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“Nerede olursan ol,
insanlara ezâ ve cefâ verme!”
Başkaları
senin gıybetini yapsa da sen
onların hakkında konuşma!”
“Mü‟min kardeşlerin
aç ve muhtaç iken sen şehvetin uğruna
bolca harcama yapma! Elindeki nîmetlerden
onlara da tattır.”
“Kesinlikle yalan söyleme!”
“Hiç kimseyi
küçük görme, nefsinin
hiç kimseden üstün olduğunu
düşünme!”
“Niyetini temiz tut!
Bil ki ibâdetlerin ruhûnun niyet
olduğunu bilmelisin!”
“Allah‟ın rahmetinden
ümidini kesme! Çünkü Onun rahmeti
ve lütfu, kul için bütün insanların ve cinlerin
ibâdetinden hayırlıdır.”
Âlimlere ve kuran hâfızlarına
ikram et!”
“Ricâcı da olsalar
idâreciliği kabul etme!
Müslümanlar‟ın başındaki idârecilerin
ve imamların sâlih kişiler olmaları için duâda bulun.”
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Bir Müslümanın partisi olmaz. Müslümanın İslâmî Îtikâdı Ve Kültürel
İstikâmeti olur. O zaman Müslüman, İslâmî Îtikâdı Ve Kültürel İstikâmeti
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. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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güzel bulduğu partiyi destekler… Aynı idealde olan daha iyi bir parti ortaya
çıkarsa, bu sefer ona yönelir…
Bu konularda bendeniz, büyük evliyâlardan olan, Kürt kökenli Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin, vasiyetlerini yeğliyorum.
Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin Vasiyetleri
Mevlânâ Hâlid Hazretleri:
“Bundan sonra sizlere vasiyetim” diye bir mektubunda şunları tembih
etmektedir1.
“Sizlere en şiddetli ve kuvvetli şekilde sünnet-i seniyyeye yapışmayı emrederim.”
“Yine sizlere, alçak bid‟atçılara ve câhiliyenin âdet ve geleneklerine îtiraz etmenizi ve sûfilerin Kur’an ve Sünnet‟e uygun olmayan davranış ve
sözlerinden mağrur olmamanızı emrederim.”
“İdârî makamlarda bulunanların sözlerini aktarıp yalnız onlarla meşgûl
olanların sohbetlerini terk edin! Çünkü onların işâretleri bile sizleri töhmet
altında bırakır.”
“Saâdete eren kimse, başkalarının iyi ve kötü davranışlarından ders alan
ve ona göre davranandır.”
“İhvânın ihtiyaç ve işlerini görmek ibâdetlerin en büyüklerindendir. Ama
sizleri bu düşünce aldatmasın! Eğer yapacağınız iyilikten daha büyük günâh
ve zarar meydana gelecekse onu terk etmek daha büyük ibâdettir.“
“Zarûretsiz olarak devlet reisinin, zâlim âmirler ve yardımcılarının aralarına girip çıkmayınız. Sizler, onları ıslâh edeceğiz derseniz aldanırsınız.
Onları ıslâh etme mecbûriyetinde de değilsiniz. Ve zâlimlerden zannedip,
çoşku ve gururla onlara kötü söyleyerek gıybetlerini de etmeyin ve onları
küçümsemeyiniz.”
Hilye-i Bağdâdî., Hz. Mevlâna Ziyaeeddin Halidi Bağdadi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://allahdostlar.blogspot.com.tr/2008/11/hz-mevlna-ziyaeeddin-halidi-badadi.html, En Son Erişim Târihi:
07.09.2014.
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“Çünkü onları küçümserseniz kendinizi sâlih amel sâhiplerinden zannedip kendini beğenmişlik hastalığına kapılarak câhillik yapmış olursunuz.
Bizlerden kim var ki zâlimlerden değildir. Sizin üzerinize düşen, „İmamlarınız için kötü söylemeyiniz. Onların ıslâhına duâ ediniz. Onların ıslâhı sizin
ıslâhınızdır,‟ hadis-i şerîfi gereğince2, onlara ve yardımcılarına hayırlı işlerinde muvaffakiyet ve hâllerinin ıslâhına duâ etmektir.”
“Arzûları ile dünyâ nîmetlerine dalıp zevki sefâsının peşinde dolaşanları, dünyâyı toplamak, celbetmek için yanınıza yaklaşmak isteyenleri ve makam ve mevki kazanmak ve ilimle bir makam elde etmek için koşanları ya da
ilimlerini makam ve mevkiye vesîle kılanları, dünyâ makam ve mevkîlerinden
kendilerine bir yol görününce, kaplanların avlarının üzerine sıçradıkları gibi, o makâmı elde etmek için sıçrayanları, avâre avâre işsiz güçsüz dolaşanları, günlük geçimini sağlamak için tekke ve şeyhlerin çevresinde dolaşan
tembel kişileri yanınıza çağırmayınız.”
“Kendisine en az tâbî olunanız, dünyâ ehliyle alâkası en az olanınız, geçiminde israfsız yaşayıp kendi servetini artırmayan ve başkalarına yük olmayanınız, insanların hukûkuna riâyet etmekte hatâya düşmemek için fıkıh ilmi
ile meşgul olanınız, devlet başkanı ve ricâlinden en uzak kalanınız bana en
çok sevgili geleninizdir.”
“İnsanları Hak’ka ve hakîkat‟e ancak takva ulaştırır.”
“Her ne zaman size tâbî olanlar çoğalırsa, Kur’an-ı Kerîm okuyunuz3.”
Nefis ve şeytanın en çok sevmediği şey, Kur‟an dinlemektir. Kur’an’ı
Kerîm bir toplulukta devamlı olarak okunup anlatılmaya çalışılırsa, o topluluğa devam edenlerin sayısı zamanla azalır. Sonunda okunup anlaşılmaya
çalışılan, Kur’an’ı Kerîm’in civârında insan kalabalıklarının özü kalır.
Mevlânâ Hâlid Hazretleri, konuşmasını şöyle sürdürüyor:


Tasavvufta, küçük bir günah yapmak da zâlimlik sayılmaktadır.
Hilye-i Bağdâdî., Hz. Mevlâna Ziyaeeddin Halidi Bağdadi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://allahdostlar.blogspot.com.tr/2008/11/hz-mevlna-ziyaeeddin-halidi-badadi.html, En Son Erişim Târihi:
07.09.2014.
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“Bu tarîkatın büyükleri ve makamları ile oynanılmaz.”
“Tarîkata girip de ehl-i dünyâ olanların durumu, tarîkata hiç girmemiş
ehl-i dünyâ olanların durumu ile mukayese edilemez.”
“Tarîkat‟ımızın imamlarından Bahaüddin Nakşibend (RhA) ve Ubeydullah-ı Ahrar (RhA) Hazretleri, izinsiz Hac‟ca hazırlandıktan ve medreseye okumaya gittikten sonra şeyhinden izin isteyenleri cemaatlerinden reddetmişlerdir.“
“Nerede olursan ol, insanlara ezâ ve cefâ verme!”
Başkaları senin gıybetini yapsa da sen onların hakkında konuşma!”
“Mü‟min kardeşlerin aç ve muhtaç iken sen şehvetin uğruna bolca harcama yapma! Elindeki nîmetlerden onlara da tattır.”
“Kesinlikle yalan söyleme!”
“Hiç kimseyi küçük görme, nefsinin hiç kimseden üstün olduğunu düşünme!”
“Niyetini temiz tut! Bil ki ibâdetlerin ruhûnun niyet olduğunu bilmelisin!”
“Allah‟ın rahmetinden ümidini kesme! Çünkü Onun rahmeti ve lütfu,
kul için bütün insanların ve cinlerin ibâdetinden hayırlıdır.”
Âlimlere ve kuran hâfızlarına ikram et!”
“Ricâcı da olsalar idâreciliği kabul etme! Müslümanlar‟ın başındaki idârecilerin ve imamların sâlih kişiler olmaları için duâda bulun.”
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