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JJ11ij-1 ,;l,fllllllb/Jcllc JJir .;ı/enl-i J11111ti, 
Jlnrc.;l llllllllll/1/ed -C111jl Jlnzrclkri 

Prıif'lJr. JtnJJtiiZI1It, ltuslll 
Istanbul Oniversııesı 
/lahryaı FakMitesi 

Giriş 
1 l.ice ı\ luh:ımmed ı.,,ij h:ı.ın:tl.ı:nnın ( 1868-
1956) M':IIUOd:ı bizımle p:ırlıştığt dU)l(U '< 
duştınceknndm h:ırdcctle oııuo muh•blxı 
ch6 bır Albh ~ olduğu ontışıbll3i<udır. 
Uu naknlc t..-bfiğimın b:ışlığ>ndı t>OU ti\"Si( 

eelerketi -s:ıg-ı llluh•bhcttc bır Men! ı IIUdl" lfuksıru bılbndım. Onu muh•bbcı 
l>2hç=rıde "}ınm y:ıpmaksuıtt hcrl<c>c sıWJcr d:ıç:ınn bir t\lbh dostu, \"ak ur >ml bır o 
kld>r da şellııli ,.c t\lbh ~ıi\1 bır ın,an o!Grok uh:ın·iii ı:ttim. Bu nedenle nnun bu 
konudaki düşüoccleıinı, mulıabbctlc ilı;lli 007J di1.clcri ~inde si7Jcrc ıf:ı.lc tmle)'c 
çalışaenwm. Anoık onun ınuhabbcılı: ılı;lli clü~ııncelcrinc geçmeden önce hl.,.ıvvuti 
Anlııyışını yıınsımn bir dorrlil~ııı.i ~ı,ıcrlc p•ıı laşnı•k isıiı·orum. 

l l:icc Muhıımnıcd Luıll lı:ım:ılcrlnc 11iirc ms:ı\"vu(, s:if bir gônullc AU•h'G 
yiinclmcl. \'C O'nun cılllrlerinl her ılnlnı ı·crrinc getirmektir. Yoks:ı ms:ıvv"f s:ıdecc 
knvmml:tr ilc öğünmelc, 0011 lnfı> \"C ı b:ırclcri hc~ımckten ibarc:ı değildır: 

Tas.rrwıı/ saf• dı/dm lı.am·ı AI/.Jı'a dönmektır 
T asavvuf ısıı/JJJ<ltı ıl tt SJnm.ı ögıinmekıır 
TtJSin/VIIf nnr·i bili.JJ ıli' d.iım 0!11~1k d «tm 
Yalın ız ı.ınma e/foz 111WrJt brğmmtluır (Luıfi: 146) 
H.lcc: Muh:unmmcd Luı6 ll:vTCtkn, llul:isaıu'l-h:ılaııl<cı ı<>-be. s:ablr, ııkır '"' 

n7.:ı j!lbı pel< çok us.ıwufi kl\rmu kendı u<lubu ~c ıı:tzıncn i&cic cımcktcdır 
"!ltumblıeı" ~onun üLenııd.! dul\luı,>u ı.ıı, t~~ml.ınl.ın bmdir. Bilındıw gıbı mumhbcı 
11lt')'teımck, sevmek'" dostluk rmıc:J. onl..ımlmna ı,odnıdmxlJT. J..::albin m:ıbbüh;ı m~ 
:ıt'<USU)b '"'"ması ve bu orzuda )'Ok olnııısı dcnıt'kur. Nurkim k:ıUlin All.ıh'o rnq l.:ınıc<i, 
O'nu ~Til<:!tı m:ık:ımlann en )'IJCC.J olıır:ık klbul edılır. 

Mub:ıbbctc gıdcn ı-old:ı tövbe, s.ıhır ve zuhd ı,~bi knvr:ıml:ır v-.ınlıL Muhanınıctl 
Luıfi hazretleri de insanl:ın /ince ılivbc)'C ç:ıj\lnr ve: kcntlisi gıbi tövbe k:ıpıınıı.l:ın ıçcıi 
gırmclcrini isıer: 

L11tji gibi gel serı dı: b.1b-ı tC'IJbcye bir gir 
Uhrad.:z olan dJr " diy.Jrrltm wbı.'Tin yok (Luıti: 31 O) 
O bu uvsiı'c.)'i ö:tcllıklc cıruç. n.ım37, ":k:ir ve: h:ıc gibı obndcdcrdo: cksoı:ı 

bulunonl.ır:ı y:ıp:ır '"' onl.ırı ncbcvi btr iıslupb ~u şckikk Ut':lrm:ıkun d:ı tt= durmu' 

Ey krvm u saLiı tıiriJu, nardan w'-ın yok 
Yan m ym: yiiziin y.~ra, d.irrlan IJ.J'-ın yok 
Hac ik uit.ıı mır·i Hiida dmıtt/ın snı 
Herditrlii =ib ii ıkibii nardan ruherin yok (Lutli: 3 10) 

H:ice .Muh:unmcd !.Aitti h:ıntılcn. bcbbr:ı uhmmek '"' RAhımıı'ın h.incsı ubn 
ııonlu inoı:rnemck gcrckıığı hu<u~l.ı.nnı bırlıkte tıanrbıır: 



1-/iızerkı/ kımıa ktılbirı kımseııin cJmnı mcıtme 
Esir· i gıtrlıt!r-i miları olan iıısJm iııcitme 
Tarik·ı ~kda bi-çi re-yi birram itıatml' 
Sabır kd her lıt!l/ly.ı b.1n~yi Ralmıan 'ı ineitme • 

Elin ~k m~-l·ı dıiny.idan rfp ~ık iscı y.ire 
Muhabbet camını mlf rr, asıl Mamur gıbı ddrt 
MWfirsin fo/tk lüğırul.ı lemdın ıalm.ı ıfkdrı! 
Düpsin fm btl4ya s.ılm ltı/ /tfftlla wrır pirr (l..utfi: ·r'4J 
!-lke \lubammcıl l.uıli h:vn:ılcn, .ınnc: lxıb:ıy:ı meriı:ımcı ve onbna )'Umupk 

huyluluk (hılm) '"' s:ıbır ık: hizmet cımcrun çok lıuyuk bır dı:\ kı oldugunu Ş<ljk ıf:ıtlc 
eder: 

p~ ü mJderrn ~e mmı.mırt 
Hı/m ıi $tlbrr gı"rzd bır brtyıik devll'ı (Lutfi: 530) 
O tövbe. s:ıbtr ve zuhd tic yob tlevam eden lcimsqı · bö)lccc ~llı hır homlı~ 

devresim gcçıilctcn S<mm- muh.ılıbc:ı bnhçc"nc d.ı\ct cdıp hakıkı muhahbc:ıin AUah'u 
nıuh:ıb~ı okluJıunu vuıı:ulıır ve bunu bttyenJenn h:ılini de ~u şekilde dılc f\Ctınr· 

H u bb-i Rabman isteyenler dıirr ıi mm:Jn isıema 
Derdini demıdn bılerı/er derdc demıdtı istemt2 (l.uıfi: 281) 
Ona göre muhabbet bır Sulcynun, ı:ıhıı~ ~öniildür: 

Muhabbet bir SHieym.m'dırgönıil taht·/ m.ıin olımq 
Muhabbet Mısr·ı Ktn 'tindır g()niil Y ılsuf auin o/mıq (l.utfi: 299) 
Hıicc .\tub:ımmcd Luı6 h:un:tlcn muhabbet Jc:ruzınde d:ılgıç (ga\'\ u ) obnlann 

Cl)~'" rcnk6 ciunb~nc ıai.Unmay:•cıkbrıru, .ııru ,dulde kalbırlde nıuhabbc:ı lq·,J 
bubnbnn cb rn:ish-iy:ı tlw dU\m:ı)':IC:lkbrıru '<Q)kr: 

&hr·ı m11habbeııe ~ olanl.ır 
Elwn·• qyJya nazırmar olm.ız 
Feyz·i m11habbeti ktılpıe bulanlar 
AJ/a m.isiwdan b.ıberdJrolmaz (t.Jıfi: 'UılJ) 
O no göır cıtn vailmc:».:-e J\ll•h tl(:"l(l\1 kul be dolnıaz, Hüdi kuşu gi\nül bahçesine 

knnnıu, m:ısivn gülleri kıolpıe snlmoz ve y:in: ulaşdm:ı?.: 

fbtbb-i HıidJ mem·i dile do/m11$t1 
Miirg·i Hıiıl!ı Wğ·ı dile kom1ıa$tl 
Mılsiw gülleri kalpresolmasa 
Cimn 1Jt!T7fle)'tnct y.:ir tik.ir olnıa:ı (Lot6: 274) 
Hıicc ~lu:ınmıed Luı6 h:vrcılcn muhabbc:t nıt:p:lıırull<h <kw:tn eden, dostluk 

denızinden ummana ulaşan \'e muhabbetten •-:ıhdctc yolculuk c:dc:n erler okluwma tlJ 
dı klcıı çeker: 

MeydJn·ı mllhahbet~ 
Dt:vrane gelir mer 
Owy.i·yı inLwdda~ 
Ummdrıe gelir tr/er (l.utf• 19!9 



11/uslıınıırw )lıitt JIIIIIJIIJtJNitJI Cutfi (Aiıurlt &fo) SC11tpvUJ1111111 

Oruı göre ycryiizündı:n gökyüzüne kndar muh•bbet neyi iillenir. Mubmbl:ıer >'"Y' 
dn crc:oler eliyle çekilit. Muhabbet kndehi, Conıib-ı Hakk'ın ıiı ezddc gönle babşerılgi 
fhsmclır. Elcst badesini içen manevi sarhoşlar \'llrdır. 

A J1(ia n ımtlur [f!11e kadar nt1y-i m ubabbet 
E mı! er eliyle çekilir y!ly-ı muhabbet 
&IJŞ!i·i ezefdir dile mina')IJ muhabbet 
8.1de-i elm-kqltm! mestıineferin var (Lutfı: 191) 
Muhammed l..utfı hnzredc:ri muhnbbeıin bir gereği olnrnk zikre, özellikle de hrsat 

elde iken tevhid zikrlne d= edilrnes:iai mvsiye eder. Hııkk'ı zikra:lenin hem düny:ı ve 
hem de nh irer sonderini ddc cdeccg;.ru; kı~p ve gönül tı:mi7Jiğfoio "i\Jlab, ı\llab" ,jkrl ile 
olnc:ığlru ve ı\llah yolun.ı baş kopnnclan Hnk'dnn iıllycr gelrneycceğfoi şöyle h:norl•nr: 

Tevhlde buyurun bugıin 
Yamı kopar kıyametler 
Zikredin Hakk'ıngıin be gıin 
Kesbey/eyin satiderler 

AllahAlfaht/Jim deyin 
.Derıinu zikr ikyuyun 
Allah yolıma baş kuyım 
Olsun Hak'dan indye.ıler (Lutfi: 227) 
Hıice ı\lulwnmcd Lur6 bozrederi bnşkıı dizclaindc de zikre teşvık eder. Ono göre 

tevhidnnlk.ısına gelen, tevhidin lez:7.etini bulur. Gönülden zikretrncnin )'Ulu ıövbenin bic 
ilc:ri derecesi olm Fbkk'a "ln:ibc" !!tmdrten geçer: 

Halka-i ıevhitk gelin 
L&z.et·i cırvhidi bulun 
Cıin n dilden ıdkir olun 
Hakk 'a edıib indheıler 
Muhabbet ile zıkir nrnsınd>ki illşkiye de dikkat ~eken Muh:unıru.xl Luı:fi hozreıleri 

Hnkk 'ı seven kimsenin o.nc<tk "zn kir'' olnbDcc<ğinı ve bu şekilde hidoyet )'Oluna 
c=bil=ğini ifude eıtikıcn sonrn, n<rice ıcib:u:ıyle böyle bir kimsenın Hz. Peı-gnıınber'den 
(s.a.s.) feyiz nlnc:ığıru ve böylece onuo şef.ııuine nnil ola~ söyler. Aynen zikreden 
z:ikirleri hem ncbileıin hem de vclileıin sevdiğini ve eşkiyarun zikirlc ıshh olduj!tınu y. 
da olncııgını vurgular: 

Hiıkk'ı Stl'tJetl zakir olur 
Rah-i bit!Jye'li bulur 
Feyz·i Muhammed'[ alur 
Eder elbet sefoatler 

zakirieri enbiyalar 
Severler bem miy/ilar 
Islah olur eşkıyalar 
Lmfi buhrr~etler().uıfı: 231) 



/Jaj-r) tu!Môfxl/( /Jfr. lt ml-i j{ut/J, j{fi.·e Atulutlltmnf ,Cufji j/IUT(//trf 1 Pıvf. t>r. Klt•taoıJt) l11sltt 

H:i~ Mulummed Lutfi hazı:ı:tleri, z:ikid~rin ii] fetinin ~Jkir ile oldugunu ve onl:ıon 
Hak yolwııı, Hak canibine dof,'l"tl gittiklerini ve göoiillcri Hakk'm nunıy~1 dolu olduğu 
için vücudlnnru dı 7lkirle nurbndırdıklılnru söyler. 

Ziikirler zikr ile li/fet mler • 
Tarikat-ı Hakk'a dogru giderler 
GQnıilleri Hakk'ın nımryla do/mu~ 
Illic/ldu zikr ile p1ir-nıir ederler (l.utfi: ı GO) 
ı l:kc Muh:uı1med l.ud1 hnzrecleri, muhabbetin bir meyvesi ol>n """~''' k~vmnu 

uzeı:iode de durur ve her işte Rıza-yı B~ ri' nin !,>Ö7.eıilınesi ı,ıerekıiğini hnndaur. 

A mantlır ey mıi'min kardeş 
RızJ-yı Bari'yi giizle 
lman ouı sana yoldaş 
Rrz!ıoyı &M'yi gözle (Lurfi: 424) 
O, ı\ll•h'ın nza.sını tnlep edenin, Kur'an-ı Kerim'in muallimi oı:ın Hz. Peyı, ... mbcr 

(s.o.s.}'e kurb:ın o\m:ısı ı,ıerektiliin i de i6ıde eder: 

Onunet-i Mu bammed bdmif.i lman 
Hazm-i Kıtr'an'dır imanederman 
Her kim ister be nz!ıoyı Rabman 
KurMn olur nwallim-i Kurdrı'e 
Sonuç ohmk ifade cıınek b<erckirse, H :ice Muhammed Lutfi hazrcdcri, Hül:isüni 1-

hAk:iyık'd3 yubrıd:ı zikredilen kavı:ıml:ıra önem vermiş ve bunlan sıklıklıı tekrıır ctmişd.r. 
Bu nedenle "muhabber"in rasawufi ıerbiyedc çok önemU bir kavmnı olduğu 
göriilrnekredir. Muhnbbeıin içse!Jeşıiı:ilmcs~ ÖzÜnı5enmcsi için onun önccsind~ bulunan 
rövbe, sabır ve zübd gibi ıııak:ımhr onun birer muknddimesi, n:ll(ırlnyıcısıdır. Sonmsıoda 
gelen şevk, ünş , •• rıza gibi makamlıır ise muhnbbeıio me}"''eleridir. G=.ılli'nin de if.'lde 
ertW gibi hnkıbrte b:ısiret sahipleri rı=linde Allıılı'tan b:ışb sevilen ve sevgıye layık olan 
bir vJclık yokıur. Bürün mecizi sevgııcr, Cemib-ı Hakk'ı sevmek içın birer vasıtn vlup 
nıuh•bbeı.ı.ıUnha ul:ışnrdıgı nıspctte bir kıyınet ifade crnıektedir. 
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