
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      “ MÜRŞİDİN LÜZÛMU VE ÖZELLİKLERİ ” 
 

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Hazretleri buyurdular ki; 
  

"Herkes çeşitli ibadetlerle kendince Allah(c.c)'a yakınlık arar. Sen akıllı ve has kulun sohbetiyle 
Hakk'a yakınlık ara. Böylece herkesten daha önde, ileride olursun" 
  

Yukarıda arzetmeye çalıştığım kutlu sözleri Hz.Ali(r.a) Efendimiz'e vasiyet etmişti.  
  

Hz.Ali(r.a) Efendimiz ki; Allah'ın arslanı idi. Buna rağmen Cenâb-ı Resulullah Efendimiz, arslanlığına 
ve pehlivanlığına güvenmemesini nasihat etti. Onca ibadetin arasından küllî aklı temsil eden, Allah'ın has 
kulunu ve sohbetini ve yakınlığını tavsiye etmiştir.  
  

Ey Hâkk'ı arayan kutlu kişi! Cümle halk gibi bir ibadete sığınıp kendince nefis ve şeytandan kurtuluş 
sığınağı oluşturmakla kendini aldatma. Sen git, yüce akıl sahibi kutlu kişinin eteği altına sığın. Bu senin için 
bütün ibadetlerden daha yeğdir. Mürşid seni tuttuğunda uyanık ol, ona teslim ol. Hatırla; Hz.Musa(a.s) 
peygamberliğine rağmen Hızır(a.s)'ın  emri altına girdi. Hz.Musa(a.s)'ya itiraz etmeden can u gönülden, tam 
bir teslimiyetle Hızır'ın yaptıklarını ve etttiklerini kabul edip, sabretmesi emredildi. Gemiyi delsede sus!!! Bir 
çocuğu öldürse de feryad etme!!! Hâk Teâlâ onun elini kendi eli gibi yaptı. 
  

Cenâb-ı Allah, "                                    " Allah'ın eli onların elinin üstündedir, buyurdu. (Fetih - 10)  

Hâk adına onu öldürür, diriltir. Diri kelimesi hafif kalır; ölümsüz, kalıcı can yapar. Mürşidin eli 
görünmeyenlere de ulaşır. Onlara da himmet eder.  
  

"Dikkat et, mürşit seçince çıt kırıldım olma, dağılma ve küsme, darılma meraklısı olma! Kin ve 
husumet elbiseni bir daha giymemek üzere çıkart, kibirlenme." 
  

Unutma! Cümle halk, gece karanlığı gibidir. Mürşid ise ay misali. Ay nasıl güneşten aldığı ışığı 
karanlıkları aydınlatsın diye ezelde varlık sahnesine koydu ise; mürşid de ezelde halkı isyan ve zulmetin 
karanlıklarından çıkartmak için yaratıldı. Yani sonradan değil, ezelden yol göstericidirler. Şeyh elinden tut! 
Zira, bu yolculuk şeyhsiz tehlikeli ve âfetler ile doludur. Kılavuz olmadan çıkılan yolda perişan olman 
mukadderdir. Öyleyse hiç bilmediğin, yabancı olduğun yola sakın rehberi iterek, kabul etmeyerek çıkma, 
helâk olursun. Bu yola senden önce ve seninle birlikte çıkan çok kimseler vardı. Onların kılavuz sözü 
dinlemediğinde başlarına neler geldiğini ve nasıl şeytan tarafında saptırılıp helâk olduğunu Kur'an'daki 
kıssalardan oku. Oku da ibret al. Dikkat et! Nefsin senin bineğin, eşeğindir. Onun yularını sıkı tut. Sakın ipini 
gevşetme; çünkü, eşeğin meyli çayır ve çimenedir. Gaflete dalıp yuları gevşetirsen yeşillere ve otlara doğru 
sür'atle koşturur. Böylece rotandan kilometrelerce uzaklaştırır, saptırır. Eşek, bu yolun düşmanı ve otun 
dostudur. Ot ve yeşillikten mânâ dünya ve malâyânîdir. Nice eşekler, bu yolda sahibini öldürmüştür. Eğer hiç 
bilmiyorsan eşeğin arzusunun tersini yap. İşte o tam doğrudur. 
  

"Nefse muhâlefet et, rahat et!" 
  

Şeyhin yardımı olmadan bu imkânsızdır!    


