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TASAVVUF SOHBETİ / MAHMUD EFENDİ
HAZRETLERİNDEN K.S.
  
  Risalei Kudsiyye Sayfa: 43 Sıra: 9
  

اَنَا الْمَطْلُوبْ فَاطْلُوبْنِى تَجِدْنِىرِوَايَتْدِرْ زَبُورْدَنْ فَاعْتَقِدْنِى  
  

اَنَا الرَّحْمَنْ فَاطْلُبْنِى تَجِدْنِىفَاِنْ تَطْلُبْ سِوَائِ لَمْ تَجِدْنِى  
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جَمَالِ بَا كَمَالَه سَيْرْ اِيدَه لِمْسِوَادَنْ قِيلْ فِرَارْ حَقَّه كِيدَه لِمْ  
  

  

Rivayettir zeburdan fe’tekıdni. Enel matlub fetlubni tecid ni

  

Fein tatlub sivai lem tecidni. Enerrahman fetlubni tecidni

  

Sivadan kıl firar Hakka gidelim.Cemali ba kemale seyr ede lim.

  

Rivayet kelimesi dirayet gibi mastardır. 

  

Gelir. يَرْوِى رِوَايَةً رَوَى

  

Rivayet: Görülmüş haber verilmiş demektir.

  

رِوَايَتْدِرْ زَبُورْدَنْ فَاعْتَقِدْنِى  
  

  Rivayettir zeburdan fe’tekıdni
  

  

Zebur kitabından görülmüştür, haber verilmiştirki Mevla buyuruyor; ‘Kulum bana inan. Kulum
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beni iyi bilde öyle inan. Yanlış bilirsen yanlış inanırsın. Kimler gibi? Yahudi ve hiristi yanlar gibi.
Onlar nasıl inandılar?

  

  

Tevbe Suresi Sayfa: 192 Ayet: 30

  

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ نِ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ  
  

  

‘Yahudiler Üzeyr Allahın oğludur dediler. Hıristiyanlar da Mesih (İsa) Allahın oğludur
dediler’.

  

  

Bak gördünüzmü ne diyorlar. Allahı yanlış bildiler yanlış inandılar. 

  

  

Maide Suresi Sayfa: 121 Ayet: 72 
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قَالُو اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا
بَنِىاِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ
وَمَأْوَيهُ النَّارُ وَمَاالْجَنَّةَبِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ
للِظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارٍ

  

  

‘Şüphesizki Allah Meryemin oğlu mesih (isa) dır diyen ler kafir olmuştur. Halbuki Mesih
(İsa) 
şöyle demişti; Ey İs rail oğulları Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allaha ibadet
ediniz. Her kim Allaha ortak koşarsa Muhakkak Al lah ona cenneti haram kılmış olur. Ve
onun varacağı yer ateştir ve zalimler için yardımcılardan kimse yoktur’.

  

  

İsa bazı kere Allahın oğlu dediler bazı kere Allahtır dedi ler. Halbuki İsa onlara ne dedi; Benim
Rabbim ve sizin Rabbi niz olan Allaha ibadet ediniz. İsa onlara ne diyor onlar ise ne yapıyorlar. 
انصار 
ne kelime 
نصير
kelimesinin cemisidir. 

  

  Maide Suresi Sayfa: 121 Ayet: 73
  

  

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَهٍ
اِلاَّ اِلَهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ
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لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَروا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيمٌ

  
  ‘Allah üç ilahtan üçüncüsüdür diyenler elbette kafir ol
muşlardır. Halbuki bir ilahtan başka hiç bir ilah yoktur. Ve
eğer dediklerine nihayet vermezlerse onlardan kafir
olanlara elbette pek acıklı bir azab dokunacaktır’. 
  
  Maide Suresi Sayfa: 121 Ayet: 75 
  

  

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْكَيْفَ يُبَيِّنُوَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
لَهُمُ 

  

  

اْلاَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّى يُؤْفَكُونَ 

  

‘Meryemin oğlu mesih bir peygamberden başka değildir. Ondan evvel nice peygamberler
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gelip geçmiştir. Onun anasıda pek sadık bir kadındır. İkisi yemek yerlerdi. Bak onlara
ayetlerimizi nasıl açıkça beyan ediyoruz. Sonrada bak onlar haktan nasıl çevriliyorlar’. 

  

Mevla İsa (aleyhisselam) hakkında buyuruyorki; İsa ancak peygamberdir ilah değil Allah’ın
oğluda değil ikiside yemek yi yorlardı.Yani ilah yemek yemez çünkü yemek yiyince büyük küçük
abdest bozmak lazım olur. 

  

Maide Suresi Sayfa: 121 Ayet: 76 

  

  

قُلْ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًامَا لاَ يَمْلِكُاَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ
وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

  

  

‘Deki; Allahı bırakıpta size ne bir zarar ne bir faide sağ lamayan şeyleremi tapıyorsunuz?
Halbuki Allah bütün söy lediklerinizi işitendir, bütün yaptıklarınızı bilendir’. 

  

Sen böyle bir Allahı bırakıpta odunlara ibadet et bu olur mu? İşte Kur’an neler diyor
görüyorsunuz. Ehli sünnet vel cem aat itikadı Kurandan alındı.Bu itikat gibi güzel itikad yok. Alla
hu Teâla zengin fakir amir memur, genç ihtiyar, kadın erkek her kuluna buyuruyorki; Ey kulum
beni bil ve hakkıyla bana in an. Eğri bilirsen eğri inanırsın. 

  

اَنَا الْمَطْلُوبْ فَاطْلُوبْنِى تَجِدْنِى  
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Enel matlub fetlubni tecidni

  

  

Talep olunan (aranılan) benim beni ara beni bulursun beni arayasınız için sizi yarattım.

  

فَاِنْ تَطْلُبْ سِوَائِ لَمْ تَجِدْنِى  
  

  

Fein tatlub sivai lem tecidni

  

  

Eğer benden başkasını ararsan beni bulamazsın.

  

اَنَا الرَّحْمَنُ فَاطْلُبْنِى تَجِدْنِى  
  

  

Enerrahman fetlubni tecidni

 7 / 11



RİSALE-İ KUDSİYYE

Yazar Ali Kara
Perşembe, 02 Eylül 2010 13:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 10 Kasım 2010 23:32

  

  

Rahman (kulunu nihayet son derece acıyan ve hakiki nime ti veren) benim beni ara beni
bulursun. Ey kulum sakın demeki seni bulamazsan ne olacak bilmesem ne olacak? Çünkü
gözün benimle görüyor kulağın benimle işitiyor elin ayağın benimle hareket ediyor. Benim
verdiğim temiz havayı teneffüs ediyor sun rahman benim yarın kocan oğlun kızın v.s. senin
gözünün yaşına bakamayacak. Ziyade acıyıcı benim beni ara beni bulur sun. 

  

  

جَمَالِ بَا كَمَالَه سَيْرْ اِيدَهسِوَادَنْ قِيلْ فِرَارْ حَقَّه كِيدَه لِمْ
لِمْ

  

  

Sivadan kıl firar Hakka gidelim. Cemali ba kemale seyr edelim.

  

Allahtan başkasından kaç Hakka gidelim. Mevlanın sonsuz cemalini seyr edelim. Siva: Başka
demektir. Ama neden başka olduğu anlaşılmıyor bir muzafun ileyh eklersek bilinir. Mesela; 
سوى الشمس
güneşten başka 
سوى الارض 
yerden başka 
سوي الله
Allahtan başka. Bu beyitte 
سوى 
kelimesinden sonra
الله 
lafzı yok. Peki Allahtan başka olduğunu nerden bildik? Bu beyitin evvelinde Allahtan bahsettiğini
bildiğimiz için Allah tan başka olduğunu bildik. 
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Eğer burada okunanları, ayetlerle beraber anlatabilseniz o daha çok güzeldir. Bu beyit çok
güzeldir. Bunu okuyup anlatan da çok güzeldir. Bu beyitte Mevlayı birleme var. Bu beyite bir de
ihlas suresini ekleseniz daha güzel olur. 

  

İhlas suresinin evvelindeki قل cevaptır. Kimlere? Müşriklere müşrikler Resulullah Efendimize g
elerek Ya Muhammed sen Allah diyorsun, bu altındanmıdır yoksa gümüşten mi? Bize ha ber
ver. Bunun üzerine Allahu Teâla İhlas Suresini indirdi. ‘Habibim o sana soranlara de ki; 

  

  

İhlas Suresi Sayfa: 606 Ayet: 1

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ  
  

‘O Allah birdir de’. Size onun birliği lazım altınlığı gümüşlüğü lazım değil Altın gümüş
Mevlanın yanında çürük teneke bile değil’.

  

  

İhlas Suresi Ayet: 2

اَللهُ الصَّمَدُ  
  

‘Allah samedtir’. O kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaçdır. 

  

İhlas Suresi Ayet:3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  
  

‘O doğurmadı (Kimsenin ana babası olmadı, öyle ise onun oğlu yok) ve doğurulmamıştır (ki
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mse onun anası babası olma dı) 

  

  

İhlas Suresi Ayet:4 

  

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

  

  

‘Ve ona hiç bir şey denk olmadı’.

  
  Allahın ailesi olmadığına dair bir ayet okuyun?
  

  

En’am Suresi Sayfa: 141 Ayet: 101

  

اَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ  
  

  

‘O Mevlanın nasıl çocuğu olabilirki, onun için bir aile yoktur’ 
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Ailesi olmayanın çocuğu olurmu? Olmaz. 

  

Mevla Teala ben den başkasından kaç diyor eğer kaçmazsan gönlün ona yakalanır benden
başkasına yakalanma, o yok olur, sen sahipsiz kalırsın. Gönlünü bana yakalandırırsan ben yok
olmam. İnsan et, kemikle güzel olmaz ama bu beyitle güzel olursa o hiç bozulmaz. Çürüse de
güzeldir. 
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