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M

TAKDİM

ehmet Feyzî Efendi’nin 1989 yılında vefatının ardından
kendisine ait söz ve fikirlerin neşredilmesine ve ilim âlemine sunulmasına dair onun yakın talebeleri tarafından
büyük bir gayret gösterilmiştir. Yüce Allah’a hamd olsun bu gayret kısa
zamanda semeresini vermiştir. Öncelikle bir bilgi şöleni/sempozyum
tertip edilerek öğrencileri tarafından Mehmet Feyzî Efendi’nin çeşitli yönleri müzakere edilmiş; daha sonra ise bir taraftan yoğun bir şekilde hâtıralarının toplanması faaliyetine girişilirken diğer taraftan da onun fikirlerinin inceden inceye işlendiği Feyizler serisinin yazım faaliyeti sürdürülmüştür. 1992 yılında başlayan bu meşakkatli faaliyet uzun yıllar devam
etmiş, bu arada Mehmet Feyzî Efendi’den Feyizler adıyla 8 cildi bulan bir
külliyat ortaya çıkmıştır. Yıllar süren bu yazım ve yayın faaliyetleri aynı
zamanda pek çok makale, kitap, bildiri, lisans/yüksek lisans/doktora tezleri gibi önemli miktardaki bilimsel çalışmanın da zeminini oluşturmuştur.
Ne var ki yaklaşık 25 yıl önce neşrine başlanan bu eserin hem bazı
ciltlerinin mevcudunun kalmamış olması hem de bunların arzu edilen
güzellikte basılamaması gibi sebeplerle yeniden yayına hazırlanması
gündeme gelmiştir. Bu sayede özellikle ilk ciltlerdeki imlâ ve baskı hatalarının elden geldiğince giderilmesine çaba sarfedilmiştir. Yeri gelmişken
gerek yazım ve tashih vazifesinde gerekse basımda hizmeti geçen bütün
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Yüce Allah katında sa‘ylerinin meşkûr
olmasını diliyoruz.
Mehmet Feyzî Efendi Hazretleri’nin en doğru şekilde tanınması yönünde çok önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığımız Feyizler adlı
külliyatın, birbirinden bağımsız ve değişik yayınevleri tarafından gerçekleştirilen önceki baskılarının yenilenmesi yerine bu defa 4 büyük ciltte
birleştirilmesine karar verilmiştir. Tamamı yaklaşık 2500 sayfayı bulan
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bu eserin yeni baskısında İçindekiler kısmının öncekilere nazaran daha
düzenli bir şekilde verilmesine dikkat edilmiş, ayrıca her sayfanın üstbilgisinde konunun işlendiği ana başlığın kaydedilmesi de uygun bulunmuştur. Bu sayede herhangi bir sayfada yer alan bir konunun hangi ana başlığın altında yer aldığı rahatlıkla anlaşılmış olacaktır.
Bu baskıda ayrıca daha önceki baskılarda yer alan İkinci Kitabın
Önsözü’nün, toplumda yanlış bir şekilde yayılmaya çalışılan birtakım
yalan iddialara karşı bizzat yazar tarafından verilmiş cevapları içermesi
nedeniyle aynen kalması gerekli görülmüştür.
Eksiklikten münezzeh olmak yalnız Cenab-ı Hakk’a mahsustur. Her
türlü gayretimize rağmen yine de kusurlardan uzak olmayan bu yeni baskının ilim âlemine hayırlar getirmesini ve Mehmet Feyzî Efendi’nin doğru
bir şekilde anlaşılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.
Gayret bizden, başarı Hâkim-i Mutlak Yüce Allah’tandır.
Doç. Dr. Bekir TATLI
Nisan 2016, Adana

M

YAZAR MUSA ÖZDAĞ

usa ÖZDAĞ 1953 yılında, Konya-Bozkır kazasının Bağyurdu Köyü’nde doğmuştur. İlkokul sıralarında iken babasının işi sebebiyle Kastamonu’ya taşınan yazarımız, ilk ve
orta tahsilini burada tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Yüksek İslâm
Enstitüsü’nün Tefsir-Hadis bölümünden mezun olmuştur.
Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda tahsilini sürdürdüğü sırada
Merhum Mehmet Feyzî Efendi’yi tanımıştır. Onun engin bilgi, tefekkür ve
feyzinden istifade etmek için yaz-kış, gece-gündüz yanında olabilme şansını elde etmiştir. Bu feyiz ve bereket yüklü beraberliği, büyük âlim ve
veli Mehmet Feyzî Efendi’nin 1989 senesinde vefatına kadar devam etmiştir.
Mehmet Feyzî Efendi’den Merhum Hâfız Ömer Efendi yoluyla
tevârüs etmiş oldukları “Temsîli Kırâat” adı verilen Kur’ân tâlimi dersleri
almıştır. Bunun yanında Kastamonu’da orta tahsilini sürdürürken Hattat
Emrullah Demirkaya’dan hat dersleri alarak, sülüs ve rik’a yazılarını tamamlamıştır.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirmesiyle birlikte 1980 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğretmenliğine atanmıştır. Çok bereketli ve verimli bir meslek hayatı olan yazarımız, feyizli ve kaliteli geçen
dersleri haricinde, gerek hafta sonu tatillerinde, gerekse teneffüslerde ve
akşamları ders bitimlerinden sonra verdiği ders ve kurslarla âdeta nefes
almadan 25 yılını dolu dolu geçirmiştir. Allah kendilerinden razı olsun.
Öğrencilerine verdiği, Arapça, tefsir, hüsnü hat ve Kur’ân talimi
dersleri yanında, Cuma akşamları halka açık sohbetleri ve yine halka açık
olarak Pazar günleri verdiği feyizli tefsir dersleri yıllarca devam etmiştir.
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İmâm Nesefî’nin Tefsîri’nden1 takip ettiği tefsir dersleri, sona yaklaşıldığı
bir sırada istenmeyen sebeplerden ötürü kesintiye uğradıysa da Cenâb-ı
Mevlâ’nın izni ve inayetiyle şanlı fethin 552. yıldönümüne rastlayan 29
Mayıs 2005 tarihinden itibaren tekrar başlamıştır ve halen devam etmektedir.
O, sohbetlerinde Hz. Peygamber’in (sav.) tebliğ ve irşadını göz önüne alarak genellikle önce bir miktar Kur’ân-ı Kerim okur ve sonra, okuduğu ayetlerden ve hatta Kur’ân-ı Kerim’in bütününden kuvvet alarak güzel,
dokunaklı sohbetini ve açıklamalarını yapar. Bu açıklamalar, alışılmışın
dışında kendine has, ilgi çekici özel bir üslupla yapıldığı için, hemencecik
dinleyiciyi etkilemekte, büyük bir feyiz dalgalanmasına sebep olmaktadır.
Bu sohbetler sırasında bazı meraklı talebeler ve dinleyiciler, sohbetleri
kayda almakta veya not tutmaktadırlar.
Yazarımız, bu kadar yoğun çalışması yanında onlarca cilt tutan kitaplar telif etmiştir. Bu kitapların konusunu, “Merhum Mehmet Feyzî
Efendi’nin feyizli sohbetlerinden seçilmiş, vecize niteliğindeki değerli
sözlerini kendine has bir üslup, dil ve tavırla açıklamak” diye özetleyebiliriz. Musa Hoca’nın yazı dili de taklit olmayan kendine özel niteliktedir.
Seçtiği kelimelerin okuyanlar tarafından anlaşılmasını esas alır. Bu yüzden halkın kullandığı kelimeleri taassup göstermeden kullanır.
BASILMIŞ ESERLERİ
1-Feyizlerden Damlalar: Bu eser Merhum Mehmet Feyzî Efendi’nin
çeşitli sohbetlerinden seçilmiş, vecize niteliğindeki yüzlerce cümlesinden
ibarettir.
2-Feyizler: Uzun adıyla Mehmet Feyzî Efendi’den Feyizler. Seri halinde çıkarılan bu eserin yedi cildi Feyizler adıyla; sekizinci cildi de Tuzaklar
ve Uyarılar adıyla basılmıştır. Mehmet Feyzî Efendi’nin feyizli sözlerinin
açıklandığı bu eserler, dinî bir ansiklopedi gibi; dinî, millî, kültürel çok
özel bilgileri içermektedir.
3-Feyizler Sultanı Mehmet Feyzî Efendi: Bu eserin yazılması, Kastamonu Belediyesi tarafından yazardan istenmiş ve eser kültür faaliyetleri
1

Ebû’l-Berekât Abdullâh b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî’nin (v. 710/1310) Medâriku’tTenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl adlı tefsiridir.
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cümlesinden olarak bastırılmıştır. Kastamonu Belediyesi tarafından dağıtılan bu eserin mevcudu tükenmiştir. Bazı garazkârlar, Kastamonu Belediyesi’ni ve eserin yazarını karalamak için bir gazetede aleyhte yayın yaptılarsa da bu konuda gelen mülkiye müfettişi ve bilirkişi olarak görevlendirilen üç hukuk profesörü eseri inceleyip, olumlu rapor vermişlerdir.
Halkımız tarafında piyasada bulunamayan bu eserin tekrar basımı ısrarla
istenmiştir. Eserin Feyizlerden Damlalar’ı da içeren yeni baskısı Kutlu
Bilgi Araştırma ve Dayanışma Deneği tarafından 2010 yılında yapılmıştır.
4-Duygular Ve Düşünceler: Bu eser, Hocamızın sohbetleri sırasında
öğrencilerinin tuttuğu notlardan derlenmiş vecize niteliğindeki değerli
sözleri ihtiva etmektedir.
5-Kavramlar Ve Yorumlar: Hocamızın bu eseri, ikiz kardeşi olan
Duygular ve Düşünceler’in bir bakıma devamı, bir bakıma biraz daha açılım ve ilâvelerden oluşan yeni bir eserdir.
6-Feyiz Pınarı Sempozyumu: Bu kitapta Musa Özdağ, üç arkadaşıyla
birlikte gerçekleştirilen bir sempozyumda, Mehmed Feyzî Efendi’nin manevî kimliğini ve tasavvufî yönünü anlatmıştır.
YAZARIN BASILMAYA HAZIR ESERLERİ
1-Risâle-İ Münîre: Meşhur Osmanlı Şeyhülislâmı İbn Kemâl Hazretleri’nin bu değerli eserini, Arapça kurslarında talebelerine açıklamalı
olarak okutan yazarımızın, teyp kasetleriyle kayda alınarak tespit edilen
bu eseri de yazılmış ve üç cilt halinde düzenlenmiştir.
3-İmâm Nesefî’nin Tefsiri: Halka açık olarak yaptığı tefsir derslerinde takip ettiği İmâm Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl adlı kıymetli tefsirinin
yorumlarını ihtiva etmektedir. Sure sure bantlardan yazımı devam etmektedir.
4-Resûl-İ Ekrem Efendimiz’den Hadis Sohbetleri: Muteber hadis
mecmualarından ve muhtelif ilmî eserlerden alınarak derlenmiş çeşitli
konulardaki hadisleri ihtiva etmektedir.
Okul dışı ve okul içi bu gayretli çalışmalarından ve kurslarından
resmî maaşı dışında hiçbir ücret talep etmeyen değerli hocamız, çeşitli il
ve ilçelere davet edilerek verdiği konferanslarla da Kur’ân’ın feyziyle, Hadis-i Şeriflerin bereketiyle ve Mehmet Feyzî Efendi’nin nurlu sözleriyle Müs-
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lüman halkımızı aydınlatmayı bir görev bilmiştir. Bundan sonraki hayatında da mutlu ve sağlıklı yaşamları yanında, daha nice feyizli ilmî faaliyetlerde üstün başarılar göstermesini Cenab-ı Eltaf-ı Mutlak’tan niyaz
ederiz.
Muzaffer ERTAŞ
03.01.2005
Kastamonu

A
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llah vardı, başkası yoktu. Bilinmeyi diledi, karanlığı deldi.
Rahmeti boldu, mağfireti çoktu. Zerreleri var etti, ruhlarla
diriltti. Üstlerine nurlar saçıp varlığını belirtti. Cemâl ve
Celâl ile görünüp birliğini dedirtti. Kimileri tanıdı, kimileri yanıldı.
Tanıyanlar takdir ile anıldı. Yanılanlar ateşlere atıldı. Bilenler hamd
ü senaya sarılıp kutlu kervana takıldı. Salât ve selam eyleyip Muhammed’e (sas.) katıldı. Din-i İslam’a er olup sapıklığı batırdı. Yüce Rahman’a
kul olup gafilleri ayılttı.
Milletine yar olup, düşmanları dağıttı. Vatanına râm olup, hainleri
şaşırttı. Kemâl ehlini bulup, gönlüne nurlar akıttı. Cömertlerle bir olup,
hasetçileri bakıttı. Er meydanına çıkıp, kalleşleri sapıttı. Feyiz yolunda
yürüyüp, hüsran kapısını kapattı.
İşte böylece, Rabbımızın sonumuzu belirleyen mukaddes hükmü,
dostları hakkında lütf u keremi, düşmanları hakkında ise adaletle yerini
buldu. Binler hamdolsun en güzel hükümleri veren Allah’a, salâtlar ve
selamlar olsun en güzel yolun öncüsü Muhammed’e (sas.) ve onun ebedi
dininin en güzel erlerine. Rahmet olsun, mağfiret olsun en güzelin sözcülerine. Kerem olsun, ihsan olsun en güzelin izcilerine. Hasret olsun, nedamet olsun en güzelin engelleyicilerine.
Aziz kardeşim! Elinizdeki bu kitap, muhterem büyüğüm, çok değerli
hocam Muhammed Feyzî Efendi’nin, inciler, yakutlar ve mercanlar misali
son derece kıymetli kısa ve özlü sözlerinin bir yorumu niteliğindedir.
Feyzî Efendi Hazretleri, Kastamonu beldesine uzanan “Altın Silsilenin” -Silsiletü’z-Zeheb’in- en önemli bir halkasıdır. Bu yöre, altı ve üstü ile
mana erlerinin yer aldığı mübarek bir Cevahir Mahzeni durumundadır.
Bu toprağın tezgâhından nice ulular gelip geçmişler ve saltanat yurdunun
yücelik burçlarında mekân tutmuşlardır.
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Feyzî Efendi Hazretleri, yetmiş küsur senelik ömrü içerisinde, devrinin karmakarışıklığına, keşmekeşliğine ve bu dönemde çeşitli fitne ve
fesatlara maruz kalmasına rağmen, hayatının düzenini, Muhammedî rotadan hiçbir zaman ayırmamıştır.
Zifiri karanlığı ifade eden bütün bu safhalar içerisinde, hal ve hareketleri, söz ve düşünceleriyle Müslüman Türk toplumunun Kur’ân’la ve
İslam’la özleşen ve bütünleşen yaşantılarına ışık tutmuş ve onlara bu
yönde büyük destek olmuştur. Feyzî Efendi, Kur’ân, Hadis ve sair İslâmî
ilimlerin hâl-i hazırdaki Müslüman toplumlarının bu günü ve geleceğindeki mutluluk ve rahatlarını teminde yegâne kaynak ve en başta gelen
unsurlar olduğunu; hikmetli, kıymetli, esrarlı ve parlak sözleriyle yıllarca
anlatmış, ilan etmiş ve özel yaşantısı ile de bizzat göstermiştir.
Onun hikmetli, kıymetli, esrarlı ve parlak sözlerine, gönülleri ve
akılları bir çırpıda etkisi altına alarak, hayat kaynaklarını ve fonksiyonlarını harekete geçirmesi ve coşturmasından ötürü; hem isminde “Feyzî”
kelimesinin de yer aldığını göz önüne alarak “Feyiz” tabirini kullandık.
Değişik konuları ihtiva eden her sözünü sıra numarası ile “1. Feyiz,
2. Feyiz” şeklinde belirttik. Kitabın muhteviyatının bu sözlere dayanmasından ötürü de Feyizler olarak isimlendirilmesini uygun bulduk. İnşallah
isabet etmişizdir.
Kitabın özellikleri ile ilgili bir açıklama
Yukarda da belirtildiği gibi bu kitap, Efendim Muhammed Feyzî’nin
Feyizler adı ile kaydettiğimiz kıymetli sözlerinin bir yorumu niteliğinde
idi. Bu sözler genel olarak şu üç ana grupta toparlanabilir:
a) Dinî Muhteviyatlı sözleri.
b) Millî ve vatanî nitelikte olan sözleri.
c) Teknik, fen ve medenî hayatla ilgili olan sözleri.
Dinî nitelikteki sözlerinin ve sohbetlerinin temelini ve ağırlık noktasını hal, tasavvuf ve ahlâk ilmi oluşturur. Şu kadar var ki, bu tür bilgiler,
Feyzî Efendi’nin şahsiyetinden akseden şekilleriyle dile getirilmiş ve tespit edilmişlerdir.
Mürşitler, doktorlar gibidir. Asrının hastalıklarını teşhis eden doktorlar, onlar için hemen nasıl şifa elde edecekleri kaynaklara yönelirler ve
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çalışırlarsa, dinî eğitim ve öğretim yoluyla, mürşitler de insanların kafalarında ve ruhlarında yer eden hastalıkları evvela tespit ve teşhis ederler.
Sonra da çarelerini, kurtuluş yönlerini ve yollarını araştırırlar. İşte Feyzî
Efendi de kendisine ayrılmış olan sahalarda nice araştırmalar ve çalışmalarda bulunmuş ve 20. Asrın çok büyük çilelerinin ve zorluklarının üstesinden gelerek, Allah’ın kullarına şifa hazinelerini sunmak üzere kollarını sıvamış tecrübeli, maharetli bir mana doktoru ve kıymetli bir Din Mürşididir.
O, yeni oluşan hadise ve olaylar için, klasik tarzda yetersiz kalan çarelere yeni çözüm yolları göstermiş veya ilavelerde bulunmuştur. Birçok
ayetler ve hadisler, onun ufkunda ve semasında çok daha ihtişamlı bir
görüntü çok daha yüce bir heybet arz ediyordu.
Onun atmosferine giren bir insan, kendini bir önceki benliğinden
sıyrılmış olarak yepyeni bir şahsiyet ve farklı bir kimlikte bulurdu. Onun
âleminde ayetler ve hadisler sanki terütaze, yepyeni, şimdi inmişler ve
yenice söylenmişler gibi olurdu.
Bunun için onun huzurunda ayet ve hadislerle ilgili konuları, dinî
meseleleri dinlemek apayrı bir zevk verir, apayrı bir güzellik ve apayrı bir
yücelik bahşederdi. Kişi bu durumda kendini, onun yanında değil de sanki
Allah’ın huzurunda, sanki Hz. Peygamber ve Ashabı’nın yanında imiş gibi
hisseder ve bu zevki can u gönülden tadardı. Bundan dolayı onun yanına
bir giren asla bir daha ayrılmak istemezdi.
Feyzî Efendi Hazretleri’nin sözlerinin ikinci gurubunu millî ve vatanî
muhteviyatlı olanlar oluşturur, dedik. Onu zamanımızın birçok bilginlerinden ve mürşitlerinden ayıran önemli hususiyetlerden birisi ve belki de
en önemlisi, millî ve vatanî konularda esrarengiz, paha biçilmez ve şaheser formüller vermesi ve göstermesidir.
Ona göre Türk Milleti’nin töresi ile İslâmî hakikatler, asırlar içerisinde etle tırnak, sırtla karın, ilikle kemik gibi birbiriyle bütünleşmiş ve
özdeşleşmiş, ayırma imkânı kalmamıştır. Bundan ötürü Türklükle Müslümanlığı birbirinden ayırarak birbirinden bağımsız biçimde ortaya çıkanlara asla müsamaha etmezdi. Çünkü böyle bir durumun, fitneye, fesada ve bölücülüğe sebep olacağını söyler ve böylece inanırdı.
Bu millete mahsus olmak üzere, Türklüğün güçlenmesi ve gelişmesi
ile İslam’ın da güçleneceğini ve gelişeceğini ifade buyururlardı. İslam’a hiç
bir zaman Türklükten zarar gelmediği gerçeğinden hareketle, Türklüğünü

10 | Mehmet Feyzî Efendi’den Feyizler

kaybedenlerin İslam’dan da uzaklaşacaklarına, bununla da kalmayıp, ona
zarar vereceklerine inanır, üzerine basa basa sohbetlerinde bu konulara
değinirdi.
Bu vatan içinde Türklüğe düşman olanların nesebinin bozuk olabileceğine dikkat çekerlerdi. Kökü dışarıda olan cereyanlara -hizipler ve
cemaatlere- hangi türden olursa olsun, itibar edilmemesini öğütlerlerdi.
Bizim gelişmemizin ve güçlenmemizin, ancak kendi içimizdeki basiretli
ve şuurlu kimselerin müspet çaba ve çalışmalarıyla mümkün olacağını
belirtirlerdi. Anarşinin kaynağının dışarıda olduğuna, bu şer odaklarının
giriş ve çıkış yollarını tıkamak ve kapatmak suretiyle çabucak önlenebileceğine işaret buyururlardı.
Bu vatanın mübarekliğine inanırlar, her karış toprağının enbiya, evliya, şüheda, ulema ve suleha kanıyla suvarıldığına dikkat çekerek, durumun ciddiyetine ve önemine parmak basarlardı. Bu vatanın ve milletin
korunmasının, İslam’ın korunması manasına geldiğini, zira İslam’ın kalesi
durumunda olduğunu belirtirlerdi.
Bu vatanda bu millete hizmet etmek isteyenlerin mutlaka şu üçlü
esasa, birbirinden ayırmadan, ayak uydurmalarını ve o doğrultuda hareket etmelerini önemle tavsiye ederlerdi.
a) Hamiyet-i Diniye ( Dini ve mukaddesatı koruma gayreti)
b) Hamiyet-i Milliye (Millî değerleri koruma gayreti ve ülküsü)
c) Sadakat-ı Vataniye (Vatanın muhafazası, güçlenmesi, gelişmesi ve
bölünmezliği yönündeki düşünceler, çalışmalar ve çabalardaki samimiyet
duygusu)
Bu mübarek vatanı “Dâr-ı Harp” silahıyla vurmaya çalışanlara şiddetle karşı çıkarak, “Burayı beğenmeyenler, paltolarını, ceketlerini omuzlayıp beğendikleri yere gitsinler, burada fitne ve fesada sebep olmasınlar.
Hem zaten dar-ı harpte devamlı durulmaz.” buyururlardı.
O mübareğin bu yöndeki mesajları ve formülleri oldukça çoktur ve
dikkate şayandır. Bu kitapta, yeri geldikçe ilgili mesajları ve formülleri
açıklamalarıyla birlikte bulacaksınız. İnancım odur ki, bunların zamanımız, insanımız ve ülkemiz için en uygun ve en münasip çareler ve çözümler olduklarını can u gönülden kabul ve takdir edeceksiniz.
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Zira şu kesin bir gerçektir ki; Feyzî Efendi de geçmiş büyüklerimiz
gibi, görünmeyen âlemin bilgilerini keşfeden ve haberlerine ilham yoluyla
mazhar olan Evliyadan biridir. Onun hayatındaki ulviyet ve kutsiyet, ortaya koyduğu hayat formülleri, ruhlara iksir niteliğindeki cevher sözleri,
kendisinin yirminci asırda eşi görülmeyen, mana boyutlarında ihtişamlı
bir şekilde yerini alan Rûhânî ve Rabbânî bir lider olduğunun en parlak
delilleri ve belgeleridir.
Rabbimiz cümlemizi şefaatlerine nail eylesin, âmin.
Feyzî Efendi Hazretleri’nin sohbetlerinin üçüncü kısmı tıp, fen ve
teknik konularını ilgilendirmektedir. Kütüphanesinin zenginliği meşhurdur. Değişik ilim dallarında kaynak kitapları vardı. Bunlar içerisinde tıp,
tarih, zooloji (hayvanlar âlemi ile ilgili bilim), jeoloji (yer bilimi), sosyoloji, astronomi, astroloji (yıldız bilimi), biyoloji, fen ve teknik sahalarında
olanları da vardı.
Dünya dilleri ve dinleri ile ilgili akla hayale gelmeyen temel kitaplara ve dokümanlara sahipti. Bu tür kitapları okuma ve anlama, ciddi bir
kabiliyet ve zekâ ister. Bu da onda fazlasıyla vardı. Tabii ki, bu sahalar çok
değişik meslekler ve bilim dalları olmasından dolayı, sadece kabiliyet ve
zekâ yeterli değildir. Onun sık sık tıp, teknik ve fen konularında bir mütehassıs gibi gayet rahat bir şekilde konuşma yapması hatta daha da ötesi
bu yönlerde gelecekle ilgili enteresan haberler vermesi, onun fizik ötesi
bir takım güçlere ve bilgilere sahip olduğunun en açık ve en net delillerinden idi.
Ceviz tahtasının, sesleri ve görüntüleri kaydettiğini, gelecekte icat
edilen bir aletle bu ses ve görüntülerin alınabileceğine dair haberi; kafamızdaki düşünceleri ve fikirleri açığa çıkaracak ve okuyabilecek bir aletin
bulunacağını anlatarak, daima müspet, olumlu düşünmemiz gerektiğine
dair uyarıları; tıp ilmindeki sohbetleriyle en önemli doktorları, teknikle
ilgili açıklamalarıyla bu sahadaki kimseleri hayretler içinde bırakması bu
cümleden olup herkesçe bilinen hadiselerdendir.
Terzilik, aşçılık ve marangozluk gibi sahalarda da beceri ve bilgi sahibi olduğu bizzat tarafımızdan müşahede olunmuştur. Giysilerinin kalıbını ve planını -ailesi terzi olduğu halde-bizzat kendileri tespit ederler ve
tarif ederek diktirirlerdi.
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Yemek çeşitlerini, nasıl yapıldıklarını, hangi yemeğin, hangisiyle
yenilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla bilirler ve bazen de uygulama
yoluyla gösterirlerdi.
Onun sohbetlerinde yer alan bütün sözlerini bizzat kaydetmemiz
mümkün olmamıştır. Zira önceleri buna kendileri müsaade etmediler.
Ancak ömrünün sonuna doğru -iki üç sene kadar öncesinde- bizzat huzurunda kaydetmeye başladım. Bu da dostlarının ricası ve kendisinin de
buna muvafakatı yoluyla mümkün olmuştur. Kaydettiğim sözleri konulara başlık olabilecek türden olanlardı. Çünkü bütün konuşmaları yazma
imkânımız yoktu. Hem, sohbet ile yazı birbirinden farklı şeylerdi. O muhterem büyüğüm konuşmalarını tüm duyu ve duygularını sadece gayesi
olan hedef üzerinde yoğunlaştırırdı.
Bakışları, konuşma sitili, ses tonu, kullandığı kelimelerin türleri,
ifade tarzları, el kol hareketleri, yüz hatlarındaki çizgiler, mimiklerindeki
yumuşaklık ve sertlik vaziyeti, hep anlattıklarıyla uyum halinde orantılı
olur ve bunlara paralellik teşkil ederdi.
Sohbetlerinde birçok kelimeler ve cümleler önemine binaen tekrar
tekrar vurgulanırdı. Bazen bazı cümlelerin ardı gelmez; geri kalan kısmı
bir bakışla, bir hareketle ve hatta bir gülümseme ile muhatabın anlayışına
ve yorumuna bırakılırdı.
Bazen hiçbir konuşma olmaksızın “Kalpten kalbe yol vardır.” formülü ile göz göze, yüz yüze, diz dize ve gönülden gönüle bağlantılar sağlanır,
atkılar atılır ve düğümler yapılarak sohbet yürütülürdü. Bu halde, mana
âleminin kapıları ve pencereleri ardına kadar açılır, melekût yurdunun
zevk ve neşeleri ile kalpler raksa gelirdi. İşte bütün bu anlatılanlar “sohbet” idi. Zira sohbet, “arkadaşlık, sırdaşlık, haldaşlık, ruhen ve bedenen beraberlik” manalarına gelmektedir. Hz. Peygamber, ashabı ve onların yolunu harfiyen takip eden Efendiler de aynı usul ve metot üzere idiler.
Bütün bunları aynen anında yazıyla kaydetmek mümkün değildi.
Çünkü o anda içinde bulunduğunuz hâlet-i ruhiye ve gönül âlemindeki
muazzam hareket, dizinizin bağlarını çözmüş, ellerinizi kalem tutamaz bir
hale getirmiştir. Kendinizi bambaşka bir âlemde, bambaşka bir dünyada,
akıllara ve gönüllere, esrarengiz ve tılsımlı nitelikleriyle durgunluk veren
bir takım hakikatleri izleyen ve gözleyen bir şahıs pozisyonunda buluverirdiniz.
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İşte bu doyumu mümkün olmayan ve asla içinden çıkılması istenmeyen mana zevklerini ve coşkularını o anda bırakamadığınızdan, o durumdaki sözleri ve halleri yazıya geçme ve kaydetme keyfiyeti hemen
hemen mümkün değildi. Ancak o halden sıyrılıp atmosfer değişince, sanki
bir rüyadan uyanmış veya bir hayal âleminden gelmiş gibi, olanları bir bir
hatırlayarak kayda geçmeniz ve satırlara dökmeniz mümkün olabilirdi.
Efendim Muhammed Feyzî’nin sözlerini, bu ve benzeri nedenlerle
çok kısa ve öz olarak tırnak içerisinde kaydettikten sonra, bu fakir Musa’ya; aklına, gözüne, kulağına, etine, kemiğine ve gönül âlemine sindiği
şeklinin, aksiyon haline dönüşmesini ve yansımasını ifade eden biçimi ile
yorumlamaya giriştik.
O, bir Feyizler Güneşi idi. Bu fakir de ona ay gibi peyklik yaptı. Onun
Feyiz Nurlarını kendi fıtratına uygun boyutlar içerisinde yansıtmaya çalıştı. Şunu unutmamak gerekir ki, Ayda ne kadar ışık olsa da bizatihi kendinden değildir. Onun ışığı güneştendir. Ama yapısının farklılığından dolayı tam olarak güneş ışığına da benzemez.
Zira güneş Nûr isminin, ay ise Mübîn isminin mazharıdır. Güneşteki
ışığın ayrıntılı hale gelebilmesi, belirginleşebilmesi insanların gözlerine
ve akıllarına durgunluk vermeyecek şekilde algılanabilmesi gerekmektedir. İşte bunun için Allah Teâlâ Hazretleri ayı yarattı. Mazhar olduğu
Mübîn sıfatı ile güneşe delalet eder, onda olanları açığa çıkarır, gösterir ve
açıklar.
Kitabın büyük bir bölümünü2 rahmetli Hocam zamanında kaleme
aldım. Bizzat kendisine okudum, gerekli gördüğü bazı yerleri düzeltmemi
istediler.
Efendim, yaptığım bu çalışmayı bizzat onaylamış, memnun olmuş,
dua ve himmette bulunmuşlardır. Onun dua ve himmetini, şahsıma olan
muhabbet ve teveccühünü belgeleyen özel mektupları ve hatıraları da
yanımda mevcuttur. Zaten her hal ü kârda onun yüce himmetleri ve hususî teveccühleri ile faaliyet göstermekte ve Yüceler Yücesi Rabbımızın
inayetleri ve mukaddes destekleriyle muvaffak olmaktayız.
Bu kitabın oluşmasında düzen ve tashihinde yardımlarını gördüğüm değerli arkadaşlarıma, kıymetli talebelerime ve özellikle saygıdeğer
2

Bu vaziyetiyle yaklaşık kitabın üç cildi.
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meslektaşım ve feyizler vadisinde emektar yoldaşımız Muzaffer Ertaş
Beyefendi’ye ayrı ayrı teşekkürler eder maddî ve manevî yaşamlarında
afiyetler ve muvaffakiyetler dilerim. Efendimin sohbetlerindeki çeşitli
konuları hatırlamamıza ve bu yöndeki tespitlerimize özel notlarıyla yardımcı olduğu için Safranbolulu Vedat Kader Bey’e de özellikle teşekkür
eder kerem sahibi Rabbimden inayetler dilerim. Ayrıca bu kitabın basılmasında, dağıtılmasında ve toplum ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği
geçen tüm kardeşlerime ve dostlarıma teşekkürler eder özellikle Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretine nail olmalarını can u gönülden temenni ederim.
ِ
ِ
ِ
“عم النّصري
َ املوىل ون
َ عم الوكيل ن
َ ”حسبُنا هللا ون
َ عم
Musa ÖZDAĞ
21 Safer 1412–31 Ağustos 1991
Kastamonu

İKİNCİ KİTABIN ÖNSÖZÜ

K

alpleri nuruyla ve feyziyle hakikatlere erdiren, varlığının ve
birliğinin sırlarını akıllara bildiren, ihlas sahibi kullarıyla ve
erleriyle derdiren, çoraklaşmış gönüllere rahmet suyunu
serptiren, arifler ve âşıklarla Cemâlini sevdiren, Uluların Ulusu Yücelerin
Yücesi Allah-ı Zü’l-Celâl ve’l-Cemâl Hazretleri’ne, tecelliyatının sonsuzluğunca hamd ü senalar olsun.
Salatların en güzeli, selamların en ezelisi ve ebedisi yetimlerin Efendisi kimsesizlerin hâmisi, Sultan-ı kâinatın yegâne sevgilisi Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, O’nun değerli âlinin ve ashabının üzerine
olsun.
Yıldızlar sayısında Allah’a giden yollardan Muhammedî Feyizler’in
yoluna düşmüş olan ey dost, belki kulağınıza geldi belki gelmedi. Belki
gördünüz belki de görmediniz. Şahsım ve yorumlarını yaptığım Feyizler
adındaki kitabımız hakkında ortaya bazı sözler atıldı ve iddialar yapıldı.
Bu sözlerin yerinde olup olmadığı konusunda kendimi bilfiil savunma
pozisyonuna geçmek istemedim. Hakkın ve hakikatin asla mağlûp düşmeyeceğini hak ve hakikat ehlinden defalarca işitmiş bir fert olarak durumu Allah Teâlâ’nın ilmine, Resûlü’nün şefaatine, büyüklerimizin himmetine ve ehl-i insafın vicdanına havale etmeyi uygun gördüm.
Bu âciz ve nazdar olan Musa, kendisi ve kitabı hakkında piyasaya
sürülen sözlerin yerinde olup olmadığını kamu vicdanına karşı, can, gönül, akıl ve beden birliği yaptığı ve hatıralarıyla yaşadığı değerliler değerlisi, Sevgili Efendisi’nin kendisine bakışını belgeleyen kendi el yazısı ile
bir mektubunu ve bir fotoğrafını sunmakla yetinecek. Bu ve benzeri konularda O’nun Efendisi ile yakın ilişkisini yer gök, dağ taş ve cümle âlem
bilir. Ancak O’nun her türlü mahremiyetini ve kurbiyetini belgeleyen daha nice hatıralar yanında mevcuttur. Akl-ı selim sahibi bir ferdin, istikamet yolunu isteyen bir müminin, piyasaya atılan sözlere değil; gözünün
önüne serilen yazılara, hakikatlere ve belgelere nazar etmesini tavsiye
ediyorum.
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Bu fakir, sadece ve sadece Efendisi’nden aldığı ve manen yüklendiği
kutlu bilgi türündeki emaneti kendisini dinleyenlere ve talebelerine aktarmakla yükümlüdür. Bizi bu konuda engellemeye kalkışmak hangi akıl,
nakil ve insafın kârıdır?...
Her hâlükarda yardımcımız yüce Mevlamızdır. Gönül huzuru ile kitabı okumak ve Muhammedî Feyizlerle nurlanma dileğimle, tüm müminlerin yüce derecelere ermelerini, iman devletine erememiş davet ehlinin
de bu cevherle ve nurla şerefyap olmalarını yüceler yücesi Rabbimden
niyaz ediyorum, kabul buyursun. Âmin! Bu münasebetle, yaptığımız çalışmayı takip eden ve bizleri sözlü, yazılı takdirleri ve tebrikleri ile taltif
eden uzak yakın tüm kardeşlerime ve dostlarıma teşekkürler eder,
Cenâb-ı Hak’tan tek tek hepsi için mağfiretler ve dereceler diler, daima
feyizler içinde olmalarını niyaz ederim.
Musa ÖZDAĞ
02.10.1992
Kastamonu

