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Muhammed Masum Faruki hicrî ikinci bin yılının müceddidi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü 
oğludur. 1599 (H. 1007) senesinde Hindistan’ın Serhend şehrinde doğmuş, 1668 tarihinde vefat 
etmiştir. Muhammed Ma'sûm hazretlerinin üç ciltlik  Mektûbât-ı Ma'sûmiyye adlı  eserinde 
bulunan 652 mektubun   1414 adedi seçilerek  Müntehabât-ı  Masumiyye adı altında Türkiyede 
basılmıştır . Muhammed Ma'sûm Fârûkî hazretleri Mektûbât-ı Ma'sûmiyye'sinin 1. cild 4. 
Mektubunda şöyle  buyurmaktadır :   

“ Bir köşede unutulmuşu hatırlıyarak, kardeşim Mevlânâ Muhammed Hanîf ile gönderdiğiniz 
mektup geldi. Okuyunca, çok sevindirdi. Ortağı, benzeri olmayan Cenâb-ı Hakk'a bağlılığınızı ve 
O'nun muhabbetinin ateşi ile yandığınızı okuyunca, sevincimiz kat kat arttı. Bu âhir zaman fitne 
ve zulmeti içinde, Allahu teâlâ, bir kulunun kalbine, kendi sevgisini yerleştirir ve kendi hicrânı, 
ayrılığı ile onu yakarsa ne büyük nîmettir ! Bu nîmetin kıymetini bilip, şükrünü yapmak lâzımdır. 
Durmayıp, bunun artmasına çalışarak, aşk-ı ilâhînin, en son derecesine yükselmesini 
beklemelidir. Hakîkî matlûbdan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan 
şeylerle uğraşmamalıdır. Muhabbet ateşi, nefs-i emmârenin azgınlığından, yükselmesinden 
meydana gelen, izzet-i nefs perdesini tamâmen yakarak, ezelî ve ebedî kemâlâtın nûrları, kalbi 
aydınlatmalıdır. "Nîmetlerime şükrederseniz, onları arttırırım." (İbrâhim sûresi: 7) 
buyrulmuştur. 
 
Ey mes'ud ve bahtiyâr kardeşim! Allahu teâlânın sevdiği kullarının yolunda yürümek arzusunda 
isen, bu yolun şartlarını ve edeblerini gözetmelisin! En önce, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve 
bid'atlerden sakınmak lâzımdır. Çünkü Allahu teâlânın sevgisine ulaştıran yolun esâsı bu ikisidir. 
İşlerinizi, sözlerinizi ve ahlâkınızı, dînini bilen ve seven, dindâr âlimlerin sözlerine ve kitaplarına 
uydurmalısınız. Sâlih kullar gibi olmalısınız ve onları sevmelisiniz. Uykuda, yemekte ve 
söylemekte aşırı gitmeyip, orta derecede olmalısınız. Seher vakti (yâni gecelerin sonunda) kalkmağa 
gayret etmelisiniz. Bu vakitlerde istigfâr etmeyi, ağlamayı, Allahu teâlâya yalvarmayı ganîmet 
bilmelisiniz. Sâlihlerle berâber olmayı aramalısınız. "İnsanın dîni, arkadaşının dîni 
gibidir." hadîs-i şerîfini unutmayınız! Şunu, iyi biliniz ki, âhireti, seâdet-i ebediyyeyi 
isteyenlerin, dünyâ lezzetlerine  düşkün olmaması lazımdır.  
 
Mübâh olan lezzetleri bırakamazsanız, hiç olmazsa, haramlardan ve şüphelilerden kaçınınız. 
Böylece âhirette kurtulmak umulsun. Fakat, her türlü altın ve gümüş eşyânın ve çayırda otlayan 
hayvanların ve ticâret eşyâsının zekâtını, topraktan, tarladan, ağaçtan alınan mahsüllerin öşrünü 
de her hâlükârda vermek lâzımdır. Bunların verilecek mikdârları, fıkıh kitaplarında 
bildirilmiştir. 
Zekâtı ve fıtraları, İslâmiyetin emrettiği kimselere seve seve vermelidir. Akrabâyı ziyâret etmeli, 
mektupla gönüllerini almalıdır. Komşuların haklarını gözetmelidir. Fakirlere ve borç isteyenlere 
merhamet etmelidir. Malı, parayı, İslâmiyetin izin vermediği yerlere harcetmemeli, izin verilen 
yere de, isrâf etmemelidir. Bunlara dikkat edince, mal zarardan kurtulur ve dünyâlıklar, âhiretlik 
hâlini alır. Belki de bunlara dünyâ denmez. 
 
İyi biliniz ki, namaz dînin direğidir. Namaz kılan bir insan, dînini doğrultmuş olur. Namaz 
kılmayanın dîni yıkılır. Namazları, müstehap zamanlarda, şartlarına ve edeblerine uygun 
kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitablarında bildirilmiştir. Namazları cemâatle kılmalı, birinci tekbîri 
imâm ile birlikte almağa çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. (Câmiye geç gelip, birinci safa 

geçmek için, safları yarmak, cemâate eziyet vermek haramdır.) Bunlardan biri yapılmazsa mâtem tutmalıdır. 
Kâmil bir müslüman, namaza durunca, sanki dünyâdan çıkıp âhirete girer. Çünkü dünyâda 
Allahu  teâlâya yaklaşmak, çok az nasîb olur. Eğer nasîb olursa o da zılle, gölgeye, sûrete 
yakınlıktır. Âhiret ise, asıl yakınlık yeridir. İşte namazda, âhirete girerek, burada nasîb olan 



devletten hisse alır. Bu dünyâda hasret ve firâk ateşi ile yanan susuzlar, ancak namaz çeşmesinin 
hayat suyu ile serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mâbûdluk sahrâsında şaşırmış kalmış olanlar, 
namaz gelininin çadır etekleri altında vuslatın (matlûba kavuşmanın) kokusunu duyarak hayrân 
olurlar. Allahu teâlânın sevgili Peygamberi buyurdu ki : " Bir mümin namaz kılmağa 
başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler 
kalkar. Cennet'te olan hûriler onu karşılar. Bu hâl, namaz bitinceye kadar devâm eder." 
 
Bu yolun büyüklerinden birini buluncaya kadar; Kur'ân-ı kerîm okuyarak, ibâdetleri yaparak, 
kıymetli kitaplarda ve hadîs-i şerîflerde bildirilen duâları, tesbihleri okuyarak vakitlerinizi 
mâmûr ediniz! Bu duâ, tesbîh ve ibâdetlerden bir kısmını bu fakîr, toplamıştım. Mevlânâ 
Muhammed Hanîf almıştı. Zamânınızın çoğunu; "Lâ ilâhe illallah" kelimesini söylemekle 
geçiriniz. Kalbi temizlemekte çok tesirlidir. Her gün, belli mikdâr okursanız iyi olur. Abdestli 
ve abdestsiz söylenebilir. Bu yolun büyüklerini sevmeyi saâdetin sermâyesi biliniz! Bu yolda 
ilerleten en kuvvetli vâsıtanın, bu muhabbet olduğunu biliniz. Fârisî beyt tercümesi: 
Aradığın hazînenin nişânını verdim sana! 
Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da! 
 
Allahu teâlâ size ve doğru yolda gidenlerin hepsine selâmet ve rahatlıklar versin! " (Birinci cild, on 
dördüncü mektup.) 

Muhammed Ma'sûm Fârûkî hazretlerinin bazı veciz sözleri şöyledir : 

"Âdet olarak, riyâ, gösteriş olarak değil de, Allah rızâsı için, fakirlere yemek, sadaka verip, 
sevâblarını meyyitin rûhuna göndermek iyi olur ve büyük ibâdet olur." 
"Sadakanın sevâbını evvelâ Resûlullah efendimizin rûhuna, sonra da diğer meyyitin rûhuna 
hediye etmelidir." 
 
"Belâların ve şiddetli şeylerin kalkması için istigfâr, tövbe etmek çok faydalıdır." 
 
"Kulun ıslah olması, kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesâdı da kalbin fesâdına bağlıdır." 
 
"Sâlih amellerin sevâbını bütün müminlerin rûhuna hediye etmek iyi ve makbûldür. Her birine 
ayrı sevâb ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyyitin 
sevâbı hiç eksilmez ." 
 
"İnsanın izzeti, îmân ve mârifet iledir. Mal ve mevkî ile değildir." 
"İnsan her neye kavuşursa, başına ne gelirse bunların hepsi takdir-i ezeliyye iledir." 
 
"İnsandan bu fânî dünyâda istenen, kulluk vazifesini yerine getirip, ibâdetleri yapmasıdır." 
 
"Allahu  teâlâ insanı beyhûde yaratmadı ki, insan kendi hâline terk olunsun. İstediğini yapsın, 
hevâ-yı nefse ve hoşuna giden şeye uysun! O, emirlere uymakla ve yasaklardan sakınmakla 
mükellef kılınmıştır. İnsan için bunu yapmaktan başka çâre yoktur. Bunu yapmayıp, nefsine, arzu 
ve hevesine uyanlar, âsi, inadcı olup, Allahu teâlânın gazabına uğrarlar ve çeşitli azablara 
müstehak olurlar." 
 
"Vakitleri zikr ve tefekkür ile mâmûr etmek lâzımdır. Vakti en mühim işler ile geçirmelidir. 
Yalnızken ve başkaları ile birlikte iken takvâ ve havf (korku) üzere olmalı ve ölüm ânını 
düşünüp, tefekkürü terk etmemelidir." 
 
"Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için can atarak gayret göstermek, vakti zikr ve tefekkür ile 



geçirmek lâzımdır. Gecelerin karanlığını istiğfâr ile aydınlatmalı(geceleri çok tövbe etmeli) 
ve bu az vakitte (dünyâ hayâtında) âhiret azığını hazırlamalıdır. 
 
"Bid'atler yayılıp sünnetler terkedildiği zulmetli zamanda, İslâm ilimlerinin tahsîli ve neşri en 
mühim işlerdendir. Ve Muhammed aleyhisselâmın sünnetini yaymak en büyük maksattandır." 
 
"Tövbe kapısı açıktır. Allahü teâlâ raûf ve rahîmdir. Kimse kusurdan hâli değildir. Ümidli 
olmalıdır . Günahlardan hemen sonra tövbe yapılırsa ve tövbe günahtan sonra üç saat içinde 
yapılırsa o günah amel defterine yazılmaz ." 
 
"Kur'ân-ı kerîm okumak, Allahü teâlâ ile tekellüm (konuşmak) olur." 
 
"Cennet'e girmek ancak rahmet-i ilâhî iledir." 
 
"Ömrün en kıymetli zamânı gençlik zamânıdır. En kıymetli şey ise mârifetullahdır. Gençliğini en 
kötü şey olan hevâ ve heves peşinde harcayıp, mârifetullahı, ömrün en kötü zamânı olan 
ihtiyârlık zamânına bırakanlara yazıklar olsun ! . Kıymetli ömrünü bu fânî ve denî, alçak olan 
dünyâ için sarf eden kâbiliyetli gençlere çok yazık! Onlar gençliklerini dünyâ için harcamakla, 
aldatıcı bir kahpeye âşık olmuşlar, kıymetli cevherleri saksı parçaları ile değişmişlerdir!" 
 
"Müminin hesâbı kısa bir zaman için olacaktır. Birinin hesâbı diğerinin hesâbını geciktirmez." 
 
"Dünyâ hayâtı çok kısadır. Bu birkaç günlük kısa fırsat zamânında, kabri ve kıyâmeti unutmamak 
(hazırlanmak) lâzımdır." 
"Dünyâ hayâtı gâyet kısadır. Ebedî saâdete kavuşmak dünyâ hayâtına bağlıdır. Saâdetli kimse; bu 
kısa dünyâ hayâtındaki fırsatı ganîmet bilip, âhirette kurtuluşa sebeb olacak işleri yapan ve 
âhiret azığını hazırlayandır." 
 
"Son nefes korkusu bir nîmettir ki, Hakk'ın dostları bu derde tutulmuş, giriftâr olmuşlardır." 
 
"Dünyâ hayâtı geçicidir. Bu birkaç günlük hayâtı ganîmet bilip, Allahü teâlânın rızâsını 
kazanmaya sarfetmek lâzımdır. Alçak dünyânın nîmetlerine dalmayıp, âhireti istemek lâzımdır. 
Ebedî olan âhireti ve âhiret nîmetlerini kazanmak için çalışmalıdır." 
 
"Rızık mukadderdir. Ziyâde ve noksan ihtimâli yoktur. Rızkın noksan veya ziyâde olması, Hak 
teâlânın husûsî fazlı iledir. Hiç kimsenin bunda bir katkısı yoktur." 
 
"Seher vakitlerinde ağlamayı ve istigfâr etmeyi ganîmet bilip, en büyük iş olarak addetmelidir.  
"Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı ve ağlayarak namaz 
kılıp istigfâr etmeyi ganîmet bilmelidir." 
 
"Attâr-ı  Şiblî kırk sene ağladı ve başını kaldırıp semâya bakmadı. Ağlamasının sebebi sorulunca; 
"Kabrin korkusundan ve kıyâmet gününün heybetinden ağlamaktayım" dedi. Semâya neden 
bakmıyorsun? diye sorulunca da; "Meclislerde kahkaha atarak çok güldüm. Bu yüzden utanıp 
başımı kaldırıp bakamıyorum." buyurdu." 
 
"İslâmiyete uymadıkça, hiçbir vakit mârifet-i ilâhî hâsıl olmaz." 
 


