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ALİ HAYDAR AHISHAVİ (EFENDİ BABA)  K.S. NİN  

  

  KIYMETLİ OĞLU HALİD ABİYE MEKTUBU  

  

  Esselamu aleykum ve rahmetullahi  ve berekatuhu. Ve ala men meakum min ibadillahissalihin.
  

  

  (Size ve yanınızdaki, Allahın salih kulları üzerine,  Allahın selamı, rahmeti ve bereketi olsun.)  

  

  Yaramaz babanın yaramaz ananın  yaramaz oğlu, Halid’imiz. Gözlerinden öper, dua ideriz.
Mektublarini vakti  vaktince gönderiyorsun, memnun oluyoruz.   

  

  Evladım! Bazı kazalar  geçirmişsiniz; kendinizin sağlığına ve selametine müteşekkir ve
duacıyız.   

  

  Evladım! Zinhar (sakın ha):   

  

  Namazını bırakmayasın.   
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  Allahını unutmayasın.   

  

  Asla yalan söylemeyesin.   

  

  Siğara ve sair meşrubat (gazlı  içeçekler) tatmayasın.   

  

  Ahlaksızlarla karışmayasın.   

  

  Mushafı şerfini elden, behemahal  her gün okuyasın ve hurmet idesin.   

  

  Tevbe ve istiğfara çok çok devam  edesin.   

  

  Kendini ve lisanını fena  fiillerden ve kelamlardan katiyyen muhafaza idesin, sakınasın.  

  

  İşte bu şartlar ile, seni tanır ve  evlad diye severiz ki, ancak sizi halk iden (yaratan), insan iden,
iman ve din  ihsan iden Hazreti Mevla da, böyle olursan sever, dünya ve ahıretini ma’mur ve 
mes’ud ider.   

  

  Böyle değilse, dünya ve ahıretini  kendin harab etmiş olursun. Ve hiçbir taraftan imdad ve
necat bulamazsın.   

  

  Her işin, her sözün, her hal ve  hareketin, amel defterine yazıldığını yakinen bilesin. Yarın
mahşerde kendi  defteri a’malin ile muamele olunacağını unutmayasın.   

  

  İşte şu vechile cennet veya  cehennemi kazanmak kendi elindedir.  
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  Gözünü aç, ayık ol, selamet yolunu  anla, öğren. Tedarikini bunda gör, bunda yap evladım!  

  

  Hazreti Mevla, tevfik ve  hidayette, istikamette daim kılsın. Âmîn!  

  

    

  

  Duacınız : Ananız-babanız: Hanife-  Haydar.   

  

    

  

    

  

  Not:  

  

  Büyüklerimizin kısa ve veciz  sözleri, islamı en güzel şekilde tebliğ ve takdim etmektedir.
Evladın da olsa,  asla taviz yok……     

  

  Evladını seven, ona acıyan, onun  da ahıretini düşünen anne-babalar, islamı doğru öğrenip
evlatlarına da  öğretsinler, yaptırmaya gayret etsinler ki, ahırette ayrı kalmasınlar, vebal  altında
olmasınlar…..   
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