










“Kanûn-i Umûmisi” 





























































































































































hudududur. Şimdi ben Sana 
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saâdet, selâmet 
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Esmer'e ........ 





















Şahi=Şahin muhasara toplarını yapan Muslihiddin Ağa'dır. Macar Urban 
döküm ustasıdır. 













.......... Muhyiddin-i Arabi Hazretleri’nin 



......Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 
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muhatab 



Azimüşşan’la 
gamber Aleyhisselâm’ı 























































Hâmiş: Rahmetli Alpaslan Türkeş’in ısrarlı istekleri üzerine,çok hür-
met ettiği Ârif-i Zât-ı Billâh Küçük Hüseyin Efendi ve Mürşidi Hacı Fey-
zullah ile Mihmandar-ı Resulûllah Halid-ül Ensâri, Pîr Ömer Fevzi Mar-
din, bu meyanda şeyh ârif-i zât-ı billâh Mustafa Aziz Çınar ve Fatih Sul-
tan Mehmed Hazerâtı’nın türbelerini beraberce çeşitli tarihlerde 
ikişer defa ziyâret eyledik. 





























bütünlüğünün 







.... 
Velî'nin 
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büyüğünden 

leri’nin 
sûme Fatımatüzzehra Radıyallahu anha Vâlide-i Macidemiz Hazret-

Evliyâ’nın en seyyide-i ma-













bildirilmektedir 





tarikat-i ile Asr-ı 
Saâdet 
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yeryüzünde 
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duâsını işitir.” Diye buyrulmaktadır. El Hak. de : 
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düzeltme!.. 

E -
Hazretleri'nin 

düzeltme.) 

..................... 

Şeyh Ârif-i Billâh 





Bir diğer amcası da İzmir’ de bir 

zât son derece 
söylemiyen ve herkese sevgi ve muhabbetle kucak açan bu şerefli 

=karîb 
idi ve dünyâya tamamen sırt dönmüştü . 

caddeye adı verilen Cumhuriyet'in en değerli Milli Eğitim Bakanlarından 
rahmetli Vasıf Çınar beydir. Değerli âlimlerimizden rahmetli Ord. Prf. Dr. 
Ebu'l-ûlâ Mardin de bu ailedendir. 













Cenâb-ı Hak Çanakkale-İstiklâl Savaşlarını ve 
...Seyyid Abdüsselâm el Tarikati 

himmetleriyle bize kazandırmışsa, bu mübârek tarikatın Tür-

...Böylece 
nâ-merd ve nankör Barzani-Talabani şarlatanlığı da kökünden kesilirdi. 
Bu hareket devletimiz’in ve Türkmen kardeşlerimizin âtîsi için lüzûmluydu. 
Türk Milleti’nin hiçbir devletin bir karış toprağında ve servetinde gözü ol-
madığı bütün dünyaca bilinen bir gerçektir. 

Görelim ve bilelim ki, Allah bizi Ulu Evliyâ’nın yüzü suyu hürmetine 
korumuş oldu. 

Böylece, ABD’nin ve İsrail ile İngiltere’nin kafasındaki gizli plan da akim 
kaldı. Zirâ, işin içinde iş vardı. O da şuydu : Ermenistan’ı genişletmek, ya-
rın ezmek üzere bugün kürt kardeşlerimizi aldatmak ve museviler için arz-ı 
mevud uydurmasına zemin hazırlamaktı. Bir düşünün bakalım, devlet bütün-
lüğümüz ne hâle gelirdi?!... ABD, İngiltere ve İsrail ile işbirlikçilerinin bu-
gün böyle bir imkanı ellerinden kaçırdıkları için yürekleri yanıyor. 
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düzeninin temeli yalan, 





Tevziindeki Adâletsizlik 






