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Tareeq Halqa Özeti
1) İnsanoğlunun yolculuğu – Neden bu yol izlenmeli? (bazı detaylar)
2) Nihai amaç [kendi elinde olmayan]
2.0) Allah rızası (C.C)

Örnek ‐
‘iş
başvurusu’.

Örnek ‐
‘uçakla ve
trenle
seyahat’.

& 4 Hedef [Kendi elinde olan]
st
2.1) 1 ‐ Allahın kurallarına göre ya amak, eriata (kutsal slami kanunlar) uygun olarak
ya amak
nd
2.2) 2
Hazreti Peygamber (Sallallahü aleyhü vesellem) hayatını örnek almak, sünnete
uygun ya amak.
rd

2.3) 3 kul hakkına riayet etmek onlara daha fazlasını vermek
th
2.4) 4
nsanın kalbinde her zaman Allahı hatırlamasıdır. Yüce Allah benimle
beraber, beni görüyor ve dinliyor demek suretiyle hatırlanır.
3) Hedef olarak seçilmeyenler
3.1) hayal gücü, rüya, mucizeler, açı a verme, do a üstü güçler zihin okuma vs.
3.2) Şeriata , sünnete ve Allaha yakınlaşmak için gerekli olan 4 kurala uymadıkça
bunlar bu yolda yer almaz ve Allaha yakınlık ifade etmez
4) 3 Önşart
4.1) Ehli sünnet cemaatın esaslarına göre temel iman bilgileri
4.2) TemelFıkıh bilgisi (Islami kurallardan olu an kanun)
4.3) geçmi te i lenen günahlar için Tövbe & Allahın affı
4.3.1) Allah yolunda 2 temel kural
a) Allaha irk ko mamak
b) Allaha inanmak ve onun tüm vasıflarını kabul etmek
4.3.2) Hazreti Peygamber (Sallallahü aleyhü vesellem) ile ilgili 4 kural
a) Hazreti Peygambere(Sallallahü aleyhü vesellem) inanmak ve kendinizde
dahil olmak üzere her eyden çok sevmek
b) Hazreti Peygambere(Sallallahü aleyhü vesellem) her eyden ve
herkesten çok saygı duymak
c) Onun eriatını ve sünnetini takip etmek
d) Mesajlarını ula abildi iniz herkese iletmek
4.3.3) İnsanlığın 3 temel hakkı– a) Para, b) ya am, c) onur
4.3.4) İnsanın kendine özgü sorumlulukları
a) Kendini cehennem ate inden korumak
b) Vücudunu pisliklerden arındırmak, cinsel organların çevresindeki kılları
temizlemek, tırnaklarını kesmek
c) Yeteri kadar, ya ayacak kadar yemek,
d) Yeterince uyumak
e) Fizksel olarak zarar verecek eylerden uzak durmak (sigara, uyu turucu
vs..)
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5) Şu ana kadar geçen kısmın özeti
5.1) 3 ön art bu yolculu un ba langıcıdır
5.2) 4 amaç yolculu un nihai getirisidir.
5.3) 4 aşamadan oluşan ve sizi başlangıçtan alıp 3 ön arttan 4 amaca götüren yol.
Daha sonra 4 amaç sizi Allahın rızasına götürecektir.
üncü

örnek ‐
’gözün
önündeki 100
örtü’.

üncü

3) Yolculuğun 4 aşaması –1, 2 ve 3
aşamalar , of 4
aşamanın özeti
(özet olarak açıklamalar ve bazı detaylar yer alır)
4) Öğretmenle ilişkilerde adab
7.1) ye il ı ı ı görünce kapıyı çal ve içeri gir
7.2) selam ver ve otur
7.3) izin verildi inde konu ve önce adını söyle
7.4) şimdi danışmak istediğin en fazla 3 konuyu söyle ve sıralamayı öğretmene
bırak
7.5) örneğin; ‘söylemek istedi im üç ey var. Dil tablosunu bitirdim, ruhani ibadetin 1.
Seviyesini bitirdim ve bir rüyamdan bahsetmek istiyorum.’ Asla 1.si 2.si 3.sü gibi
sıralamayı seçecek ifadeler kullanma.
7.6) ses tonunu her zaman ö retmenininkinden dü ük tut
4) Zikir / meditasyonun önemi (kişisel amel)
8.1) Zikir / meditasyon– enerji kayna ıdır. Bunlar olmadan di erleri
anlamsız olur.
8.2) Zikirin amacı – ödül için de il sadece ahsi arınma için yapılır
5) Zikir / meditasyon öncesi hazırlığın açıklaması
9.1) öncelikle nefes al, rahatla ve saygıyı bozmadan rahat otur ve böylece sakinle .
Gözlerini kapat ve ‘3 anahtarı’ kullan ‘Allah benimle, Allah beni izliyor, Allah beni
9.2) duyuyor.’ Birkaç kere anlamlarınıda dü ünerek tekrarla

örnek ‐
imdi niyetini sadece Allah rızası için düzenle – bu senin samimiyet derecene göre
9.3) de i ebilir
TV/Radyo
sinyalleri & aşağı
9.4) Tam olarak ‘Bismillah….’ Çek.
yukarı kupa
9.5) Esta firullah vb. tövbe kelimelerini söyle
9.6) Kalbinle dilinle salavat (Sallallahü aleyhü vesellem) getir
9.7) Tanımlandı ı gibi Zikir / meditasyon a ba la
9.8) Ek olarak, Allahla ileti im kurmaya çalı (kalbinle)
9.10) ) kötü hazırlanmanın sonucu – çok az fayda, arınma yok, fes yok

10) Sorus & Cevaps
Note: Onları “tarikat prensiplerini” okumaları yada
dinlemeleri gerekti i konusunda bilgilendir
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Allah Rızası İçin Yapılan Yolculuk

Bu dosya Allaha yakınla mak ve rızasını kazanmak içindir ve Yüce Allah yolunda
kar ınıza çıkabilecek zorlukları ve engelleri göstermektedir. Ö renciler
ö retmenlerinin kendilerine gösterdi i yollarla bu yolda ilerlemelidir. Ö renciler
aynı zamanda ö retmenleriyle 40 günde en az bir kere görü melidir ve bu
görü mede mevcut seviyelerini anlatmalı ve aldı ı tavsiyelere göre yönünü
çizmelidir.

Adı: _____________________________________________________________
Adresi: ___________________________________________________________
Do um Tarihi: ____/_____/______
E itim durumu/Meslek:
_______________________________________________
___________________________________________________________________
Hayatın Amacı: ______________________________________________________
Bo zamanlardaki aktiviteleri:
_______________________________________________
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Sözlük
Bazı zor kelimelerin anlamları.
Ridh Allah (Allah Rızası): Allah kulundan memnun olması
Sunnah (Peygamberin yaşam tarzı, sünnet): Hazreti Peygamberin sözleri ile
ya am tarzı ve ya adı ı süre içerisinde çevresinde gördü ü ve sessiz kaldı ı ya da
itiraz etmedi i davranı ekilleri.
Tareeq (yol): Allah rızasını kazanmak üzere icra edilen süreçte yer alan yol ve
ö retiler
Talib/Saalik (öğrenci/seyyah): Allah rızasını kazanmak üzere bu yolda ilerleyen
ö renci
Maqsood (amaç, maksut): tüm bu çabaların amacı olan son hedef
Kashf (kaşif): bir eyi yada yeri kimsenin görmedi i gözle görebilmek
Karamat (keramet, mucize): peygamber sünnetine sadık olan bir ahsın göstermi
oldu u do a üstü hareket.
Nafs (nefis): tüm arzuların kaynaklandı ı yer
Tazkiyah (Tezkiye; Arınma): vücudun, zihnin, kalbin ve ruhun Allahın uygun
bulmadı ı her eyden arındırılması.
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Tüm alemlerin Rabbi olan Allahın rızasına giden bu seyahatin amacı nedir?

İNSAN RUHUNUN YOLCULUĞU
(Başka bir deyişle Allahtan öncesi yoktur)
Etrafınızda gördü ünüz gökyüzü, güne , ay, ku lar, hayvanlar, nehirler ve da lar
kendili inden ya da insano lu eliyle yaratılmamı lardır. Onlarda tıpkı melekler,
cennet, cehennem, Allah katı, kutsal sandalye, kutsal defter, ve kalem gibi Allah
tarafından yaratılmı lardır ve Allahtan önce hiçbir ey yoktu. Allah insanlar ve
cinler de dahil olmak üzere tüm evreni kendine inansınlar ve ibadet etsinler diye
yaratmı tır. nsano lu kendi kendine var olmamı tır. Bu yüzden hayatlarını kendi
iradeleriyle ya amazlar. Aksine Yaradan’ın kendilerine çizdi i hayatı ya arlar.
Sonsuza kadar ba arılı bir hayat sürmeleri buna ba lıdır. Yüce Allah Mülk
suresinde: “Allah ölümü ve yaşamı hanginizin gerçekten en iyi olduğunu test
etmek için yaratmıştır. (çevirinin anlamı).
Ruhlar Alemi
Allah tüm ruhları yarattı ve onlara sordu “Ben sizin efendinizmiyim?” insano luna
ait tüm ruhlar yanıtladı “Evet Ya Allah sen bizim efendimizsin”. Ruhlar Allahın tek
oldu una ahitlik ettikten sonra dünyaya gönderildiler, ve gönderildikleri bu
dünyada, Ruhlar Aleminde ahit oldukları vakayı pratikte ispat için kendilerine
birer vücut verildi.
Fani Dünya (Dünya)
Ruhlar bu dünyaya kısa bir süre içinde test edilmek üzere gönderildiler.
Kendilerine, de i ik tipte ihtiyaçları ve arzuları olan vücutlar verildi. Test;
insanların vücutlarını Allah Tea’la ve Allahın Peygamberinin emirlerine riayet
etmek ya da eytanın ve kendi arzularının pe inden ko maları arasında yapacakları
seçimden olu ur.
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Ara Dünya (Kabir ‐ ölüm sonrası yaşam)
nsanın ölümden sonra kıyamet gününe kadar dinlenece i yer kabir (barzakh)
olarak bilinmektedir. Burada insanın seçim ansı biter. Mezarı ya mutluluk bahçesi
olacak ya da dünyada yaptı ı kötü eylerin bir kar ılı ı olarak ate çukuru
olacaktır. Bu dünya ba ka bir boyutta yer alır. nsan gözü di er boyutu göremez.
Kıyamet Günü
Bu gün 50,000 yıl sonra bile olabilir. bu günde dünyevi hayat son bulacak. O gün
geldi inde her bir insan hayatının her saniyesi için hesap verecek. Özellikle
gençli inde kaynaklarını nereye harcadı ı ve zenginli ini nasıl kazandı ı ve nereye
harcadı ı sorgulanacak. Kesin olan bir ey de, bilgisi oranında ne kadar uygun
davrandı ının sorgulanaca ıdır. Dindar insanlar için o gün çok hızlı geçecek. O gün
üç mahkeme kurulacak.
Birinci Mahkeme: İnanç mahkemesi (iman), imansızlık (Küfür) ve, Allah ın tek
olduğuna iman (Tevhid) ve çok tanrıya iman (şirk)
1) lk mahkemede Allahın bir oldu una iman yada ona ortak gördü ü olup
olmadı ı konusu sorgulanacak, ba ka bir deyi le imanı sorgulanacak. Allahın
ve Peygamberinin varlı ını ve yüce mesajlarını inkar edip etmedi i konusu
sorgulanacak.
İkinci Mahkeme: Allaha karşı sorumluluklar
2) kinci mahkemede Allahın ve Peygamberinin emretti i namaz, oruç,
hayırseverlik, hac ve sünnete uyup uymadı ı gibi eylerin yapılıp yapılmadı ı
sorgulanacak. Ayrıca hayatını ne kadar Kuran ö retilerine göre ya adı ı da
sorgulanacak.

Üçüncü Mahkeme: Allahın kullarının hakkına riayet edilip edilmediği
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3) Üçüncü mahkeme insano lunun ve di er canlıların haklarına riayetle ilgilidir.
Bu mahkemede zenginlik, onur, kul hakkı ve hayvan ve çevre haklarına
gösterilen saygı de erlendirilecek.
Cehennem Hayatı
Allahın merhameti ve ba ı lamasına mazhar olamayan isyankar ve günahkar
insanlar da layıcı sıcak, cehennem ate inden olu an nehirler ve vadiler içerisinde
ve cehennem insanlarının pislikleri içinde bir ortamda çok uzun vakit geçirecekler.
nançsız insanlar sonsuza kadar orada kalırken inançlı insanlar cezaları çektikten
sonra çıkacaklar.
Sonsuz cennet hayatı
nanan ve dindar bir hayat süren ve kendilerini günahtan sakınan Allahın
merhametine ve ba ı lamasına mazhar olan insanlar sonsuza kadar cennette
ya ayacaklar. Cennet dünyadan çok çok daha büyük olacak. Cennet sakinlerinin
boyu Hazreti Adem kadar olacak, Hazreti Yusuf’un güzelli i, Hazreti sa’nın ya ı,
ve Hazreti Muhammed’in karakterine sahip olacaklardır. Hazreti Allah insanlarla
direkt olarak konu acak ve rakipsizli ini ve e iz güzelli ini tüm insanlara
gösterecek. Cennette hastalık, ölüm ya da di er problem ve güçlükler olmayacak.
Orası dünyada efendilerini memnun eden insanların mekanı olacak.
Özet
Bunun için insanlar kendilerini cehennem azabından korumak ve cennete
gidebilmek için bu yolda vücudunu, beynini ve ruhunu günahlardan arındıracak ve
sonrasında bu saflı ı koruyacak yöntemleri ö renmektedirler.– bu Nefis Arınması
olarak bilinmektedir. Kendini tamamen temizledikten sonra insan Allahın sevgili
kulu olur, Yüce Allah kendisinden razı ve memnun olur yada tersi durumda ölüm
sonrasında kendisini son derece acı dolu bir i kence beklemektedir.
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Bazı temel sorular ve cevapları.
Soru: Bu yolun amacı nedir?
Cevap: Allahın rızasını almak, ba ka bir deyi le Allah’ı memnun etmek
Soru: Her eyin yaratıcısı Allah’ı nasıl memnun edebilirim?
Cevap: Allah’ı memnun etmek için yapılması zorunlu dört ey vardır
1) Allaha ve emirlerine öncelik ver
Di er tüm sahte tanrılardan ziyade Allaha inanmak ve onun emirlerine uymak ve
pratikte mücadele ederek kutsal emirler do rultusunda arzularını kontrol altına
almak.
2) Hazreti Peygambere iman
öğretilerine uymak.

(huzur içinde yatsın) onun yaşam tarzına ve

Di er tüm lider ve rol modellerden ve di er tüm yanlı yollar ve ya am tarzları öte
Hazreti Peygambere iman (huzur içinde yatsın) ve onun hayatını her ayrıntısıyla
kendi hayatına uyarlayarak ya amak.
3) Kullara merhamet
Kul hakkına riayet etmek ve kuran ve sünnet ö retileri do rultusunda Allahın
kullarına merhamet göstermek, ya am haklarına onurlarına, refahlarına ve
çevreye saygılı olmak. Ayrıca onları di er dünyada kar ıla acakları cezadan
korumak maksadıyla hatalı davranı ları hakkında onlara iyi tavsiyeler vermek.
4) Allahın Varlığı
Her zaman Allahın varlı ının farkında olmak, içten gelerek ve kalbimizden her
zaman Allahın bizimle beraber oldu unu, bizi izledi ini, söyledi imiz her eyi
duydu unu tekrar etmeli ve do ru davranı lar içerisinde bulunmaya gayret
etmeliyiz.
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Soru: Allaha yakınla ma konusunda faydası olmayacak ve amaç olarak
belirlenemeyecek ve insanların hedef olarak seçmemesi gereken eyler nelerdir.
Cevap: insanın tercihleri arasında yer almayan sözler ruhani tecrübeler,
A a ıda yazılanlar hedef seçilemez ve gereksizdir.
1) yi rüyalar görmek
2) Hayaller görmek ve mucizeler görmek (Keramet)
3)
Kutsal lham (Ilham) benzer eyler
4)
Meditasyon esnasında ya da Allah’ı anarken ı ıklar görmek
5)
Tedavi amaçlı olarak Kuranı ezberden okuyarak yada yalvararak üfleme, ve
görünü te do a üstü yetenekler sergilemek ve hile yapmak ve büyü için
müsaade almak.
6)
Cinleri kontrol etmek ve cin çıkartmak
7)
hayatında yükselmek ve zenginle mek
8)
Fiziksel yada ruhsal hastalık tedavisi almak
9)
Gelece i tahmin etti ini ve dü ünce okudu unu iddia etmek
10) Sivil konularda ve dünyevi ilgi alanlarında ba arı elde etmek
11) Otomatik olarak iyi eyler yapmaya ba lamak ve çaba harcamadan
günahlarından kurtulacak seviyeye gelmek
12)
eytani dü üncelerden ve fısıltılardan arınmı hale geldi ini söylemek
13) Döl artı ı
14) Ba ka birinin biz kutsal kurallara ( eriat) uymadı ımız halde ve günahkar bir
ya am sürdü ümüz bizim kurtulu umuzun sorumlulu unu alması
15) Hiçbir günaha meyilli bile olmadı ını dü ündü ü bir safhaya ula mayı
ummak
16) Vücudun göze çarpmayan yerlerinde bir hareket yada aktivite (Latifa) (bu
bazı insanların gö üslerinin farklı yerlerinde kalp atı ına benzer ama daha
kuvvetli çarpıntılar hissetmeleri).
17) nsanların gözünde saygı kazanmak
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18) artların her zaman sizin lehinize olması
19) badette e lenmek
20) Gelece i tahmin etme ve dü ünce okuma gibi yukarıda yer alan eylerin
bazıları eriata aykırıdır. Yukarıda yer alan her ey hedef ve amaç olarak
seçilemeyecek eylerdir. Bazıları övgüye de er bazıları ise kınanması gereken
eylerdir.

Gerçek Amaçlar
Yukarıda bahsi geçen eyler hedef olmamakla beraber asıl amaç Allahın
memnuniyetine eri mektir ve bunu sa layacak en büyük yol Hazreti Muhammedin
kutsal hayatını tüm yönleriyle takip etmektir. Bazı temel esaslar a a ıda
sunulmu tur.
1) İnançlar – ba ka bir deyi le inanç, Allahın meleklerine, Peygamberlerine,
Kitaplarına ve Ahiret’e imandır.
2) İbadet – Dua, oruç, hac, hayırseverlik, Allah’ı anma ve Kuran okuma
3) Havaleler ve işler – Finansal havaleler ve i ler
4) Sosyal hayat – giyinme, yeme, içme ve uyuma vb. günlük aktiviteler
5) Karakter – Hazreti Muhammed’in iç dünyasına ait de erleri kazanmaya
çalı mak:
Sabır (Sabr) (felaket ve mutluluk zamanlarında dille, kalple ve vücutla
eriata aykırı hareket etmemek.
İhlas (Ikhlas) (ibadetini dünya kazançları için de il Allah için yapmak)
Şükür (Shukr) (güzelliklerin kendinden de il Allahtan geldi ine inanmak ve
onları Allaha itaatsizlik yönünde kullanmamak
Allah’ı anmak (Allahın varlı ını ve her zaman izledi ini sürekli olarak
zihninde, ruhunda ve kalbinde hissetmek, ve bunu ibadet ve itaat yoluyla
dili ve vücudu ile tekrarlamak)
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Tevekkül (elinden gelen her eyi Allah yolunda yapmak ve gerisini yani her
eyi ve sonuçları Allaha bırakmak)
Arınma (Ahiret’i dü ünerek tüm dünyevi zevklerden kurtulmak)
Not: E er iyi rüyalar görmek ve ibadetten zevk almak gibi durumlar yukarıda
sayılan maddeden ba ımsız olarak kazanılmı sa Allaha ükretmeli, tersi
durumda Allah yolunda yakınla ma durumunda bir gerileme olmayaca ı için
üzülmesine de gerek yoktur.
Soru: Bu yola ba lamanın ön artları nelerdir?
Cevap: Allahın dostu olmak için seyyah olmadan önce yerine getirilmesi gereken
üç ön art vardır ve bunlar olmadan bu yolculuk amacına ula amaz
Soru: artlar nelerdir?
Cevap: Doğru inanç: İmana sıkı sıkıya bağlılık – müslümanın inancı Ehli Sünnet
Wal Jam’ah doktrinlerine uygun olmalıdır. Aqeedah insana neye inanması
gerekti ini ve nasıl inanması gerekti ini açıklar.. Aqeedah yani imanın 7 artı
vardır.
A a ıda yer alan maddelere iman arttır:
1) Allah: Allahın varlığına, bir olduğuna inanmak ve onu ba ka hiçbir eyle
ili kilendirmemek. O’nu yarattı ı hiçbir varlı a benzetmemek. Ek olarak
O’nun yaratılmı hiçbir varlı ın parçası olmadı ını ve yarattıklarının onun bir
parçası olmadı ına inanmak. O bütün dü üncelerin ve hayal gücünün
ötesindedir.
2) Angels: Tüm meleklerin varlı ına ve günahsız olduklarına iman. Onlar
efendilerinin emrinden çıkmazlar. Allahın tüm emirlerini yerine getirirler.
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3) Kitaplar: Allahın indirdi i tüm kitaplara inanmak, ancak son indirilen kitap
olan Kuranı takip etmek. Önceden gönderilen ncil, Tevrat ve lahiler gibi
kitapların yürürlükten kalktı ını bilmek.
4) Peygamberler: Tüm Peygamber ve Nebi’lerin yaratılan en büyük insanlar
oldu una ve günahlardan arınmı olduklarına inanmak. Ancak u ana kadar
gönderilen tüm Peygamberlerin mamı ve her iki dünyanın da lideri olan
Efendimiz Hazreti Peygamber’in yolundan gitmek zorunludur.
5) Kıyamet günü: Hesap gününe ve daha önce ölmü olanlar da dahil olmak
üzere tüm insanların ve cinlerin Allahın huzuruna çıkaca ına inanmak. Allah
tüm merhameti ve efkatiyle kullarını ödüllendirecek ve yanlı yapanları
adaletiyle cezalandıracaktır. O gün herkese adaletle davranılacaktır.
6) Kader: Allahın her yerde bizimle oldu u ve her eyi kontrol altında tutacak
bir güce sahip oldu u bilinmelidir. O ne isterse yapmaya muktedirdir.
nsanların tüm hareketleri O’nun bilgisi dahilinde olur, ancak kullar kendi
iradeleriyle hareket ettiklerinde Allah müdahele etmez. nsanlara özgür
iradeyle seçim hakkı verilmi tir. O her eyin ve her olayın yaratıcısıdır. yi
niyetlerden mutlu olur günahlardan mutsuz olur. yilik ve kötülük asla onun
bilgisi dı ında geli mez. O kusursuzdur ve zayıf bir tarafı yoktur.
7) Ölüm sonrası hayat: Herkesin öldükten sonra yeni bir dönemin
ba layaca ına ve yeniden canlandırılaca ına ve bu yeni hayatın sonsuza dek
sürece ine inanmak.
Hazreti Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmak (Allahın Rahmeti
üzerine olsun)
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Allah’ın Rahmeti üzerine olsun) tüm
Peygamberlerin sonuncusudur ve Ondan sonra gelecek peygamber yoktur. Bunun
tersini söyleyen ve pe inden gidenler slamın dı ında kalır. Dünyanın son
zamanlarında Hazreti sa (Allah’ın Rahmeti üzerine olsun) dünyaya inecek ancak
Peygamber olarak de il, Hazreti Muhammed (Allah’ın Rahmeti üzerine olsun) in
takipçisi olacak ve
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Kuran ve Sünneti takip ederek tüm dünyaya slami kuralları yerle tirecektir.
Hazreti Muhammedin Yol Arkadaşları ve Ailesi (Peace be upon him)
Hazreti Ebu Bekir Sııdık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali( Allah hepsinden
razı olsun) di er tüm yolda larından daha önemlidir. Peygamberin ailesi (Peace be
upon him), Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ( Allah hepsinden razı
olsun) cennet insanlarına liderlik edeceklerdir. Tüm dostları Allaha aittir ve Hazreti
Muhammedin tüm e leri dünya insanının annesidir onlara kötü söz söyleyenler,
onları inançsızlıkla suçlayanlar lanetlenmi tir ve kendileri inançsızdır.
Allah Dostları
Sünneti takip eden ve Allahın rızasını kazanan herkes Allahın dostu olarak kabul
edilir ve onlara saygısızlık etmek çok büyük talihsizliktir. Allah dostu; sıkı sıkıya
sünnete ve Hazreti Muhammede (Peace be upon him) ba lıdır ve eriata uyar.
Allahın birinin üzerinden mucizelerini göstermesi onun Allah dostu oldu u
anlamına gelmez. En büyük mucizeler Peygamberin hayat tarzındadır.(sünnet)
Satan Dostları(şeytan)
Hazreti Muhammed tarafından getirilen eriata inanmayanlar ve Allahın dostu
oldu unu iddia edenler, uçmak, su üzerinde yürümek, dü ünce okumak ve bunun
gibi mucizevi olaylar sergileseler bile Allahın dostu olamazlar ve aslında eytanın
arkada ıdırlar. badetini terk edenler ve cemaatle yapılan ibadetleri mazereti
olmaksızın sürekli olarak terk edenler, zina yapanlar,kahinlik yapanlar Allahın
dostu olmaya yeterli niteliklere sahip de illerdir.

18

Rüyalar,hayaller, ve kutsal ilham yoluyla eriata ekleme yada çıkarma yapılamaz
ve böyle bir iddiada bulunan eytanın takipçisi haline gelir artık çöplüktedir. Buna
fiziksel olarak ibadet etmemelerine ra men ruhlarının ibadete devam etti ini iddia
eden ve ibadet ve sünnete uyma gere i hissetmeyen ve kendilerinin zaten varı
noktasına ula tıklarını iddia edenler içinde geçerlidir......evet çok büyük ihtimalle
ula mı lardır ancak nereye? Cevap: CEHENNEM ATE NE ve sapmı , Allahtan
uzakla mı ve rızasını almaktan uzak vadilerde. (Aqeedah Tahawiyah, Sharh Fiqh
al Akbar, and Takmeel –ul – Iman)
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Soru: Allah rızası kazanmak için üçüncü art nedir?
Allaha karşı yerine getiremediği sorumlulukları ve ihlal ettiği kul hakları için af d
nsanın bundan sonraki hayatını Allaha tam itaatle geçirmeye ve ya am tarzı
olarak Hazreti Muhammedin ya amını örnek alması çok güzel bir olaydır. Bununla
beraber Allaha, Hazreti Peygamber’e, kendine ve di er kullara kar ı yerine
getiremedi i sorumluluklar varsa önce bunları yerine getirmeli sonrada af
dilemelidir.
Soru: What are the rights of Allah?
Cevap: Allah’a karşı sorumluluklarımız:
1) O’na hiçbir ekilde e ko mamak
2) nsanların gözünde de er kazanmak için de il Allahın rızasını kazanmak
için ibadet etmek
3) Her türlü zorunlu ibadeti yerine getirmek ve af dilemek
4) eriat uyarınca geçmi te tutamadı ın oruçları uygun ekilde ödemek.
5) Geçmi te vermeyi unutmu olabilece in zekatları yeniden hesaplamak
ve vermek
6) lk dönemde (e er senin için zorunluluksa) hacca gitmek
7) E er Allah huzurunda bir yemin etmi veya söz vermi se bunu yerine
getirmek, e er mümkün de ilse telafi etmek ve af dilemek.
Soru: Allahı Peygamberi Muhammede karşı sorumluluklarımız nelerdir?
Cevap: Hazreti Muhammede karşı temel sorumluluklarımız :
1) Peygambere tam ve mükemmel bir ekilde inanmak
2) Hazreti Muhammedi e inizden, çocuklarınızdan,anne babalarınızdan, her
eyden ve herkesten çok sevmek.
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3) Hazreti Muhammedi ve onunla ilgili olan sünnet, ya am tarzı vb her
türlü eyi onurlandırmak, saygı duymak, kutsamak.
4) Dini, eriatı, sünneti, merhametini tam anlamıyla Hazreti Muhammedin
ya am tarzını takip etmek
5) Di er insanları dine, eriata, sünnete ve Yüce peygamberin ya am
tarzına uymaya davet et ve bunları aktar.
Soru: Kişinin kendine karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap: Kişinin kendine karşı sorumlulukları
1) Kendini Allahın gazabından ve cehennem ate inden korumak
2) Fiziksel sa lı ına dikkat etmek
3) Vücudunu yeterince dinlendirmek ve yeterince uyumak
4) Vücudunu temiz ve pak tutmak
5) Kanunlara riayet etmek
Soru: Diğer insanlara karşı sorumluluklarımız nelerdir?
Cevap: Diğer insanlara karşı sorumluluklarımız üç kategoride açıklanmıştır:
1) Finansal sorumluluklar (para)
E er geçmi te haksız bir kazanç elde etmi seniz ki bu arazi, para, bina, ya da altın
ve gümü olabilir; bunları hakkı olan ki ilere geri teslim etmelisiniz ve af
dilemelisiniz. E er hak sahibi ölmü se o zaman mirasçılarına, onlarda ölmü se bir
hayır kurumuna onların adına sadaka olarak vermeniz gerekir.
2) Fiziki sorumluluklarımız (yaşam)
E er birine fiziksel olarak bir zarar vermi seniz ve ya duygusal ve mental bir zarar
verdiyseniz ondan af dilemeniz gerekir.
3) İnsan onuruna karşı sorumluluklarımız:
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Pişmanlık Metodolojisi (Tövbe)
Pi manlı ın Anlamı (Tövbe):
Pi manlık, günahkarların bu vasıtayla girebilece i, Allaha yakınlık sarayının giri
kapısıdır. Tövbe nin sözlük anlamı dönü tür, ba ka bir deyi le günahkar bir insan
ya antısından pi manlık duyar ve cehenneme giden yoldan cennete giden yola,
dünyadan ahrete, eytana itaatten Peygambere itaate, alllahtan ba ka her eyden
Allaha, Allahı ho nutsuz etmek pahasına kulları memnun etmekten Allahı
memnun etmeye, O’nun uzaklı ından yakınlı ına, O’nun gazabından O’nun
merhametine, bütün yanlı yollardan kutsal yolculu un ba layaca ı dosdo ru yola
dönü demektir.
Pişmanlık için iki rekat namaz
Pi manlık duyan ki i uygun ekilde abdest almalı ve Allah rızası için iki rekat namaz
kılmalıdır ve bundan sonra günahlarını gözya ları içinde hatırlayarak kalbinin
derinliklerinde gelen vicdan azabı ve pi manlı ı için yakarmalı: “ senden ba ka
efendim olmadı ı için günahlarımı pek çok hizmetkarı olan senden ba kası
ba ı layamaz. Merhametin ve efkatinle beni ba ı la ve gelecekte günah
i lememe izin verme.” Namaz öncesinde ve sonrasında Salavat getirilmelidir.
Bunun için en iyi zaman Allahın “ günahlarından pi manlık duyan varmı” sorusunu
sordu u, gecenin son bölümüdür.
Pişmanlık duymaktan vazgeçmemek ve ertelememek
Pi manlık duyanın a a ıdaki artları yerine getirmesi ve ve sıkı bir ekilde
gelecekte günah i lemeyece ine inanması gerekir ancak bunun için söz vermemesi
gelecekte günah i lemesi halinde tekrar af dileyebilmesi için önemlidir. E er
günah i lemeye devam etse ve bunun önüne geçemese bile tövbeden
vazgeçmemelidir çünkü Allah sürekli olarak pi manlık hissedenleri sever çünkü
günaha bula mayanlar sadece Peygamber ve Meleklerdir.
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Tövbeyle ilgili olarak şeytani bir düşünce
Tövbe etmeden sürekli olarak günah i lemek ve sonradan hepsi için af dilemek bir
yanılgı, aptallık ve hüsnü kuruntudur. Uygun araçları kullanmak ve sonrası içind de
Allah’a güvenmek do rusudur. nsan bir tohum ekti inde alaca ı meyveleri
bitkileri dü ünür, aynı ekilde tövbe tohumu ekmek ve affedilmek meyvedir.
İnsan ne zamana kadar tövbe edebilir?
nsan, ruhu bedeninden ayrılmadan hemen öncesine kadar ve düzensiz nefes alıp
vermeye ba ladı ı ana kadar tövbe edebilir. Ayrıca güne in batıdan do aca ı
hesap gününde tövbe kapıları kapanacaktır.
Tövbenin dört şartı
1)
2)
3)
4)

Yaptı ı eyden gerçekten pi manlık duymak
Tövbe etti i günahı derhal terk etmek.
Günahı tekrar i lemeyece ini samimi olarak ikrar etmek.
E er bir insan Allahın, Peygamberin (Peace be upon him), yada
ba ka herhangi bir canlının haklarını ihlal ettiyse bunu slami kurallara
( eriat) göre telafi etmelidir.

Tövbe etmeye yardımcı faktörler
1) Samimiyet – Ba kalarının suçlamalarından çekindi i için de il sadece Allah
rızası için günahı terk etmek.
2) E er tövbe meslek ve görevde fayda sa lamak için yapılıyorsa bu gerçek bir
tövbe de ildir.
3) Ba kaları için günahı terk etmek de gerçek bir tövbe olmayacaktır.
4) Aids’e yakalanmamak için zinayı bırakmak gibi, sa lı ını korumak ya da
hastalanmamak için günahı terk etmek de gerçek bir tövbe olmayacaktır.
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6) E er bir hırsız eve kolay giremedi i için, polis ya da bekçi korkusu gibi
nedenlerle hırsızlıktan vazgeçiyorsa onun tövbesi Allah katında gerçek bir
tövbe olmayacaktır.
7) Alkol ya da uyu turucu ba ımlılı ından para bulamadı ı için vazgeçen biri de
aynı ekilde pi man sayılmayacaktır.
8) Dı faktörlerden dolyı günahı terk etme (örne in iktidarsızlıktan dolayı zina
yapamama, görmedi i için ehvetten uzak durma gibi) yine aynı kapsamda
tövbe sayılmaz.
Tövbeye sadık kalmaya yardımcı faktörler
1) Tövbekar insan hem kendi içinde hemde dı dünyasında günahı terk
etmelidir. Fiziken vazgeçti günahı dü üncelerinden de atmalıdır insan ve
günahtan zevk aldı ı anları hatırlayarak ileride tekrar aynı günahı i leme
riskine sahip oldu unu unutmamalıdır.
2)Küçük gördü ü günahları terk etmelidir çünkü bunlara daha büyük
günahların kapısını açar. Örne in kaçamak bir bakı zinayla sonuçlanabilir.
3) Günaha aracı olan televizyon, alkol, pornografi ve müzik aletlerini
hayatından çıkarmalıdır.
4) Günah i lemeyi kolayla tıran ortam terk edilmelidir.
5) yi davranı lar sergilemenin yolu kötü arkada ların terk edilerek dindar
arkada lar edinmektir.
6) Mafya babaları ve sanatçılarda oldu u gibi bazen i ledi iniz günah size statü
kazandırır ve bu yüzden terk edemezsiniz.
7) Bazı insanlar tövbeyi hemen ölüm öncesine bırakır ve kalpleri mühürlenir.
Ancak tövbenin ertelenmesinin de bir günah oldu u ve bunun için de ayrıca
tövbe etmek gerekti i unutulmamalıdır.
8) nsan her zaman için etti i tövbenin yetersiz oldu unu dü ünerek korkmalı
ve affedildim dü üncesine kapılmamalı ancak Allah katında yalvarmaya
devam ederek bu umudunu sürdürmelidir.
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9)Allahın anıldı ı toplantılara katılmalı, tavsiyelerin verildi i toplantılara
katılmalı ölümden sonrasını unutmamak için kabir ziyaretleri yapmalıdır.
10)Kendisini düzelterek, arınma ve Allah’a yakla ma yolunda Dürüst ve
dindar rehberler edinmelidir.
11) imdiye kadar haksız kazançlarla i tigal eden vücudun gücü ve enerjisi
bundan böyle helal kazançlar için çalı malı ve Allah yolunda kullanılmalı,
böylece gelecekte vücut saf ve helal kazanımlarına devam edebilmelidir.

İnsanı tövbeden alıkoyan şüpheler ve şeytani düşünceler

1) Bazen insan: tövbe etmek istiyorum ama Allah’ın beni affedece inin
garantisi yok diye dü ünür.
2) O kadar çok günahım var ki affedilmem mümkün de il
Bu fanlı dü üncelere cevap: affedici olan sen de il Allahtır. Yüce Allah: e er
günahların cennetlere kadar ula mı bile olsa ve sen benden af dilesen seni
affederim” der. Hadis: bir insan Peygamberimizin huzuruna gelir ve “her türlü
günahı küçü ünden büyü üne i lemi bir insanın affedilme prosedürü nedir?, hala
tövbe ansı var mıdır?” diye sorar; Peygamberimiz slamı kabul ettinmi? Diye sorar
evet der kul ve kelime i ehadet getirir. Peygamberimiz “ o zaman iyi eyler yap,
Allah yaptı ın iyiliklerle kötülüklerini siler. Benim sahtekarlıklarımı ve
itaatsizliklerimi de mi? Diye sorar. Kul tekbir getirerek (Allahu ekber) (Musnad
Ahmad – IMAM AHMAD BIN HANBAL, MINHAJ UL QASIDEEN IBN QUDAMA
MAQDISI, TÖVBE K TABI SEYID MUHAMMAD SALIH).
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İ d
İrade

İstek
(Temenni)

Uğraşırsan

Bedelini
ödersen

Uğraşmazsan

Bedelini
ödemezsen

Meyvesini
alırsın

Meyve
yok

İstek ve İrade arasındaki fark
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İ d
İrade

=
Allah yolunda seyahat edemezsin

Fedakarlık yoksa

=

Fedakarlık yoksa
İstek
(Temenni) Allah y
yolunda seyahat
y
edemezsin

Allaha yakınlık

Dünyaya ve
şeytana yakınlık

Allaha yakınlık durumuyla alakalı olarak
İrade ve Temenni arasındaki fark
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İRADE

ÇABA

ALLAH’IN YARDIMI

KANATLAR

MÜCADELENİN 3 ŞARTI
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Kutsal Varlığa doğru yolculuğa başlangıç (İhsan seviyesi)
nsan üç artı yerine getirirse yani; do ru iman, fıkıh kurallarını ö renme ve Allah
ve kullarına kar ı yerine getiremedi i sorumluluklarını tamamlama. Öncelikle ve
en önemlisi olarak “ bundan böyle tüm iyi niyetimle Yüce Allah ve ahret için
çalı aca ım” denmelidir.
Arınmanın ilk aşaması‐ vücudun yedi organının arındırılması.
lk a amada insan vücudunun yedi organını temizlemelidirçünkü bu organlarla
insan iyi i ler ya da kötü i ler yapar.
1) Dil 2) Gözler 3) Eller 4) Kulaklar 5) Ayaklar 6) Cinsel organlar 7) Mide
nsan bu organlarla günah i ledi inde kalp üzerinde siyah bir nokta olu ur. E er bu
insan tövbe etmezse bütün kalp kararmaya ba lar ve insan iyiyle kötüyü ayırt
edemez hale gelir ve kalp körle meye ba lar.
Bu organlar tek tek arındırılmalıdır. Tüm organların arındırılmasında ba arılı
olunursa sırada zihnin arındırılması vardır.
Yolun ilk a amasına geçebilmek için, ön art olarak listede verilen tüm
günahlardan tövbe etmelidir. Örne in; dil arındırma tablosu. Bunu yapabilmek için
tabloda verilen ko ulları yerine getirebilmek için otuz gün boyunca listede verilen
günahlardan uzak duracaktır. E er gece yarısına kadar bunu ba arabilirse o güne
bir tik atacaktır. Ancak her hangi bir gün bu kurallardan birini ihlal ederse o güne
çarpı i areti koyacak, günah için ayrı, listeye uymadı ı için ayrı tövbe edecektir.

40

41

42

Hazreti Muhammed : “kötü amellere düşkün insanlar sonradan iyi amellere
yönelirse aynı boğazına kadar zırhla bağlanmış insanlar gibi olur. Sonrasında her
bir iyi davranışında zırhın bir düğmesi çözülür, ikinci iyilği yaptığında ikinci bağ
çözülür ve nihayetinde bağlarından kurtularak normal bir insan gibi yürümeye
başlar.” demi tir. (Hadisin mealidir. Tam karşılığı olmayabilir)
Hadrat Abdullah bin Masood öyle demi tir ‘Adamın biri Hazreti Muhammed’e
gider ve “ Ya Allahın Resulü! Bahçede bir kadınla kar ıla tım. Cinsel ili ki dı ında
yapılabilecek her eyi yaptım. Onu öptüm, kucakladım ama cinsel ili kiye girmedim.
imdi bana ne istersen yapabilirsin. Peygamberimiz adama jiç bir ey söylemedi.
Adam gitti inde Hadrat Umar (Allah ondan razı olsun) öyle dedi: ‘Yüce Allah onu
korudu, o da kendini muhafaza etmeliydi.’ Dedi ve öyle seslendi: “ onu bana
çağırın” dedi. Adam gelince ona u ayeti okudu: “Gündüzün iki tarafında ve
gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir.
Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.” (11:114)’
Hadrat Umar (Allah ondan razı olsun) öyle sordu: ‘Ya Allahın Resulü, bu tavsiyen
sadece ona mı mahsus yoksa herkes içinmi?’ Peygamberimiz öyle dedi: ‘Bu
ayrıcalık herkes için’.
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Arınmanın ikinci safhası‐ zihnin arındırılması

Bir insanın yedi organıyla günah i leyebilmesi için önce onu beyninden geçirmesi ve
daha sonra kalbiyle onu yapmaya niyetlenmesi gerekir. Günah küçücük bir dü ünce
zerresi olarak ya ar. Bu noktada kendini korumak kolaydır ancak bu kıvılcım bir alev
haline dönerse bütün kalbe ve beyne sirayet ederek yedi organın günahı i lemesine
neden olur.
Bu safhada on seviye vardır burada ö renci otuz günlük bir süreçte beynini
eytani dü üncelerden arındırmaya çalı ır ve bunu ba ardı ında o alevi söndürmeyi
ö renir.
Müteakip safhalarda insan kazandı ı seviyeyi korumak için çalı ır. Sonunda bu
on seviyeyi tamamlayan, dü üncelerini ve beynini arındırmı olacak böylece Allah
ve Muhammed a kıyla do ru yola girmi olacaktır. E er bir insan eytani
dü üncelerinden zevk almıyorsa bundan kurtulması o kadar kolay olacaktır.
1. Seviye: eytani dü ünceyi aklına bilerek getirmemek. Ancak eytan ve nefis
yoluyla aklına girerse de bunu bilerek geli tirmemeli. Ancak insan bu
dü üncelerden uzakla mak için çaba harcamalı ve dü üncelerini Allah ve
Peygamber yoluna yöneltmelidir. nsan dü üncesine kar ı sava açmamalıdır
çünkü ne kadar u ra ırsa o kadar kar ısına çıkar.
Örnek: eytani bir amel i leme niyetindeki birini ele alalım. Bu durum için
a a ıdaki dua okunmalıdır. “Ya Allah lanetlenmi eytandan sana sı ınırım.”
Bundan sonra aklındaki dü üncenin sadece Allahın iradesiyle olu tu unu,
Allahın her eyden haberdar oldu unu ve aynı ekilde cezalandırma yetisine de
sahip oldu u hatırlanmalıdır. Ayrıca u dua da okunmalıdır: ”Allaha ve Resulune
inanıyorum”.
2. Seviye : Dua etmek, kuran okumak, Allahı anmak insanı Allaha yakın kılarken;
dünyevi i lere dalmak uzakla tırır. Dünyevi i lerde kaybetme ve kazanma riske
ba lıdır. Allah kazanç ve kayıplarınızın kararını verir. Bu seviyede insan dünyevi
i lere ba lamadan önce “ Ya Allah, beni eytanın yalanlarından koru ve bana
kazanç nasip eyle”. Böylece , Allahtan uzakla mamızı sa layan her dünyevi i ten
önce , bunu söyleterek Allah’ yakınla mak mümkündür.
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Örnekler: 1) i için evden çıkan herkes: “Ya Allah, ba kalarını içimdeki eytandan
koru, beni i imde muvaffak eyle ve ba kalarının içindeki eytandan beni koru”.
2)kar ınıza her hangi bir engel çıktı ında: “ Ya Allah bana sabır ver, onu benden
uzak tut, günahlarıma kefaret yap” denir.
3üncü Seviye: Bu seviyede insan Yüce Allahın her zaman yanında oldu unu ve ne
zaman dini ve iyi bir ey yapsa Allahın adıyla ve izniyle ba laması gerekti ine bütün
kalbi ve beyniyle inanır. Ne zaman bunu yapmayı unutsa bu dü ünceyi yeniden
hatırlamalıdır. Önce büyük aktivitelerde bunu yaparak ba lanmalı sonra yava yava
küçük aktivitelerde de uygulanmalıdır. Daha yüksek mertebede bir insan
yanımızdaysa e er ondan izin alınmalıdır.
Örnek: Dua, anma, Kuran okuma, yeme, uyuma ve her türlü faaliyetten önce “ Ya
Allah bana bunu yapmam için izin ver ve rızanı ba ı la” der.
4üncü Seviye: Bu seviyede Allahın varlı ı sıkıca beyne kazındıktan sonra, Hazreti
Muhammede ait olan ve yeme, içme, uyuma, giyinme gibi konularla ilgili olarak 40
duayı okumak gerekir.
Örnek: bu sık yapılan faaliyetlerden önce Peygamberimize ait dua ve yakarı lar
ö renilmeli ve Allahın huzurunda uygun zamanlarda okunmalıdır. Örne in,
yemeden, içmeden, evden ayrılmadan hemen önce, pazardayken, giyinirken ve i
esnasında uygun dualar ö renilmelidir.
5inci Seviye: Bu seviyede Allahın varlı ı sürekli olarak hatırlanmaya devam edilir,
Allahın her an bizi izledi i ve dinledi i tekrar edilerek akıldan çıkarılmaz. Allahın
varlı ının hatırlanmadı ı anlar bir ka ıt üzerine kaydedilir ve böylece 24 saatlik süre
içinde ne kadar zamanı Allahı hatırlayarak ve ne kadarını farkında olmadan
ya adı ını bilir.
Pek çok insan uyanıkken içinden konu ur. Hatta bazıları dı ından konu ur ama
genel ço unluk bugün unu yapmam lazım, finansal durumu düzeltmem lazım,

karım mutlu de il, gelecekte ne olacak, nasıl ölece im, cennete mi cehenneme mi
gidece im? Gibi eyleri içinden konu ur.
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Yani insanlar sürekli olarak arzularından üzüntülerinden, bugün ve yarına dair
endi elerinden kendi kendine bahseder.
Bu seviyede insan kendi kendine konu mak yerine Allahla konu maya ba lar.
Geçmi gelecek tüm kaygı ve dü üncelerini payla ır.
Bu egzersizi ve meditasyonu yapmanın çok büyük faydaları vardır.
1) nsan kendi kendine konu ursa zihni depresyon ve gerginlikle sonuçlanacak
bir baskıya maruz kalır. Allahla konu ursa bunlar olmaz çünkü üzerindeki
baskıyı Yüce Allah hafifletir.
2) nsan kendi kendine konu ur ve çözümü kendi içinde ararsa yanılgıya dü er
çünkü onun gücü sınırlıdır ancak Yüce Allah’ın gücü sınırsızdır ve her eye
kadirdir.
3) nsan kendi kendine konu ursa Allahın varlı ını ve onu anmayı unutabilir.
Bunu endi eler ve üzüntüler izleyecektir. Allahla ileti im kurmak ve
konu mak, onun Allala olan ba ını kuvvetlendirecektir çünkü hayatının her
anında Allahı anmaya ba layacaktır.
6’ncı Seviye: Allah Kuranda; cennette, dünyada ve yaratılanların bizzat
kendisinde yaratıcıya dair i aretler oldu unu belirtmektedir. Bu seviyede insan
yaradılanlardan ilham alarak Allahı hatırlayacaktır. Her gün ya adıklarından ve
gördüklerinden bu anlamda çıkardı ı dersleri not edecektir.
Örnek: E er hastalanırsanız hayatın bir gün sonlanaca ını hastalı ın ve sa lı ın
Allahtan geldi ini hatırlarsınız. Ayrıca dünyevi eylerin insanların ibadetlerini
nasıl engelledi ini hasta bile olsa bunların ibadete engel olmaya devam etti ini
görecektir. Nasıl birdenbire hasta olduysam yine aynı ekilde birden bire
ölebilirim diyecektir. Çünkü her ey Allahın elindedir ve ve Allahın emirlerine
uygun olarak ya amak için her ey yapılmalıdır.
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7’nci Seviye: İyi ve Olumlu Düşünmek:
Bu insanın dü ünceleri ve beyni iyi ve olumlu dü ünecek ekilde e itilmektedir.
nsan iyi dü üncelerden çok iyi kazançlar elde eder ve Allaha yakınla ır. Buna aynı
zamanda hüsn ü dü ünce (olumlu dü ünce) denir ve üç maddeden olu ur:
1) Yüce Allah hakkında iyi dü ünceler
2) Allahın Resulü ve din hakkında iyi dü ünceler
3) nananlar hakkında iyi dü ünceler
nsan hayatı boyunca, insan de i ik insanlar ve olaylarla kar ıla ır. Bazen kazalar
olur ve insan güç duruma dü er. Günah olmamak kaydıyla bu safhada insan tüm
bu kötü olaylara olumlu bakmayı ö renir.
Örnekler: 1) zor durumdasınız ve yardım istedi iniz ki i bunu reddediyor. imdi
bu ki i hakkında nefret ve kin duymaktan ziyade, e er bana yardım etmi
olsaydı bu onun merhameti ve efkatinin göstergesi olacaktı. Bana yardım
etmesi benim hakkım de ildi. Beklide aynı zor duruma dü me korkusuyla bana
yardım etmedi ya da bana yardım edecek imkanı yoktu. diyerek kalbine kötülük
sokmadan bu ki i hakkında olumlu dua etmelidir. 2)Arabayla bir yere
gidiyorsunuz ve aracınız bozuluyor. Bunun neden oldu unu sorgulamak yerine;
hangi i ledi im günah buna sebep oldu demek ve di er yolcularla sinirli bir
ekilde konu mak yerine bundan önceki binlerce seyahatinde aracının
bozulmamı olmasına ükretmelidir. Belkide aracın arıza yapmı olması bizi
Allahın bilgisi dahilinde daha büyük bir kazadan korumu tur. Kızmak ve
sinirlenmek problemi çözmeyecek aksine durumu daha da kötüle tirecektir.
8inci Seviye: bu seviyede insan bir olay, kaza ya da ba ka biri hakkında negatif
dü ünmemeyi ö renecektir. Bir ekilde negatif dü ünce aklına girse bile bunun
kalbine yerle mesine izin vermemeli, daha ziyade bunu pozitif dü ünceyle
düzeltebilece ini bilmelidir.
Örnek: etrafınızda sizden daha iyi durumda, sizden daha zengin olan insanlara
bakıp onlara kızmaktansa, sizden daha kötü durumda olan insanlara bakarak
halinize ükredin.
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9’uncu Seviye: Hazreti Muhammedi sevmek ve ona itaat etmek
Bu seviyede insanlar Hazreti Muhammedin ya amını ö renmeli, ve sürekli onu
dü ünmelidir. Allaha yakınla manın tek yolu Peygamberimizi sevmek ve onun
yolundan gitmektir. Bu yolla insan Peygamberin yüce ya am tarzını ve
dü üncelerini benimseyerek gece gündüz onunla berabermi gibi hissederek ve
ya amını buna göre düzenleyerek ya amalıdır. Örne in; onun gibi uyumak,
uyanmak, giyinmek ve i yapmak gibi. Ayrıca Peygamberin tüm bunları nasıl
yaptı ını da hayal etmelidir.
10uncu Seviye: bu a amada; insan Allahın varlı ına konsantre olmalı, gece gündüz
tüm hayatını sanki Allah hemen yanı ba ında onu izliyormu gibi ya amalıdır. Bu
seviyede kazanılması gereken iki önemli ey vardır:
1) Konsantrasyon ve Allahın varlı ının farkında olmak
2) Uygun davranı lar
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Arınmanın üçüncü safhası – kalbin ve ruhun arınması
Vücudu, organlarını ve zihni arındırmanın yanı sıra, belli günahlar vardır ki çok
tehlikelidirler, gözle görünmezler ve insanı cehennem ate ine gönderirler,
örne in; kıskançlık, nefret, kibir, gösteri ve bu dünyaya a ırı ba lanmak gibi. Bu
safhada eytani özellikler yerini sabır, minnettarlık, alçak gönüllülük, Allah sevgisi,
dünyevi zevklerden uzakla ma gibi iyi özelliklere bırakır.
Bir insan hayatını a a ıdaki dört halde geçirir:
1) taat

2) syan

3) Lütuf

4) Bela

Bu safhada insana bu hallerde do ru hareket tarzları ö retilir ve mevcut
durumdan iyi duruma geçmeleri ve arınmı bir hayat ya amaları sa lanır.
(Hayatan Tayabah).
1) taat halindeyken do ru reaksiyon: alçak gönüllülük, mütevazilik,
hizmetkarlık ve samimiyet.
2) taat halindeyken do ru reaksiyon: pi manlık, utanma, af dileme ve tövbe
3) Lütuf halindeyken do ru reaksiyon: Allahın lütfunu kazanmak ve kalpten
minnettar olmak ve bu lütfu kutsal emirlere uygun olarak kullanmak ve
Yüce Allaha isyan etmemek.
4) Lütuf halindeyken do ru reaksiyon: sabır ve günahtan kaçınma ve Allaha
dönü
Tüm bunlar için ö rencinin pratikte, zihinsel olarak ve ruhsal olarak e itildi i on
seviye vardır.
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Dördüncü safha‐ kutsal yakınlık ve rızasını kazanmak ve ruhun ve kalbin
arındırılması
Öğretmene saygı ve itaat
nsan inançlarını düzeltir, gerekli slami kuralları ö renirse, Alaha ve kullarına kar ı
sorumlu oldu u konulardaki eksikliklerini giderir ve yedi organını, zihnindeki
dü ünceleri ve ruhunu (nefis) günahlardan arındırır ve günahların yerine
övünülecek özellikler koymu olur ve sonrasında ö renci temizlenmi ve arınmı
hale gelir.
imdi kalbinin ve iç dünyasının Allah bilgeli iyle aydınlanma zamanı gelmi tir ve
Allaha yakınlı ın ve rızasını kazanmı olmanın getirdi i cennet rüzgarları ruhunun
üzerinde esmeye ba lamı tır. Bu safhada ö renci öncelikle ö retmeninin ve
rehberinin ö retilerini ve sözlerini takip eder ve ondan ve tecrübelerinden bir
eyler kapmaya çalı ır. Yani imdi artık tamamen ö retmeni takip etme; kendi
arzu ve tutkularından sıyrılma zamanı gelmi tir.
Peygamber aşkı ve itaat
Ö retmenini takip etmenin sonucu ö renci kendini kutsanmı ruhlara ve Yüce
Peygamberimiz Muhammedin sözleri, hareketleri ve kokusuna yakın hissedecek
ve kutsal nehirlerin suyundan kendi seviyesine göre nasiplenecektir.
Yüve Allah aşkı ve itaat (Allah’ın varlığında yok olmak)
Ö renci kendi seviyesi ve kabiliyetleri oranında tüm ya antısıyla Peygamberi takip
ederse, hayatı Peygamberin hayatının rengine bürünür ve Allahın sevgili kulları
arasındaki yerini alır. Bundan sonra da tüm kalbiyle Allahın yüce emirlerinin
pe inden gider ve kutsal bilgelik nehirlerinin suyundan içmeye devam ederek
Allahın rızasını kazanır. imdi Yüce Allahın ve Peygamberin sevgisiyle ruh
aydınlanmaya ba lamı , ve kalbiyle, iç ve dı dünyasıyla Allahı anmaya ba lamı tır.
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nsan bu seviyede ‘Ihsan’ olarak bilinen Allahın varlı ına ula ma ansını
(mükemmel hizmetkarlık ) kazanaca ına dair bir hadis mevcuttur.
İnsanların Yüce Allahın yolunda davet edilmesi (Mukem Davet)
Bu seviyeye ula an insan iki sorumluluk ta ır:
1) Bu yolda ula tı ı noktayı korumalıdır. Ba ka bir deyi le; sürekli olarak çaba
harcamalı ve ibadet etmeli, tembellik ve uyu ukluk göstermemelidir çünkü
yükselmek göreceli olarak kolaydır ancak bulundu u seviyeyi korumak daha
zordur. Kullar güçlü hissettiklerinde eytan ve kendi egoları kar ısında
aslında en zayıf anlarıdır.
2) Gücü ve en iyi özelliklerini kullanarak di er insanları Allah yoluna ça ırır
onları itaate ve hizmetkarlı a davet eder, hizmetkarlık önce kendi nefsiyle
ba lar sonra aile, sonra kabile, yerel insanlar, ehir, ülke ve nihayetinde tüm
dünyayı Allahın ve tüm Peygamberlerin ahı Muhammedin yolunda hizmet
etmeye davet eder.
Umut & korku (Khawf wa Raja)
nsan bu seviyeye ula tı ında Allahın yakınlı ını ve rızasını amaçlar ve sonrasında
kurtulu unu diler. Ayrıva Allaha hak etti i gibi ibadet ve kulluk edemedi ine dair
korkular ta ır. imdi insan iç dünyasında Allaha yakınla mı ve dı dünyasında
Hazreti Muhammedin ya am tarzını uygulamaya ba lamı tır. Bundan böyle
hedefine yani Allaha yakın olmaya iki kanatla uçar; bunlar umut ve korkudur.
Allahın merhamedi için umut ve kulluk görevindeki eksikler için korku.
Allah ‘a güvenmek (Tevekkül)
imdi kul olarak elinden gelenin en iyisini yapan insan sadece kendi çaba ve
dü üncelerine güvenmemeli, Allahın gücüne her zaman muhtaç oldu unu
hatırlamalıdır. Kalbinin ve ruhunun derinliklerinden gelerek “ senin rızana ancak
senin efkatin ve merhametinle eri ebilirim, kendi yaptıklarımla de il” diyerek dua
etmelidir.
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Ve her kim ki Allahın efkatine ve merhametine sı ınır, Allah ona efkat ve
merhametini gösterir.
Dünyevi hayattan ayrılma günü
Allahın kulları ellerinden gelen her eyi yapmasına ra men yine de bu dünyadan
imanlamı yoksa küfürlemi ayrılaca ı ve do ruluklamı yoksa günahkar olarak mı
ayrılaca ı soruları kar ısında korku hissetmelidir. Beni almaya cennetten melekler
mi gelecek yoksa cehennemden zebaniler mi? eytan son ana kadar insanı
kandırmaya çalı acaktır. Allah benim amellerime göre beni de erlendirirse beni
cehennem bekliyor ancak efkatini ve merhametini benden esirgemezse beni
cennette mutlu bir ya am bekliyor. O harika adresin yolcularından biri olabilecek
misin:
"ya ruh, rahat ol ve mutlu ol. Efendine geri dön ve onun rızasını kazan. Benim
sadık kullarım arasında yerini al. Benim cennetime gir.”
Peygamberimiz, ailesi ve arkada ları hakkında Allah razı olsun.
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Yolun üçüncü safhası – Kalbin ve ruhun arınması
Kalbin ve iç benliğin kötü huylardan, tavırlardan ve özelliklerden korunması
için onları iyi huy, tavır ve özelliklerle değiştir.

Bir insan hayatını a a ıdaki dört halde geçirir:
1) taat

2) syan

3) Lütuf

4) Bela

Bu safhada insana bu hallerde do ru hareket tarzları ö retilir ve mevcut durumdan iyi
duruma geçmeleri ve arınmı bir hayat ya amaları sa lanır.

Durum

Doğru
Yanlış
reaksiyon reaksiyon

Başla
ma
Tarih

Seviye
1

kulluk
ibadet
İyi ameller

İsyan
Günah

mutluluk
(fiziksel
yada
ruhsal)

bela

mütevazilik

kendini beğenmek
hizmetkarlık Kibir

Alçak gönüllülük

Tövbe
Bağışlanma

günahta
ısrar
Ve af
edilmeyi
ummak

memnuniyet
minnettarlık sizlik
(şükür)

sabır

mutluluğu
kendine
atfetmek

sabırsızlık
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2

3

4

5

6

7

8

Bitiş
Tarih
9

10

62

63

Yolun Dördüncü Safhası – Kalbin ve Ruhun Aydınlanması

Ölene dek sebat

Gerçekleri
aktarmak
islamın
mesajlarının
Diğerlerine
aktarılması
hareketleriyle
Örnek olarak,
Ve onları
Sözlü olarak
Davet ederek

Alemlerin
Rabbi
Allaha
itaat

Bireysel
Dünya

Toplu
Ülke

Şehir

Mesajı İletme
seviyesi
Akrabalar

Seviyeler
Hareketler
Tavırlar
(her şeyin
(Tavırlara
Allahın kontrolünde inanmak)
Olduğuna kuvvetle
iman

Öz

(insanın kendi
İradesini Allahın
İradesine teslimi)

kişisel seviye

Sözler
(emirlere
uymak)

Levels
Allahın
Öz
Peygamberine
İman
(Allahın
rahmeti
üzerine)
Öğretmene
itaat

düşünceler

haller

durumlar
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ameller

sözler

Metod
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Tarih

Şekli

Notlar / Yorumlar

Tarih

Meditasyon

Metod

Süre

Zikir şekli

Süre

YAPILMASI GEREKEN GÜNLÜK AMELLER (İŞLER)

Notlar / Yorumlar
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72
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74
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En Merhametli ve Şefkatli olan Allahın Adıyla
REFERANS TABLOSU

ABU DAWOOD

[AD]

AHMAD

[A]

AL BAYHAQEE

[AB]

AL-HAAKIM

[AH]

AL-ISBIHANI

[AI]

AL MUWATTA

[AM]

ATTARGHEEB

[Ag]

BUKHARI

[B]

DARIMI

[D]

HAKIM

[H]

IBN ASAKIR

[IB]

IBN HABBAAN

[IH]

IBN MAJAH

[IM]

IBN SUNNI

[IS]

KHASAIL-E-

[KN]

NABAWI
MISHKAAT

[MK]

MUSLIM

[M]

NASHRUT TIB

[NT]

NISAAI

[N]

SAHEEH IBN

[SIJ

SAHEEH IBN

[SIM

JAAMI

]

MAJAH

]

[ST]

TABRANI

[TB]

TIRMIZI

[T]

[UQ]

ZADUL-MA’AD

[ZM]

SHAMAIL
TIRMIZI
UMDATUL QARI

Notlar
Tüm yakarışların referansları (parantez içinde bölüm ve numara ile [])Hisnul Muslim
[HS] kitabında bulunabilir - ‘Fortification of the Muslim through remembrance and
supplication from the Qur’aan and the Sunnah’ derleyen ve referans verilen kişi
Sa’eed Ibn ‘Ali Ibn Wahf Al-Qahtaani. Yukarıdaki listenin çoğu bu kitaptan
alıntıdır.
Hadis kitabı referansı olmayanlar (parantez içinde bölüm ve numara olmayanlar
[]) ilgili kitaplara referans verilerek sunulmuştur. bunlar;

Du’as In The Life of a Muslim – [DITLM]
PRAYERS OF THE PROPHET (PEACE BE UPON HIM) – [POTP]
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81

82
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Vücudun duyu organlarını [kulaklar, eller, cinsel organlar, dil, gözler, ayaklar ve mide] günahtan uzak tutmak. İşte
şimdi kalp gerçekten oruçtur. [Aşama 1&2 dahil]

Aşama 3

Aşama 2
Dil, gözler ve ayakları günahtan uzak tutmak [Aşama 1 dahil]

Aşama 1
Şafaktan gün batımına kadar yemekten içmekten ve cinsel faaliyetlerden kaçınmak, beş vakit namaz ve
teravih namazı kılmak

Orucun değişik Aşamalerı aşağıda açık olarak sunulmuştur:

Aşama 8
Allahın ve Onun sevgili Peygamberinin[Sallallahu Alaihi Wasallam] aşkıyla erimek için insan kalbiyle,
zihniyle ve ruhuyla oruç tutmalıdır.

Aşama 7
Kalbini ve zihnini gerçekten Allaha ve Onun sevgili Peygamberine yoğunlaştır ve son Peygamberin
[Sallallahu Alaihi Wasallam] yaşamına odaklan [Aşama 6 dahil]

Aşama 6
Kalbini ve zihnini ahreti, kıyamet gününü ve Allahın yarattığı her şeyi düşünmeye ve anmaya yönelt.
[Aşama 5 dahil]

Aşama 5
Zihnini günah işlemekten ve planlamaktan uzak tut [Aşama 4 dahil]

Aşama 4
Yapılan tüm ibadetlerde kalbi kullanmak ve Allahı anmak. Duyu organlarını Allaha ve kullarına karşı sorumluluklarını
yerine getirmek için iyi işlerde kullan [Aşama 3 dahil]
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Aşama 10
Namazı vaktinin hemen başında kılmak (erkekler toplu kıldığından dolayı özellikle kadınlar için) ve namazdan hemen önce konuşmamak ve
sünneti kıldıktan sonra nafile namazı kılmak.

Aşama 9
En azından Kuranın son on suresini ezberlemek ve anlamlarını bilerek namazda okumak.

Aşama 8
Namazı sünnete uygun kıyafetle kılmak ve her zamangücüne uygun olarak temiz kıyafetler kullanmak ve koku sürmek.

Aşama 7
Duaların anlamlarını öğrenmek.

Aşama 6
Değişik duruşlar için değişik dualar öğrenmek.

Aşama 5
Tüm duaları gerçek telafuzuyla öğrenmek(kıraat) ve cenaze namazı dualarını öğrenmek.

Aşama 4
Vücudun doğru duruşunu öğrenmek ve Peygamberimizin duruşuna yakınlaştırmak.

Aşama 3
Farz namazlarını camide cemaatle kılmak ve kadınların evde kılması. Helal parayla alınmış kıyafet giymek ve helal şeyler yemek ve kıyafetini
bileklerinin üzerinde tutmak(sadece erkekler için). Seyahat, hastalık ve kronik hastalık dualarını bilmek.

Aşama 2
Tavsiye edilenleri(Müstehap), hoş olmayanları(mekruh), abdest, gusul ve namazın adabını bilerek namaz kılmak.

Aşama 1
Zorunlulukları(farz), gereklilikleri (vacip), sünnetleti ve abdest,gusul ve namazı bozan şeyleri bilerek ve ona uygun davranarak namaz
kılmak.

Namazın (Salah) fiili aşamaları
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Namazın (Salah) ruhani aşamaları

Aşama 10
Allahın 99 adını zikrederek namazı icra etmek ve ve Allahın vasıflarını anarak huzurunda onunla kaynaşmak.

Aşama 9
Namazdan sonra bir saate kadar Allahın huzurunda kalmak.

Aşama 8
Kıyamet gününde olduğunuzu düşünün. İnsanlar burada sıkıntı altındayken size Allahın huzurunda ibadet hakkı verildiğini ve Allah
huzurunda hesap vereceğinizi düşünün.

Aşama 7
İbadet ederken kabirde olduğunuzu hayal edin ve kabir suallerine cevap verirken size yardımcı olacak her şeyi yapın..

Aşama 6
İbadet esnasında sürekli olarak Allahı ve Ahireti düşünmek, dünyevi düşüncelerden sıyrılmak..

Aşama 5
İbadet ederken hayatındaki son ibadet şansı olarak görmek..

Aşama 4
To offer the salah whilst thinking of the matters of the hereafter: the life of grave, plain of resurrection, Paradise and Hell in detail.

Aşama 3
Namaz esnasında ettiğiniz dualarla Allahla iletişim kurduğunuzu bilmek.

Aşama 2
Yüce Allahın varlığını sürekli olarak hatırlamak ve dikkatini bilinçli olarak dağıtmamak.

Aşama 1
Her duruşta bunu üç kez yapmak.

Hazırlık aşaması
Allah inancını düşünmek ve tazelemek, kainatın efendisi benimle, beni izliyor ve benim dualarımı ve zikirlerimi namazın rekatlarında en az
bir kez dinliyor.
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Tarih

2 3

Seviye 2

1

Şeriata
aykırı
Hiçbir şey
Düşünmemek
örneğin.
günah
Ve kötülük,
gibi.

Zihnin arındırılması: ikinci aşama

Soyut olarak
Her zaman
Yada en azından

Önemli işlerden
Önce Allahı anmak

Her türlü kötü
Düşünceyi defetmek
Ve gönülden dua ile

Günlük işlerde
Sürekli olarak
Allahı anmak

Allah hakkında
Soyut olarak
düşünmek

Seviye 3

4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15

16

17 18

19 20 21 22 23

Önemli işlerden
Önce Allahı anmak ve
Maznun sünnet
Duasını mealiyle
okumak

Soyut olarak
Her zaman
Yada en azından

Maznun sünnet
Duasını mealiyle
okumak

Ayrıca Allahın
Varlığından uzak
Geçen saatlerin
Farkında olmak]

Bütün gün boyunca
Allahın varlığını
Zihninde anmak.

Allahın varlığını
Günün 24 saati
anımsamak

Dersler çıkartmak ve
Allah ve Ahiret
İnancını taze tutmak
Örn.. günde 7 iş

Etrafındaki olayları
Ve kulları dikkatle.
İzlemek suretiyle

Seviye 8

kurallar

Olumsuz
Düşünceyi engelle

30

çiğnenen

Sabır gösterin,
Her zaman için
Olumlu düşünün ve
inanın.

Pozitif düşünün

Olumsuz Düşünceyi
İyi veya kötü,
İçine düştüğünüz her Engellemek için
durumda
Her zaman

Olumlu düşünce

Seviye 7

24 25 26 27 28 29

Zihinsel düşünceler
beyinde: Derin
düşünmek

Zihni korumak için disiplin kuralları
Seviye 4
Seviye 5
Seviye 6

11

Günlerin Numarası

Şartların yerine geldiği her güne tik at, bir şekilde kural ihlali olursa başa dön ve baştan başla ve gün numarasını
toplam günler sütununa yaz ve ayrıca günahlar/kurallar hanesine de yaz

Günahların Allahla günlük
inkarı
Dünyevi işleri
paylaşmak

Seviye 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

teşebbüs
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Syyiduna Abdul Azeez Ad Dabbãgh [Rahimahullah] tarafından tanımlanmış
olan Muhammadiyah Tarikatı metodolojisi ve duaları

İlk zikir

5 Aralık Pazartesi

‘La ilahe-illallah’

Efendimiz , Al Ghawth Az‐Zamaan [Rahimahullah] en yakın anlamını şöyle açıkladı,
“tüm şeytani düşüncelerin(kendi nefsiniz) midenizde olduğunu düşünün, uzatarak ‘la’ deyince
şeytani düşünceyi çıkartarak başınıza gönderdiğinizi düşünün. ‘ilahe’ deyince kötülüğün
beyinden çıkarak düşünce haline gelir. Daha sonra ‘illallah’ diyerek kalp kendine getirilir, hiçbir
kötülük kalmaz, Allahtan başka ilah olmadığı vurgulanır ve bu mideye yansıtılır ve süreç yeniden
başlar.”
İkinci Zikir
22 Mayıs Pazartesi

‘Allah, Allah’
Şöyle [Rahimahullah] açıkladı:
“Allahın mevcudiyeti ve farkındalığını düşünerek , O’nun her zaman bizimle olduğunu, bizi
gördüğünü hatırlamaktır. Ayrıca zikir esnasında Allahın özelliklerini düşünmeli (örneğin Allah
Rahim ve Rahmandır gibi.) her Allah dediğinde Allaha daha da yakınlaşır. Ve zikirden sonra da
düşüncesel olarak ve mental olarak insan elinden geldiği sürece bunu aklından çıkarmamalı ve
Allahı anmaya devam etmelidir.”

Üçüncü Zikir
1 Eylül Cuma

‘Hu, Hu’
Efendimiz , Al Ghawth Az‐Zamaan [Rahimahullah] en yakın anlamını şöyle açıkladı,
“öğrenci ‘Hu Hu’ zikirini yapmaya başladığı andan itibaren Allahın bunu duyacağını bilmelidir.
Ve her ‘Hu’ zikiri icrasında ‘ O benim ulaşmak istediğimdir, O benim aşkla tutuşmama neden
olandır, O Allahtır’şeklinde düşünecek ve sonrasında Allahım güzel isimleriyle devam edecektir.
Öğrenci ‘Hu’ya da ‘Ya Hu’ şeklinde zikir yapmaya devam edecektir.”
Dördüncü Zikir
17 mayıs per embe

‘Hak, Hak’
Efendimiz , Al Ghawth Az‐Zamaan [Rahimahullah] öğrencilerine şöyle sesleniyor,
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“ ‘Hak Hak’ zikirini yapınız. Buna ek olarak “Ya Hak, Ya Hak’ şeklinde de yapabilirler. Zikir
esnasında ‘Hak’ Onun tam gerçeklik anlamına geldiğini, doğruluğun sapkınlıkla karşı karşıya
geldiğinde doğruluğun sapkınlığı ve inanılan diğer tanrıları ezeceğini unutmasınlar. Eğer
inandığı tanrı kadınsa onu Hakkın karşısına çıkarın ve Hakkın kılıcının nasıl onu ortadan
kaldıracağını görün. Eğer aile, arkadaşlar, çocuklar iş vb şeyler sizi Allahtan uzaklaştırıyorsa
bunu Al Hak ile Allahı sürekli anarak giderebilirsiniz..”

Beşinci Zikir
8 Ekim Pazartesi

‘Hayy, Hayy’
Efendimiz , Al Ghawth Az‐Zamaan [Rahimahullah] en yakın anlamını şöyle açıkladı,
“öğrenci ‘Hayy’zikiri yaptığında Allahın ebedi olduğunu söyler. Yani öğrenci her şeyin yok olup
gideceğini ancak O nun baki kalacağını vurgular..”
Altıncı Zikir
8 Ekim Pazartesi

‘El Kayyum, El Kayyum’
Efendimiz , Al Ghawth Az‐Zamaan [Rahimahullah] en yakın anlamını şöyle açıkladı,
“El Kayyum Allahın kendinden başka hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymaması anlamına
gelmektedir.”
Yedinci Zikir
8 Ekim Pazartesi

‘Ya Qahhaar’
Our Master Sheikh Abdul Azeez Dabbāgh [Rahimahullah] said,
“Ya Qahhaar ‘Hakim olan’ demektir. Bunu dile getiren öğrenci Allahın emirlerinin diğer her
şeyden üstün olduğunu kabul etmektedir. Onun emirleri diğer herkesin emirlerinin üstündedir.
Ve Onun emirleri karşısında duran her şey yok olmaya mahkumdur.”
O [Rahimahullah] şöyle devam etti,
“zikir icra eden öğrenci aynı anda ismi gözünün önüne getirmelidir, örneğin ‘Allah, Allah’ ya da
‘Hu, Hu’ zikirleri icra edildiğinde ‘Allah’ ya da ‘Hu’ isimlerini Arapça olarak hayal etmeli,
sonrasında o isimden yükselen ve göğsüne dolan ışığı hayal etmeli ve vücudunu saran ışığa teslim
olmalıdır.”
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ehvetli Kadın

Haksız
Kazanç

Dü ünceleri

eytani Duygular

sim ve öhret

Arayıcı, zenginlik, kadın, öhret, isim gibi tüm dünyevi eylerin mideden kaynaklandı ını bilmelidir. Kafası
midesine do ru bakmalıdır. Tüm bunları içine çekerek ve “La” diyerek ba ını kaldırmalıdır. Daha sonra
“ lahe” diyerek tüm bunların Yaradan’a do ru yükseldi ini hayal etmelidir. Ruhunu tüm bunlardan Yaradan
için temizledi ini dü ünmelidir. Allah’ın adının ve Allah’ın ı ı ının kendi üzerinde oldu unu dü ünmelidir.
Daha sonra “ llallah” diyerek bu ı ı ı önce kalbine oradan da midesine yönlendirmelidir. Zikir bu ekilde
yapılmalıdır.
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LAILAHAILALLAH

Allahı anmaya (zikir) ve ruhsal ileti ime hazırlık
E er insan Allahı anmaya ba larsa ve bu dönemde kafası Allahın varlı ından
ba ka eylerle me gul olursa bu ki inin zikirden alaca ı faydanın üst seviyede
olaca ını söylemek yanlı olur.
Bu zikirden maksimum fayda elde edebilmek için insan fiili olarak Allahı
anmaya ba lamadan önce Allahla arasında manevi bir ba te kil etmelidir.
Allahı dille anmak tek ba ına yeterli olmayacaktır.
Örnek:
Aynen telefon kablosunun sisteme ba lı olmadı ı zaman yada a kapsama
alanı dı ında oldu u zaman en iyi telefona sahip olsanızda ba ırarak
konu sanızda ileti im kurmak mümkün olmayacaktır.
Peygamberimiz öyle demi tir: " Yüce Allah, kalpten yapılmayan ibadetleri
kabul etmez".(hadis meali)
Zikir kelimeleri vücudun ekli gibi organizedir ve kalp tüm bunların ruhani
merkezidir.

Bu ileti im nasıl kurulacak?
Allahı anmaya ba lamadan önce insan a a ıdaki üç inancı ve dü ünceleri
kalbinde ve beyninde tazelemeli ve bunları sürekli olarak zikir vasıtasıyla
beyninde güncel tutmalıdır.
1) Allah tüm özellikleriyle benim yanımdadır
2) Allah beni görür
3) Allah her eyi duyar ve benim zikirimi dinler
nsan bu üç kaideyi sıkıca kalbine kazıdıktan sonra anma i ine ba lamalıdır.

İnsan vücudunun değişik organlarının zikirle olan ilişkileri
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Dil:La ilahe illallah gibi kelimeleri telafuz eder
Zihin : Allah benimle beraber, Allah beni görüyor ve i itiyor. Bu üç dü ünce
yoluyla ileti imi sa lamak
Kalp ve iç dünyamız: Allahla ileti imi sa lamak. Yani insanın dilini
kullanmadanda içinden Allaha dua etmek ve konu mak.

Bu çok mu zordur?
Hayır bu çok basittir. nsan her gün ba ka inasanlarla konu ur ve bu esnada
zaten bu üç dü ünceyi kullanır; konu tu um ki i benimle beraber, beni
duyuyor ve beni görüyor yani bu da ruhani ili kide oldu u gibidir. Ba kasıyla
konu urken aklımızdan ba ka eyler geçirebilir ve içimizden konu abiliriz.
Ancak buradaki tek fark konu tu umuz ki inin yaratan de il yaratılmı olan kul
oldu udur. Allah bizim iç dünyamızda konu tuklarımızı da duyandır.

Anma metodolojisi
Allahı anmaya ba lamadan önce A a ıdakileri söylemeli ve ondan sonra
ileti ime geçmeliyiz:

1. Bismillah…………….(bir kez)
2. Esta firullah………..(three kez)
3. Peygamber duası (ﷺthree kez)
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4) La havle vela kuvvete illa billa (three kez)
imdi zikire ba lanabilir.
lk anma(zikr) ekli
Zikiri nasıl yapaca ımızın metodolojisi
LA……..ba ka yoktur
Ilah……..ibadet edecek tanrı
Ila……… tan ba ka
Allah…….Allah
Çeviri :Allahtan ba ka ibadet edilecek tanrı yoktur

İcra Şekli
La ‘yı ve lah’taki lamı uzatmak, be böylece Allah kelimesindeki elifi haa olarak
okumamak. Allah kelimesindeki lam ise kuvvetle ve dolu a ızla okunmalıdır.
Zikir esnasında zihinde dü ünülmesi gereken eyler
nsan nefsinin midesinde oldu unu ve tüm arzuların buradan hayat buldu unu
dü ünmelidir. Kalbini ve iç dünyasını arındırmaya çalı malı ve bunları
günahların sebep oldu u karanlıktan ve pastan kurtarmaya çalı malıdır..
Laa derken tüm yanlı inançları reddeder ve Allahı aklımızdan uzakla tıran
eyleri def ederiz. Bu yolla beyninden kalbine yönelen tüm kötü dü ünce,
günah ve karanlıklardan sıyrılmı oluruz.
Ilah – tanrı anlamına gelen bu kelime zihinde canlandırılmalı, böylece u
söylenmelidir: " nefis, helal ve haram arzular ve bizi Allahtan uzakla tıran tüm
insanlar tanrı de illerdir ve onları takip etmememiz gerekir. Bu dü ünceyle birlikte
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nsan tüm bu
ba arabilecektir.

kötülükleri

beyninden

ve

kalbinden

söküp

atmayı

Bundan sonra benim tanrım Allahtır eklinde dü ünmeye ba layacak ve Allah
bana hayat veren ve ölüm veren, faydayı zararı, erefi ve utancı, cenneti ve
cehennemi ve rızkımın artmasını ya da azalmasını sa layan güçtür demeye
ba layacaktır. Sadece Ona ibadet edecek ve hayatımı onun kurallarına göre
ya ayaca ım. Bunu kalpten gelerek dü ünmelidir.
İllAllah – bunun söylerken, benim kalbimde Allahtan ba ka tanrı yoktur ve
Allahın ismi kalbimi aydınlatır demelidir.
Bu bir turu tamamlar. Bundan sonra ki i tarif edilen zamanı doldurarak
prosedürü tamamlar.
Sonlara do ru onu do ru ekilde anmadı ın için Allahtan af dile ve seni zikir
yoluyla aydınlatmasını dile.
Meditasyon metodu(murakebe)
Aynı prosedürü a a ıdakiler için uygula
1) Ba lantı 2) Ba langıç kuralları
Meditasyon iki bile enden olu ur
1) Ba lantı
Öncelikle yüce Allahın huzuruna u üç anahtarla çık
1) Allah benimle beraber
2) Allah beni görüyor
3) Allah beni i itiyor
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2) Kulun Rabbiyle ileti imi
Kul kalbinin en derinlerinden inanarak Allahla ileti im kurmalıdır. Bu sessiz ileti im
(münacaat) de ildir. Ba ka bir deyi le kul Rabbiyle ileti im kurarken kalbinin dilini
kullanmalıdır insanlar dua edebilir, üzüntülerinden, endi elerinden ve güçlüklerden
bahsedebilirsiniz.
Prosedür
Hangi tipte meditasyon verilirse verilsin 20 saniye boyunca Allahın adına bak, daha sonra
gözlerini kapa ve az önce gerçe ini gördü ün ismi imdi zihninde canlandır,daha sonra
gözlerini aç ve 30 saniye boyunca kutsal isme bak. Bunu üç defa daha yap, gözlerini kapa ve
bu takni i kullanarak verilen süre içerisinde üç kez daha yap (örne in 10 dakika). E er
Allahın adını görebilirsen bu artık Allahın huzurundasın demektir ve Artık sessiz diyalo u
ba latabilirsin. E er Allahın adını göremezsen bunda bir zarar yok ancak meditasyona
devam etmek gerekir.
Allahın adını görmenin meditasyon için bir zorunluluk ya da gereklilik olmadı ını bilin ve
Allahın varlı ını ve önemini anlamanın sizin elinizde oldu unu ancak görmenin sizin elinizde
olmadı ının anlamak için gerekli oldu unun farkında olun.
Rahatsız edici dü ünceler
Ne zaman kullar Allahı ansa eytanın kıskançlı ı ve dü manlı ı alevlenir. Bu yüzden eytan
aklınızı karı tırmak ve rahatsız etmek için elinden geleni yapacaktır. eytanın beyne ve kalbe
kötü dü ünce üfleyebilme kabiliyeti vardır. nsan aklına Allahtan ba ka dü ünceler
sokmadı ı sürece ya da eytan tarafında üflenen dü üncelerin pe inden ısrarla gitmedi i
sürece bu dü ünceler insana zarar veremez. Ö renci bunları reddederek ve pe inden
gitmeyerek Allaha adım adım daha da yakla ır. Sapkın dü üncelerle sava maya çalı mayın.
Sadece görmezden gelin ve görevlerinizi tamamlayın. Yani o dü ünceleri 1)Aklınıza
getirmeyin 2) uzatmayın 3) sava mayın, görmezden gelin ve i inize bakın.
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Her gün yapılması gerekenler de dahil olmak üzere tarikata
başlamak için gerekli amellerin (işlerin) ve vazifelerin özeti.
1) Pişmanlık (Tövbe)
Öncelikle çevrenizde size yakın ve etrafınızda yaşayan insanlardan af dileyin
ve bunlara ek olarak dilinizi kullanarak kul haklarını çiğnediğiniz insanlardan af
dileyin. Örneğin dedikodu, başkasının duygularını incitme yanlış suçlama, iftira,
yalan ve dilinizle işlediğiniz ve başkalarına zarar vermiş olan günahlarınız için
bu insanların rızasını almanız ve helalleşmeniz gerekmektedir.
Bundan sonra 2 kez pişmanlık (Salat-ü Tövbe) duasını oku, şartları yerine getir ve
aziz ce celil Allahın kutsal mahkemesinde af dile ve daha sonra çok samimi ve
içten gelerek bir daha bu günahı işlemeyeceğine dait söz ver (daha fazla bilgi için
lütfen sayfa 29 u okuyun).

2) Anma (zikir) ve meditasyon (Murakebe)
Kendinize uygun bir zaman dilimi seçin ve her gün aynı zamanda La İlahe İllallah
zikirini 20 dakika boyunca ve Allahın isimlerinin murakebesini 10 dakika boyunca
icra edin.( daha fazla bilgi için lütfen sayfa 116 u okuyun)

3) Dilin kullanımını değerlendiren tablo
Sabahtan akşama kadar yalandan, dedikodudan, iftiradan, yada küfürden
kaçının ve yatmadan hemen önce ilgili ilk kutuya tik atın. Bundan sonra da
Allaha şükredin. Eğer yanlışlıkla ya da unutkanlıkla kural ihlali yapılmış olsa
bile yine de ilgili kutuya tik atın (çarpı koymayın) ancak aynı zamanda tövbe
etmeniz de gerekir.

Eğer bu günahlar bilinçli olarak işlendiyse ilgili bölüme çarpı işareti konulmalı ve
sonrasında iki rekat nafile namazı kılınmalı, ve baştan yeniden başlanmalıdır.
(daha fazla bilgi için lütfen sayfa 42 ve 90 i okuyun).

4. Aynı zamanda ihlas tablosuna da bir tik ya da çarpı işareti atın.
(daha fazla bilgi için lütfen sayfa 100 i okuyun).
5. Aynı zamanda ruhani aşamalar tablosuna da bir tik ya da çarpı
işareti atın. (daha fazla bilgi için lütfen sayfa 89 ü okuyun)

6. Hayatınızda yeme ve içmeyle ilgili üç sünneti uygulamaya başlayın.
Bir ay sonra uyku ile ilgili ilgili üç sünneti uygulamaya başlayın ve
üçüncü ayda kıyafetlerle ilgili ilgili üç sünneti uygulamaya başlayın
(daha fazla bilgi için lütfen sayfa 70 i okuyun)
7. Maznun Askerler (Azkaar-e-Muhammadiyah)duasını Fecr ve Mağripten
sonra okumaya başlayın ve her türlü kötülükten,büyüden ve cinlerden
korunun.
8. Haftada bir kez tavsiye ve anma toplantılarına katılın. Eğer bu mümkün
değilse bu toplantıları internet ya da TV üzerinden takip edin.
9) öğretmeninize iki ayda bir danışmanız ve amelleriniz ve mevcut
aşamanızla ilgili olarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Burada size verilen
rehberlik uyarınca davranmalısınız. Yurt dışında yaşayanlar posta, internet
telefon ya da e posta ile iletişim kurmalıdır.

Bu Muhammediye Tarikatının
nihai hedefidir.

Onları iyiliğe ve
şeytandan sakınmaya
davet etmek.

• Günahtan ve kötülüklerden arınmış temiz
bir hayat süren insanlardan oluşan bir ortam
oluşturmak.

• Diğer insanları bunları
toplu olarak yapmaya
davet etmek.

•

Ahiret

Tüm bunların öz
www.zawiyah.org // info@zawiyah.org
Her pazartesi 7:30 pm de sohbet ve zikir

Kendini arındırma (Muhammediye Tarikatı) ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle ʰu kanallarla irtibata geçebilirsiniz:
Muhammadiyah House of Wisdom, 33 Ridling Lane,
Hyde, Cheshire, Sk14 1NP
Tel: 0161 351 1975 // [+44] 07780 875 667

4. Sürekli olarak Allahı anmak ve hayatını Onun kurallarına göre yaşamak

• Herkesin bunlardan kolayca faydalanabileceği
bir ortam oluşturmak.

• Diğer insanları bunları
toplu olarak yapmaya
davet etmek.

•
Giyecek, yemek,
sığınma, tıbbi ihtiyaçlar.

Dünya işleri

3. Kulların yerine getireceği sorumluluklardan elde
edeceği kazançların karşılaştırılması

2. Maddi ve manevi konularda tamamen Hazreti
Muhammedin
sünnetine uygun hareket etmeliyiz.

1. İç ve dış dünyamızda konuşmalarımızda, işlerimizde
ve düşüncelerimizde tamamen Allahın emirlerine uygun
hareket etmeliyiz ve bunun dışındaki tüm fikirlere karşı
çıkmalıyız.

Bu yolda doğru ilerlemem ve hedefe ulaşmam sadece
Allahın taktiriyle olur.

Ne kadar çabalasam da Allaha hak ettiği şekilde
ibadet edemem

Başka hiçbir şey değil sadece Allah adına iyilik yapın.
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S: Hazreti Muhammedin
yolundan giderek Yüce Allahın
rızasını kazanmak.

S: Hayatın anlamı nedir?

Bu fani dünyanın gerçekleri

En önemlisi bu yolda öğrencinin karşısına çıkabilecek fiziksel,
manevi, psikolojik, sosyal ve özellikle bu seyahatteki hedefleriyle
ilgili sıkıntılar için rehberlik sunulmasıdır.

Bu yolda pek çok ilave metot vardır. Namazda , oruçta, zekatta,
hacda ve zikirde ayrıca sünnetin günlük hayata uygulanmasında
manevi kaliteyi artırmak.

Tarikatın diğer bazı bölümleri

Bu aşama yüce Allah sevgisi ve ve onun sevgili elçisi
Muhammede
itaati ve sevmeyi ve bu yolla kendi
kötü düşünce ve arzularından sıyrıldığı aşamadır.
Gerçek ve mükemmel iman peşinde olanlar içindir.
Burada insanlar sanki Allahı görüyormuşcasına
yaşamayı öğrenirler ve zaten Allah onları görmektedir.

ɗslama insanları davet etme ve
ölene kadar saırla

Hazreti Muhammedin
hayatına baktığımızda insanları Allah yoluna
davet etmek için yaşadığını görürüz. ‘kendin için istediğin her şeyi
kardeşin için de dilemedikçe hiç biriniz gerçek imana erişemezsiniz’
demiştir. Onlar kendi iyi amellerine güvenmek yerine yine de Allaha
güvendiler ve kurtuluş için O’na sığındılar.

Aşama 4: ruhun aydınlanması

Tüm bunların özü
www.ZAWIYAH.org
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Varoluş Öncesi
Süreç

Ruhlar Alemi

Fani Dünyada Geçen
Zaman

Kabir hayatı

Kıyamet Günü

Şimdi Allah bizi bu fani dünyaya imtihan
için gönderdi. Hayatın yolcuğuluğun
diğer safhalarıyla kıyaslandığında ne
kadar kısa olduüunu görmüyormusunuz

Sure 76, Ayet 1: “İnsanoğlu, var
Yüce Allah alemleri
edilip bahse değer bir şey olana
yarattıktan sonra tüm ruhlara
kadar, şüphesiz, uzun bir zaman
sordu: “(Alas-tu-bigeçmemiş midir?” Yorum: Şüphesiz rabbiküm)Ben sizin efendiniz
insana dair ilk izlere kadar çok
değilliyim? İnsan da dahil
zaman geçmiştir. Pek çok aşama
olmak üzere tüm ruhlar
sonunda bir sperm damlası haline
“(Kaa-lu-bela); evet ya Allah
geldi. Sadece yüce Allah’tan başka
sen bizim efendimizsin”
kimse yoktu. Sonra Allahu Teala
kendi gücü, bilgeliği ve merhameti- dediler. (7. Sure 172. ayet)
yle insanı yarattı.

Sure 2 Ayet 28:
Allaha nasıl
Kaçınılmaz ölüm bizi kabir inanmazsın.sana can
hayatına götürecek bütün
verdiğini bile bile.
ruhlar yeniden
Sana ölümden sonra
canlanacakları güne kadar
ahret günü tekrar
orada kalacaklar. Efencan verecek ve O’na
dimizin kararına göre orası döneceksin. Yorum:
ya bir mutluluk bahçesi ya son kez tüm ruhlar
da ateş çukuru olacak.
ahret günü yeniden
canlanacak.

Arınmış ruhlar…
sonsuz mutluluk

Cennet
Yada cehennem
İnançsızlar ve arınmamış ruhlar….
Ateş alevleniyor

Sure 67 Ayet 3: hayatı ve ölümü yaratan
Allah gerçekte hanginizin en iyi
olduğunu test edebilir. Comment: Amellerimizi sadece yüce Allahın rızası için
ve Hazreti Muhammedin
gösterdiği
yolla yapmalıyız.

Bazıları sınırlı bir süre için
cezalandırılırken, bazıları sonsuza
kadar orada kalacak

Tarikatın 3 Ön Şartı

1. Ehli sünnet cemaatın esaslarına göre temel iman bilgileri
2. TemelFıkıh bilgisi (Islami kurallardan oluşan kanun)
3. geçmişte işlenen günahlar için Tövbe & Allahın affı
4. Çaba

Adından da anlaşılacağı gibi amaç amaç Allahın
elçisi, efendimiz Hazreti Muhammedin gösterdiği
yolda tüm varlığımızla (iç ve dış dünyamızla onu
takip ederek) Allah aşkına ve Allahın rızasına
kavuşmaktır.

Ancak bir çözüm vardır.—Nefis Tezkiyesi—ruhun
arınması. Muhammediyah tarikatı olarak bilinir ve
insanlar gün be gün Allaha yaklaştıklarını bizzat
görürler.

“Cennetemi gideceğim yoksa cehennememi?” düşüncesinde bir yanlışlık yoktur.
Üçüncü bir varış noktası yoktur. Ya o ya o.
Kendimize şunu sormalıyız: “ bugün ölsem
mekanım cennetmi olur yoksa cehennemi?”

Öğrenci değişik hallerde belli özelliklerini kullanarak mevcut hali nasıl
Allahın lütfuna dönüştüreceğini öğrenmektedir

Günahtan kurtulmaya
giden yol

Aşama 3- Ruhun arındırılması

Başlangıçte insanlar şeriata aykırı olan bilinçli olarak yaptıkları
şeytani ve günahkar düşüncelerden kurtulmak üzere eğitilirle.
Öğrenci aynı zamanda şeytanın fısıltılarına nasıl karşı koyacağını da
öğrenir. Daha sonra tüm evrenlerin yaratıcısı yüce Allaha dair
farkındalıklarını artırmak için çeşitli teknik ve metotlarla çalışırlar

Günah düʰkünlüʓüne
giden yol

Aşama 2- zihnin arındırılması
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