Muhammedin"  

"Akl-ı  Kül"  
"Nefs- i Kül"  
"Sahibu’r Rahman"  
"Gavs-ı Âzam"   

s ır lar ı kemâlât ından hissementtir ler.  
 
Mükevvenatta akı l, emr u tedbir le ve  nef is , irade ve tasarruf ile  memurdur.  
Mükevvenatta her ruhun akı l ve nefisten karınca-kaderince tâbirince nasibi vardır .  
Vücud-u insanda, irade ve tasarruf  kalbte, idrak ve icra dimağdadır  Onun iç in ka lb 
arş ve dimağ, kürs i mesabes indedir.  
 
İnsan gülden de naz ik ve fakat pek kavi ve hoş kokuludur.   Güle gül kokusu yakışt ığı 
gibi  insana da edep ve i l im yakış ır.    İşte Şah- ı velayet Hz.İmam-ı A li'nin "İnsanın 
şerefi  il im ve edep i ledir,  mal  ve nesep { soy) i le  deği ldir ." buyurduğu budur.  
 
Her şeyi yakışt ığı yere koymak adalettir  ve koymamak zulümdür. Din inc iltmemek 
ve incinmemektir.  
 
Şerr in değ il  hayrın mazharı  olan insan cehennemî deği l cennet îdir.  
 
Şer, A l laha ve peygamberlerine inanmamak, kendisi ve başkaları için muz ır iş ler  
yapmaktır.  
 
Hayır,  Allah'a ve peygamberlerine inanmak, emirler ine dikkat etmek, kendisi ve  
başkaları  için hayırl ı  iş ler  yapmakt ır.  
 
Hayırlı insan, içki , afyon ve eroin i le akı l cevherini g idermez ve dolayıs ile fuhuş,  
s irkat , darp, cerh ve katl ,. .  g ibi fitne, hıyanet , kin, garaz ve haset. . . .  g ibi fena 
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huylara kapı larak şer iş ler le insanl ığı  inc iltmez; hayırl ı ve iyi  yardımlarla herkese 
saadet sunucu olur.  
 
Doğruluğu görmede, söy lemede, müdafaada uyanık  ve korkak deği l cesurdur.  
 
Poker, kumar ile eğlenmez, ilâhî il im i le aslı alemine yani ilâhî aleme rücû etmek ve 
o i lâhî a leme kalbolmak iç in ruhî ve s ırr î neş'e veric i ir fan dolu sohbetlere ta lip  
olur, bir sözle  haram iş ler iş lemez, helâl  iş lere ve lokmaya ragıp olur, eğri ve hain 
olmaz, doğru ve sadık olur.  
 
Cimri ve k ibir li,  kurumlu ve haris  ve tamahkâr olmaz.  Cömert, mütevazi , zal im değ il  
âdi l ve  kanaatkar olur.  
 
Riya ve yalana meyli olmaz,  c iddiyet  ve doğruluk  ş iârı  olur.  
 
Vehim, vesvese ve cehl in  ızdırap, korku ve karanlık lar ında kalmaz, selâmet ve 
emniyet içinde se lim ve emin bir kalbe sahibiyetle ebedi mes'ut , münevver ve  
başkalarını  da  bahtiyar edecek  bir  durumda bulunur.  
 
Cehennemî nebat ın yaprağı olan tütünü içip kerih kokular yaymaz, vücudunu içl i ,  
dış l ı temiz tutar.  S iması  beşûş ve mütebessim nur saçıc ı b ir melahat  iç inde; asl ın ın  
celâ let ve fahameti s ima ve tavrında bel irmek suret i le, vekar ve izzeti ayan olmak 
hal i i le,  sözü irfan şerbet i iç ir ir ruh ve ak ı llar ı ir fan neş'eleri  i le dir i l tmek kemâl i  i le… 
 
Her mümin hergün "Allahümme sall i âlâ seyyidina  Muhammedin ve a lâ âli  
seyyidina Muhammed," yani , “Yârabbi sen seyyidimiz Muhammede ve Seyyidimiz 
Muhammedin âline yani sırr ı ilâhîs ine Hakkal yakin bi lmiş enbiya ve evliya gibi  
vâsı l ve kâmil ve ayne’lyakın bilmiş mutmain, mütteki  ve nâki;  i lme’lyakın bilmiş 
salih kul larının kalblerine lütfen ve tenezzülen lutfu selâmlarını,  cûd ü ihsanlarını 
mertebelerine göre derece derece olmak üzere yani celalet ve fahamet sekinet ve 
adalet ve afv ü rahmet feyiz leri şeklinde inzal buyur ." temennis ini yapmalıdır .  
Kendisine manevî  bir  borç ve saadetine vesiledir.  
 
Allah şer iş leyen habis ruhu Kur'anı Keriminde “kelime-i habise" ifadesi ile tanıt ır  
ve yerden celâl ve kahır rüzgarlar ıyla kökü kopmuş habis bir ağaca benzetir.  Yani 
habis adamın kökü mesabesinde olan gönlü Cenab-ı Hakk' ın cemali esmasından feyz  
alması ha li kes ilmiş ce lâl i esmasının tesirat ı alt ında kahrî ve ce lâl i havasında 
karars ız ve perişan kalmıştır.  
 
Cenab-ı Hakk’ ın ce lâl i esmasından cemâlî  esmasına sığınmak her müminin ş iar ıdır.  
Cenab-ı Hakk, tayyip ruh-u insanîy i Kur'an- ı Keriminde kökü yere sabit,  ve dallar ı  
asumana yükselmiş bir  ağaca  benzetmekte ve tayyip kel imesi i le ifade 
buyurmaktadır.  Yani tayyip şecere gibi olan kamil insanın as ıl ve kökü olan ruhu 
insanisinin yani gönül noktas ının sabit olması ancak ası l deryas iyle temasa geçmes i 
ve kalbi iç inde Hakk’ ın sohbetini  duyması ve bu ilâhî denizin ahlâk ı ve s ıfat ıyle  
mütehall ik ve muttasıf olması i le veya bu derecede Allaha bir yak ınl ık bulmasa bi le 
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daima Cenab-ı Hakk’ın cemâli esmasının i lhamlarına mazhar olması suret iyle  
mümkün olacağını ta l im buyurmaktadır.  
 
Şu halde, Pençe-i Âl i Abaya  ve s ır lar ından olanlara muhabbet şecere-i  tayyibe ve 
mübarekeden maksut ne idüğini anlamaya ve Kurb-u Hakk ve l ikasından hissement 
olmaya vesi ledir.  
 
Şecere- i mel'une ve  habise ise , Yezid'e ve onun gibi fena tıynette olan ve Pençe-i  
Âli Abaya  ve s ırlar ından olanlara muhabbeti olmayıp hıyanet edenlere işaret olu 
meyli  olanlar ebedî bedhaht ır lar.}  
 
Hz.Süreyya'nın muzmer-i zâtîrefika-ı muhteremeleri Hz.Hatice- i Şerîfe Atiyyetullah 
hanımefendidir  (ki  aşere-i  mübeşşereden Hz .Sait ve Hal i t ibni  Vel id  torunlarındandır)  
 
Muzmerî Zâtî diye Cenab-ı Hakk’ın aşkından belirip Cenab-ı Hakk'a cezbeden hüsün 
ve simaya denir.  
 
Hz.Muhammedin muzmer- i zâtîs i Ebubekir-i S ıddık Hazret ler i ve Mecnunun 
Muzmer- i zât îs i de Leya olduğu gibi.  İşte  bundan dolay ı Hz.Süreyya'nın muhterem 
ref ika lar ı Hz.Hat ice At iyyeul lah int ika l  edince Hz.Süreyya'da Cezbe- i Rahman 
zuhura gel ip derhal Posta ve Telgraf Nezareti mecl is i idare âza lığından ist ifa ederek 
dört sene bir  müddet le emsal i görülmemiş bir r iyazatta bulundular.  
 
Bu r iyazet şeklini anlamak iç in Hz.Süreyya'nın dört sene her gün sâim {oruçlu)  
bulunduğunu ve her iftar vaktinde içt iği ve yediği 250 gr.mı geçmemek üzere suda 
pişmiş pirinç, fasulye.. .  g ibi şeyler olduğunu ve zevkl i günlerinde üçyüzbin ve  
zevksiz günlerinde ise yüzyetmişbin "Allahü’l Kahhâr" ismini zikrettiğ ini ve geceleri  
iki saat kadar ancak uyuduğunu, ferâ izden başka nevâf i le de devam ederek ibadet  
eylediğini düşünmek kâfi  gel ir.  
 
Hergün, insan birkaç yüzbin "Allahu’l Kahhâr" ismini nası l z ikredebi l ir? Ne zaman 
ve ne de insan gücü it ibarıyla mümkün yani muhal ender muhaldir, tabi î düşünce-
sine karşı cevap şudur: Yüksek riyazet yapan evliyada vücud zikri zuhur eder, dil 
değil,  vücud zâkir ve d inleyic idir.  Bu tecel liyata  mazhar olmayan bunu ak ı l  
mertebes inde gayr- i mümkün diyeceği tabi i ise de bu hal,  manev î olan sa l iklerin  
fi ilen malumu ve tasdikidir.  
 
 Terk- i dünya, terk-i ukba, terk- i hesti ve terk-i terk hal ler i  i le mütehakkık olan  
Hz.Süreyya 1 Teşrini evvel (Ek im)  1319 dan, tarih- i intika ller i olan 1339 senesi  
Nisanının i lk günlerine kadar geçen kemâlât devres indeki hayat ı mecaz iler i  iç inde 
gıdalarının ne olduğunu anlamak için son günlerinde  24 saatte suda haşlanmış bir  
rafadan yumurtası olduğunu söy lemekle  iktifa edil ir ve buyururlardı ,    "Fart-ı  
r iyazetten midem fazla kabul etmez."  Bu hâle rağmen merdivenden inerlerken  
gıcırdadığ ını ve  kametlerinde bir iğr il ik bulunmadığını  söylemek zindel ikleri  
dereces ini i fadeye kâf i gel ir.  D ik ve keskin bir nazara, fasih bir l isana, ce lâ let ve 
celâdetle  mütemayiz bir beyan ve tavr-u edaya sahip idi ler.    Zahir ve batın ş i faya 
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muhtaç olanlara hayat ve ilâhî il im sunarak ve bahşederek  manev î ev lâtlar ını ihya 
edip onları medyûn u şükran  ederdi.  
 
Hz.  Süreyya'nın yüksek manev î sohbet ve  irşatlar ından bîhakk ın hissement olanlar 
arasında Haf i, Sarı Er Hüsnü Ceyhun, Lüt fü Gerçek ve ben Mehmet Al i Özkardeş'in  
zikredi lmesi bir vazife bil inmiştir.  Hafi ,  Hüsnü Ceyhun ve Lüt fü Gerçek vefat  
etmişlerdir.  Güzel hat ıra ve sohbetleri kendilerini sevenlerin kalblerinde  
mahfuzdur.  
 
Kadın manevî ev lâtlar ından Naciye Karatekin,Zeynep Birkan, büyük ve küçük iki  
Fahriye ve Begâm Özkareşdeş’t ir.  Naciye Karatek in, Zeynep Birkan ve  Fahriyeler 
vefat etmiş lerdir.  
Hz. İmam-ı A l i buyurur, "Evlâtların ızı yaşadığınız zamana göre deği l,  onların  
yaşayacakları zamana göre yetiştir iniz ."  
 
Hz. İmam-ı  Hasan ve  Hz.Hüsey in'de görülen i lahi  seciyye ve mezâyâ Hz.İmam-ı  
Ali 'n in e linde nası l yetiştik ler ini ispata kâfidir.  Hz.Hüseyin' in 30 kadar e li s ilâh 
kul lanan İmam-ı A li  kanından olan ref ikleri i le Yez idin 4000 kiş il ik mızrak lı , oklu ve  
kıl ıç lı kuvvetine karşı 4 gün nası l çarpıştığını ve âl i şanına layık bir ce lâdet ve 
azamet ile Kerbela'da izhar- ı satvet eylediği malumdur.  Kı lıçl ı, mızrak l ı ve oklu 
kuvvetlere karş ı çarpışmayı İmam-ı A li Hazretlerinden öğrenmemiş olsaydı İmam-ı  
Hüseyin Hazret ler i Kerbela'da o büyük  yararlığ ı nası l gösterebi l irdi.  Demek ki  
zamanın il im ve kuvvetlerine göre  gençl iğin haz ırlanması  icabeder.  
 
Yine Hz.İmam-ı A li  buyurur, "İnsanın şerefi il im ve edep i ledir,  mal ve nesep (soy)  
i le  deği ldir ."  
 
Tekraren söylenir.  Yani peygamberin veya velinin oğİu veya torunuyum, zengin  
adamın ev lâdıyım diye bakmamalı ,  kendi zati mez iyyetine dikkat edi lmelidir.  
 
Bu cümleden Hz.Süreyya buyurur, "İki oğlum oldu biri Dr.Fuat Süreyya Paşadır,  tıp  
tahsil ini İstanbul'da yaptı . Diğeri Münir beydir. Galatasaray mektebini b it irdikten 
sonra Lozan'da yüksek Hukuk tahsilini yapmıştır. Zamana göre gençl iğin  
yetiştir ilmesi b ir memleket borcudur."  
 
Dr.Fuat Süreyya Paşa Kadıköy ’de Moda taraflar ında oturmuş ve senelerce 
memleketimiz insanlarından  hissesine  düşenlerin hasta lık ızdıraplarına derman 
olmuştur.  1939 senes inde vefat  etmişt ir.  
 
Münir Beye gelince Bern ve Madrid maslahatgüzarı olmuş Atina ve New York 
başkonsolosu olmuş,  en son vaz ifesini de Haric iye Protokol  Umum Müdürü sıfatıy la  
görmüş ve 1932 de vefat etmiştir.  Hâlen hayatta Dr.Fuat Süreyya Paşanın Kudret  
İsfendiyar Bey ismindeki oğ lu vardır.  Makine mühendis idir , tahsi l in i Almanya'da 
yapmıştır.  Hz.Süreyya'nın torunu olan bu zatın Ahmet Bey isminde bir oğlu olmuş  
kimya mühendisi yetişmiş ve evlenip Fuat Emin adında bir oğlu olmuştur k i  
Hz.Süreyya'nın torununun torunudur.  Ahmet Bey hâlen 35 yaşındadır.  
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Merhum Dr.Süreyya Paşanın Fatin Bey  isminde bir oğlu daha olmuş, e lektr ik 
mühendisi yet işmiş ve  1957 de bekâr olarak vefat etmiştir.  
 
Haric iye yüksek memurlarından merhum Münir Bey in At iye Hanım isminde bir kız ı  
olmuş, onun da Selçuk Hanım isminde bir  kızı  olmuştur.  Hepsi  yüksek tahs il  i le mü-
zeyyen ve mamurdurlar.  
 
O halde bugün yeryüzü insanları dünyayı bırak ıp başka  seyyarelere sefer iç in  
hazırlanırken memleketimiz gençl iğinin  de o seviyede bir irfan ve kudret le 
yetiştir i lmesi elbette bu memleket in borcudur.  
 
Neden bu kadar açık bir lisan i le manev iyat dahi böyle aç ık yazı l ıyor ve öğret il iyor 
diye sorulursa cevap şudur: Doğru  bilgi,  hayattır .    Doğru öğreti len bir  şey iç in 
insan dikkat li olur, yoksa boşuna bir k ibir ve uçup içinde ka lır; tak l it  nedir, tahkik 
nedir  bil inmezse nice  ziyanlar karşıs ında kalınır.  
 
Bu hususta Hz.Mevlana Celâlett ini Rumi buyurur,  
"Senin eline Hz.Ali’nin  zülfikarı düşerse ne yapabilirs in, onu  kullanacak Hz.Al i'nin 
bileğ i nerede? Hz.Nuhun gemis i el ine  geçerse ne yaparsın? Hz.Nuh gib i bir gemic i  
nerede? Evl iyanın i lmi el ine geçerse ne yaparsın? Onlar ın i lâhî ahlak ve s ıfatı  
nerede? Bir  sözle ucûb ve kibrinden geç  ey  kıh  kiş i."  
 
O halde Mesneviyi veya Fususu okuyup kendisini veli düşünen kibir ve ucupta  
kalmasın, tak lidi b ırakıp tahkike gayret i olsun. Bu da manevî makamattaki ha ller iy i  
bi linirse ve insan o hal ler  bende yoktur diye  anlarsa kibrinden ve ucubundan 
kurtulur, tehl ikeye düşmez.  
 
İşte bundan dolay ı bu önsözümüzde, bu bi lgi  veri lmekle  bu gibi  takl it  yol larına  
sapmamak, ucub ve kibirden kurtulmak faydası sağlanmıştır.  E lbettek i ehl- i bas iret  
iç in pek büyük kârdır.  
 
Bir de  şu ilâvenin yapılması pek yerinde görülmüştür.    Evl iyanın   ilâhî   b ilg iler i    
"Mağz-ı Kur'an"dır . Bu bilg iye, faydasızdır, efsanedir, doğru değ ildir , diye düşünen 
söyleyen ve  inkâr eden e lbettek i z iyanda ve karanl ık ka lmışt ır.  
 
Hakikat- i insaniyesini anlamadan, nerden gelip g itt iğini anlamadan ve öğrenmeden 
bu dünyadan (ki  i lâhi i rfan için buraya gelmiştir)  cahi l ve biçare g ider.  Ölümden 
sonra karş ılaşacağı  korkunç hayat safhalarında şaşır ır amma iş  işten geçmiş olur.  
 
Fani seyyarelere sefer için âşık olan, fen bilg iler i ve kuvvetleri kanat lar ı i le uçan 
insan bugün bu gayrette can feda edercesine ça l ışmak aşkına düşerse hayret  
etmemelidir.  Z ira  Cenab-ı Hakk’ın Kur'anda buyurduğu şu;  "Biz  insan emrine yerde,  
denizde ve gökte olan kuvvetleri  müsahhar kıld ık" i lâhî buyurtusu eserlerindendir.  
 
İnsanda e lbettek i bu aşk zuhur edecektir .  Şüphes iz şayan-ı takdir ve şükrandır.  Şu 
kadar ki insan seyyarelere  sefer etmekle kendisindeki  fani l ik s ı fatını  ref  
edemez.Halbuk i evl iya i lâhî a leme sefer ve anda Cemal-i  Hakk ı görmek suretiy le 
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yine bu halk alemine dönmekle Hakk i le Hayy-ı ebed sahibi oldular, fani l ikten 
kurtulmuş lardır.   Ne dünyada ve ne de ukbada kendi ler i için endişe ve korkuları  
kalmamıştır.  Hakk’ın ebedî sulhuna mazhar olmuş lardır.  ("Selâmım kavlen mir 
Rabbir Rahîm" sırrı ) (Yasin  Suresi  58.  Ayet) Evl iya daha bu dünyada hayat- ı  
cavidaniye  ( lâyemud)  ve sermediyyeye (sonu olmayan, sonsuz)  mazhar olmuş lardır .  
 
"İyi amma herkes  vel i  olmaz" sözüne de cevabımız şudur: "Herkes vel i o lamaz 
amma evl iyanın ilmi ve hal i inkar edilmez ise ve onlara di l uzat ılmaz ise onların 
gönlü hoş edi lmiş olur.  Şefaatçi (olan) bu ilâhî taifenin ("Ulâike hızbul lah" sırr ı)  
(Mücadele  Suresi  22.  ayet) memnunluğunu kazanmak da az iş  ve güzell ik sayı lmaz.  
Büyük bir  işt ir.  İ lâhî a leme kadar g idilmese bi le asl ı yani i lâhî alem için hasret lik  
duymak ve "acaba gidebi l ir miy im?" diye hayatta bir  an olsun kaale a lmak en büyük 
bir sevdaya yönelmek olmuş olur.  Bu hal ölüm olmaz, hayat olur.  Ebedî hayatta,  
saadete bir  hak ikî  namzet lik  olur,  az  kâr mıdır? Doğru bir  düşünce sırat- ı  
müstakimdir, hidayettir,  demekle ikt ifa  edi lir.  Z ira doğruları seven doğrular i le haşr 
olur ve ebedî  hayat saadet ine mazhar olur.  
 
Ehil ve nasibedar olanlara bu bilg iler sonsuz kıymetl i ve ihya edici , olmayanlara da 
bir güna tesiri  ve değeri yoktur.  "Emaneti  ehline  veriniz" diye Cenab-ı Hakkın 
Kur'an- ı Keriminde buyurduğu s ır  budur.  Yani maddi ve manevî bilgi ve vazifeler  
ehl ine veri lmek adalet ve sadakat, veri lmemek de hakikate ve doğruluğa zulüm ve 
hıyanett ir.  
 
Hz.  Süreyya'nın muzmer- i zât îs i  refika-ı  muhteremeleri Hat ice  Atiyyetul lah olduğu 
iç in divan- ı mübareklerine Hat ice Atiyyetul laha olan (O  simadan  beliren)  i lâhî  aşkı  
izhar ve i fade suret iyle riyazet ler inin 4 üncü senes i sonlarında 15 Haziran 1319 da 
başlamış oldular ve aynı sene iç inde 1 Teşrini evvel 1319 da sohbet i Hakk'a mazhar 
olup menz il - i fakre erdiler ve erdikler i i lâhî makamat ı d ivan- ı şerif ler inde tarih leri 
s ırası  i le ilâhî b ir l isan ile natık olmuşlardır.  O halde Hakk'tan gelip Hakk'a rucu 
eden zat i  evl iyaullahtan Cenab-ı Ahmet Süreyya'nın bu divan- ı şerifini  okuyacak lar  
iç in ilâhî a leme rücu dev letine mazhar olan zatî bu vel iyullah ile bir kerre daha 
kahiriyyet ve kadir iyyet s ırlar ına sahibiyyetin ne manada olduğu fi il iyat ile tekrar 
bi linmiş olacakt ır.  
 
Hz.Süreyya buyurur, "Bütün evl iyaullah kendilerinde kudret tecelli ettikçe,  
kendilerinden kudret zahir  olup bil inir  yani kudrete tabidir ler . Sultan Âbdülkadir i  
Geylanî i le bendeki hâle gel ince; Kudret bize tabidir,  arzu-yı i lâhî bizde böyle 
iler idir,  bu mertebede zuhur etmiş vel îler in adedi yediyi geçmez  Bu zamanda 
"Gavsul Azamu’ l Muazzam" ve "Sahibu’r Rahman" benim. Ekser zamanlarda 
zamanın sahibi velîs inde kutb-u vücud s ırrı zuhur eder. Hz.Abdülkadir i le bende 
"Gavsü'l  Azamul Muazzam" ve "Sahibur Rahman" sır ları zuhur etmiştir. Bu  
sırların zuhuru enderdir. Üç,  dört asırda bir böyle b ir zuhur olmaktadır .  
Meşhudat- ı manevîyemize göre benden sonra benim gibi bir zuhur muhal ender  
muhaldir.)  . Çünkü sona bir  şey kalmadı."  
 
Hz.Süreyya divanında, "Vücud-u mukaddesin mabudu yoktur."  buyurur.  
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Bunun izahı şudur : Ruh-u  İzaf iye yani Muhit- i Nur-u Muhammede, "Vücudu 
Mukaddes" veya "Vücudu Akdesü'l Mukaddes" denir, ki b iküll i Cenab-ı Hakk'ta  
mahvdır.  Vücudu, s ı fatı ve efa l i feyiz leri  (kemâlât mertebeler inde) bikül l i Cenab-ı  
Hak'a muzaft ır.  
 
Bu alemde tearuf, kemâlât bak ımından Hakk'tan Hakka'dır. Hakkî ve i lâhî a lemdir.  
Halk alemi yoktur.("Er rahman allemel  Kur'an" sırrı ) (Rahman Suresi 1. ayet)  
budur.  Yani; Rahman Kur'an öğrett i.  
 
Burada Kur'andan murat : "Vel Kur'anı ziz  zikri yani zikreden Kur'andır" ki , "Ruh-u   
İzafi"dir  ve bir adı  da  "Kalem"dir.  
 
Daha açık dey işle ,   "Vücudu Mukaddes" ismiyle görünme ve tearuf, Hakk'tan  
Hakk'adır.  Hakk’ ın ise Allah'ı  yoktur . Allah olan kendisidir.  
 
Ruh-u İzaf i i le z inde gönül nokta ları da bu sırdan hissementtir.    Netekim İmam-ı  
Ali , "Ene Kur'anun Nâtık yani  nutk eden Kur'an benim." buyurmaktadır.   İşte  
vücudu  mukadddesin mabudu yoktur s ırr ı budur.  
 
 
Yani  "Cenab-ı  Hakk lütfen ve tenezzülen her an ruh-u izâfi ile yani s ıfatı zatıyyeti  
Cenab-ı  Muhammediyye ile meşhudiyyeti  di lek buyurmuştur."  
 
Bu görünme Hakk'tan Hakk'adır.  Bu teşekkülde mahlûkat ve gayriyet mefhumları b ir  
sözle iki lik mefhumları yoktur, vahdet a lemidir , tamamen ilâhîdir , yani bu a lemin 
mahlukattan ve misal lerden tenz ihi gerekir.  Bu a lemde ancak i lâhî kemâlât vardır.  
 
Cenab-ı Hakk zuhur yapmış bütün i lâhî esmasının kemâlât feyzlerini ruh-u izaf îye ve 
dolayıs ı i le ruh-u izaf î i le  zinde kümmeli  ervaha (ruhlar, can lar)  sunar (buna,  "zatı  
baht mertebesi" denir)  ve fakat Vacibül Vücud olma feyzini sunmaz, sunmadığ ından 
Cenab-ı Hakk'a vücud, s ıfat ve kuva (kuvvetler , takat) bakımından kemâlât 
feyizler ine muhtaç olmak durumu kümmeli ervah ( ruhlar , canlar) iç in kemekân 
(esk iden olduğu g ibi) dır.  
 
İşte  Allah Allahl ığın ı kimseye vermez sır rı budur; ve fakat bu alem vahdet a lemi  
olmas ından bu alemin sakinleri  Vacibü’l Vücud Hazretler inin emriyle s ırr ı  
ulûhiyetten mütekel l im olurlar.   Z ikirler i,  
"lâ mevcude i llâ ene,"  
"lâ mabude il lâ ene,"  
"lâ maksude il lâ ene,” dir .  
 
Bu z ikir ler i Vacibül  Vücud Hazret lerinin makbulü ve emriyledir.  Zira bu alemde 
tearuf A llahın kendisinden kendis inedir.  Bu a leme ermeyene bu a lemin dini  
yasaktır.  
 
Nitek im Hz.Ahmet Süreyya Emin buyurur:  
"Hangi din u  mezhep ehlinden ola  din im yasak."   
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Bir söz le ik il ik lisanı  bu a lemde şirktir.   İşte bu sırra  işareten  
 
Hz.Süreyya buyurur:  

"Kim ki terk  etmedi  Allahı  di linden komadı 
 Ona müşrik  deni lir  arif- i b il lah olamaz."  

 
İşte vücudu mukaddesin mabudu yoktur s ırr ı iç in  daha bir ik i söz  i lâve edi lmiş oldu.  
 
Netekim Cenab-ı  Ahmet  Süreyya Emin Nur-u zat a lemi lisanından natık  olarak şöy le 
buyurur:  
"Men neyim hiçem fakat manen neysem oyem 
  Fehm ü idrak etmedinse sözler im teşrih  edem 
  Vir  kulağın  aç gözün can yürekten dinle ki  
  Mucidi eşya ve a lem nuru zat-ı  mutlakam  
  Çeşm u gûş u  dest u  payı aş ikan u ar ifan 
  Şey- i ahar zan edüp kanma Süreyya o menem 
  Halikin mahluku mahlukun acep Hallaki kim  
  Men oyum ki   o  ki  menem aynem vücudem lâ cerem  
  Korkmazem hiçbir mekirden men ki hayrulmakirin  
  Her kelâmı söylerim as la tereddüt etmezem."  
 
Bir de Alemi İ lâhînin bir adı: "Alemi Ahfâ"dır. Hz . Süreyya'nın {Ezahfa, Fakirü’l 
Hakir Elhac Ahmet Süreyya'ül  Kadiri}  başl ık lı  dervişane nutukları s ırr- ı ahfa  
aleminin i lahi l isanıdır.  
 
Bir de Hz.Süreyyanın divanı şerifinde geçen:  
"Narı niranın Süreyya dehşeti h içt ir  bana  
 Sormazam tahlîs i cana çare ve imkan nedir 
 Ehl-i  narım ya  ki  cennet hep müsavidir bana  
Herçi bad abada dalmışlar  iç in niran nedir," 
 Veya  
"Bana istersen kâfir  de zahid ben demem Allah  
Esası  ah u canım men anınçin  men demem hiç ah"   
Veya  
"Zahida mefruz o lan Allaha iman etmezem 
Maye-i as lım esasım şana düşmez baş eğem" 
 Veya  
"Yahu dediğ im söz lere zinhar kapılma 
Zira kal ırsın  ebedî havf u  hatarda"  
Veya  
"Allah dediğin şeye Süreyya boyun eğmem 
Terk eylediğ im Allah için  eyvah demez oldum"  
Veya  
"Tasarrufu kudret idam u icad işte iş anda  
Anın ashabı baş eğmez bil in ahkâm-ı Kur'ana 
 Bürünmez k isve-i d in u  kitaba şol d il  ashabı  
Temellük ey lemez zahid g ibi  eltafı  sübhana  
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Bundan çün nolur  fetva verirse küfrüme zahid  
Gülistan eylerim bil lah ko t ıksın  ka'rı  nirana"  
 
g ibi  kelamı dehşetaver ve muazzam önünde bi linecek şudur: Bu gibi  kelâm,  
teslimiyet ve irfan makamat ının en yükseklerine eren vel iyul lahın lisanı olup bu 
ilâhî makamata ermeyenlere memnû ve erenler iç in Hakk katında makbul ve 
muteberdir.  Bu hususu inkâr ve red ilâhî ir fandan nas ipsiz l ik olur.  Sohbet-i Hakk'a  
mazhar olmayan bu birkaç açık lama satır ın ı zevk ile anlayamaz. ("Kim  tatmadı  
bilmedi ,"  s ırr ı. )  
 
Bundan başka şu birkaç sözün daha i lâvesi büyük  bir  uyanık lığ ı mucib görülmüştür:  
 
Hz.Süreyya'nın int ikal ler i tar ihinden bir kaç ay evvel manev î evlât larından bir Mıs ır  
prenses i hanım, kendiler ine şu r icada bulundu ,  "Efendim, benim biri  İstanbul  
medreselerinden yetişmiş  İstanbullu  ve diğeri  de Camiül Ezher'den mezun ik i  
hocam var. İstanbullu hocam siz in yüksek manevî sözlerinizi anlamadığından s ize  
karşı di l uzatıyor ve zındık mıdır,  kâf ir  midir?  diyor, ne olurdu ona manevî  bir 
işaret göster ip onu delâletten kurtarsaydınız."  
 
Hz.Süreyya prensese, "İst ihare yapılsın, Allahtan kimim sorulsun."  buyurdu. Bunun 
üzerine Mısır lı prenses konağına dönünce şu i lhamı almış,  "Ben neden İstanbul lu  
hocama istihareyi yapt ırayım, kendi Mısırl ı hocama bu iş i yaptırayım" ve 70 
yaşındak i Yusuf Efendi adl ı  hocasına ist ihareyi yapmasını  söylemiş.  Yusuf  Efendi  
Muhyiddini Arabi Hazretler in in eserlerindeki tar ifat dahil inde istiharey i o gece 
yapmış ve  uykuya dalar  dalmaz  dil i aşağıdaki cümleyi  ve âyeti  okuyarak  uyanmış.  
 
Cümle şudur,  "Es Süreyya sırrım min esrarillahi ve kemâlün min kemâli llahi  
femenihteda bihi ihteda yani  Süreyya Allahın sır larından bir  sırdır  ve  
kemâllerinden bir  kemâldir  ona ittiba eden (uyan)  doğru yol bulur ."  
 
Ayet şudur,  "Femen a’rada an z ikrî ve nahşuruhu yevmel k ıyameti  âma, yani  kim 
zikrimden araz ederse onu kıyamette âmâ olarak haşr ederiz."  O halde Süreyya 
ismindeki zik irden araz eden o is im "Allahu  Ekber" isminin sureti olmasından 
Hakk'ın  ismini  zik irden araz  etmiş  gibi  kıyamette ama olarak  hasredileceğini  Cenab-
ı Hakk bu ist iharesinde Yusuf Efendiye ta lim  buyurmuş  oldu.Yusuf Efendi bunları  
yazıp prensese verdikten sonra şöyle demiş: "K ız ım,   ş imdi   bana   Hz.Süreyya'yı  
z iyaret  vacip   oldu ve prensesle beraber Hz.Süreyya'ya gidip e lini öptükten sonra 
ist iharesinde okuyarak uyandığı     cümle ve âyetin bir suret ini vermiş ve aynı gün 
fakirler i ben Mehmet Al i Özkardeş, Hz.Süreyya’yı z iyaret ettiğimden bana da o 
cümle ve âyet i yazdırıp cereyan-ı halden bi lgi  verdiğ inden manevi  yazı larım 
arasında sakladığ ım bu bi lgiy i aynen burada yazmış oldum.  
 
Bir de şurası b i linmelidir, k i Peygamberimiz Cenab-ı Muhammed biz ler i , Hakk 
Teâlanın künhü zatını  ve  azametini  düşünmekten men buyurmuştur.  
 
■     Vacibü’ l Vücud olmak feyzi nedir?  
■     Kudret vücuda nasıl taal lûk ediyor da  vücut her şekl  ü hal i a labil iyor?  
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Bu nokta lar, Vacibül Vücud Alemi esrarındandır Cenabı Hakk bu sır lar ından 
kul lar ına  feyz sunmuyor.  Nası l k i , künhü zatında giz li  kalan esma-i mümtenias ı  
feyzlerinden de kullar ına  sunup bilg il i edinmiyor,  
 
Azameti iç in feza sonsuzdur.  Bu sonsuz meydanın sahibini  vücud bakımından 
düşünmemiz beşer havsalamız dış ı bir işt ir.    Sonsuz büyük demekle  ikti fa edi l ir.  
Zira Cenabnı ı Hakk bu şanım kul larına ispata muktedirdir.Biz kul lar ise bunun aks ini  
ispat edemeyiz.  
 
İşte, memat ve hayat, zulmet ve ziya, yanl ış  b ilg i ve inkâr, doğru bilg i ve ikrar,  
diğer deyiş le iman ve küfür,fena ahlâk ve cehennem, güzel ahlâk ve cennet.. . .  hepsi  
Cenab-ı Hakk' ın ce lâl i ve cemâli esmasının âsarındandır k i h ikmet i ve bir liğ i  
nişanlarından olup her şey z ıddı  ile  i lminde mevcut ve  kudret i ile  vücudda ayana 
koyup göstermekte ve  öğretmektedir.  
 
"Huvallahul kahhar velgaffar. Lehu mülküs semavatı velardı yuhyi ve yümitü ve 
hüve ala külli şey'in kadir - O kahhar ve gaffar olan Al lah'tır . Göklerin ve yerin 
mülkü O'nundur. İhya eder ve öldürür  ve O herşeye Kadirdir ."  
 
{Sıras ı ge lmişken Vahdeti Vücud hakkında ik i sözün i lavesi  fa idel i görülmüştür:  
 
Vahdet-i Vücudu red ve inkâr edenlerin red ve inkârı, anlamadaki noksanlarından 
iler i gel ir.  Yani  Vahdet-i  Vücud dey ince yaratılmış bütün mevcudatın (vücud ve  
kuvasın ın) Hakk'tan hası l olduğu ve hakikatte cümlenin vücud ve kuvasının Hakk'a  
ait  bulunduğu hak ikatinin tasdiki  anlaşı lmalıdır ve  fakat Cenab-ı Hakk’ ın mut lak  
vacib vücudunu yarat ılmış mevcudatın mümkün vücuduyla k ıyas edilmekten tenzih 
edi lmesi  icab eder.  
 
Kul vücudunu,  Cenab-ı Hakk dilerse, görünen vücud dalgası şekl inde teşki l ve irae  
(gösterme) ye ve onu görme, iş itme, söy leme, bir sözle bi lme, anlama, öğrenme ve 
öğretme ve yapma kuvvetleri i le feyizmend k ı lmağa ve hayat sahibi yapmaya 
muktedir olduğu gibi  onu görünmez vücud dalgas ı şekl ine  koyarak hayat neşesi  
tatmaktan ve sözü edi len i lâhî kuvvetlerden fey izmend olmas ından mahrum ede-
bi lir.  
 
O halde Vahdeti  Vücud ifadesinde Vacibül Vücud, teşekkülü (k i Hakk'ttr)  ve 
Vacibül  Vücud'dan hâsı l mümkün vücud teşekkülü (ki  halktır)  anlaşı lmak icab eder.  
 
Hakk,      zahir  ve muhittir.  
Halk ise, bâtın ve muhatt ır.  

Yani  
Hakk, halkı  sarmıştır.  
Hakk, dış  ve vacib vücuttur.   
Halk,  iç  ve mümkün vücuddur.  
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Vahdet- i vücud manas ında halk vücûdunun da dahi l olması halk ın vücudu da  
hakikatte Cenab-ı Hakk’ın mal ı ve mülküdür.  Yani Hakk’ ın vücudundan gayrı ,- halk ın 
kendisine mahsus  ve müstak il  b ir  vücudu yoktur- hakikat inin anlaşı lması  içindir.    O 
halde Vahdet- i Vücud  ifadesinin Hakk  ve halk s ır larının hakikatte  Cenab-ı Hakk'tan 
göründüğünü ve halk s ırr ın ın Hakk sırrına tâbi bulunduğunu ta l im eylediğini b i len 
elbette k i,  vahdet- i vücudu münkir olmaz ve bu hak ikati  hakkel yakin bi len 
Muhyiddin-i Arabî Hazret ler i gibi kümmeli evl iyaya ta’n etmez ve onlara muhalefet  
etmez ve hak ikat nuruy la münevver olmak devlet inden mahrum olmaz,}  
 
İhtar:   Şunu da ilâve etmek lâzımdır,  k i  bu ön sözümüz "Aklın derecelerine göre  
konuşunuz." mealindeki Cenab-ı Muhammedin ikaz ve nasihati dahi linde idare- i  
kelâm edi lmiş ve hakikat, marifet,  tar ikat ve şeriat mertebesindeki akıl ların i lâhî    
alemden    nasuta    kadar   vâki    tenezzülâtı ve idrak kabi liyetler indeki sonsuz   
ihatal ı,    z iyalı   ve geniş   halleri ile  sonsuz, ihatas ız,  karanl ık ve dar haller i kâle 
alınarak her  çeş it  anlatışlar  yapılmağa dikkat edilmişt ir.  Mahz-ı  lutf-u  Rabbanidir .  
 
Bir de ruh hakkında birkaç sözün söylenmesi yerin de görülmüştür.Cenab-ı Hakk 
Kur'anı Keriminde peygamberimize Ruh için soranlara, "Rabbinin emrindendir  
söyle," buyurmaktadır.Yani Ruh, alemi emirden olup, gayre hayat vermekle Cenab-ı  
Hakk tarafından fey izlenmiş bulunmaktadır.  
 
Ve yine  Cenab-ı Hakk Kur'an- ı Keriminde," i lmi  az  olanlar ruhu bilmez," ihtarını  
yapmaktadır.  
 
Manası , kul larından hangilerine faz la i l im Hakk verirse onlar  bilebil ir ler.  
 
Ruh, kudret i ilâhiyyenin mahal- i tecell isidir. Meselâ Ruhu ekmel olan Ruh-u izafî,  
"esrar-ı  rububiyyet" ve "esrar-ı  uluhiyyetin" mahal-i  tecel lis id ir.  
 
Esrar-ı     Rububiyyet    diye    i lâhî    esmanın mükevvenattak i yani kâ inatta  mevcut  
ve mahlûk bütün ruhani  ve c ismani teşeküllerdek i tasaruflar ı s ır lar ına denir.   
  
 Esrar- ı uluhiyet  de ,her bir ism-i i lahiden görünen  müsemmanın yani Cenab-ı  
Hakk'ın  olduğunu zat ından zatına ayan buyurması  s ırr ıd ır.  
 
Halk aleminde bu "esrar-ı rububiyetin" ve "esrar-ı uluhiyyetin" ayan olduğu mahal  
de "Ruh-u i lâhî" i le z inde  olan kümmeli ervah yani  büyük peygamberlerin ve  
büyük  velî lerin  insanî  ruhlarıd ır.Bundan dolay ı emr- i Hakk i le büyük ve lî ler  
rububiyyet ve uluhiyyet s ırlar ı di l inden tekellüm ederler.  
 
Meselâ,  b ir  vel iyullah rububiyyet sırrından nât ık olduğu zaman bil farz,  
 
"Güneş benim ve güneşten sâdır o lup eşya üzerine sâri olan hayat asarı fey izler i  
bendendir"  der  
ve uluhiyyet sırrı l isanından nat ık olduğu zaman, Evvel u ahir u kerim benim,  
Hallaku’l müteâl  benim -  Evvel,  ahir  ve Kerem sahibi  benim ulvî yarat ıcı  benim” der.  
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Bu vel iyullahın bu çeş it  kelâmı ilhada veya şirke at fedilmeyip i lâhî tearuf icabı emr-
i Hakk i le sudur da olduğu bi linip ikrar suret iyle as lımız olan ilâhî a leme rücu iç in 
himmet l i olmak ve inkâr suretiy le hakikattan mahrum olmamak hususuna dikkat li  
bulunmak icap eder.  
 
İhtar:   Vası-l ı   Hakk  olmadan,   "s ırr- ı    rububiyyet"   ve  ” sırr -ı   uluhiyyet"    
lisanlar ı   i le   tekellüm yasaktır . Manevî edebe  dikkat etmeyen cezalanır.  
 
Hz.Süreyya şuhud-u hak ikî sahiplerinden olup "Akl- ı Kül" makamat ına (k i celâlet ve 
fahamet mertebeler id ir) sahiptir.  "Hakikatü’l Hakayık"  ve  "Kitabü’l  Vücud" sahip 
ve mal ikidir.  Hakikatül  Hakayık ın  mercii , Vacibü’l Vücud Hazretler idir .  
 
"Yemhullahu ma yeşa ve yüsbit - Allah di lediğini mahveder, dilediğini tespit eder"  
(Ra'd Suresi 39. ayet)  âyeti  s ırr ı  i le mütehakkıktır.  
 
Yine Hz.Süreyya buyurur, "Zatî evliyaullahın cesetleri  toprakta kalmaz.  
Hz.Muhammed, Hz.İmamı Ali,  Hz.Abdülkadir Geylanî ve ben böyleyiz;  int ikal imde 
cesedim kırk gün toprakta  kalır,  kırk ıncı  günü gecesi  sabah vakti  ruhum, cesedime 
"gel bana" der  ve c ism-i maarruh olarak sair olurum."  
 
Hakikaten Hz.Süreyya'nın intika l inden 19 sene sonra vefat eden oğlu Dr.Fuat  
Süreyya Paşanın tabutu ai le merkadine konulurken Hz.Süreyya'nın tabutu açı ld ı ve 
bakı ldı tabut  bomboş ve tertemiz  görüldü.  
 
İs lâm dini ce l il in i , namaz ve oruç.. . . .  g ibi birkaç fera izi (Al lah'ın farz kı ldığ ı  
ibadetler) eda borcu i le tahdit etmek isteyenler ve onu manii terakkidir d iye  
düşünenler veya onu kendi ler ine lehte  veya aleyhte siyas î maksat lar ı iç in  a let 
etmek isteyenler ve bu dini bütün hakayıkı i le Hakk i le hakkkal yakin bilmiş olan  
evliya- ı izam hazerat ına dil uzatp onlara  karşı ist ihza c inayet ini kendiler ine âdet  
etmiş olanlar bi lmel idir, k i Kur'an ve  evliya, s iyaset f ır ı ldak larından tenzih 
edi lmelidir.  
 
Kur'an , A l laha karş ı olacak it ikat bi lgi lerini  vermiş ve Hırist iyan dinindeki baba ,  
oğul  ve Ruhü’l  Kudüs  g ibi üç şahıs  olarak düşünülmesinin bâtıl  olduğunu  
öğretmişdir .  
 
Zira bu üç şahıs birbir ine tâbi ve muhtaç değilse,  üç Al lah olması lâz ım, ki Allah  
birdir  hakikat ine muhalif tir ;  
yok bu üç şahıs birbirine muhtaç ve tâbi ise , muhtaç ve tâbi o lan Allah olamaz.  O  
halde bu düşünce de bât ıldır.  
 
O halde bu tesl is in butlanı (batı l olma, boş ve abes olması) böyle aşikâr olduktan  
sonra Hır istiyan dininin mensupları  anlamalıdır , k i hi lkat a lemi teşki lât ında,  
 
"baba", Kaleme  yani  Ruhi  İ lâhîye,  
"oğul" da i lâhî zaman tert ibine göre görünen peygamber ve  ev liya   ve   daha   
görünecek    evl iya    gönül noktalarına  işarettir.  
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"Ruhül  Kudüs"  de Cebrai l'e  yani  Peygamber lere i lahi  tebl igatı  yapan melâikeye işaretti r.  
 
Ruhu i lâhî teşki lât ı, melâ ike teşki lâtı , enbiya ve evl iya, i lâhî kemâlâta sahibiyette  
Vacibül Vücud Hazret ler ine muhtaçtır lar.    Cenab-ı Hakk, baba, ana, oğul,  evlât ve 
karı ittihaz etmemiştir.  Vacibül  Vücud alemi teşki lâtında böy le tert ibler yoktur.  
Binaenaleyh Cenab-ı Hakk mahlûkatı için düşünülen baba, ana, karı evlât gibi ha lkî  
teşkilat ve tertibatının ist i lzam ettiği  doğmak ve doğurmak haller inden mü-
nezzehtir , birdir,  şeriki ve naz ırı ve küfvü yoktur .  İrade birdir, Cenab-ı  Hakk'a  
aitt ir.  
 
"Kıyamete yakın  İsa  Aleyhisselâm yer yüzüne yine gelecektir"  den maksat,  bu 
hakayık ı iki  kere  ik i dört doğru anlaşı lıp  tasdik edilmesinden  ibarettir,  
 
"Kıyamete yakın Mehdi gelecektir"den maksat da, Cenab-ı Hakk’ın bütün yeryüzü 
insanları  kalblerinde "El  Hadi"  ismiyle görünüp hidayet-i  umumiyenin zuhura gel-
mesinden ve  tecell i  etmesinden ibarettir.  Bu zaman da pek  yanaşmıştır.  
 
İs lâm dininde de doğru  bilgiden  sapanlar  vardır: Ş i ilerin, A levî lerin ve bazı  
Bektaşîler in: "Ali  Allahtır."  Hulefay- ı Râşidin'den Ebubekir , Ömer ve  Osman  
hazerat ına ta’n etmeleri , sevmemeleri  ve Alevî köylerimizdeki  sakinlerin 
"Muhammed, Al i'nin el indeki nübüvvet yüzüğünü çaldı,  ası l peygamber Al i'dir ."  
 
Netekim, miraçta, "Muhammed Allah’ ı,  Ali şeklinde gördü ve Ali de parmağındaki  
nübüvvet yüzüğünü gösterip bendedir,"  dedi , söz ve it ikadı hep delâlettir.  İlâhî  
ilme asla uymaz. 
 
Bu it ikat lar ı i le Hz.Ali 'ye yaranacak larını ümit ediyor larsa ve Bektaşî lerin,  "biz  
Ayşe'yi sevmeyiz, Ebubekir,  Ömer ve Osman'a ta'n ve sebt ederiz,  muhabbetimiz 
yoktur," şeklindeki beyanlarda bulunuyorlarsa hepsi edep dışı ve delâ let olup ,  
Hz.Ali 'yi gücendirdik ler ini b ilmeleri  lâz ımdır.  
 
Hz.Ebubekir , Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ayşe Hz.  Muhammed'in sevgil iler idir.  
Bunları sevmeyenler, kendiler ini Hz .Muhammed katında daha sevgi l iyiz ,  
düşünüyorlarsa, bu bîedebane hareket lerinden mes'ul olduk larını ve sevgi dış ı  
kaldıklar ını b i lmeleri lâzımdır.  Tarihi  vak'alarda Hz.  A li  da ima hakl ı ve  âl id ir .  
Vak'alar ı yaradanları y ine Hz.Ali a f i le karşı lar, ( içtihatta yanılmaları , sebebi le ve 
fakat hepsi zah ir ve bâtın ceza gördüler ve keder çekt i ler hakikat i de bi l inmek 
suretiy le.)  
 
Hz.Muhammed miraçta Cenab-ı Hakkı Hz.Ali  şekl inde gördü, doğrudur.  Hz.Süreyya 
da Cenab-ı Hakk'ı  kendi  zati  s imas ında görmüştür.  Yani Cenab-ı  Hakk arzuladığ ı  
şekil ve surette zat î nurunu göstermektedir ve zatî  nuru i le beraber vacib (muhiti )  
nurununda o an iç in zatı baht mertebesinde berk ve tecell ide bulunduğunu da 
bi lmek laz ımdır.  
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Bu i lâhî tecell i baş gözü ile görülmez, s ır gözü i le yani gönlün nur-u zat i le zinde 
olmas ı suret i ile  (Nuru zat mertebesindek i  gönlün gözü i le)  
 
Hz.Muhammed'in miraçta Al lahı A l i s imasında görmesi , Hz.Ali 'n in Al lah katında  
Hz.Muhammed'den i ler i bir makam  sahibi  olmasını  ist i lzam  etmez  hususu  da 
bi linmelidir.  
 
Cenab-ı Muhammed buyurur :  
 
Sadakat şehri   benim, Ebubekir     kapusudur.  
Adalet şehri      benim, Ömer           kapusudur.  
Haya şehri        benim ,  Osman        kapusudur.  
İlim şehri          benim, Ali                kapusudur.  
 
Hulefâ-i  Râşid in denen bu  dört  zat Kemâlât-ı  Muhammediyenin aynalarıdır.  
 
Hz.Ebubekir’us S ıdddık              marifet    kemâlat ına  
Hz.Ömer’ül Faruk,                      şeriat       kemâlatına  
Hz.Osman’ı Zınnureyn,               tarikat    kemâlatın 
Hz.Al i Kerremallahu veche       hakikat   kemâlat ına  
sahipt ir ler.  Hepsi  "Vasıl -ı  Hakk"tır.  
 
Hakikat kemâlât ına sahip olan varis- i tamm-ı  Muhammeddir,  Cenab-ı Muhammed 
gibi  ayniyyeti i lâhiyyeye sahiptir.  İmamı Al i,  Şahı ve layettir.  Cenab-ı Muhammed 
zülcenaheyn'dir . Hem nebidir,  hem zatî velîd ir.  
 
 Abdulkadir i Geylani Hazretler i,Cenab-ı Muhammed iç in ,"Habibî  ve imamî" yani  
"habibim  ve imamım ." buyurur.  Cümle enbiya ve evl iyanın imamı, Hz.Muhammed 
Mustafa Sultanıdır , ayniyyeti  i lâhiyeye sahihtir.  
 
{Hz.Muhammed'den sonra nübüvvet s ırran devamdadır. Velayet zuhurdadır . 
Varisi Muhammed veliler in nübüvveti batınîd ir. Bu nübüvvet sırrı ezelden şeriat,  
tarikat,  marifet ve hakikat kemâlâtından nasibedar olanları davet içindir.}  
 
Hülasa, Kur'anın öğrettiğ i İslâm dininden maksat: Herkesin düşündüğü Allahın  
kendisi  ile beraber o lduğunu kat' iyetle b ilmek ve insanda tecell i etmek 
tenezzülünde olduğunu anlamak ve tasdik etmek ve ev liyanın baz ılarından ve bu 
cümleden Ahmet Süreyya Emin Hazretlerinden duyulan "Allah benim" sadasının  
hakikatte Cenab-ı Hakk'a muzaf olduğunu ve evl iya, i lâhî tearuf icabı "ilâhî  
lisanından natık olduklar ını ve o l isan, Hakk indinde muteber ve emriyle 
olduğunu" katiyetle  idrak etmek ve kail leri o lan evl iyayı tekf ire kalkışmamak icap 
eder.  
 
Zira evl iya i lâhî icra i le hal ler ini her an u zaman ispat edecek haldedirler.  Onları  
taklit  i le "Allah benim" diyecek  takl itç iler ve fır ıldakçılar daima hüsranda ka lmak,  
zeli l ve hakir ve perişan olmak mahkûmiyetindedirler, hiçbir vak it  i lâhî ha l ler ini  
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ispat kudretinde deği ldirler.  Hakk’ ın onlarda tecell is i o lmamış ve ilâhî kemâl 
feyizler i inmemiş,  ki  ispatı  ha l  edebi ls inler.  
 
Bir sene evvel Almanya'da bas ılmış bir Almanca kitapta şu cümleyi okumuştum, 
"Artık insan Al lahına inanacak yer yüzünde kimse kalmamıştır ." Bu cümley i  
yazanın Muhammedi irfandan mahrum bir bilg is iz in olduğu aş ikârdır.  Z ira insan 
Allahı var diyenlere deriz ki : İnsan Al lah değildir,  amma insan şekl  u ismiy le 
görünen Al lahın gayrı değil  ancak kendisidir . Mütecell i (görünen)  birdir  mecal i  
(aynalar) sayısızdır . Yani vücud aynaları sayısızdır ve fakat sonsuz bu vücud 
aynalarında görünen daima birdir,  o da Cenab-ı Hakk' tır. (Al lahın kendisidir)  
Kimdir o desin k i bütün mahlukat ve bunlar meyanında mahlûk bi linen insan 
Cenab-ı Hakk'tan boştur. Mahlûk bir  tarafta, Cenab-ı Hakk başka tarafta mı?   
Mahlûk Cenab-ı Hakk'sız kıyamda ise, kıyam için Cenab-ı Hakk'a muhtaç değilse 
hâlika ihtiyacı yok demek olur. Bu ise hakikate uymayan bir bi liştir,  b ilgi deği l  
cehild ir.  
 
Cenab-ı Hakk Kur'anı Keriminde,  
(Fussilet suresi 54.ayet)  "İnnehu biküll i  şeyin muhit,  yani Allah her şeyi (zat  ve 
sıfatı ile)  muhittir ,"  buyurduğu gibi  
 
ve  (Talak Suresi 12.ayet)  "Ennal lahe kad ehate bikül li şeyin i lma, yani,  her şeyi 
ilmi ile de ihata etmiş,”  olduğunu tasr ih buyurmaktadır.  
 
Burada i lim, i lim şehri  olan "nuru zatın"  ("ruhu i lahî"nin)  adıdır , k i Cenab-ı Hakk 
Nur-u Zatını muhit olduğu halde onun ile  her şeyi sarmış ve muhit bulunduğunu ve 
sıfatı  başka tarafta ve zat ı başka tarafta olmayıp, s ıfat ının zatı i le beraber 
olduğunun ve sı fatı zat ı i le kaim manalar bulunduğunu ve her bir s ı fatından mevsuf  
olan zati pakinin göründüğünü ve cümle ilâhî esmasından müsemma olan yine zati  
pakinin göründüğünü ve kâinatta düşünülecek her bir noktanın ikt idarı (Hakk'a  
nazar ile ) Hakk ile ka im olmasından sonsuz olduğunu ve şu kadar ki  Cenab-ı Hakk  
her şeyden bir ismiyle göründüğünü (tert ibi ilâh îs i ve arzuy- ı i lahîsi icabı) ve fakat  
cümle is imleri i le görünmesi  yerinin insan olduğunu bi lmek icap eder.  
 
"Hülâsa, Mahlûkat deni lince ve bunlar meyanında insan ka'le alın ınca hepsi  
Cenab-ı Hakk ile beraberdir.  Mahluk hâlıksız değild ir,  beraberdir."  
 
"Hüve maaküm eynema küntüm,"  yani , "nerede olsanız Hakk s izinle beraberdir,"  
Kur'an hak ikî bi lgis ine göre.  Bu hakikat ler böyle bir kerre daha tekrar edildikten 
sonra: vücüt dalgalarından en mühimi şekil ve is im bak ımından insan olduğunu 
anlamak lâzımdır.  
 
İnsan, " İsm-i Cami" olan "Allah-u Ekber"  isminin mazharı olması it ibari le ilâhî  
tearüfte en mühim olan insanın olduğunu ve Hakk’ın insanda kemâlât ı i le  
görünmesi bakımından ve insan as lının Al lah olduğunu Al lah i le hakkal yak ın 
öğrenmes inden ikan (yak in hasıl etmek ve edi lmek suret i ile b il inmek) i le i lâhî  
tearuf mertebeleri icabı  emri  Hakk ile  "menem lagayre, el mülkü li,"  d iyecek bir  
lisanı celâdete erdiğ ini ve andan duyulan bu lisanın Hakk'a muzaf olduğunu ve onu 
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yalanlamayan Al lah'ın kendis ini teyit  iç in ona doğruluğunu isbat sadedinde ilâhî  
icrası feyiz ler ini de kemâlât mertebelerinden suna geldiğini düşünmek ve inkâr ve  
küfür yoluna gitmemek her bir ak ıl ın kârıdır,  ki  mahz ı lutfu Rabbanidir."  
 
Burada şu ilâvenin yapı lması  pek  yerinde görüldü,  söy le k i:  
 
Bir gün sohbette Hz.Süreyya'ya Sarı Er Hüsnü Efendi şöy le dedi, "Ben Al lah'ın ilâhî  
varlık feyz lerin i bi le  istemem, z ira Al lah isterse yine benden a lır . Asaleten 
feyizler  kendisin indir,  sırf  fakri daha zevkli  buluyorum."  
 
Hz.  Süreyya cevaben buyurdu, "Allah verdiğini ger i almaz; o büyüklüğe yakışmaz.  
İlâhî tearüfte kuldan görünen kemâl hakikatta Hakk' ındır.  Kul bu durumda kemâl 
mertebeden Hakk'a karşı  acezül  avâciz  durumda olduğunu hakkal  yakin b i lir,  
kulluğunun da Hakk'tan Hakk'a olduğunu Hakk ile bi lmiş, iki likten geçmiştir.  
Hakkım dese söz  Hakk'ın, kulum dese söz  Hakk'ındır,  İk ilik yok."  
 
Görülen bütün eşyadan her bir in in Cenab-ı Hakk  tarafından ancak  bir  i lâhî  ismine 
mazhar k ıl ınmış olduğu daha yukarıda geçen sahife lerde söylenmiş id i.  Bu 
bakımdan mazhar ve muzhir beraber olması it ibarile dense Allah ağaç olarak 
göründü , bu ifade doğrudur.  
 
Cenab-ı Hakk ağaçtan, "Alemler in Rabbis i benim," hitabını duyurduğunu Kur'anda 
okuyup bi lmemizle de bu hakikat müspet ve aşikârdır ve fakat ağaç, Al lah göründü  
demekte yanl ış  ve küfür vardır.  Z ira  ağaç asıl deği ldir , asl ın gösterdiği , as ıldan hâsı l  
bir vücud bel irmes idir ,  feri'd ir.  Fer’i  ise, aslı vücuda get iremez.  
 
Bunun g ibi insan, Allah  göründü  tabir i  de yaniış  ve küfürdür.  İnsan ası l deği ldir , 
asıl olan Allah'tan hâsı ld ır.  İnsan vücud teşekkülünü varl ığı ve kudret iyle vücuda 
getiren Cenab-ı Hakk't ır.  O halde Allah insan olarak göründü , demek ilâhî ilme 
tamamen uygundur.  O halde insan, "Allah'a tapacak kimse kalmadı" cümles inin 
doğrultulması ve Al lah' ın insan ism u şekli i le göründüğünü mazhar ve muzhir  
hakikatte Cenab-ı Hakk’ın kendisinden kendis ine "Abidiyyet" ve "Mabudiyyet"  
sır lar ı ile görünmesi  tert iblerinden ibaret ol duğunu ve bu ik i s ır insanda kemâl 
mertebelerinden okunup, bi lindiğine inanmak lâz ımdır.  
 
Bu hakikat i Hakk i le hakkal yakin bilmiş ve ilâhî icra ile isbatı hâ le muktedir olmuş  
olan Ulu’ l-azm evliyaul lahın tekf irine gidi lmemesi ve onların nâtık olduk ları i lâhî  
lisanın Hakk’ın emri ile  olduğunu ve hakikatta kendiler inden beliren i lâhî l isan ve  
ilâhî icra Hakk'a a it  bulunduğunu bi lip Allah'tan gayri A llah' ın yanında başka bir  
Allah veya mevcut bulunmadığ ını böy le yakinen anlayarak Cenab-ı Hakk' ın  kurbiyeti  
ve l ikası iç in  lutfunu di lemek kulun hak ikî  bir vaz ifesi  ve uyanık l ığı olmuş olur.  
 
Bu izahattan sonra kat'iyet le anlaşı l ır k i:  İnsan i lahi  kemâlâta mazhariyet i ha l inde 
de vücud ve kuvvet bakımından ve daima ve her an Cenab-ı Hakk’ ın kemâlât  
feyizler ine muhtaçt ır ve onun "entümül fukara," yani, "sizler fakir  siniz," i lâhî  
hitabı  cümles i iç inde ka lmaktadır.  
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Sorulsa,  
-    "Hakk'a karşı acezü’l  avâciz o lduğunu bilen kimdir?"  
Cevabı şudur:  
-   "Peygamberimiz  Cenab-ı  Muhammed  ile kümmelini zati  evtiyaullahtan her biri ."  
ve sorulsa,  
-    "Cenab-ı  Hakk i le  akvel  akviyâ yani  kavilerin  en kavis i olan kimlerdir?"  
Cevabı şudur:  
-    "Peygamberimiz Cenab-ı Muhammed i le  kümmelini  zatî  evl iyaullahtan her  bir i."  
 
Bunun manası , "Bunlar Hakk ile Hakk olmuşlardır,  aynü’ l ayn’dırlar . Hakk’ın 
gayrisi deği ldirler. Onlara Al lah'ın gayr i diye bakan ve bilen bu bakış ve bi liş  
kendis ine iblis ten bir  miras olmuş olur."  
 
Her ne dendi ve yazı ld ı , f ii l iyat ile görüldü ve bil indi meçhul birşey kalmadı.   Bu  
divanı şerif b ir hak ikî sâ lik i,  tasavvufî  binlerce sahife okumaktan kurtaracak ve 
okusa bi le bu hakay ıkı bu derece i leri ve  içeri öğreneceğine imkan bulunmadığını  
anlayacak kadar zengin ve ihatal ıd ır.Her şey iç indedir.  
 
Birkaç husus için hulasaten şu bilg i veri li r , Hz.Abdülkadir Geylanî'den Hz.Süreyya'ya  
kadar olan S ırr- ı Kadir i s ils iles i şudur:  
(Sırrı Kadiri s ils iles inden murad, s i ls i lede görünen her bir vel iyullah zamanına göre  
evvel gelmiş olan vel iyullahtan irşat görmüş ve Hakk'ı bulmuş ve sonra gelmiş olanı  
irşat etmiş ve vasıl ı Hakk etmiş zevatın birbir ine olan zuhur s ırası ile  rabıtas ını  
gösteren cetvel in  bil inmesinden ibarettir.)  
 
1.    Eşşeyh Gavsul  Âzam  Pîr  seyyid  Abdülkadir Geylanî,  
2.    Eşşeyh seyyid  Abdurrazzaku’ l İrakî,  
3.    Eşşeyh seyyid  Osman Geylanî,  
4.    Eşşeyh seyyid  Yahyau’l Basri,  
5.    Eşşeyh seyyid  Nurettin Şâmî,  
6.    Eşşeyh seyyid  Abdurrahmanul  Hasenî  
7.    Eşşeyh seyyid  Burhanettinil  Mezencezenî  
8.    Eşşeyh seyyid  Muhammet Masumu’l Medeni  
9.    Eşşeyh seyyid  Abdurrazzaku’ l Hamevî,  
10.  Eşşeyh seyyid Muhammet Huseynu’ l İzmiranî,  
11.  Eşşeyh seyyid Ahmetül H indiyyu’l  Lâhurî,  
12.  Eşşeyh seyyid Mahmutu’l Zengenî  Talebanî,  
13.  Eşşeyh seyyid Ahmet Talebaniyyu’l Gergöki,  
14.  Eşşeyh seyyid Ziyaettin  Abdurrahmanut  Talebani  

(ki Kadir i tar ikati  ce li lesinin 3 üncü P îri  sanisidir.  Hal is iye  koludur.)  
15.  Eşşeyh seyyid Bekrü’ l Cezbi ,  
16.  Eşşeyh seyyid Ahmet Süreyya Eminü’l  İstanbulî  

(ki Kadir i tar ikati  ce li lesinin 4 üncü ve  son Pîri  sanisidir)  
17.  Eşşeyh seyyid Pak Muhammed Ali  Özkardeş  

(ki sırr ı Mehdi sahibidir)  
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O halde sırr- ı Kadiri s ils iles i cetvel ine  göre Hz.Süreyya'nın mürş idi , Kadir i tarikat ı  
cel iles inin 3 üncü Pîri Sanis i olan seyyid Ziyaett in Abdurrahmanut Ta lebani'nin (k i  
Bahaul lah i le  hemzamandır) hal ifelerinden Seyyid Bekrü'l  Cezbi'dir.  
 
Hz.Süreyya bu mübarek hazrete 31 yaş ında iken intisap etmiş yed’ i feyzini tutmuş 
ve 45 yaşına kadar manevî  terbiyesinde bulunmuştur.    Bekrül Cezbi keşf i sahih 
ashabından idi.  
 
Hz.  Süreyya, mürş it leri Bekrül Cezbi için  bir defas ında şu ifadede bulunmuş lardı:  
"Bekrül  Cezbi'yi Sultan Aziz  Rodosa  nefyetmişti,  bu zat Rodosta b ir Cuma 
namazında camide ayağa kalkarak cemaate hitaben, "Bugün Cuma namazı  
kılınamaz, Padişah Aziz vefat etti,  yerine  yeni bir  padişah veya devlet reisi geçsin,  
ondan sonra Cuma namazı kıl ınır ."" Rodos valis i telgrafla keyf iyeti İstanbul'dan 
tahkik etti ve i fades inin doğruluğunu görerek İstanbul’u haberdar etmiş ve Bekrü’ l  
Cezbi'  n in İstanbul’a ge lmesine muvafakat  edilmiş.  
 
Bir kere  de Hz.Süreyya mürşit ler i iç in şu bi lgiy i vermisti : "Bekrül Cezbi'ye 
intisabımın i lk senesi idi,  kendis ine dedim, Şeyhim, Al lahın 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 hastayı  öldürür; hemen öldürse  
de bu eziyetler olmasa ne olurdu?"  
 
Hz.Mürşidi , "Neden böyle yapıyorsun? Al lah'a sor. Bakal ım ne cevap verecek"  der.  
Hz.Süreyya mürşidine,  "nasıl  sorayım?" diye sual  edince,  
Hz.Bekr, "Gözünü yum, dediğini  Allah'a iç inden sor"  der.  
Hz.Süreyya gözünü yumup sorunca sadrında şu beyanı duyar, "İcraatımı 
beğenmiyorsan mülkümden dışarı ç ık ."  
Gülerek  gözünü açar ve  duyduğunu şeyhine söyler.  
 Şeyhi de,  "Elbette Allahın  mülkünden dışarı çıkamayız,  O bizi  sarmıştır" der.  
 
Bekrü’ l Cezbi'nin int ika linden sonra Fat ih türbedarı Ahmet Amiş Efendi Hazretler i  
iki sene kadar Hz.Süreyya'ya sohbet şeyhi olmuştur ve Hz.Süreyya'nın r iyazetteki  
emsalsiz durumu için kendisine şöyle  demiştir,  "Evl iya ervahı senin  Hakk iç in  
yaptığın riyazet, say’ ve faaliyetine karşı mahçup oluyorlar, gıbta edip  
zamanlarında neden daha fazla ça lışamadık d iye esef ediyorlar ."  
 
Hz.Süreyya böy le buyururdu, "Büyük velilerin ekser isi  sıfat î makamının  en 
yüksekler ine erdi ler,  zat î olamadılar. Onları  zatî vel ilerden fark için keşf- i sahih 
ister,  onlardan daha yüksek makamata  sahibiyyet ister . Zamanımda ya lnız ben 
zati  veli  oldum. Benden sonra benim gib i  bir zuhur  muhal ender muhaldir."  
 
Daha şu birkaç bi lginin ilavesi faydalı  görülmüştür.   
"Kadiri lik  kaderi  bozar."  
Hz.Süreyya'nın lisanından duyulan,  
"Kaderde olmasın varsın dile maksudunu yahu" beyanı i lâhidir.  Bazı takdirlerini  
Cenab-ı Hakk zat i evl iyaul lah e l iyle bozar.  (Hakk' ın zatından zatına olan arzu ve  
icra tertip ler i icabı.)  
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Bir de: "Yemhullahu ma  yeşa ve yüsbit"  yani Allah arzu ettiği gibi idam ve icat 
eder (It lak üzre).  
Cenab-ı Hakk arzuladığ ı bazı şeyleri de onlara i lham, icra ve arzu feyiz ler i sunarak 
muhtar ismiy le zati evl iyaullah el iyle idam ve icat eder.  (Yine Hakk'ın zatından 
zatına olan arzu  ve  icra  tert ipler i  icab ı).  
 
Ön sözümüzde bu mebhas iç in geçen birkaç söz böyle  iy i anlaş ılması iç in  tekrar 
edi lmişt ir.  
 
Bir de nazar ik idir :  
Biri ehli hicabın nazarıdır . Mazharı  gördüklerinden halkı görürler.  Hakk'ı  
görmekten mahcupturlar.  
 
Bir de ehli vahdet ve ehli keşf in nazarıdır,  ki nazarları mazhara değ il , zahir olana 
yani Hakk'adir .  
 
Ehl- i Hicap, peygamber ve veli ler in beşeri şekil lerine bakarlar, bakar kördendirler.  
Ehl- i keşif ve vahdet ise Peygamberlerin ve zatî veli ler in hakikat ine yani emanet  
olarak veri len onlardaki  s ırr-ı  mut lak ’a nazar ederler.  Hakk’ı  görürler.  
 
Hz. İmam-ı A li buyurur,”Onu (Allah’ı)  gördüm, bildim ve taptım. Görmediğim 
Allah’a  tapmadım.”   
 
Bu kadarla  ikt ifa  edildi.  
Elhamdülillahi rabbi lalemin Allahümme salli a lâ seyyidina muhammedin ve alâ â li  
seyyidina Muhammed. 
 
       Hz.Süreyya’nın  manevi evlatlarından  
        Mehmet Al i ÖZKARDEŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




