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KUR'ÂN‐I KERİM'DEN BAŞKA
BİR KİTAP OKUMAK CÂİZ OLSAYDI
EL‐HİKEM OKUNURDU.”

İBN‐İ ATÂULLÂH EL –İSKENDERÎ
Kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
Ebû’l‐Abbâs (Ebû’l‐Fazl) Tâcûddîn b. Mu‐
hammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eşŞâzelî el‐
İskenderî (hyt. 709/1309). İskenderiye’de doğ‐
du. Mısır’ın fethinden sonra buraya yerleşen
Benî Cüzâm kabîlesine mensûptur. Dedesi
Abdülkerîm İskenderiye’de tanınmış bir Mâlikî
fakîhi olup İbn Atâullâh’ın Letâifül‐Minen’deki
ifadelerinden anlaşıldığına göre şiddetli bir
tasavvuf muhalifi idi. İbn Ferhun, onun
Zemahşerî’nin el‐ Mufassal ve et‐Tehzîb adlı
eserlerini ihtisar ettiğini, ikinci esere yedi ciltlik
bir şerh yazdığını söyler. İbn Atâullah,
Nâsiruddin
İbnü’l‐Müneyyir’den
fıkıh,
Muhyiddîn el‐ Mazuni’den nahiv, Şerefüddîn
Abdülmü’min ed‐Dimyâtî’den hadîs ve Mu‐
hammed b. Mahmûd el‐İsfehâni’den felsefe,
mantık kelâm tahsil etti. Fıkıh âlimi olarak ta‐
nındığı bu yıllarda tasavvufa karşı iken Şâzelîyye
tarîkatının piri Ebü’l‐Hasan eş‐Şâzelî’nin hâlîfesi
Ebû’l‐Abbâs el‐Mürsî ile tanıştı ve onun sohbet‐
lerine devâm etmeye başladı. Muhtemelen
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şeyhinin izniyle va’az ve irşâd için gittiği
Kāhire’ye
yerleşti.
Burada
çevresinde
Tabakātu’ş‐Şâfiiyye müellifi Sübkî’nin babasının
da katıldığı geniş bir cemaat oluştu. Aynı yıllar‐
da Mısır’da bulunan İbn Teymiyye ile İbn
Atâullâh ve mürîdleri arasında çıkan yoğun
tartışmalar İbn Teymiyye’nin hapse atılmasına
yol açtı. İbn Atâullâh mürşidi Ebû’l‐Abbâs el‐
Mürsî vefat ettiği zamân (686/1287) Kāhire’de
bulunuyordu. Hayâtının bundan sonraki döne‐
mini Kahire’de geçiren İbn Atâullâh 13
Cemâziyelevvel 709’da (19 Ekim 1309) Medre‐
se‐i Mansûriyye’de Hakk’a yürüdü ve Karefe
mezarlığında sırlandı. 1
İbn Atâullâh el‐İskenderî, Şâzelîyye
tarîkatının Ebû’l‐Hasan eş‐Şâzelî ve hâlîfesi
Ebû’l‐Abbâs el‐Mürsî’den sonra üçüncü büyük
hâlîfesidir. Letâifül‐Minen adlı eserindeki
ifâdelerden babasının Ebû’l‐Hasan eş‐Şâzelî
kaddese’llâhü sırrahu’l azîz ile görüştüğü anla‐
şılmaktadır. 2
Eserleri:
1. Letâifü’l‐Minen:
2. et‐Tenvîr fi iskâti’t‐tedbîr
1

Kara, Mustafa, İbn Atâullah el‐İskenderî, DİA, XVIV,
s. 336
2
Kendisinin Şâzelî ile görüşmüş olması târîhen
mümkün ise de bu konuda kaynaklarda bilgi yoktur.
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3. Miftâhu’l‐felâh ve mişbâhu’l‐ervâh.
4. Tâcûl‐arûs el‐hâvî li tehzîbi’n‐nüfûs.
5. el‐Kastu’l‐ mücerred fi ma’rifeti’l‐ ismi’l
müfred .
6. Unvânü’t‐tevfik fi âdâbi’t‐tarîk.
7. el‐Münâcâtü’l‐Atâiyye.
8. el‐Vasiyye ile’l‐ihvân bi’l‐İskenderiyye.
9. el‐Hikemü’l‐Atâiyye:
“İbn Atâullâh’ın tasavvufun hemen hemen
bütün temel konuları ile ilgili görüşlerini yansı‐
tan ve yaklaşık 300 kadar hikmetli sözünden
meydana gelen eserin çok sayıda şerhi ve ter‐
cümesi bulunmaktadır.”
“Şark ve Garp İslam âleminde büyük bir ala‐
ka toplayan bu eser hicri yedinci asırda en rev‐
naklı çağını yaşayan Şâzelî tarîkatı ocağının
ahlâk ve irfân muhîti içinde yetişen Tâcüddîn
Atâullâh’ın adını tasavvuf tarihinde ebedîleş‐
tirmiş, birçok âlim ve mutasavvıf tarafından
şerh ve izahları yapılmıştır.”
“İbn Atâullâh’ın mürşidi Ebû’l‐Abbâs
Mürsi’ye takdim ettiği eserde tasavvufî hayat
ve düşüncenin en tartışmalı konuları çok dik‐
katli bir üslûpla özlü bir şekilde anlatılmıştır.
“Taleb şân değildir, asıl şân iyi edeple
rızıklanmandır.”
“Seni vehim kadar yöneten bir şey yoktur.”
“Başlangıcı parlak olanın sonu da parlaktır.”
gibi ba’zı hikmetler birer cümleden ibâret oldu‐
ğu hâlde bir kaç cümle veya birkaç satırla anla‐
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tılan konular da vardır. Havf‐ recâ, kabz‐bast,
heybet‐üns, cem‐fark gibi tasavvufî hâllerin
tanıtıldığı eserde namazla melâmetin, zühdle
ma’rifetin, vahdet‐i vücûtla vahdet‐i şuhûdun,
kerâmetle
istikāmetin,
ubûdiyyetle
rubûbiyyetin .... anlamları ve ilişkileri üzerinde
de durulmuştur. (...)
İbâdet ve tâat gibi konuların özlü ve etkili bir
şekilde anlatılması eserin tasavvufi çevrelerin
dışında da ilgi görmesini sağlamıştır.
Eserde kulluk ve dervişlik psikolojisinin son
derece güçlü bir üslupla özetlenmesi sebebiyle
daha sonraki yüzyıllarda sûfîler arasında “Na‐
mazda Kur’ân’dan başka bir kitâp okumak câiz
olsaydı el‐Hikem okunurdu.”3 sözü yaygınlık
kazanmıştır.
El‐Hikemü’l‐Atâiyye’de müellifin yaptığı şey,
önceki sûfîlerin geliştirdiği yorum ve tefekkürü
Arapçanın bütün imkânlarını kullanarak şiirle
nesir arasında bir üslûpla özlü cümleler hâlinde
ortaya koymaktan ibarettir, görüşü de vardır.
Eserde yer alan hadislerin büyük çoğunluğu
sahîh hadis kitaplarında bulunmaktadır. Müelli‐
fin ayrıca tasavvuf klasiklerinden de istifade
ettiği kesin olmakla birlikte bunların hiçbirinin
adından söz etmemiştir. Hikmetlerden birini
okurken akla gelebilecek sorular daha sonraki
hikmetle cevaplandırılmış, böylece esere bir
3

 ﻟﺠﺎزت ﺑﺤﻜﻢ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ،ﻟﻮ ﺟﺎزت اﻟﺼﻼة ﺑﺸﻲء ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن
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bütünlük kazandırılmıştır.4
Menkabe
“Hanefi ulemasından meşhur Kemalleddin
ibn Hümam, ibn Ataullah'ın kabrini ziyaret
ederken Hud Suresini okur.

ﻴﺪﻌﺳ ﻭﻰﻘ ﺷﻢﻬﻨ َﻓﻤﻪ ْﺫﻧ ﱠﻻ ﺑِﺎﺍ َﻧ ْﻔﺲ َﻻ َﺗ َﻜﱠﻠﻢ ْﺎﺕﻳﻡﻮﻳ
“O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse
konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi
mutlu.” 5 ayetine gelince kabirden kendisine
doğru yüksek sesle:
“Ey Kemal biz de şaki yoktur;” sesini duyar.
Bunun üzerine ibn Hümam vasiyetinde vefat
edince orada İbn Atâullahın yanında defn edil‐
mesini yazar.”6

4

Kara, Mustafa, el‐Hikem‐i Atâiyye, DİA, XVII, s.502
(Geniş Bilgi için bkz: KARACA, H. (2006 ). Ahmed
Mahir Efendi’nin El Muhkem Fi Şerhi’l ‐ Hikem Adlı
Eseri (İlk 100 Sayfa). İstanbul : Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı
Tasavvuf Bilim Dalı‐207592‐Yüksek Lisans Tezi)
5
Hud, 105
6
(KARAALP, 2009), s. 8 (Hikmetleri Türkçeleştirirken
bu kitaptan istifade edilmiştir.)

 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺻﻠﻰ ﺍ ﺍﳊﻤﺪ
7

ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﶈﻘﻖ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ
 ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻱﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺍ
Şeyh, Muhakkik 8 İmam Ebu’l Fazl Ahmet b.
Muhammed b. Abdulkerim b. Atâullah el‐
İskenderiyye buyurdu ki;

7

http://0alsoufia.jeeran.com/hekam.html
Arapça metinler bu siteden alınmıştır. (Erişim;17
Haziran 2010)
8
Gerçeği bulmuş, gerçek
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ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻋﻨﺪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰﻟﻞ
“Hatalardan dolayı Allah Teâlâ'nın rahmetin‐
den ümidinin azalması, amele itimat ve güvenin
işaretidir.

 ﺇﻳﺎﻙ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓﺍﺭﺍﺩﺍﺗﻚ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍ
ﺍﳋﻔﻴﺔ
“Allah Teâlâ seni sebeplerle halk ettiği halde
onlardan uzak durmanda nefsinin gizli bir şeh‐
veti vardır.”

 ﺇﻳﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﳓﻄﺎﻁﻭﺍﺭﺍﺩﺗﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍ
ﻋﻦ ﺍﳍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ
“Allah Teâlâ’nın murat ettiği bazı sebepler‐
den uzak durmayı istemen senin yüce himmet‐
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ten inişin demektir.”9

ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﳍﻤﻢ ﻻ ﲣﺮﻕ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ
“Ne kadar tesir eden himmete kavuşulsa da,
kaderlerin surlarını aşamazlar.”10
9

“Hayır Allah Teâlâ’nın istediği şeydir.”
Bu rehbersiz yolu kendi başına gidenlerin haline
benzer. Allah Teâlâ’nın muradı sebepler zincirini
hiçbir zaman kaldırmaz. Her yapılacak şeyin ve
himmetin bir vakti vardır. “Hayır Allah Teâlâ’nın
istediği şeydir.”
10
Şeyhlerin himmeti Allah Teâlâ’nın kaderini değiş‐
tirmez. Mevlana, Mesnevi´de buyurdu ki;
“Allah Teâlâ canibinden evliyanın öyle bir kud‐
reti vardır ki atılmış oku yolundan çevirirler.”
(Mesnevi, c. I, b. 1669)
Abdülkadir Geylânî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
buyurdu ki;
“Ben kaza‐i Mübrem‐i (tedbir ve maharetin te‐
siri olmayan kaza) def ederim”
Bu kaza Allah Teâlâ katındaki Muallâk (değişebi‐
len) kaza ile Melaikelerin katında bilinen mübrem
(değişmeyen) görünen kaza‐i ilahidir. Asıl olan kaza‐i
mübremde hiçbir türlü tasarruf olmaz.
Hadis‐i şerifi bu hakikate işaret eder.
“Kaza, kaza ile ret olunur.”
Yazılmış alnına fa´ilin her ne ise reddi nâ‐kabul
Hüner bu defteri almalı, hoşça dürmektir
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Musaddaktır bu dava ta ezelden mühr‐i hikmette
Cihana gelmekten maksat bu tatbikatı görmektir.
Neyzen Tevfik kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
(ALTUNTAŞ, 2005)
Bu dünya üzerinde çeşitli müşküllerin görülmesi,
perde arkasından hakikâtin suretlerinin gidip gelme‐
si hadisesidir. Dışarıdan bakanlar, suretin hareketine
irade isnat ederler. Ama duruma vâkıf olanlar, he‐
men her meseleyi ilâhî iradeye havale etmektedir.
Böyle yapanlar, duruma tedbir olma sıkıntısından
halâs olmuştur. Vakti gelince zarurî olarak sıkıntılar
gelir gider, bir şekil alır.
Tedbîrini terk eyle, takdir Hudâ’nındır.
Sen yoksun o benlikler hep vehm‐ü gümânındır.
Birden bire bul aşkı bu tühfe bulanındır
Devrân olalı devrân Erbâb‐ı safânındır.
Âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Şeyh Galib kuddise sırruhu’l‐azîz
Ayrıca hayrın açılacağı kapının yönünü insan tes‐
pit edemez. Belki onun niyetinde kemal penceresini
ancak iptilalar açabilir. Bu hikmete vasıl olmakta ta
başka bir haldir.
[Evliya derecesini bulmuş bir zat varmış. Kürsüye
çıkıp vaaz ederken daima:
“Yâ Rabbî, hırsızlara haramilere rahmet kıl!” Di‐
ye dua edermiş. Sebebini sormuşlar. Cevaben:
“Ben Bağdatlı bir tüccardım, çok zengindim ve
iyiden iyiye dünyaya dalmıştım. Bir gün sahradan
geçerken, kervanımın birini haramiler soydu. Bu
vak’adan biraz aklım başıma gelir gibi oldu. Bir baş‐
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ﺃﺭﺡ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻏﲑﻙ ﻋﻨﻚ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻪ
ﻟﻨﻔﺴﻚ
“Nefsini tedbirden rahat tut. Senden başkası
(Allah Teâlâ) nın sana yapacağını sen kendine
yapamazsın.”11
ka geçişte, malımın bir kısmını daha gasbettiler.
Üçüncüde ise, tîg u teber şâh‐ı levend on parasız
kaldım. Bu suretle aç ve bî‐ilâç kalınca bir tekkeye
iltica ettim. İşte orada Allah’ım bana bir kâmil mür‐
şit ihsan etti ve bu devlete nail oldum. Bu nimete o
haramîler yüzünden eriştiğim için onlara hayır duâ
ediyorum,” demiş.] (Ken’an Rifâî, Sohbetler, hzl:
Sâmiha Ayverdi, İst, 2000, s.86)
Hâkimest yef’alullah‐ı mâyeşâ
O zi ayn‐ı derd engîzed deva
“Allah Teâlâ hâkimdir, istediğini yapar; o, derdin
içinden deva çıkarır” (AYVERDİ, Sâmiha, Âbide Şah‐
siyetler, İst. 1976, s.10)
11
“Bazen bir şeyden hoşlanmazsınız. Hâlbuki o şey
sizin için bir hayırdır. Bazen de bir şeyi seversiniz
hâlbuki o şey sizin için bir şerdir. Allah Teâlâ bilir,
sizler ise bilmezsiniz.” (Bakara, 216)
Allah Teâlâ iyi kul olsun veya olamasın, kullarının
başına gelecek felaket ve musibetleri önlemek, geri
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.ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻚ ﻭﺗﻘﺼﲑﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻤﺎﺱ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻣﻨﻚ
“Sana verileceği kesin olunanda (rızık) gay‐
ret etmen,12 senden istenilende (kullukta) ise
çevirmek de Rabb´ları olarak tasarrufunu kullanır.
Musibetlerini belirli zamana erteler veya layık ol‐
dukları cezayı indirir.
Bir Hadisi Kutsi´de Allah Teâlâ buyurdu ki,
“Kullarımdan bazılarını fakir yaptım. Eğer zen‐
gin yapsa idim, kendileri için fena olurdu. Bazılarını
da hasta yaptım, eğer devamlı afiyette yapsa idim
onlar için fena olurdu. Ben kullarımın ihtiyaçlarını
bilirim. Ona göre tedbir alırım”
12

“Rızkı veren Allah Teâlâ’dır; O herkesin rızkını
takdir ve taksim etmiştir. Hakk’ın takdirini değiştir‐
mek mümkün olmadığına göre, insanın kendisini
Kur’ân‐ı Kerîm’e göre değiştirmesi isabetli bir dav‐
ranıştır.
Rızkın peşinde koşmayıp, Rezzâk’ın peşinde
koşmak, insanın hareketlerinin Kur'ân‐ı Kerim'e göre
tanzimini sağlar. Mülkün sahibi olan Allah Teâlâ kulu
için ezelde ne takdir etmişse, ziyade ve noksansız
olarak ona ulaşır. Rızkın peşine düşen insan,
Rezzâk’dan uzaklaşacağı için, meşru ve gayr‐i meşru
sınırını kaybeder, ölçüyü kaçırır; ihtiras, kıskançlık
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gevşeklik göstermen kalp gözünün kör olması‐
na delildir.”13

ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺃﻣﺪ ﺍﻷﻋﻄﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻹﳊﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻣﻮﺟﺒ ًﺎ
 ﻓﻬﻮ ﺿﻤﻦ ﻟﻚ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﻟﻚ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ.ﻟﻴﺄﺳﻚ

vs. gibi kötü huyların hükmü altına girer. Bu kimse
de Allah Teâlâ ezelde onun için ne taksim etmişse,
ziyade ve noksansız yine ona sahip olur. Rızkın pe‐
şinde koşan, ava gidip avlanan avcı gibi, sahip oldu‐
ğunu zannettiği malının esîri olur. Rızkı verenin
arkasından giden ise, verenin rızasına göre kazancını
tasarruf eder. Dünya malı bazen gelir, bazen gider.
Dünya malı insana teveccüh ettiği zaman onu sevin‐
dirir, gitmesi de üzer. Gelip‐gidene değil de, bu med
ve cezrin (yükselme ve inme) Rabb’ine teveccüh
eden kimse, kâr‐zarar peşinde koşmaktan kurtulur.
Nitekim bir ayet‐i kerimede: “Böylece elinizden
çıkana üzülmeyiniz ve Allah Teâlâ’nın size verdiği
nimetlerle sevinip şımarmayınız. Çünkü Allah Teâlâ
kendini beğenip böbürlenenleri sevmez” (Hadîd,
23) buyrulur. (Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Fîhi Mâ
Fîh, trc. Ahmed Avni Konuk, hzl. Selçuk Eraydın, İst.
2001, s. XXI)
13
“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları
akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Ama
yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan
kalbler de körleşir.” (Hac, 46)
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 ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ.ﲣﺘﺎﺭﻩ ﻟﻨﻔﺴﻚ
ﺗﺮﻳﺪ
“Israrla talepte bulunduğun halde duânın
kabulünün gecikmesinden ötürü bana icabet
edilmedi diye umutsuzluğa karamsarlığa düş‐
me.14 Çünkü Allah Teâlâ vereceğine kefil olmuş‐
tur. Ancak senin kendine seçtiğini değil sana
uygun olanı dilemiştir. Ve senin istediğin za‐
manda değil, kendi istediği zamanda sana ve‐
rir.”15
14

“Allah Teâlâ duâda ısrâr edenleri sever.” Suyuti,
Camiü’s‐Sağîr, 2, 1876
15
Allah Teâlâ bir işi, vakti gelmeden yapmak için
acele etmez. Yapacağı işlere muayyen bir zaman
koyar ve onları koyduğu kanunlara göre zamanı
gelince icra eder. Önceden belirlediği zamandan
geciktirmediği gibi zamanı gelmeden yapmağa
kalkmaz. Aksine her şeyi, hangi zamanda yapılmasını
takdir buyurmuş ise, o zaman yapar.
Hakikat ilminin sahipleri, Allah Teâlâ´nın Sabur
isminin tecellisi olan kişilerdir. Çünkü onlar olmuş
olayı veya olacak olayı hakikati ile bilirler. Allah
Teâlâ´nın kullarına sabrı tavsiye etmesi ise, kulların
cehaletinden dolayı hataya düşmemeleri içindir. İşin
sonunu görmeyene sabır en güzel şeydir.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin “ilmin başı
sabırdır” buyurması, neticeye iyi şekilde ulaşmanın

El Hikemü’l Atâiyye 19

ﻻ ﻳﺸﻜﻜﻨﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﲔ ﺯﻣﻨﻪ
tek formülü olduğundandır. (ALTUNTAŞ, 2005),
s.243
[Sabırda dikkatli olunması gereken en önemeli
husus ayık ve uyanık olmaktır. Rasûlüllah sallallâhü
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Sabır (hadisenin) sarsıntı tesiri yaptığı ilk anda,
gösterilen tahammüldür. “ (Buhârî. Cenaiz. 32. 43.
Ahkâm. 11; Müslim. Cenaiz. 14‐15; Tirmizi, Cenaiz,
13; Nesai. Cenaiz. 22; İbn. Mâce. Cenaiz. 55 Ebu
Davud. Cenaiz. 27)
Allah Teâlâ kulun hakkında ceza vermek murat
etse bile cedlerine ve nesillerine nazar ederek çok
zaman bağışlamıştır. Onun için insanların kendi
aralarındaki muamelelerinde sabırlı olması gerekli‐
dir.
“Bir gün Davut aleyhisselâm kendisine zulmeden
birine beddua etmiş icabet geç olmuştu. Davut
aleyhisselâm bu duruma çok üzüldü. Allah Teâlâ
“Ey Davut! Sende bir kimseye zulmedersen, o
da sana beddua ederse; Ben sana geç icabet etti‐
ğim gibi ona da geç icabet edeyim diye, isteğine
geç cevap verdim”
Bu nedenle kul Allah Teâlâ´dan bir şeyi ister. Al‐
lah Teâlâ;
“Peki, fakat ben bunu sana, gerektiği bir vakitte
vereceğim” der. Bu verme ya dünyada veya ahirette
olur. Ahirette olan ise daha makbuldür.]
(ALTUNTAŞ, Kırk Hadis, 2009), s.106
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ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﺣ ًﺎ ﰲ ﺑﺼﲑﺗﻚ ﻭﺍﲬﺎﺩًﺍ ﻟﻨﻮﺭ ﺳﺮﻳﺮﺗﻚ
“Zamanı belirlenmiş bile olsa verilen sözün
vaki olmaması seni şüpheye düşürmesin.16
Çünkü şüphe kalp gözünü zedeler ve sırrının
nurunu söndürür.”

ﺇﺫﺍ ﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻓﻼ ﺗﺒﺎﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻗﻞ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﱂ.ﻋﻤﻠﻚ
ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻬﺪﻳﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻚ
“Sana marifet kapısı açılmış ise amelinin
azlığına aldırma.17 Çünkü Allah Teâlâ sana o
16

“Hiçbir kul yoktur ki, onun razı olduğu ve olma‐
dığı hüküm vereyim de onun için hayırlı olmasın.”
(Ramuz) “Allah Teâlâ´nın izni olmadıkça musibet‐
ten bir şey isabet etmez. Her kim Allah Teâlâ´ya
iman ederse kalbini hidayete erdirir. Allah Teâlâ
her şeyi hakkıyla bilendir.” (Teğabun, 11) “Bana
duâ edenin duâsına cevâb veririm.” Bakara, 186
17
Allah Teâlâ marifeti ârifleri ile kullarına ihsan
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kapıyı ancak kendisini tanıtmak için açmıştır.
Bilmez misinki marifet sebeplerini sana gönde‐
ren O'dur.18 Amelleri ise ona gönderen sensin.
Senin ona gönderdiğin ibadet nerede, O'nun
sana gönderdikleri nerede!”19
eder. Büyükler “Arifler yanında ibadet etmek, Hüdâ
ile geçirilmeyen vakit zayi olmuştur” buyurmuştur‐
lar.
18
“Her işi eden eyleyen Allah, vela havle velâ kuv‐
vete illa billâh.” (İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak
Efendi)
19
“Ey Âdemoğlu! Beni zikrettikçe şükürdesin.
Unuttukça küfürdesin.” (Râmuz)
“Ey Hâlık‐ı kâinat! İlticâgâhım ancak sensin.
Üzüntü ve sürûr zamanımda da sana yalvarırım.
Günahlarım büyüktür, fakat senin affın ondan
daha büyük değil midir? Münâcatımı işitiyorsun.
Gönlümde muhabbetini eksik etme. Beni bin yıl
ateşinde yaksan yine senden ümidimi kesmem.
Rehberim sen olursan, hiçbir vakitte gümrah (yolu‐
nu kaybetmiş, sapıtmış, azmış) olmam. Sen bana
yol göstermezsen ilelebet dalâletten kurtulamam.”
“Yâ İlâhi! En büyük korkum, beni kapından tard
edecek olursan ne yapacağım. Senin yükselttiğini
kimse alçaltamaz. Senin alçalttığını kimse yüksel‐
temez. Hâlik sensin, hakîm ve âlim olan sensin,
ilmin her şeyi kaplamıştır, rahmetin her şeye şa‐
mildir.
Felâketzedelere
yardım
eden,
musîbetzedelerin imdadına yetişen, kalbleri kırı‐
lanlara teselli veren Sensin. Kullarına yardım için
daima hazırsın. Bütün esrar ve efkârı bilen Sensin.
Bütün nimetleri bahşedensin. Fakirlerin dostu
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ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
“Allah Teâlâ'dan gelen ilahi varidat halleri‐
nin çeşitliliği sebebiyle amellerin cinsleri de
değişir” 20
sensin. Sadıkların, tahirlerin yardımcısı sensin.
Yardımını isteyenlerin hepsine yardım edersin”
“Ya Rab! Biz aciz, fakir, nakıs, zayıf ve fânî kulla‐
rınız. Ebedî ve ezelî olan, zengin ve kudretli olan,
rahîm ve alîm olan sensin. Senin marifet ve mu‐
habbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini
ihsan eyle. Günahlarımızı affeyle.” (İhramcızâde
İsmail Hakkı Toprak Efendi)
20
“Ben kulun beni düşündüğü gibiyim. Dilediği gibi
düşünsün” (Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Dua ve
Zikir, 21.)
Bu hadîs‐i kudsîye göre bütün anlayışlar anlayış
olsada anlayıştan anlayışa fark vardır.
Allah Teâlâ iki insana bir tecelli ile iki defa te‐
celli etmez.
Yine bir insana dahi bir tecelli ile iki defa tecelli
eylemez.
İlâhî tecelli “O her gün yeni bir iştedir.” (Rah‐
man,29) âyetinde beyan edildiği üzere Allah Teâlâ
her an ve zaman her şeyi yenilemekte olup her şeye
ve zamanda ayrı ayrı tecelli etmektedir. Bu husus
şuradan bilinir. Gerek insan ve gerek canlı olan ve
olmayan bütün mahlûkâtda kalben ve şeklen yekdi‐
ğerine farksız benzerliği olmaz. Muhakkak bir farkı
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olacaktır. Ancak bazılarının aralarında fark olduğu
anlaşılması da çok zordur. (Nazif Hasan Dede,
Ta’rifü’s Sülûk)
Ahmed Âmiş kaddese’llâhü sırrahu’l azîz Hazretleri
buyurdu ki;
“Allah tecellisini tekrar etmez.” “Esmâ‐ı İlâhiye,
Zât‐ı İlâhiye’nin libâsıdır. Her an bir libâs ile zuhur
eder.
Onun hükmü bitince diğer bir isimle
telebbüs eder.” Allah bu dünyada esma ile tecelli
buyurur. Hangi esma ile zuhur ederse, diğerleri
ona tâ’bi olur.” (Güneren, M.Fatih, H. Şabâniye
Âzizânın Hikmetli Sözleri ve Hatıralarım, İst, 2003, s.
68)
Hikâye
Vaktiyle valinin biri azlolunmuş, hayli zaman
açıkta kalmış. Bir gün uşağı: Efendi, demiş, filân ağaç
kovuğunda bir zat oturur herkes gidip onun duasını
alır, büyük bir zattır. Haydi, biz de gidelim de senin
için duâ isteyelim!
Efendi de uşağın sözünü dinleyerek kalkar ve be‐
raberce o zâta giderler. Elini öpüp hacetlerini söyler‐
ler. O zat da:
“Yâ Rabbî, der, ne kadar hayır sahipleri ne ka‐
dar sâlihler, âşıklar varsa onların yüzü suyu hürme‐
tine bu adama yakında bir memuriyet ihsan et!”
Bu duayı aldıktan sonra Efendi ve uşak evlerine
dönerler. Biraz sonra da bir yaver gelerek filân yere
vali tayin olduğunu bildirir. Aradan beş on sene
geçtikten sonra vali tekrar azlolunur. Yine uşağın
teklifi üzerine ağaç kavuğundaki zâta gidip yeniden
duâ isterler. Ama bu defa o zat:
Yâ Rabbî, ne kadar meyhaneci, edepsiz, katil,
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ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺻﻮﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺃﺭﻭﺍﺣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻓﻴﻬﺎ
“Ameller ayaktaki suretler (heykeller) dir. O
heykellerin ruhları ise ihlâs sırrının bulunmasıy‐
ladır.” 21
hırsız kulların varsa onların yüzü suyu hürmetine
bu adama bir memuriyet ver,” diye duâ eder. Bu
türlü bir niyaz beklemeyen valinin hayreti karşısın‐
da:
“Merak etme oğlum, tecelli devir devirdir bu da
hak, o da hak... Sen işine bak tayin olunursun,”
diye cevap verir. Gerçekten de üç gün sonra tekrar
bir tâyin çıkarak adamcağız yeni işine gider.
Bazı kimseler görüyorsun, Hak yolunda oldukları
halde birçok maddî mahrumiyetler ve elemler için‐
dedirler. Fakat onların içinde bulundukları ateşte ne
gülistanlar gizlidir. Allah Teâlâ’dan uzak kalan bir
kimse ise, ne kadar zevk ve safa içinde de olsa yine
ateşin içindedir. Çünkü aslı ateştir neticede de yine
ateşe munkalip olur.
Fakat bu iki ateş arasında azîm farklar vardır. Biri
ateş görünür içi gülistandır. Biri gülistan görünür içi
ateştir. Fark bu..” (Ken’an Rifâî, Sohbetler, hzl:
Sâmiha Ayverdi, İst, 2000, s. 160
21

Ayakta durabilmeleri için gerekli can ise ihlâs
sırrıdır.
“Kim kırk sabah Allah Teâlâ´ya ihlâslı olursa,
kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya baş‐
lar.” (Câmiu's‐Sagîr)
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 ﻓﻤﺎ ﻧﺒﺖ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺪﻓﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ.ﺍﺩﻓﻦ ﻭﺟﻮﺩﻙ ﰲ ﺃﺭﺽ ﺍﳋﻤﻮﻝ
ﻧﺘﺎﺟﻪ
“Vücudunu toprağa defin et.22 Çünkü top‐
rağa gömülmeyen bir tohumun yeşerdiği gö‐
rülmemiştir.”23 (Hem toprak ol, hem de toprak‐
“Allah Teâlâ ihlâs makamına ulaştırırsa ihlâs
sahibi kurtulur, emniyet makamına varır. Hiçbir
ayna yoktur ki, ayna olduktan sonra tekrar demir
haline gelsin. Hiçbir ekmek yoktur ki, tekrar har‐
mandaki buğday şekline dönsün.” (Mesnevi c.II,
b.1316–1317)
22
 ﺍﳋﻤﻮﻝtembellik, miskinlik. Toprağın tembelliği
hakarete, ezaya tepkisiz olması demektir. Ne atılırsa
kabul eder.
23
Tohumun yeşermesi için toprağın sakin kalması
gerekir. Eğer kök hava alırsa büyüyemez.
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
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ta sırlan demektir.)

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır
Âdemden bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyve yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır
Karnın yardım kazmayman belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır
İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır
Bütün kusurumu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır
Her kim ki, olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır
Âşık Veysel
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ﻣﺎ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺷﺊ ﻣﺜﻞ ﻋﺰﻟﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﲠﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﻜﺮﺓ
“Halktan uzak tefekkür meydanına dalmak
kadar kalbe faydalı bir şey yoktur.”24

 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ.ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺮﻕ ﻗﻠﺐ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﻣﻨﻄﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﺮﺁﺗﻪ
 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﻳﻄﻤﻊ ﺃﻥ. ﻭﻫﻮ ﻣﻜﺒﻞ ﺑﺸﻬﻮﺍﺗﻪﻳﺮﺣﻞ ﺇﱃ ﺍ
 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ. ﻭﱂ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﻪ ﻏﻔﻼﺗﻪﻳﺪﺧﻞ ﺣﻀﺮﺓ ﺍ
.ﻳﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﱂ ﻳﺘﺐ ﻣﻦ ﻫﻔﻮﺍﺗﻪ
“Nefis ve dünya arzuları bir kalbin aynasında
izleyip takip ettiyse, o kalp nasıl aydınlık verebi‐
lir? Nefsin şehvetlerine arzularına bağlı kimse
Allah Teâlâ'ya doğru nasıl yolculuk yapabilir?
Gafletin cenabetinden yıkanmayan kimse Allah
24

“Hal sahibi olmak aşk ve muhabbet, terk ve uzlet
ister, yoksa söz ve gaflet insana hal olmaz! Hakk’ın
cezbesi zuhur etmedikçe, bu yakınlık ve uyanıklık
kimseden zuhur etmez.” (Selim Divane, Sadıkların
Müşkillerinin Anahtarı, Ahmed Sadık Yivlik, İst,
1998, s.95)
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Teâlâ’nın huzuruna nasıl çıkabilir? Günahların‐
dan tövbe etmeyen kimse ince sırları nasıl öğ‐
renebilir?”

 ﻓﻤﻦ ﺭﺃﻯ.ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎﺭﻩ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﻖ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﱂ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻮﺯﻩ
 ﻭﺣﺠﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﴰﻮﺱ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺴﺤﺐ.ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
.ﺍﻵﺛﺎﺭ
Varlıkların hepsi karanlık (yokluk) içinde idi.
Onu aydınlatan (var eden) Hakk’ın zuhuru (te‐
cellisi) dir.25 Kim ki varlıkları görüp içinde veya
yanında veya ondan evvel veya ondan sonra
Allah Teâlâ’yı görmedi ise o kimse ilahi nurları
kaçırmıştır. Marifetin güneşi ile arasına varlıkla‐
25

“Ashab‐ı kiramdan Ebu Rezin el Ukaylî
radiyallâhü anh bir keresinde Rasûlüllah sallallâhü
aleyhi ve selleme;
“Rabbimiz mahlûkatı yaratmazdan önce nerede
idi? diye sorar. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve
sellemde;
“Üstünde ve altında hava olmayan â‘ma da idi”
diye buyurur.” (Tirmizi, Tefsir sure 11. 1; İbn. Mâce.
Mukaddime. 13; İbn Hanbel. IV/11. 12)

El Hikemü’l Atâiyye 29

rın bulutu girmiştir.26
26

Niyâzî‐i Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu
ki;
Bil ki, güneş nereye yönelse, karşısında karanlık
görmez. Karşısına düşen her şey aydınlık (nur) görü‐
nür. Güneşin gördüğü nur, karşısına düşen eşyayı
ışıklandıran kendi yüzünün nurudur. Ama zulmetin
karşısında aydınlık olmaz. Karanlık, karşısında bulu‐
nan eşyada daima karanlık görür. Bu karanlık, karşı‐
sına düşen eşyayı karartan kendi karanlığıdır. İmdi
güneş, kendine kıyasen, bütün âlemin nurdan ibaret
bulunduğunu zanneder. Zulmet (karanlık) ise, kendi‐
sine kıyas ederek bütün eşyanın zulmetten ibaret
olduğunu sanar.
Güneş, arif‐i billâh olan muvahhid mü'minin mi‐
salidir. Bu zaten bütün eşyada, kendi irfanının, tev‐
hidinin, imanının ve ayanının “Hiçbir şey yoktur ki
Allah Teâlâ'yı hamd ile tesbih etmesin. Lakin siz
onların tesbihlerini anlayamazsınız.”
(İsra, 44)
Ayetinin ifade ettiği gibi aksini, nurunu görür. Hâl‐
buki aslında eşyanın bir kısmında cehalet, küfür ve
isyan zulmeti vardır. Fakat o mü'minin bakışının
nuru, bütün eşyayı kaplar da o, hepsinde sadece nur
görür. Bütün insanlara iyi zan besler. Bu sıfat, bir
insana, ancak kemale eriştiren bir mürşid‐i kâmilin
terbiyesi altında iç tasfiyesiyle mümkün olur.
Zulmet ise cehalet ile kalbi kararmış cahile ben‐
zer. Bu adam, bütün eşyada bir eksiklik görür, her‐
keste bir ayıp arar. Cahil neye baksa, cehaletinin ve
ayıbının siyahlığı o şeye akseder. Baktığı şey ne
olursa olsun onda muhakkak bir ayıp ve noksan
bulur. Fukara bilmez ki o, kendi ayıp ve noksanıdır,
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ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻬﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﺣﺠﺒﻚ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ
ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻪ
“Allah Teâlâ’nın "kahhar" sıfatının bir delili‐
de odur ki; beraberinde olmayan bir şeyle seni
perdelemesidir.” 27

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ

oradan kendine aksetmiştir.
Binaenaleyh, ey Ehlullah yolunda süluk eden ta‐
lip, Allah'ta mücahede et ki ruhunun güneşi battığı
yerden doğsun, tutulduğu yerden açılsın, kalbinin
âlemleri nurlansın, nuru yüzüne vursun ve senin
yüzünden karşında bulunanlara yansıyarak hepsini
aydınlatsın. Karşında bulunanlar, senin ilim ve irfa‐
nının nurundan istifade etsin, senin gölgende, yani
cisminin ve bedeninin gölgesinde istirahat etsinler.
İşte güzel huyun kemali budur. (ATEŞ, 1971)Üçüncü
sofra
27
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Allah Teâlâ yüzünden perdeyi açsa yüzün şua‐
ları ve nurları gözünün gördüğü her şeyi yakar kül
eder.” (Müslim, İman, 79; İbn Mâce. Mukaddime.
13; İbn. Hanbel, III/401)
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“Her şeyi aşikâre ortaya çıkaran Allah Teâlâ
iken bir şeyin onu perdelemesi nasıl tasavvur
edebilir.”28

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ
“Her şeyin aşikâre ortaya çıkması Allah Teâ‐
lâ ile olurken bir şeyin onu perdelemesi nasıl
tasavvur edebilir.”

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ
“Her şeyden Allah Teâlâ zuhur ederken han‐
gi şeyin onu perdelemesi nasıl tasavvur edebi‐
28

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki en
alttaki dünyaya, iple bir adam sarkıtmış olsanız,
mutlaka Allah Teâlâ'nın üzerine düşer..” (Tirmizi
Hadisin garib olduğunu söyler. Tirmizi. Tefsir, 57;
İbn. Hanbel. 2/370; bkz. Sehavi. 543: Aclûnî. 11/153)
İbn‐ül Arabî’nin Fütuhat el‐Mekkiye adlı eserine
atfen Nihat Keklik Arabî’nin
“...varlıkta ancak Allah Teâlâ vardır...” dediğini
belirtmektedir.
“...Muhakkak vücutta Allah Teâlâ vardır. Ondan
başkası ise hayalî, vücuttur. Hak bu hayalî vücutta
zahir olduğu zaman orada ancak kendi hakikati
hasebiyle zahir olur, hakiki Vücûdu olan zatıyla de‐
ğil...” (KEKLİK, 1980), s.405.
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lir.”29
29

Zatın biri rüyasında kendisini Hazreti İbrahim ile
Hazreti Âdem aleyhisselâmın kabirleri arasında
görür. Bir nidâ gelir:
“Allah Teâlâ’nın güzel isimlerini oku.” Bu zat
da başlar Allah Teâlâ’nın bilinen doksandokuz güzel
ismini okumaya ve tamamlayınca, yine aynı ses:
“Allah Teâlâ’nın güzel isimlerini oku.”
Zat
düşünmeğe başlar ve
“İşte okudum” der. Bu defa aynı ses:
“Hayır, tamamını okumadın, hani Hüve’t‐
tâcirü, ve’z‐zâiru, ve’l‐hârisu” (o tüccar, çiftçi,
sanatkâr’ dır).
Bunları duyan zât korkmaya ve vücûdu titreme‐
ye başlar, derhal kalkıp camiye gelir. Mısır’da
Abdülganî Nablusî kaddese’llâhü sırrahu’l‐aziz haz‐
retlerini bulur ve ona rüyasını anlatır. Rüyâyı dinle‐
yen Abdülganî Hazretleri:
“Senin tevhid görme zamanın gelmiş olduğu
anlaşılıyor.” Diyerek ona tevhid telkin eder.
İşte hazreti Âdem aleyhisselâm gerek “Esmâ‐i
Hakkîyye” olan alîm, semiî, basîr, kâdir, kayyûm
gibi isimler olsun, gerekse “Esmâ‐i halkîyye” yi
meselâ, tâcir (ticaret eden), zâri (ziraat ve çiftçilikle
meşgul), hâris (sanat işiyle meşgul) gibi isimleri
câmidir. Amma Hakk ticaret yapar mı? Allah Teâlâ
çiftçilik yapar mı? Diye sorular akla gelebilir. Ya
Hakk’ın kudreti olmasa bir şey olur mu, olmaz.
Bütün her şey ancak Hakk’ın vücûdu ve Hakk’ın
kudretiyle olur.” Ne sırdır âlem’el‐esmâ” beytinde
“Sırr‐ı allem’el esmâ” ya işaret olunmaktadır. Haz‐
reti Âdem aleyhisselâma bütün isimler öğretildi,
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ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ
“Her şeye en yakın Allah Teâlâ iken başkası‐
nın ona perde olması tasavvur edilebilir mi?”30

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻜﻞ ﺷﺊ
“Her şey onun bilinmesi için zuhur ederken
başkasının ona perde olması tasavvur edilebilir
mi?”31

isimler onda zâhir oldu. Yani ruh nefh olunca bütün
isimler andan zâhir olur, demektir.
30
“Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız” .
(Kaf, 16)
“Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır.
Allah, her şeyi kuşatır” . (Nisa, 126)
“O, evvel, âhir, zahir ve bâtındır. O, her şeyi bilici‐
dir”. (Hadid, 3)
31
“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim,
mahlûkatı yarattım” (Keşfu’l‐Hafâ, 2016) hadisine
göre Allah Teâlâ’dan bütün mahlûkatı yaratmıştır.
Bu yaratılmada ise aşk ve sevgi oluşmuş iyi ve kötü
dahil olmak şartıyla her şey on aşık olmuştur.
Kur’ân‐ı Kerim’deki “Allah onları, onlar da Al‐
lah’ı severler.” (Mâide, 54) ayetinde sevginin ve
muhabbetin önce Allah Teâlâ’dan geldiği anlaşıl‐
maktadır.
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ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ
ﺷﺊ
“Tek ve eşi olmayan Allah Tela'ya herhangi
bir varlığın hicap olması tasavvur edilebilir mi?”

ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺒﻞ
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﺷﺊ
“Her şey için zahir iken, herhangi bir şeyin
onu perdelemesi nasıl düşünülebilir.”

ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﳛﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ
 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ.ﺷﺊ ﻳﺎ ﻋﺠﺒ ًﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻡ
ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺪﻡ
“Eğer kâinatı yaratmasa idi, hiçbir şeyin var
olma imkânı olmayacaktı. “Yokluk” özelliği
olanın varlığın kendisi olana hicap olması ta‐
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savvur edilebilir mi?” 32

ﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻞ ﺷﻴﺄ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﻣﺎ
. ﻓﻴﻪﺃﻇﻬﺮﻩ ﺍ
“Allah Teâlâ kısmet ettiği şeyin yanında baş‐
ka bir şey araması kişinin, cahillikten hiçbir şey
terk etmemesi demektir.”33
32

“Âlem “Varlık” ve “yokluk” açısından değerlendi‐
rilince, “Yüce Allah Teâlâ’nın vücudundan başkası,
saf yokluktur...” Çünkü Allah Teâlâ’nın varlığı, kendi
hakikati sebebiyle, kendiliğinden “var”dır. Allah
Teâlâ âlemle görünüşe çıktığı ve O’nunla belirlendiği
için, bütün varlıkların aslı olarak kabul edilmiştir.”
(KEKLİK, 1980), s.383‐386
33
[Şöyle ki: Allah Teâlâ mahlûkatı yaratmış, her şeyi
tam yerli yerince koymuştur. Bir kul, Allah Teâlâ’nın
fiillerinden kendi ilmine, zevkine ve tab’ına aykırı
olan bir şeyi sormak isterse Allah Teâlâ onun basiret
gözünü açar ve kul Allah Teâlâ’nın o şeydeki hikme‐
tini görür. Bu suretle kul, zaruri olarak kalbinden
niçin, nasıl sorularını çıkarır ve artık ondan hayret
etmez. Onu yerine layık görür. Artık hiç bir şeyin
sinek kanadı kadar fazla yahut eksik tarafını dahi
Rabbına sormayı kendine yakıştıramaz. Elbette bir
hastalığın, bir kusurun, bir eksikliğin, bir fakirliğin,
bir zararın, bir cehlin, bir küfrün kaldırılmasını doğru
bulmaz. Allah Teâlâ’nın insanlara ezelde taksim
ettiği rızkı, eceli, kudreti, aczi, taati ve masiyeti de‐
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.ﺇﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺭﻋﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ
“Amelleri varlığı olmayan fânî şeylere havale
etmek, nefsin sersemliğindendir.” 34
ğiştirmeyi istemez. Eşyayı olduğu gibi görür. Bunla‐
rın hepsini, içinde hiç zulüm olmayan, sırf adalet ve
eksiksiz sırf kemal, hiç bozukluğu, eğriliği büğrülüğü
olmayan tam doğru kabul eder. Her şer sandığının
altında bir hayır vardır ve her zarar sandığı şeyin
sonunda bir fayda vardır. Bir zaman zulmetin kapla‐
dığı bir şeyi, başka bir zaman nur kaplar. Allah Teâlâ
cömert, kerim ve merhametlidir. Yaratıklarına asla
cimrilik etmez. Onların yararına olan bir şeyi kendi‐
ne alıkoymaz. İşte bu, ikinci bir soru daha meydana
çıkarır ki keşf erbabı bunu sormaktan ve buna cevap
vermekten menedilmişler, bilginler bunda hayrete
düşmüşlerdir.
“Bizi buna ileten Allah’a hamdolsun. Allah bize
hidayet etmeseydi, biz hidayete eremezdik.”
(A’raf, 43)‐ (ATEŞ, 1971), Onuncu sofra
34
Dünyâda “ben azîzim”, “ben kerîmim” diyenlere;
“Allâh da kendileriyle alay eder ve onları bıra‐
kır; taşkınları içinde bocalayıp dururlar.” (Bakara,
15)
âyeti celîlesi üzere kıyamet gününde istihza
(alay) ederek:
“Tad. Şüphesiz sen çok yüce ve kerimsin.”
(Duhan, 49)
buyuracaktır. Onun için ilâhî sıfatın her biri tu‐
zaktır. (Anlayanlar dahi sonra anlamadıklarını itiraf
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ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ
. ﻓﻠﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﻻﺳﺘﻌﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺧﺮﺍﺝ.ﺳﻮﺍﻫﺎ
“Seni bir halden çıkarıp başka bir hale koy‐
masını O'ndan isteme. Çünkü o dilerse sen
çıkmak istemesen de senin halini değiştirebi‐
lir.”35
ederler.)
“Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da onların tuzak‐
larını boşa çıkarıyor. Allah tuzakları boşa çıkaranla‐
rın en hayırlısıdır.” (Â’li İmrân, 54) buyrulmuştur.
(Nazif Hasan Dede, Ta’rif’üs Sülûk)
35
[Bil ki: Dünyada mevcut olan her şeyin iki ciheti
(yönü) vardır. Bakanın kabiliyetine göre bir iyi tarafı,
bir de kötü tarafı vardır. Allah Teâlâ, insanın bir şey
yapmasını isterse o şeyin iyi tarafını ona gösterir, o
da yapar. Bir şeyi yapmamasını isterse, o şeyin kötü
tarafını gösterir, o da yapmaz. Bundan dolayı
Ebubekir radiyallâhü anh Rasûlüllah sallallâhü aleyhi
ve sellem Efendimize:
“Dünyada senden güzel kimse yoktur ya
Rasulallah” derken Ebucehil:
“Dünyada senden kötü kimse yoktur Ya Mu‐
hammed” diyordu.
Kemal yolları ve sebepleri de buradan çıkar. Al‐
lah bir kimseyi kemal derecesine ulaştırmak isterse
ona yollarının güzel taraflarını ve bunların sebeple‐
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rini gösterir. Kul onunla meşgul olur, onun zıddını
terk eder. Bu suretle en yüksek gayeye ve makama
ulaşır. Mesela zikre devam etmek kemâlata ulaşma‐
nın sebeplerindendir. Allah bir insanı büyüklerin
ulaştıkları kemallere ulaştırmak isterse, ona zikre
devam etmenin güzel taraflarını gösterir. Onu zikre
devam ettirir ve onu mukadder olan kemallere eriş‐
tirir. Diğer vesileler de böyledir. Bunu uzak görme
(hayal sanma). Çünkü Allah Teâlâ Hazretleri buna
kadirdir. Bunun büyük bir aslı vardır ki o da şudur:
“Âlemin zerrelerinden her biri zıtlarını cami’dir
(kendinde taşır). Çünkü Allah Teâlâ’nın Cemal ve
Celâl sıfatları vardır. Allah Zülcelâl, her zerrede te‐
celli eder. Her zerrede O’nun bütün sıfatlarının eseri
vardır. Ma’siyetler ve aşağı dereceler de böyledir.
Allah Teâlâ, o ma’siyetin kötü tarafını örter ve onu
işlemenin iyi tarafını gösterir ve insan da onun içine
düşer.
“Herkesin, uyduğu bir yönü vardır” (Bakara,
148)
“Allah Teâlâ bir adam için iki kalb yaratmamış‐
tır.” (Ahzab, 4) Artık kalbler şöyle dursun, her bir
kalbi, bakılan şeyin güzelliğine çeviren O’dur. Kalb
her an, eşyadan biriyle beraber, ötekilerden gafildir.
Huzuru Allah Teâlâ ile gafleti masivadan olduğu bir
sırada kalbinin ötesinden (verasından) onu Allah
Teâlâ’dan başka bir düşünce aldatır, meşgul ederse
o kimsenin hasmı Allah Teâlâ’dır. … “Allah gerçeği
söyler, O, yola iletir.” (ATEŞ, 1971), Elli beşinci sofra
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ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺔ ﺳﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﳍﺎ ﺇﻻ ﻭﻧﺎﺩﺗﻪ
 ﻭﻻ ﺗﱪﺟﺖ ﻇﻮﺍﻫﺮ.ﻫﻮ ﺍﺗﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻣﻚ
ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﻧﺎﺩﺗﻚ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﺇﳕﺎ ﳓﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮ
“Salikin himmeti keşfi olan makamda dur‐
mak istediğinde hakikat çağrıcıları "istediğin
ilerdedir, devam et" derler. Varlıkların zahirleri
gözüne hoş göründüğünde ise onların hakikati
"bizler ancak birer fitneyiz, inkâr etme" der‐
ler.”36

 ﻭﻃﻠﺒﻚ. ﻭﻃﻠﺒﻚ ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻚ ﻋﻨﻪ.ﻃﻠﺒﻚ ﻣﻨﻪ ﺍﲥﺎﻡ ﻟﻪ
 ﻭﻃﻠﺒﻚ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺪﻙ.ﻟﻐﲑﻩ ﻟﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎﺋﻚ ﻣﻨﻪ
.ﻋﻨﻪ
“Ondan istemen onu suçlamandır. Onu is‐
36

Her ne şeye gözün erişirse, o şey sana şöyle der:
“Sakın bize aldanma, bizim müstakil vücudu‐
muz var olduğunu zannetme. Bizim hakikatimiz
olan Hakk’a bak. Biz fitneyiz, seni aldatırız”
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temen ondan gaip olmandır. Ondan başkasını
talep etmen ona olan hayânın azlığındandır.
Ondan başkasından istemen ondan uzak oldu‐
ğun içindir.” 37

ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﺇﻻ ﻭﻟﻪ ﻗﺪﺭ ﻓﻴﻚ ﳝﻀﻴﻪ
“Alıp verdiğin her nefesin yoktur ki o nefes‐
te Allah Teâlâ’nın sende gerçekleştirdiği bir
kaderi olmasın.”

ﻻ ﺗﱰﻗﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻄﻌﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ
37

Önemli olan Allah Teâlâ´dan istemeyi bilmektir.
Allah Teâlâ´dan istenilen şeyin dünyalık sınıfından
olmaması gerekir. Çünkü dünyalık ihtiyacına Allah
Teâlâ kefil olmuştur. Zaruri ihtiyaçlar dışındaki her
şey dünyadır. Çünkü Allah Teâlâ dünyaya değer
vermez.
Allah Teâlâ´nın sevdikleri bu ismin hakikati içinde
olur. Hakikatine kavuşan; Allah Teâlâ´nın işlerine
karışmadığı ve dünya nimetlerine rağbet etmediği
zaman olur ki, o zamanda istek diye bir şeyde kal‐
mamıştır. O zamanda bilmek, bilmemek, istemek
ve istememek aynı şeyler olmuştur.
"Hiçbir şey bilmeme, hiçbir şey istememe, hiç‐
bir şey olmama noktasına geri dönmeliyiz" demek‐
tir.
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.ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻘﻴﻤﻚ ﻓﻴﻪ
“Dünyadan kurtulmayı gözetleme. Çünkü
bu, bulunduğun mevkide Allah Teâlâ'yı mura‐
kabe etmeni engeller.” 38

 ﻓﺈﳖﺎ. ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ.ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﺏ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﻛﺪﺍﺭ
.ﻣﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻧﻌﺘﻬﺎ
“Bu dünyada olduğun müddetçe keder ve
dertlerinin olmasını garipseme. Çünkü dünyaya
layık olan sıfat ve özellik onlardır, başkası ola‐
maz.” 39
38

İhtiyacın sırrını bilmeyen bazı insanlar “Allah
Teâlâ seni kimseye muhtaç etmesin” diye birbirle‐
rine duâ ederler. Aslında âlemde ihtiyaçsız hiçbir şey
olmaz. Efendi hizmetkâra ve hizmetkâr efendiye,
hasta doktora, doktor hastaya, mürid mürşide,
mürşid müride muhtaçtır. Eğer mürid olmasa
mürşid kimi irşâd edecektir. Bu sebeple Allah Teâlâ
hikmetinden her şeyi birbirine muhtaç ve boş bir
şey yaratmamıştır. (Nazif Hasan Dede, Ta’rifü’s
Sülûk)
39
“İçinde yaşadığımız dünyanın her yerinde belâ ve
musibet vardır.”
“İnsanın pak ve temiz olması ancak mihnet ve
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 ﻭﻻ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻧﺖ.ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﺑﻚ
.ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ
“Allah Teâlâ’nın yardımı ile istemiş olduğun
bir maksuda zorlanamazsın. Nefsinle talep etti‐
ğin bir murada erişemezsin.”40

 ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍ.ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ
.ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ
meşakkat iledir.”
“Bu dünyada fâsık kimselerin şerrinden kim
âzâde kalabilmiş ki? Hatta Allah Teâlâ rasülleri bile
bu belâdan kurtulamamıştır.” (Hacı Hasan Akyol;
Tasavvurat‐ı Hayriyyem)
40
Nasıl insanın tek tek organları insan olmayıp an‐
cak hep birlikte insanı teşkil ediyorsa, bu âlemdeki
tek tek hiçbir şey de Allah Teâlâ’dan ayrı değildir. Bu
yüzden Allah Teâlâ’nın iradesi, âlemdeki varlıkların
kabiliyetleri çerçevesinde cereyan eder. Yani Allah
Teâlâ, ancak olabilecek olanları diler, olmayacak
olanları dilemez. Böylece Allah Teâlâ’nın iradesi,
varlıkların istidatlarıyla sınırlı olmaktadır. (bkz: Şeyh
Bedrettin, Varidat)
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“Sonunda başarmanın alameti, başlangıçta
Allah Teâlâ’ya rücu etmekdir.” 41

، ﺃﺷﺮﻗﺖ ﳖﺎﻳﺘﻪ.ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ
“Başlangıcı parlak olanın sonucu da parlak
olur.”

. ﻇﻬﺮ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ.ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺩﻉ ﰲ ﻏﻴﺐ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ
“İçeriye emanet edilmiş gizli sırlar, dışarıda‐
kiler ile açığa çıkarlar.” 42
41

Hz. Ali kerremallâhü veche buyurdu ki;
“Herkes işin sonundan korkar, biz ise başından
korkarız.”
Şah Nakşibend kuddise sırruhu’l‐aziz Efendimiz
buyurdu ki;
“Biz yolumuzun sonunu evveline derc ettik”
Katre‐i acz içre arif cilve eyler zahida
Katresin destinde pinhan mevc uran ummanı gör.
Pir İlyas kuddise sırruhu’l‐azîz
42

“Mürşid‐i kâmil, bir deryadır. Mücevherlerini,
kenara kendisi atmaz. Ama dalgıçları da men'etmez,
Hiçbir mürşid, yolda, çarşı ve pazarda gezenlere "
Gelin, size Tevhid ilmini göstereyim" demez.”
(Seyyid Muhammed Nûr, Niyazi Şerhi)
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.ﺷﺘﺎﻥ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ
“Hakla istidlal ile Hakka istidlal arasında çok
büyük fark vardır. Onun ile delil getiren hakikati
ehlinden‐ öğrenir ve işi kökünden halleder. Ona
delil getirmek ise ona daha ulaşmadığındandır.
Yoksa O, ne zaman kaybolmuş ki bulunsun ve
ne zaman uzak kalmıştır ki eserler ona ulaştırıl‐
sın.”

 ﻭﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ.ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﺭﺯﻗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ
“Zengin olan zenginliğinden infak etsin”43
ayeti vuslat sahibi olanlar içindir. “Kimin rızkı az
ise” sözü ise salik olan kimseler içindir.”

43

“Varlıklı olan kimse, nafakayı varlığına göre ver‐
sin; rızkı ancak kendisine yetecek kadar verilmiş
olan kimse, Allah'ın kendisine verdiğinden versin;
Allah kimseye, verdiği rızkı aşan bir yük yüklemez.
Allah, güçlükten sonra kolaylık verir.” (Talak, 7)
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ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﳍﻢ ﺃﻧﻮﺍﺭ
 ﻻ  ﻓﺎﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻸﻧﻮﺍﺭ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﳍﻢ ﻷﳖﻢ.ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ
 ﺛﻢ ﺫﺭﻫﻢ ﰲ ﺧﻮﺿﻬﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥﻟﺸﺊ ﺩﻭﻧﻪ ﻗﻞ ﺍ
“Ona gidenler, teveccüh nurlarıyla hidayet
bulurlar. Ulaşanların ise muvacehe nurları var‐
dır. Birinciler nurlara muhtaçtır. Ulaşanlar ise;
nurlar onlar içindir. Çünkü onlar Allah Teâ‐
lâ’dan başka hiçbir şeye muhtaç değildir. “Allah
de geç. Sonra onları daldıkları şeyde bırak.” 44

 ﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻓﻚ.ﺗﺸﻮﻓﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻄﻦ ﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﺠﺐ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ
“Tüm gayretin içindeki ayıp ve kusurları izale
etmek için olmalıdır. Bu gaypları öğrenip sır
sahibi olmaya gayret göstermekten daha hayır‐
lıdır.”

44

En’âm, 91
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 ﻭﺇﳕﺎ ﺍﶈﺠﻮﺏ ﺃﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ.ﺍﳊﻖ ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺠﻮﺏ
ﺍﺫ ﻟﻮ ﺣﺠﺒﻪ ﺷﺊ ﻟﺴﱰﻩ ﻣﺎ ﺣﺠﺒﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﺮ ﻟﻜﺎﻥ
ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﺣﺎﺻﺮًﺍ ﻭﻛﻞ ﳏﺎﺻﺮ ﻟﺸﺊ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ
ﻓﻮﻕ ﻋﺒﺎﺩﻩ
“Allah Teâlâ perdelenmiş değildir. Perde‐
lenmiş olan senin nazarındır. Eğer perdelenmiş
olsaydı, onu perdeleyen şeyin örtmesi gerekir‐
di. Örten şey onu kuşatmış demektir. Bir şeyi
kuşatan ise o şeye üstündür. Oysa "Kulları üze‐
rinde üstün olan O'dur" 45

ﺍﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺑﺸﺮﻳﺘﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺻﻒ ﻣﻨﺎﻗﺾ
ﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺘﻚ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﳊﻖ ﳎﻴﺒ ًﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ
“Allah Teâlâ’nın ubudiyetine muhalif beşeri
sıfatlarından çık ki, çağrısına cevap veren
(insân‐ı Kâmil) ve onun huzuruna yakın olan bir
kimse olabilesin.”
45

En’âm, 18
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 ﻭﺃﺻﻞ.ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﻏﻔﻠﺔ ﻭﺷﻬﻮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ
.ﻛﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﻈﺔ ﻭﻋﻔﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻨﻚ ﻋﻨﻬﺎ
“Bütün günahların, gafletin ve şehvetin te‐
meli nefsinin rızasına uygun hareket etmektir.
Bütün iyiliklerin uyanıklığın ve iffetin temeli de
nefsine muhalefet etmektir.”

 ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥﻭﻷﻥ ﺗﺼﺤﺐ ﺟﺎﻫﻼ
ﺗﺼﺤﺐ ﻋﺎﳌﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄﻱ ﻋﻠﻢ ﻟﻌﺎﱂ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻱ ﺟﺎﻫﻞ ﳉﺎﻫﻞ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
“Nefsini beğenmeyen bir cahilin arkadaşlığı,
nefsini beğenen bir âlimin arkadaşlığından da‐
ha hayırlıdır. Nefsini beğenen âlimin ilmi yok‐
tur, nefsini beğenmeyen cahilin cahilliği yok‐
tur.”46
46

Burada dikkat edilecek husus kendini beğenme
huyundaki aşırılıktır. Âlimler hakkında zuhur eden
kendini beğenme ilmin yüceliğinden zuhur etmek‐
tedir. Onun için bu inceliği unutmamakta gerekir.
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(Bir yerde mazur görmek en güzelidir.) Bir fıkıh bil‐
gini velilik derecesine ulaşmış cahil bir âbidden çok
daha üstündür. Çünkü şeytan cahil sofuyu yoldan
çıkarmakta zorluk çekmez.
Rivayet edilir ki, biri âlim diğeri cahil olan iki
adam cahil bir şeyhe intisab ederek ondan ders
aldılar, ibadet ettiler ve velilik derecesine ulaştılar.
Bir gün şeytan, âlim olana havada bir cennet gös‐
terdi ve: “Bu cennet senindir. Yalnız bir şartla.
Şeyhini, nebilerden daha üstün tutacaksın.” dedi, O
da şöyle cevap verdi: “şüphesiz hiçbir veli peygam‐
ber derecesine ulaşamaz. Belki bir nebi, bütün
velilerden üstündür.” Bu söz üzerine şeytan, o
âlimden ümidini kesti. Sonra ayni cenneti cahil olan
veliye gösterdi. Ona söylediğinin aynısını arkadaşına
da söyledi. Cahil olan arkadaşı ise, o cenneti elde
edebilmek için şeyhini nebilere üstün tutarak, mer‐
tebesinden düştü. Sonra şeytan şeyhinin yanına
giderek aralarında geçenleri anlattı. Şeyhi abide:
“ilim öğren, zira velilik bir kimsede ilimsiz olarak
yerleşmez,” dedi. (İmam Burhanüddin Ez‐Zernûcî,
Ta’lim ve Müteallim, trc. Y. Vehbi Yavuz, İst, 1993,
s.19
Bu nedenle âlimler ile olan arkadaşlığı kesme‐
mek daha uygundur. Neticede onların ilmi insana
fayda verir. Bu hakikate binâen ulemanın bazıları
“Biz İlmi, Allah Teâlâ’nın gayrsı için istedik; ilim
kaçındı ve bizi ancak Allah Teâlâ’ya reddeyledi”
demişlerdir.
Rivayet edildiğine göre, Harici taifesine mensup
yirmi kişi tek tek Hz. Ali kerremallâhü veche Hazret‐
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lerinin huzuruna gelerek aynı meseleyi sormuşlar.
Soru şu idi:
“Yâ Ali! İlim mi üstün, yoksa mal mı?” Hz. Âli
kerremallâhü veche “ilim daha üstündür” şeklinde
cevap vermiş, fakat delil istemeleri karşısında ilmin
üstünlüğünü şu şekilde ortaya koymuştur:
—İlim, maldan üstündür. Zira ilim seni korur,
halbuki sen malı korursun, ikinci soruyu sorana.
Karşılık verdiği cevap da şöyle;
—İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça azalır,
üçüncüye verdiği cevap:
—İlim sayesinde düşmanlar dost olur, fakat mal
böyle değil. Devamla:
—İlim, dünyadan uzaklaştırır, âhirete yaklaştırır;
mal ise, böyle değildir.
—Ölüm sebebiyle ilim, sahibinin mülkiyetinden
çıkmaz, fakat mal böyle değildir.
—İlim, sahibine sirayet eden bir nurdur. Mal ise,
buna muhaliftir.
—İlim Allah’ın kelâmından çıkar, mal ise, toprak‐
tan çıkar.
—İlim, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin
sevgilisidir. Mal ise, Nemrud, Firavun, Hâman ve
Karunların sevgilisidir.
—İlim kendine hizmet edilendir. Mal ise, hizmet
edendir.
—İlim, ruhun gıdasıdır, mal ise, cesedin gıdasıdır.
—Ürkme zamanlarında ilim sana arkadaş olur,
mal ise, sana ürküntü verir.
—Yolculukta ilim, senin arkadaşındır. Mal ise,
yolculukta senin düşmanındır.
—Tek başına ilim, taatsız da olsa kurtulmana se‐
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 ﻭﻋﲔ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻳﺸﻬﺪﻙ.ﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻳﺸﻬﺪﻙ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻨﻚ
 ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻳﺸﻬﺪﻙ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻻ ﻋﺪﻣﻚ.ﻋﺪﻣﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ
 ﻭﻻ ﺷﺊ ﻣﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩﻙ ﻛﺎﻥ ﺍ
.ﻛﺎﻥ
bep olur, fakat mal böyle değildir.
—İlim, peygamberlerin mirasıdır. Mal ise, eşkı‐
yanın mirasıdır.
—Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur. Fakat
malın, helal ise, hesabı, haram ise, azabı vardır.
—İlmin sahibi, şefaat edecek, malın sahibi ise,
şefaat edilecektir.
—İlim sahibi, asla unutulmaz, fakat mal sahibi
unutulur.
—İlim, kalbi nurlandırır, mal ise, karartıp katılaş‐
tırır.
—İlim sahibi, Allah’a kulluğu, mal sahibi ise, Al‐
lahlığı iddia eder. (Nitekim Firavun’da olduğu gibi.)
Hz. Ali kerremallâhü veche bu şekilde o soru so‐
ranlara ayrı ayrı tatminkâr cevaplar verdikten sonra:
—Bu konuda bana daha soru sorsaydınız yaşadı‐
ğım müddet başka başka cevaplar verirdim, buyur‐
du. (İmam Burhanüddin Ez‐Zernûcî, a.g.e. s.38)
Bu mevzuda mal olarak kulun salih amellerini
mal olarak düşünmek gerekir.
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“Aklın nuru, Allah Teâlâ’nın sana yakın oldu‐
ğuna şahadet eder.
İlmin nuru, O'nun var olduğunu seni ise yok
olduğuna şehadet eder.
Hakk’ın nuru O'nun var olduğunu senin ise
ne var, nede yok olduğuna şahadet eder. Hiçbir
şey yok iken O vardır. O şimdi eskiden olduğu
gibidir.”47

ﻻ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﻴﺔ ﺘﻚ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻓﺎﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﺗﺘﺨﺎﻃﺎﻩ ﺍﻵﻣﺎﻝ
“Himmetini (isteklerini) Allah Teâlâ'dan baş‐
kasına yöneltme. Çünkü hakiki cömertten arzu‐
lar geri dönmez.”

 ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺮﻓﻊ.ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻦ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻚ

47

Allah Teâlâ’nın zât‐ı ilâhiyyesinin hulûl ve ittihat
etmeden tecelli cihetiyle zuhur eylemesiyle deniz‐
deki zuhur eden dalgalar gibi sayısız ve çok dalgalar
gibi denizin asıl ve hakîkatine değişiklik getirmediği
gibi esmâ ve sıfât tecellisi yönüyle de â’ma’daki
bulunduğu haline bir değişiklik getirmemiştir. Şu an
içinde öyledir.
“O’nun zatı her şey yok olacaktır. Hüküm O’nun
dur. Siz O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas, 88)
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 ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺎﺟﺔ.ﻏﲑﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻭﺍﺿﻌ ًﺎ
 ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺭﺍﻓﻌ ًﺎ.ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
“Allah Teâlâ'dan başkasına ihtiyacını arz et‐
me. Çünkü ihtiyacı yaratan ve çözen O'dur ve
kendi ihtiyacını çözemeyene nasıl ihtiyacını
götürürsün. Eğer onun gücü olmuş olsaydı önce
kendi ihtiyacını giderirdi.”

ﺃﻥ ﱂ ﲢﺴﻦ ﻇﻨﻚ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﺤﺴﻦ ﻇﻨﻚ ﺑﻪ
 ﻓﻬﻞ ﻋﻮﺩﻙ ﺇﻻ ﺣﺴﻨ ًﺎ ﻭﻫﻞ ﺃﺳﺪﻯ.ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﻚ
ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻻﻣﻨﻨﺎ
“O'nun güzel sıfatlarından dolayı O'nun
hakkında hüsnü zan edemiyorsan, bari sana
verdiği güzelliklerden dolayı hüsn‐ü zan et.
Çünkü O, hep sana güzellikler vermiş ve sana
birçok nimetler ulaştırmıştır.”

ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﳑﻦ ﻳﻬﺮﺏ ﳑﻦ ﺍﻧﻔﻜﺎﻙ ﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ
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 ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻰ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﺍﻵﻳﺔ.ﻣﺎﻻ ﺑﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﻣﻌﻪ
“Kendisinden kopmaya mümkün olmayan‐
dan kaçan ve onunla kalıcı olmayanın peşinde
koşanın durumu ne ilginçtir?” 48

ﻻ ﺗﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺮﺣﺎ ﻳﺴﲑ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺭﺣﻞ.ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﲢﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﲢﻞ ﻣﻨﻪ
.ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ
“Bir oluştan diğerine sefer etme. Yoksa git‐
tiği yer, az önce geldiği yer olan dolap beygiri
gibi olursun. Yolculuk yaratılandan yaratana
doğru olsun ki, yolculuk sonuca varsın.” “Ve
şüphesiz en son varış Rabb’inedir.”49

 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍ
48

“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları
akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Ama
yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan
kalbler de körleşir.” Hac, 46
49
Necm, 42
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 ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﺇﱃ ﺍ
ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ
ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻛﻨﺖ ﺫﺍﻓﻬﻢ
"Kim ki Allah ve Resulü için göç ederse hic‐
reti onun içindir. Eğer bir dünyayı elde etmek
veya bir kadınla evlenmek niyeti için hicret
etmiş ise, yine hicreti onun içindir." 50
Eğer akıllı biriysen Rasûlüllah sallallâhü
aleyhi ve sellemin bu sözünü iyice düşünüp ve
iyice tefekkür etmen gerekir.”

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍ.ﻻ ﺗﺼﺤﺐ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﻬﻀﻚ ﺣﺎﻟﻪ
“Durumu seni gafletten uyandırmayan, sözü
ile de seni Allah Teâlâ'ya doğru teşvik etmeyen
kişinin sohbetinde bulunma.”51
50

Buhârî, Bedü’l‐Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu
Davud, Talak, 11
51
“Sefih ve cahil kimse ile latife ve mücadele et‐
meyin. Kötülük ve nedamet hemen peşinden ge‐
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ﺭﲟﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻴﺄ ﻓﺄﺭﺍﻙ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻨﻚ ﺻﺤﺒﺘﻚ ﺇﱃ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺃ ﺣﺎ ًﻻ ﻣﻨﻚ
“Hali senden kötü olan kişi ile arkadaşlık
etmen, kötü olmana rağmen kendini iyi sanma
vesilesi olur.”

ﻣﺎ ﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺯﺍﻫﺪ ﻭﻻ ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ
ﺭﺍﻏﺐ
“Zahidin kalbinden çıkan amel az olmaz,
dünya talebinde olan kimsenin kalbinden çıkan
amel çok olmaz.”

ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻧﺰﺍﻝ
lir.”
“Şer ehli kimselerle görüşmek, fırtınalı zaman‐
da denizde bir tahta parçası üzerinde bulunmaya
benzer.” (Hacı Hasan Akyol; Tasavvurat‐ı
Hayriyyem)
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“Güzel ameller güzel hallerin neticesidir.
Güzel haller ise kalplere inen makamların ger‐
çekleşmesindendir.”

 ﻓﻴﻪ ﻷﻥﻻ ﺗﱰﻙ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻙ ﻣﻊ ﺍ
.ﻏﻔﻠﺘﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﻚ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻛﺮﻩ
ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻚ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻔﻠﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﻳﻘﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻘﻈﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺒﺔ ﻋﻤﺎ
 ﺑﻌﺰﻳﺰﺳﻮﻯ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍ
“Zikrin huzuru kalp içinde değil diye zikri
tamamen terk etme. Çünkü hiç zikirsiz olarak
gafil olmak, zikrin içinde gafil olmaktan daha
kötüdür. Ümit edilir ki Allah Teâlâ, seni gafletle
zikir ede ede o gaflet zikrinden uyanık bir zikre,
uyanık zikirden huzurlu zikre ve ondan da
masivadan gayb makamına yükseltebilir. Bu
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Allah Teâlâ için hiç zor değildir.”52

ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ
 ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰﻻﺕ.ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ
“Kalbin ölmüş olmasının alameti odur ki; Al‐
lah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmediğin için
kalbin mahzun, men ettiği şeyleri de yaptığına
pişman olmamandır.” 53

ﻻ ﻳﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻋﻨﺪﻙ ﻋﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪﻙ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎ
52

“Zikr ile taklitten hakikate terakki edilir.
Meselâ: Niyyeti doğru ve hâlis bir insan “Allah
Allah” ism‐i şerifini dese ve hakikatinden habersiz
olsa bile sonuçta ism‐i Hudâ ona yol gösterir ve yâri
arkadaşı olur.” (Hacı Hasan Akyol; Tasavvurat‐ı
Hayriyyem)
53
“Kalbin üzülmesi nefse hoş gelir. Boş işlerle uğ‐
raşmakta ruha eziyettir.”
“Arifin kalbinde bir yer vardır ki, mesrur olmaz.
Münafığın kalbinde bir yer vardır ki, mahzun ol‐
maz.”
“Kalbin güzel duygularla dolu olan dünya ve
ahirette mesut olur.” (Hacı Hasan Akyol;
Tasavvurat‐ı Hayriyyem)
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 ﺍﺳﺘﺼﻐﺮ ﰲ ﺟﻨﺐ ﻛﺮﻣﻪ ﺫﻧﺒﻪ.ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺭﺑﻪ
“Allah Teâlâ’nın rahmet ve şefkatini unuttu‐
racak kadar günahı büyütme. Zira rabbinin
keremini tanıyan kimse bilir ki, günahları onun
keremi karşısında küçük kalır.”

 ﻭﻻ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﻚ ﻓﻀﻠﻪ.ﻻ ﺻﻐﲑﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺑﻠﻚ ﻋﺪﻟﻪ
“Eğer sana karşı adalet sıfatı icra edilirse kü‐
çük günahın yok, eğer sana lütuf sıfatı icra edi‐
lirse büyük günahın yoktur.”54
54

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bir hutbe‐
sinde;
“Ashabım, Sizden hiç birinizin ibadeti asla
kendisini kurtaramaz, buyurdu. Bunun üzerine
Ashab:
“Ya Rasülallah, Seni de mi ibadetiniz kurtara‐
maz?” Diye sorduklarında;
“Evet, beni de. Ancak Allah Teâlâ beni rahmeti
ile korumuş ve muhafaza etmiştir.”
“Ashabım, doğruluğun taraftarı olunuz. İbade‐
tinizde aşırılığa gitmeyiniz. Gündüzün ilk ve son
saatlerinde yürüyünüz, gecenin bir saatinden de
istifade ediniz. Her hal ve hareketinizde ölçülü
olunuz ki, maksadınıza eresiniz.”
Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh diyor ki;
"Eğer teraziye Allah Teâlâ "adil" sıfatı konursa
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ﻻ ﻋﻤﻞ ﺃﺭﺟﻰ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻚ ﺷﻬﻮﺩﻩ ﻭﳛﺘﻘﺮ
ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺟﻮﺩﻩ
“Kalblere en yakın amel odur ki, o amelin
varlığını unutmak ve kendisi yanında değersiz
görmektir.”

ﺇﳕﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩًﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ
 ﻭﻟﻴﺤﺮﺭﻙ ﻣﻦ ﺭﻕ ﺍﻵﺛﺎﺭ.ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻟﻴﺘﺴﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻟﻴﺨﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻭﺟﻮﺩﻙ ﺇﱃ ﻓﻀﺎﺀ

o kimseye hasenat kalmaz. Eğer teraziye kerim
sıfatı konulursa ona günah kalmaz."
Seyyid Hasan Şazelî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
aleyh bir duasında;
"Ya Rabbi günahımızı sevdiğin kimsenin güna‐
hından eyle. Hasenatlarımızı da ona buğz ettiğin
kimsenin hasenatından eyleme. Çünkü buğz ettiğin
kimsenin hasenatı olmaz, sevdiğin kimsenin de
günahı olmaz. Her şey senin sevgine bağlıdır. Sev‐
diğin kimsenin zilleti, sevmediğin kimsenin izzeti
olmaz. "
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.ﺷﻬﻮﺩﻙ
“Allah Teâlâ, sana, kalbinin açılması ve nur‐
lanması, hakkı hak görmen batılı batıl görmen
için ilahi bir hediye olarak varidat (irfan nuru)
vermiştir. başkalarının elinden kurtulup, eserle‐
rin kulluğundan hürriyete kavuşasın. Yine sana
varidatları gönderiyor ki, beşeri sıfatlarının
hapishanesinden şühudun fezasına ulaşasın.”

ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
“Nurlar kalp ve sırların bineğidir.”

 ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ.ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺟﻨﺪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺟﻨﺪ ﺍﻟﻨﻔﺲ
 ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻣﺪﻩ ﲜﻨﻮﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﻗﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﺩﺍ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
“Nur kalbin askeri olup, karanlık ise nefsin
askeridir. Allah Teâlâ kuluna yardım etmeyi
murat ederse imdadına nurun askerini gönde‐
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rir. Karanlığın askerinden uzak tutar.”

 ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﳍﺎ ﺍﳊﻜﻢ.ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻹﺩﺑﺎﺭ
“Keşif nura, hüküm basirete, yönelme ve
yüz çevirme ise kalbe aittir.”

ﻻ ﺗﻔﺮﺣﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷﳖﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﻨﻚ ﻭﺍﻓﺮﺡ ﲠﺎ ﻷﳖﺎ ﺑﺮﺯﺕ
 ﻭﺑﺮﲪﺘﻪ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﻔﺮﺣﻮﺍ ﻫﻮ ﻗﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺍ. ﺇﻟﻴﻚﻣﻦ ﺍ
ﺧﲑ ﳑﺎ ﳚﻤﻌﻮﻥ
“Taat ve ibadetine senden kaynaklandığı için
sevinme. Ancak Allah Teâlâ’nın lütuf ve hediye‐
si olarak senden sudur ettiği için sevin,55 "de ki
55

Kim Allah Teâlâ’nın emrine karşı çıkabilir. Her şey
celâl, cemal ve kemalin görüntüsüdür. Hiçbiri de
Hakk’dan örtülü değildir. Her şey Allah Teâlâ’nın
emri olmadan yüz gösterememiş ve meydana gele‐
memiştir. Nitekim Şâtıbî buyurur “İnsanların tama‐
mı köle sayılır. Çünkü Allah kölenin işlerinde hür
olmasını uzaklaştırdı.” ( Fussilet, 11)
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bu Allah Teâlâ’nın fazlı ve rahmeti sebebiyledir.
İşte bununla sevinsinler" 56

ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﺻﻠﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﺷﻬﻮﺩ
ﲔﻌﺎ َﻃﺎﺋﻨﺎ َﻗﺎَﻟﺘَﺎ َﺍَﺗﻴﻫ َﻛﺮﺎ َﺍﻭﻋﺎ َﻃﻮﻴﺽِ ﺍْﺋﺘﺭﻼـﻟﺎ ﻭَﻓﻘَﺎ َﻝَﻟﻬ
“..Sonra ona ve yer için buyurdu ki: “İsteyerek
veya istemeyerek geliniz”. Onlar da, “İsteyiciler
olarak geldik,” dediler…”
Celâlin görüntüsü şeytanlarda, cemâlin hizmeti
meleklere ve kemâlin zuhurunda Allah Teâlâ fark
edilir. Fakat hakikatte hepsinde müessir olan yine
Allah Teâlâ’dır. ﺎﺀﺸﻳﻦﻯﻣﺪﻬﻳ ﻭﺎﺀﺸﻳﻦ ﱡﻞﻣﻀ“ﻳdilediğini saptı‐
rır, dilediğini de doğru yola iletir…” ( Nahl, 93)
Uzaklık kula nisbetle ve zahirine izafetledir.
Hakk’a ve bâtına nisbetle uzaklık yoktur. Perde olan
gaflet perdesidir. Allah Teâlâ her şeyde zahir iken,
herhangi bir şeyin onu perdelemesi nasıl düşünüle‐
bilir.
Fakat bu makamda hakîkî cevap  ٌﺬ َﺍﺧﻮ ﱠﻻ ﻫ ﺍﺔﺍﺑ ﺩﻦﺎﻣﻣ
ٍﻴﻢَﺘﻘﺴ ﻣﺍﻁﺮﻠَﻰ ﺻﻰ ﻋﺑ ﺭﻥﺎ ﺍﻬﺘﻴﺎﺻ …“ ﺑِﻨÇünkü yürüyen hiçbir
varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş
olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.”
(Hûd, 56) ayet‐i kerîmesi üzerine bina olunur. Bu
sırrın fazla izahatı haramdır. İbn‐i Abbâs radiyallâhü
anh bu konuda “Allah’ın gizlediğini gizleyin, açıkla‐
dığınızı da açıklayın.” demiştir.
56
Yunus, 58
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 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻭﻥ ﻓﻸﳖﻢ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻘﻮﺍ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻊ ﺍ.ﺃﺣﻮﺍﳍﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻓﻼﻧﻪ ﻏﻴﺒﻬﻢ ﺑﺸﻬﻮﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎ
“Ona doğru seyredenlerle ve ona vuslat
edenler amellerini görmekten, hallerini keş‐
fetmekten vazgeçmişlerdir. Çünkü seyredenler
kendilerini O'na karşı samimi görmezler. Vuslat
edenler ise onun huzurunda kendilerini kay‐
betmişlerdir.”

ﻣﺎ ﺑﺴﻘﺖ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺫﻝ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﺭ ﻃﻤﻊ
“Tamah tohumu ekmedikçe zillet dalları
uzamaz.”

ﻣﺎ ﻗﺎﺩﻙ ﺷﺊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻫﻢ
“Hiçbir şey vehim kadar senin yularını çek‐
mez.”57
57

“Aslı olmayan te’vil sahibi de sineğe benzer;
onun vehmi eşek sidiğidir, düşüncesi de saman
çöpü. Sinek kendi düşüncesine saplanıp te’vile
kalkmışsa, bundan vazgeçse, baht o sineği devlet
kuşu haline getirir. İbretle bakan kişi sinek olamaz;
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 ﻭﻋﺒﺪ ﳌﺎ ﺃﻧﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﻣﻊ.ﺃﻧﺖ ﺣﺮ ﳑﺎ ﺃﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﺁﻳﺲ
“Önemsemediğin bir şeye karşı hür, tamah
ettiğin şeye de kölesin.”

 ﲟﻼﻃﻔﺎﺕ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻗﻴﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺴﻼﺳﻞﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ
“İhsan ve nimetleriyle Allah Teâlâ'ya yönel‐
meyen, imtihan zinciriyle ona doğru çekilir.”58

canı da şekle bağlanmaya layık değildir.” Mevla‐
na, Mesnevî ve Şerhi, (trc. A.Gölpınarlı, İst. 1973) I,
s.251, b: 1093‐95
58

Şükür nimetin artmasına ve ziyadeleşmesine se‐
beptir. Bu halin başı zikir, sonu da şükürdür. Şükür
nimeti tutar, artmasına sebep olacak halleri zuhur
ettirir. Kuldaki kibri söndürür, rızayı celp eder. İn‐
sanlara şükür etmeyen, Allah Teâlâ´ya da şükür
etmez. Fakat kul Allah Teâlâ´ya hangi hal üzere
şükür etse bile, şükrü eda edemez.
“Her kim şükür ederse ancak kendi nefsi lehine
şükür eder. Kim de nimete karşı nankörlükte bulu‐
nursa, şüphe yok ki, Rabb´imin hiç bir şeye ihtiyacı
yoktur, çok kerem sahibidir.” ( Neml 40)
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ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺰﻭﺍﳍﺎ ﻭﻣﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ
ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻘﺎﳍﺎ
“Nimetin şükrünü eda etmeyen o nimetin
zevaline sebebiyet vermiştir. Nimetlere şükre‐
den ise onları sağlam bağlarla bağlamıştır.”59

ﺧﻒ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺇﺳﺎﺀﺗﻚ ﻣﻌﻪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟ ًﺎ
“Allah Teâlâ’nın hep sana ihsanda bulunup
seninde ona mütemadiyen isyan edip sürekli
artmasından kork.”

59

"Şükrümü edersiniz nimetimi arttırırım." (İbra‐
him, 7 )
"Bir topluluk kendilerindeki özellikleri değiş‐
tirmeyinceye kadar Allah onlarda bulunanları de‐
ğiştirmez"( Râ’d,11)
"Size nerden bir nimet gelse o Allah'tan dır"
(Nahl, 53)
"Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an."
(Duha‐11)
"Ey Davut ailesi şükür edin. Kullarımdan şükür
eden azdır." (Sebe,13)
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ﻟﻚ ﺳﻨﺴﺘﺪﺭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
"Farkında olmadan nimetimi alacağım" 60

ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺍﳌﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺊ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﺘﺆﺧﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
.ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﻮﺀ ﺃﺩﺏ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻣﺪﺍﺩ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﳌﺪﺩ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻣﻨﻊ
 ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ. ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ.ﺍﳌﺰﻳﺪ
.ﺇﻥ ﳜﻠﻴﻚ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ
“Müridin cehaletindendir adapsızlık edip ve
herhangi bir cezaya çarpılmadığından diyor ki;
Eğer adapsızlık olsaydı imdatlar kesilip uzakla‐
şacaktı. Hâlbuki bazen farkında olmadan imdat‐
lar kesiliyor. Bazen farkında olmadan imdatlar
kesiliyor, uzaklaşıyor ve haberi bile olmuyor.
Seni isteğinle baş başa bırakması bile uzaklık
olarak yeter.” 61
60

Kalem,44
Bu meyanda yetişmek için mürşidine hiç bir yön‐
den itirâz etmekte câiz değildir. Çünkü kemâl ehli

61
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 ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ﻭﺃﺩﺍﻣﻪﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﻋﺒﺪًﺍ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍ
 ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺤﻘﺮﻥ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻮﻻﻩ.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻷﻣﺪﺍﺩ
 ﻓﻠﻮﻻ.ﻷﻧﻚ ﱂ ﺗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﻭﻻ ﲠﺠﺔ ﺍﶈﺒﲔ
.ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺩ
parlak ayna gibidir. Karşısına ne türlü renk gelir ise o
renkte görünür. Mürşidler kendi zâtında bir renkle
kayıtlı değildir. Onlarda görünen renk karşısında ki
rengin aksidir. Onun için mürşidde gördüğü noksan‐
lık kendi noksanlığı olduğunu düşünmelidir.
Bu duruma örnek verecek olursak bir müridin ne
kadar keşfi ve müşâhedesi açılmışsa da hayvânî
sıfatlardan tamamıyla kurtulamadığından teveccü‐
hünde dâimâ karşısında bir eşek zuhur edermiş.
Durumu mürşidine açıklayınca, mürşidi:
“Bir daha gördüğünde o merkebin kulaklarını
tut ve “yâ şeyh” diye gözlerini aç” diye tembih
etmiş. O derviş de şeyhinin tarifini yapıp gözlerini
açtığında bakmış ki tuttugu kendi kulaklarıymış.
Müridin mürşid aynasında gördüğü bahsedilen
gibi kendi aksidir. Fakat tabi olan mürid hayvânî
sıfatta kalmaz. Sabırla çalışırsa kurtulup “Âdemiyet”i
(insanlığını) bulur. (Nazif Hasan Dede, Ta’rifü’s
Sülûk)
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“Devamlı olarak virtleri çeken ve Allah Teâ‐
lâ’nın devamlı olarak yardımını nasip ettiği biri‐
ni görürsen, yüzünde arif siması yok veya âşık‐
ların neşesi yok diye Mevlâsının ihsan buyurdu‐
ğu lütfü küçük görme. Çünkü varit olmazsa vird
de olmazdı.”62

ﻗﻮﻡ ﺃﻗﺎﻣﻬﻢ ﺍﳊﻖ ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻭﻗﻮﻡ ﺍﺧﺘﺼﻬﻢ ﲟﺤﺒﺘﻪ ﻛﻼ ﳕﺪ
 ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺑﻚ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺑﻚ.ﻫﺆﻻﺀ
.ﳏﻈﻮﺭًﺍ
62

“Cihanda gizli merdivenler var; basamak basa‐
mak, tâ göklere dek. Her bölüğün bir başka merdi‐
veni var; her yürüyüşün başka bir göğü...
Her biri öbürünün hâlinden habersiz.
Bir mülk ki, geniş mi geniş; ne başı var, ne sonu
(Mevlânâ, Celâleddîn‐i Rûmî. Mesnevi, Ankara 1993,
tıpkı basım,c. V, s. 244, b.; 2557‐2559.)
“Her nebinin bir yolu, her velînin bir meşrebi
vardır. Değil mi ki, hepsi de halkı Hakk'a ulaştırı‐
yor; öyleyse hepsi de birdir.”
(Aynı eser, c. I, s. 14 (504. beyitin konu başlığı).
(Yorumu için bk. Can, Şefik, “Mevlânâ'yı Göre; Din,
İmân ve Küfür” 5. Milli Mevlânâ Kongresi Tebliğleri,
Konya 1992, & 19‐27.)
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“Bir kavim var ki Allah Teâlâ hizmeti için seç‐
miş, bir kavim de var ki onları muhabbeti için
tahsis etmiştir.63 "Onların ve bunların her birine
Rabbinin nimetlerinden bolca ulaştırırız. Rabbi‐

63

İnsanın gönlü neye akar, insan neyi severse, onun
cinsindendir; ancak o sevginin bir maksada dayan‐
maması gerek, Sevgi, garezsiz olursa, Elest ahdından
beri, onların bir cinsten olduklarına delildir, Çünkü
“insan, sevdiğiyledir”, Nitekim “Adamın ne biçim
adam olduğunu sorma; kiminle düşüp kalkıyor,
onu sor” demişlerdir. Herkesi yiyip içtiği şeylerden
tanırlar bunlar da iki çeşittir:
Duygu gıdası, akıl gıdası.
Duygu gıdası ekmektir, ettir, sudur, buna benze‐
yen şeylerdir, Akıl gıdasıysa bilgilerdir, hikmettir.
Şimdi, bazı kişilerin gönülleri, fıkha, bazılarının
mantıka, bazılarının tefsire, bazılarının da, Allah
Teâlâ ikisine de rahmet etsin, Attâr ve Senâî’nin
divânlarına akar. Bazılarının gönülleriyse Enverî,
Zahîr‐i Fâryâbî ve Nizâmî’nin şiirlerinin bulunduğu
divanları çeker. Enverî’nin, öbürlerinin divanlarına
meyleden, bu âlem ehlindendir; onu balçık kavra‐
mış, karmıştır, Ama Senâî ve Attâr’ın divanlarına,
Allah Teâlâ bizi aziz sırrıyla kutlasın, Mevlânâ’nın,
özünde özü, içinde iç olan ve Senâî ile Attâr’ın sözle‐
rinin özü ‐ özeti bulunan faydalı sözlerine meylet‐
mek, meyleden kişinin, gönül ehlinden ve veliler
bölüğünden olduğuna delildir. (VELED), başlık CIV
Epiktetos demiştir ki: “Eğer sığırlarla domuzlar
konuşabilselerdi, saman ve yemden başka şey
konuşanlarla alay ederlerdi.” diyor.
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nin nimeti (kimseden) men edilmiş değildir" 64

ﻗﻠﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻐﺘﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
.ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
“Çoğu kez varidatlar ansızın gelmektedirler.
Tâ ki kullar o feyizleri kabiliyetlerine bağlama‐
sınlar.” 65

ﻣﻦ ﺭﺃﺗﻴﻪ ﳎﻴﺒ ًﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﻭﻣﻌﱪًﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ
. ﻓﺎﺳﺘﺪﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﻠﻪ.ﻭﺫﺍﻛﺮًﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ
“Her sorulana cevap veren, her tattığına ta‐
bir veren ve her bildiğini dile getiren birini gö‐
rürsen, o kimsenin cahilliğinin delili olarak ka‐
bul et.” 66
64

İsra, 20
“Kalp, değişkenliği dolayısıyla bu ismi almıştır.”
Kalp, kendisine gelen vâridâtın çeşitliliğine göre
farklılık gösterir. Varidat ise kişinin ahvâline göre
değişir. Ahvâlin çeşitliliği de, sırra gelen ilâhî
tecellîlerin çeşitliliğine göre değişik olur.
66
"Size ancak az bir bilgi verilmiştir"( İsrâ,85) Nasıl
olurda insan her soruya cevap vermeyi tasavvur
65
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 ﳉﺰﺍﺀ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻷﻥ ﻫﺬﻩﺇﳕﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﳏﻼ
 ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺪﺍﺭﻫﻢ ﻋﻦ.ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻻ ﺗﺴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺃﻥ ﳚﺎﺯﻳﻬﻢ ﰲ ﺩﺍﺭ ﻻ ﺑﻘﺎﺀ ﳍﺎ
“Dünyada işlenen sevabın mükâfatı ancak
ahiret gününde mükâfatı verilir. Çünkü dünya o
yüce mükâfatın verilmesine yer olarak elverişli
değildir. Zira fani olanda baki olan mükâfat
mümkün olmaz.”

 ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﲦﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺎﺟﻼ
.ﺁﺟﻼ
“Kim ki amelin tadını dünyada tattı ise bu
gelecekte (ahirette) amelinin kabulünün delili‐
dir.”

edebilir. Eğer onun cehaleti olmasa idi, uygun olan
susması idi.

72 Atâullâh el İskenderi

ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻙ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎﺫﺍ ﻳﻘﻴﻤﻚ
“Eğer Allah Teâlâ indinde yerini öğrenmek
istersen, onun seni nereye oturttuğuna bak.
Hayırda mı şerde mi? Hangisi ise yerin odur.” 67

 ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺳﺒﻎ.ﻣﺘﻰ ﺭﺯﻗﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﺑﺎﻃﻨﺔ
“Ne zamanki Allah Teâlâ seni itaatle ve ona
bağlı kalmakla rızıklandırmış ise bil ki O, sana
zahiri ve Bâtıni tüm nimetlerini tamamlamış
demektir.”

ﺧﲑ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻨﻚ
“Allah Teâlâ’dan isteyeceğin en hayırlı şey
onun senden istediğidir.”68
67

Allah Teâlâ’nın kendisini nerede kullandığına
bakması demektir.
68
Hz. Mevlâna kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyurdu
ki;
“Resimdeki noksanlık ressamın isteğidir.” Bu
nedenle çileler yurdu olan dünyada Allah Teâlâ’dan
razı olmak gerekir.
“Bizim uğrumuzda cihad edenleri (gayret sarf
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edenleri) elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz.”
(Ankebut, 6)
“Allah Teâlâ´ya ant olsun ki:
Mallarınız ve nefisleriniz hakkında imtihan olu‐
nacaksınız.
Elbette sizden evvel kendilerine kitap verilmiş
olanlardan ve müşriklerden birçok incitici sözler
işiteceksiniz.
Eğer sabrederseniz ve korunursanız, şüphe yok
ki, bu metaneti gerektiren işlerdendir.” (Al‐i İmran
186)
“Yoksa Cennete gireceğinizi mi zannettiniz?
Sizden evvelki geçmiş ümmetlerin hali sizlere
gelmedikçe. Onları nice şiddetli ihtiyaçlar, hastalık‐
lar kapladı ve sarsıntılara uğradılar.
Hatta rasülleri ve onunla beraber iman edenler,
Allah'ın yardımı ne zaman? Diyecek bir hale geldi‐
ler.
Haberiniz olsun Allah'ın yardımı şüphe yok ki
pek yakındır.” (Bakara 214)
“Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl mutlaka bir
defa veya iki defa bir fitneye, bir belaya tutuluyor‐
lar da sonra tövbe etmiyorlar.
Onlar düşünüp ibret de almıyorlar.”(Tövbe 126)
“Size musibetten her ne şey isabet ederse ken‐
di ellerinizin kazandığı şey sebebiyledir ve birço‐
ğundan ise afv eder.”(Şura 30)
“Allah Teâlâ´nın izni olmadıkça musibetten bir
şey isabet etmez. Her kim Allah Teâlâ´ya iman
ederse kalbini hidayete erdirir.
Allah Teâlâ her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Teğabun 11)
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ﺍﳊﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﻏﱰﺍﺭ
“Taatı kaçırdığı için üzülürken onu gelecekte
toparlamaya gayret göstermemek mağrur ol‐
manın alametidir.”

ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺎﺭ ﻭﺟﺪ ﺍﳊﻖ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
 ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻻ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻟﻔﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ.ﺍﺷﺎﺭﺗﻪ
ﻭﺍﻧﻄﻮﺍﺋﻪ ﰲ ﺷﻬﻮﺩﻩ
“Arif, Hakk'a bir işarette bulunduğunda O'nu
kendine işaretinden daha yakın bulan değildir.
Bilakis arif; O'nun vücudunda fani ve
şuhudunda ermiş olması sebebiyle işareti dahi
olmayan kişidir.”69

69

Mârifet. Allah Teâlâ'nın, seçkin kullarına zatiyle
bilinmesidir. Böylece Allah Teâlâ, onlardan ma'rifet
ve şekil izlerini tamamen atar, o hale gelirler ki
Allah Teâlâ’dan başkasını bilmezler, Ondan başka‐
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 ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﻨﻴﺔ.ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﻪ ﻋﻤﻞ
“Ümit, beraberinde amel olan istektir. Ameli
olmayan bir ümit boş bir temennidir.” 70

 ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ. ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﻣﻦ ﺍ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
“Arifin Allah Teâlâ’dan isteği kullukta sada‐
kat ve yaratıcının hukukuna bağlı kalmaktır.”

 ﻭﻗﺒﻀﻚ ﻛﻲ ﻻ ﻳﱰﻛﻚ ﻣﻊ.ﺑﺴﻄﻚ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺒﻘﻴﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺒﺾ
sını görmezler. (Muhammed ibn‐i Hüseyin es
Sülemi trc:Süleyman ATEŞ Sülemi Risaleleri
[Kitap]. ‐ Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi,
1981.)
70
“Rabbinizin hakkında beslediğiniz zan var ya, işte
sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.”
(Fussilet,23)
Marufi Kerhi kaddese’llâhü sırrahu’l azîz buyur‐
du ki; : "Allah Teâlâ'ya itaat etmeden cenneti talep
etmek, günahlardan biridir. Şefaati sebepsiz di‐
lemek kendi kendini kandırmaktır. İtaat edileme‐
yenden merhamet dilemek budalalıktır"
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. ﻭﺃﺧﺮﻙ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺸﺊ ﺩﻭﻧﻪ.ﺍﻟﺒﺴﻂ
“Seni kabz haliyle tutmamak için bast eyledi.
Bast haline bırakmamak içinde kabz eyledi.
Sonra O'ndan başka bir şeye ait olmayasın diye
seni her iki halden de çıkardı.”71

 ﻭﻻ ﻳﻘﻒ.ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺑﺴﻄﻮﺍ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﺒﺴﻂ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻞ
“Arifler bast (genişlik) halinden kabz (sıkın‐
tı) halindekinden daha fazla korkarlar. Çünkü
bast zamanında edep hududu içinde çok az arif
durabilmiştir.”

ﺍﻟﺒﺴﻂ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻪ ﺣﻄﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻻﺣﻆ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ
71

Sevinmenin fitnesi üzülmeden çok fazladır. Ancak
“Bir yandan korkuya, bir yandan ümide düştün mü
iki kanadın olur. Bir kanatlı kuş katiyen uçamaz
acizdir.” (Mesnevi c.II, b.1554)
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“Bast halinde, ferahlık bulmakla nefis hazzı‐
nı alır. Ama kabz halinde nefsin hoşuna gidecek
bir haz yoktur.”72

ﺭﲟﺎ ﺃﻋﻄﺎﻙ ﻓﻤﻨﻌﻚ ﻭﺭﲟﺎ ﻣﻨﻌﻚ ﻓﺄﻋﻄﺎﻙ
“Çoğu kere sana verirde mahrum bırakır.
Çoğu kere de seni mahrum bırakır da verir.” 73

ﻣﺘﻰ ﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﻊ ﻋﺎﺩ ﺍﳌﻨﻊ ﻋﲔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﻩ
“Mahrum bırakılmak senin için bir anlayış
kapısı açıyorsa, bu mahrumiyet, ihsanın ta ken‐
disidir.”74
72

“Kalplerin, kendisine iyilik yapanı sevme, kötülük
yapanı sevmeme özelliği vardır.” (Ebu Nuaym,
Hilye, IV/121)
73
Şeyhü’l Ekber Muhyiddin Arabî kaddese’llâhü
sırrahu’l azîz buyurdu ki;
"Sana men ettiği zaman vermiştir. Verdiği za‐
manda men etmiştir. O zaman sende terki almayı
tercih et, çıkarın ordadır."
74
Hakîkatte lutufla kahır birdir. Hak cemâlini celâ‐
liyle ihâta etmiş, yani kaplamıştır. Celâline uğrama‐
dan cemâlini göremezsin. Bu konuda bir temsil
getirilmiştir:
Bir memleketin Sultan veya Pâdişâhı sarayının
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 ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱄ.ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻏﺮﺓ ﻭﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻋﱪﺓ
 ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﱪﲥﺎ.ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺮﲥﺎ
“Dünyanın zahiri kandırıcı, batini ise ibret
vericidir. Nefis, dışına bakar kandırılır, kalp içine
bakar çok ibret alır.”75
çevresinde tertibat aldırmış, herkim saraya gelir ve
siz de o kimseyi tanımaz ve yanıma girmek isterse,
içeriye almayın. Hatta karşılık verirse, ona sizler de
karşılık verin diye emir eder. Diğer taraftan da ne‐
dimlerine (sevdiklerine) beni tenhada ve kimsenin
bizi görmeyeceği bir zamanda gelip görünüz der.
Nedimleri sarayın çevresindeki nöbetçilerin uykuya
varmasını veya bir işle meşgul olmasını bekler ve bir
fırsatını bulup içeri girerek didâr‐ı pâdişâh ile müşer‐
ref olurlar.
İşte Hakk’ın cemâli de celâliyle çevrilidir. (Celâ‐
linden cemâline ulaşılır.) Âhiret âleminde mahşer
var, sorgu süâl var, sırat var, mizân var; işte bunlar
hep celâldir. Mü’min bunlara uğramadan cennete
giremez.
75

“Vaktinizin kıymetini bilin. Dünya beni aldattı.
Üstü bal tadı, altı beni aldadı.” İhramcızâde İsmail
Hakkı Toprak
“Hiçbir sevinip gülen yoktur ki, dünya ardından
onu kedere düşürmesin, ağlatmasın. Dünyanın hiç‐

El Hikemü’l Atâiyye 79

ﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻋﺰ ﻻ ﻳﻔﻨﻰ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻌﺰﻥ ﺑﻌﺰ ﻳﻔﻨﻰ
“Sonsuz bir izzete (onur) sahip olmak isti‐
yorsan, fani bir izzet olan dünya ile azizleşmek
isteme.”
bir ikbali yoktur ki, ardında idbar bulunmasın. Dün‐
yada hiçbir serpintiyle ferahlayan yoktur ki, ardın‐
dan onu belâ sağanağıyla ıslatmasın. Dünyanın şa‐
nındandır bu; sabahleyin birine yardım eder, akşam‐
layın ona düşman kesilir. Bir yanı tatlı olur, sindirirse
öbür yanı acı gelir, yerindirir. Kişi, onun zevkine
erer, güzelliğini elde ederse, mutlaka tezce belâları
çatar ona, dertleri erer. Dünyada esenliğe kavuşup
akşamı eden, mutlaka korkulara düşer de sabahlar.
Aldatıcıdır dünya, onda ne varsa hepsi de insanı
aldatır. Fânîdir, onda olanların hepsi de yok olur.
Dünya azıklarında, suçlardan çekinmekten başka
hiçbir şeyde hayır yoktur. Dünyadan az bir şey elde
eden, ondan emin olabilecek çok şeye sahip olmuş
demektir; çok şey elde edense, kendisini helak ede‐
cek çok şey elde etmiş demektir. Dünya, az bir fırsat
verir insana, sonra geçer‐gider; o fırsata erense
ancak hasret elde eder. Nice ona güvenenleri dert‐
lere uğratmıştır; nice ona inananları helak vadisine
atmıştır; nice büyükleri hor‐hakir etmiştir; nice ben‐
liğe düşenleri alçaltmış‐ gitmiştir.” (Hz. Ali
kerremallâhü veche, Nehc’ül‐Belaga, hzl: Abdulbaki
Gölpınarlı, İst. h. 1390, s. 87)
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ﺍﻟﻄﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻯ
.ﺍﻻﺧﺮﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻨﻚ
“Hakiki tayy (bir anda uzun bir mesafeyi kat
etmek) ahireti sana senden daha yakın görün‐
ceye dek, sana dünya mesafesinin kısalması‐
dır.”

. ﺇﺣﺴﺎﻥﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍ
“Halkın vergisi ihsanı mahrumiyet, Hakk’ın
mahrum bırakması ise ihsandır.”

.ﺟﻞ ﺭﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻧﻘﺪًﺍ ﻓﻴﺠﺎﺯﻳﻪ ﻧﺴﻴﺌﻪ
“Rabbimiz Allah Teâlâ kulunun peşin amelini
veresiye mükâfatlandırmaktan yücedir.”76

76

"Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cen‐
net mukabilinde satın almıştır." (Tevbe, 111)
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.ﻛﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﺰﺍﺋﻪ ﺇﻳﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺭﺿﻴﻚ ﳍﺎ ﺃﻫﻼ
“Seni taate ehil kılması, taatına mükâfat ola‐
rak yeter.”77

.ﻛﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﲢﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﲠﻢ ﰲ ﻃﺎﺗﻪ
.ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺍﻧﺴﺘﻪ
“Allah Teâlâ’nın amillerin kalplerine ibadet
anında açmış olduğu huşu ve ünsiyet mükâfat
olarak onlar için yeter.” 78

ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻩ ﻟﺸﺊ ﻳﺮﺟﻮﻩ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
. ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﲝﻖ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ.ﻋﻨﻪ
77

Allah Teâlâ´ya kulluk, kullara ayrı bir ihsan olduğu
gibi nimetlerin artma sebebidir. Allah Teâlâ´ya karşı
hep iyi niyette bulunmaksa, kulluk terbiyesinin yük‐
sekliğini gösterir. Yoksa Allah Teâlâ´nın bir kârı yok‐
tur.
78
“Kendisine zühd ve zühd konusunda va'z etme
kabiliyeti verilen kimseyi gördüğünüzde ona yakla‐
şın, zira o hikmet telkin eder.” (İbn. Mâce. Zühd. 1:
Ebu Nuaym. Hilye. X/405)
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“Kim cennet arzusu veya diğer nimetler için
veya azap ve afetlerden korunmak için Allah
Teâlâ'ya itaat ederse yüce sıfatlarının hakkını
eda etmemiştir.”79

. ﻭﻣﱵ ﻣﻨﻌﻚ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﻗﻬﺮﻩ.ﻣﺘﻰ ﺃﻃﺎﻋﻚ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﺑﺮﻩ
.ﻓﻬﻮ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻣﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻟﻄﻔﻪ ﻋﻠﻴﻚ
“Sana verdiği zaman iyilik sıfatını gösterir,
men ettiği zamanda kahır sıfatını gösterir. O
her iki durumda da senden tanınmasını ister ve
sana lütfünün varlığını gösterir.”80
79

Değersiz şeyi değerli kılmak gibidir.
“Eğer dünyanın Allah Teâlâ katında sivrisineğin
kanadı kadar bir değeri olsaydı kâfire bir yudum su
vermezdi (içirmezdi)” (Buharî, Tefsir (18) 6; Müs‐
lim, Münâfikîn, 18, Tirmizî, Zühd, 13; İbn Mâce,
Zühd, 3; Ahmed, V, 154, 177)
80
Celal ve cemal tecellileri birbirinden ayrılmaz
durumdadır. Birinin zuhuru diğerinin varlığına se‐
beptir. Allah Teâlâ buyurdu ki;
“Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” İnşirah,
5‐6
Allah Teâlâ şeytanı düşman kıldı ki, Allah Teâ‐
lâ’ya sığınmak, nefsin tahrikini de yaratmış ki ona
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. ﻓﻴﻪﺇﳕﺎ ﻳﺆﳌﻚ ﺍﳌﻨﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﻓﻬﻤﻚ ﻋﻦ ﺍ
“Senden bir şeyi men etmesine üzülmen
onu hakkıyla anlayamadığındandır.”81

 ﻭﺭﲟﺎ.ﺭﲟﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻓﻜﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
“Bazı kere taatin kapısını sana açmış kabu‐
lünü açmamış. Bazı kerede günah işlemeyi tak‐
dir etmiş ama o günahı kavuşmasına vesile
yönelmenin devamı içindir. Eğer celal ve cemalin
tecellisi beraber olmasaydı yani nefsin arzuları ol‐
masaydı seyr‐süluk tahakkuk etmezdi.
81
Allah Teâlâ’nın insanların eliyle sana eziyet ver‐
mesinin nedeni insanlara güvenmemek içindir. Her
şeyden incinmenin nedeni onlardan uzak kalmak
içindir. İmam Gazzâlî kaddese’llâhü sırrahu’l‐aziz
buyurdu ki;
“Karınca, kâğıt üzerindeki yazıları görünce, bun‐
ları kalem yazıyor, der; çünkü başını kaldırıp yuka‐
rıdaki parmakları, eli ve bunları harekete geçiren
iradeyi, insanı, sonra insanda irade, kudret yarata‐
nı görmez. İnsanların çoğu da, en aşağı, en yakın
sebebi görmektedir.” (Gazzâlî, İhyâ., cilt: I, s. 34.
Aynı örnek için bkz. Gazâlî, Kimya‐yı Saâdet, s. 42.)
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etmiştir.” 82
82

Nasuh Tövbesi
Kur´ân‐ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Allah'a
Nasuh Tövbesi ile tövbe edin," Tahrim,8 buyrul‐
muştur. Bazıları bu Nasuh sözünün yorumlanmasın‐
da nefse dönmeyen şey demişlerdir. Bu hoş bir
deyimdir. Bazıları da Nasuh, yüzü kadın yüzüne
benzeyen bir adammış, ama tam bir erkekmiş, er‐
kekten hiçbir eksik tarafı yokmuş derler.
Kadınlar hamamında tellâklık edermiş. Tam otuz
yıl bu işte çalışmış. Bir gün sultanın kızı hamama
gelmiş, kulağındaki büyük yakut küpe kaybolmuş.
Farkına varınca bunun hamamda kaldığını anlamış‐
lar, çavuşlara emir verilmiş hemen gidin hamamda
hiçbir delik deşik kalmamak şartı ile araştırın! de‐
nilmiş. Çavuşlar hamamın kubbesini ve içini, her
tarafını sarmışlar.
Her işin tam vakti gelmedikçe
Sana dostun dostluğu fayda vermez.
Nasuh halvete girer korkudan titremeye başlar.
Şimdi araştırma sırası bana gelecek diye sızlanıyor,
arka arkaya secdeye kapanıyor, Allah Teâlâ'ya söz
veriyor eğer bu defa kendimi kurtarırsam bundan
sonra bütün ömrüm boyunca böyle bir iş yapmam,
Allah'ım bundan sonra bir daha kadın tellâklığı et‐
meyeceğim, senin tanrılığına sığınarak söz veriyo‐
rum. Eğer şu yükü benim sırtımdan kaldırırsan, bun‐
dan böyle Nasuh kulun bir daha bu günahı işlemez,
diyor.
Nasuh, bu yalvarış halinde iken içeriden bir ses
geldi. Herkesi aradık yalnız Nasuh kaldı onu da ara‐
yın. Tam bu sırada bir ses daha geldi, küpe bulundu
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ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭﺭﺛﺖ ﺫ ًﻻ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭًﺍ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺭﺛﺖ ﻋﺰًﺍ
.ﻭﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭًﺍ
“Zillet ve yalvarmaya götüren bir günah, iz‐
zet ve kibre götüren taat'ten daha hayırlıdır.”83
dediler. Arayanlar bir Lahavle çekti. Nasuh'un hak‐
kında kötü düşüncelere saptık dediler. Bari gelsin
eliyle sultanın kızını okşasın kız da onun kendisini
okşamasını istiyor. Nasuh'u çağırdılar. Nasuh şu
cevabı verdi:
Benim elim bugün işlemiyor, yolda sancılandı.
(Şems‐i Tebrizî, 2007), (M.359) s.444
"Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halini‐
zi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde
ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada (toka‐
laşmada) bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemesey‐
diniz, Allah Teâlâ sizi toptan yok eder, günah işle‐
yip istiğfar edecek yeni bir mahlûk yaratır ve onları
mağfiret ederdi." [Tirmizî, Cennet 2, (2528); İbnu
Mâce, Sıyam 48, (1752).]
83
"Hz İsâ aleyhisselam ve Beni İsrailli bir salih bera‐
ber bir yere giderler. O yöredeki meşhur bir fasık,
onları yolda görünce muhabbetinden ötürü takip
etmeye başlar. O'nun takib ettiğini Salih kimsenin
gördüğünü anlayınca mahcup oldu ve izlemekten
vazgeçti. Ve o fasık adam kendine dua eder.
"Ya Rabbi beni affet" der. Salih kişide derki;
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.ﻧﻌﻤﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ
 ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻭ ًﻻ ﺑﺎﻹﳚﺎﺩ.ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺩ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ
.ﻭﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﺑﺘﻮﱄ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ
“İki nimet vardır ki; hiçbir varlık bunların dı‐
şında değildir ve bunlar her varlık ta görülür.
Var olma nimeti ve imdat nimeti. Önce seni
imanlı olarak yarattığından ötürü lütufta bu‐
lunmuş, sonra arka arkaya küfür ve günahlar‐
dan korunman için imdatlar yaratmıştır.”

ﻓﺎﻗﺘﻚ ﻟﻚ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻟﻚ ﲟﺎ ﺧﻔﻰ
 ﺧﲑ.ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ

"Ya Rabbi beni bu adamla haşır ve neşir etme!"
Allah Teâlâ vahiy yolu ile Hz. İsâ aleyhisselama
şöyle bildirir.
"Her ikisinin de duasını kabul ettim. Fasıkı af‐
fettim, salih olup ta böbürlenen kimseyi ise iyilerle
haşr etmeyeceğim."
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 ﻭﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ.ﺃﻭﻗﺎﺗﻚ ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﻗﺘﻚ
.ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﺘﻚ
“Yoksulluk sende zati bir sıfattır. Sebeplerin
akışı sendeki gizli olan yoksulluğu hatırlatır.
Sonradan gelen nimetler zatî yokluğu ortadan
kaldıramaz. Vakitlerin en iyisi yoksulluğuna
şahit olduğun ve sendeki yokluğa geri çevrildi‐
ğin vakittir.”

 ﻓﺎﻋﻠﻤﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻚ.ﻣﺘﻰ ﺃﻭﺣﺸﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻧﺲ ﺑﻪ
“Ne zaman seni mahlûkatlardan uzaklaştırır‐
sa bil ki, sana kendisi ile ünsiyet kapısını açmış‐
tır.”84

.ﻣﺘﻰ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻚ
84

Allah Teâlâ sevdiği kulları yalnızlaştırır. Öyleki
zindanları ona mesken kılar veya insanların nefretini
üzerinde toplatır.
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“Ne zaman dilin taleple açıldı ise bil ki; O sa‐
na vermeyi istemiştir.”85

. ﻗﺮﺍﺭﻩﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﻏﲑ ﺍ
“Arif'in Allah Teâlâ'ya olan şevki zail olmaz
ve ondan başkası ile karar kılmaz.”

 ﻭﺃﻧﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﺑﺎﻧﻮﺍﺭ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ.ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺑﺎﻧﻮﺍﺭ ﺁﺛﺎﺭ
ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻠﺖ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﱂ ﺗﺄﻓﻞ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ

85

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selem buyurmuştur
ki;
“Allah Teâlâ kime duayı verdi ise, onu icabetten
mahrum etmez" (Taberani)
Abdullah bin Ömer radiyallâhü anhın rivayet et‐
tiği bir hadiste buyrulmuştur ki;
"Sizden kime dua izni verilmiş ise, o kimseye
rahmet kapıları açılmıştır. Allah Teâlâ'dan istenile‐
cek en sevimli şey, dünya ve ahrette ki af ve afiyet‐
tir" (Buhari)
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“Zahirleri eserlerinin nuru ile sırları da sıfat‐
larının nuru ile aydınlatmıştır.86 Bundandır ki
zahirlerin nuru batar, kalp ve sırların nuru bat‐
maz.”

ﺃﻥ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺗﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
ﻭﴰﺲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﺐ
“Gündüzün güneşi gece ile batar, kalbin gü‐
neşi asla batmaz."

ﻟﻴﺨﻔﻒ ﺃﱂ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﻠﻲ
 ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﺘﻚ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻮﺩﻙ ﺣﺴﻦ.ﻟﻚ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
“Belayı verenin Allah Teâlâ olduğunu bil‐
men, sana belanın acısını hafifletsin. Zira ka‐
derde ki belaları sana gönderen, seni bol bol
nimetlere alıştıran Allah Teâlâ’nın kendisidir.”

86

Bu zümrenin nefisleri dünyada, kalpleri ukbada,
ruhları Mevladadır. Dünyayı ve içinde bulunan her
şeyi unutmuşlardır. Bunların gönülleri hasta, tasaları
uzundur, Allah Teâlâ ile gizli konuşurlar. Eğer kul
kimin kulu olduğunu bilse sevincinden ölürdü.
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87

.ﻣﻦ ﻇﻦ ﺍﻧﻔﻜﺎﻙ ﻟﻄﻔﻪ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﻩ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻘﺼﻮﺭ ﻧﻈﺮﻩ

“Basireti noksan olan Allah Teâlâ’nın lütfunu
kaderinden ayrı olduğunu düşünür.”

ﻻ ﳜﺎﻑ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺇﳕﺎ ﳜﺎﻑ
.ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﳍﻮﻯ ﻋﻠﻴﻚ
“İbadet yollarının birbirine karışması seni
korkutmasın. Heva‐i nefsin galebesi seni kor‐
kutsun.”88

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﱰ ﺳﺮ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻇﻬﺮ
87

“Sebepsiz iptilalar insana mücerret kemâli ikmal
içindir. Yüksek mertebesini daha yüceye ulaştırır.”
88

Allah Teâlâ’ya kavuşturacak yollar yaratılmışların
nefesleri sayısıncadır. "Tek bir fakih (anlayışlı kim‐
se), şeytana bin âbid (kulluk eden) den daha ya‐
mandır." Tirmizî, İlim 19, (2083)
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.ﺑﻌﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ

“Beşeri vasıfların zuhuru ile hususiyetin sır‐
rını gizleyen ve kulluğu izhar ederek,
rububiyyetin azametini ortaya çıkaran Allah
Teâlâ'yı tespih ederim.”89

ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺭﺑﻚ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﻣﻄﻠﺒﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺘﺄﺧﺮ
.ﺃﺩﺑﻚ
“İsteğin geciktiğinde Rabbini suçlama. Bila‐
kis edebin gerisinde kaldığı için nefsini suçla.”90

89

Hakk baş gözüyle görülmez, yani bâtın gözü kör
olan Hakk’ı görmez. Ancak Hakk zâhirdir, yani
görülmektedir. Ruhu saf ve basîret gözü (gönül
gözü) açık olan Ârifler Hakk’tan başka bir şey gör‐
mezler, çünkü varlık, Hakk’ın vücûdu değil midir?
İbn‐i Fâriz kaddese’llâhü sırrahu’l azîz hazretleri
Kaside‐i Tâiye’sinde:
“Hicabla zâhir oldu (örtüleriyle göründü), maz‐
harlarla (görünenlerle) gizlendi” buyurmuştur.
90
Geçmiş ve gelecekle uğraşmamak, geleceği dü‐
şünmeden Allah Teâlâ’nın her hükmüne, her emrine
itiraz etmeden uymak demektir.

92 Atâullâh el İskenderi

 ﻷﻣﺮﻩ ﻭﺭﺯﻗﻚ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦﻣﺘﻰ ﺟﻌﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﳑﺘﺜﻼ
 ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﳌﻦ. ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻚ.ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻘﻬﺮﻩ
.ﺛﺒﺖ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻛﻤﻞ ﲣﻠﻴﺼﻪ
“Seni zahirde emrine uyan kıldığı, batında
ise kahrına teslimiyet ile rızıklandırdığında,
sana büyük bir ihsanda bulunmuş demektir.
Her ne kadar bazı kimselere hususiyetler sabit
olmuş ise de nefsin bütün afetlerinden bu kim‐
seler kurtulmuş demek değildir.” 91

 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮ.ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﺮ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺇﻻ ﺟﻬﻮﻝ

91

"Her keramet sahibi kimse nefsin afetlerinden
kurtulmuş değildir. Belki keramet sahibidir ama tam
istikameti elde edememiştir. Gerçek keramet odur
ki; beraberinde istikamet taşıyandır."
Bayezid Bistâmi kaddese’llâhü sırrahu’l azîz bu‐
yurdu ki;
"Başlangıçta Allah Teâlâ bana bazı kerametler
gösterdi. Onlara iltifat etmeyince bana marifetine
yönelik yolu açtı."
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 ﻭﺃﻭﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﲏ ﺑﻪ ﻣﺎﻻ.ﻭﺍﻟﻮﺭﺩ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺑﺎﻧﻄﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ
 ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻨﻚ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻧﺖ ﺗﻄﻠﺒﻪ.ﳜﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩﻩ
.ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻨﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺒﻚ ﻣﻨﻪ
“Virdi ancak cahil kimse küçük görür. Rab‐
bani marifetler ahiret gününde bulunur. Vird
ise bu dünyanın fenasıyla o da fani olur gider. O
zaman dünyada bu işlerde telafisi olmayana
özenmek daha şayandır. Hem de vird, onun
senden isteğidir. Varid ise sen ondan istemek‐
tesin. Onun senden istediği nerde senin ondan
istediğin nerde?” 92

 ﻭﺷﺮﻭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ.ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﻣﺪﺍﺩ ﲝﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
 ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ.ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
. ﺑﻪﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﺍ
92

Allah Teâlâ bir kulunun kalbine zikir vasıtasıyla bir
takım marifetler indirmek isterse, onun bildiğimiz et
parçasından müteşekkil kalbi üzerine bir kurb serin‐
liği gönderir, denilmiştir.

94 Atâullâh el İskenderi

“Yardımların gelmesi, hazırlıklı olmasına gö‐
re, nurların parlaması da sırların paklığına gö‐
redir. Gafil kimse sabahleyin ne yapacağını
düşünür. Akıllı kimse ise Allah Teâlâ’nın ne
yaptıracağını düşünür.”93

ﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﻮﺣﺶ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﻐﻴﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍ
.ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻠﻮ ﺷﻬﺪﻭﻩ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﺣﺸﻮﺍ ﻣﻦ ﺷﺊ
93

Gafil insan fiili kendine nispet ettiği için, sabahle‐
yin kalktığında bugün ne yapacağım demekle kendi
tedbir ve tasarruf atının tedbirine düşer. Allah Teâ‐
lâ’nın faili mutlak olduğunu unutur. Akıllı insan ise
ilk aklına gelen şey Allah Teâlâ'ya nispet eder ve der
ki; Bana ne yaptırır. Bu kimse akıllı olmakla beraber
hem de uyanıktır. Çünkü ona göre Allah Teâlâ her
şeye muktedir ve her istediğine kâfidir. Bu düşünce
ve hatırlama, uyanık kimse için Allah Teâlâ’nın bah‐
şettiği en büyük ihsan ve lütuftur. Seyyid Ebul Hasan
Şazeli kaddese’llâhü sırrahu’l azîz bir münacatında:
"Ya Rabbi! Her şey senin elindedir ve benden
gizlidir. Bir işin bana hayırlı olup olmadığını bilme‐
diğim için kendime seçme gücüm de yoktur. Sen
benim için en iyi olanı bildiğin için, bana o iyi olanı
seçtir. Sen her şeye kadirsin."
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“Âbidler ve zâhidler her şeyde Allah Teâlâ'yı
görmedikleri için onlardan sıkılmışlardır. Şayet
her şeyde O'nu görselerdi hiçbir şeyden sıkıl‐
mazlardı.”

ﺃﻣﺮﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﺳﻴﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﰲ
 ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻚ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺼﱪ ﻋﻨﻪ.ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺫﺍﺗﻪ
ﻓﺄﺷﻬﺪﻙ ﻣﺎ ﺑﺮﺯ ﻣﻨﻪ
“Allah Teâlâ bu dünyada mahlûkatına bak‐
manı emretmiştir. Zati kemalini sana ahiret
gününde gösterecektir. Senin sabır edemeye‐
ceğini bildiği için, sana kendisinden zuhur eden
şeyleri göstermiştir.”94

ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻠﻞ ﻟﻮﻥ ﻟﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﺎ
ﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺓ ﻓﺤﺠﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ

94

İnsan yaratılış yönünden aceleci olduğundan bu
dünyada az bir şeye malik kılınmıştır.
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ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻬﻤﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺼﻞ
ﻣﻘﻴﻢ
“Allah Teâlâ insanın fıtratında usanç oldu‐
ğunu bildiği için ibadetleri çeşitlendirdi. Fıtra‐
tında ki hudutlar aşmayı da bildiği için her za‐
man ibadet etmeyi değil, bazı zamanlarda iba‐
deti emretti. Ta ki niyetin tek namaz kılmak
değil namazı ikame olsun. Zira her namaz kılan
namazı ikame etmiş değildir.”95
95

İbadetlerin çeşitliliğindeki hikmet budur.
Molla Lûtfî kaddese’llâhü sırrahu’l‐aziz (hyt.
1494) Sahn müderrisliğinden idam sehpasına giden
yolda bir “kıskançlık kurbanı” olurken onun haya‐
tına bedel olan kıssayı burada hatırlayalım.
Hz. Ali kerreme’llâhü veche, gazvelerinden bi‐
rinde vücuduna ok saplanmış, savaş bitmeden ok
kırılmış ve temren vücudunda kalmıştır; temrenin
ıztırabı ciğerine işlemiştir. Açılan yara başına işler
açmıştır. Hazret‐i Ali kerreme’llâhü veche canından
usanıp bu tür bir bitmez, onulmaz derde uğradığın‐
dan iyice dertlenmiştir. O kanlı hırsızı gizlendiği
yerden cerrahlar çıkarıp ele geçirmek istedikçe Haz‐
ret dayanamayıp inlemektedir. Cerrahi müdahalenin
acısına dayanamayacağını anlayan Hz. Ali
kerreme’llâhü veche, cerraha namaza durmak iste‐
diğini bildirmiş ve böylece ok ancak o namazda iken
çıkarılabilmiştir. Bunun sebebi, Hz. Ali kerreme’llâhü
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ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﺎﺱ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﻟﺒﺎﺏ
.ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ
"Namaz kalbi günah kirlerinden temizler ve
gaybın
kapısını
açar"
(İmam
Gazali
kaddese’llâhü sırrahu’l azîz) 96
vechenin namazda kendini tamamıyla Allah Teâlâ'ya
vermesi, huşu içinde ibadet etmesi dolayısıyla cer‐
rahi müdahalenin acısını duymamasıdır.
Mevlânâ Lûtfi bu kıssayı anlattıktan sonra ağlaya
ağlaya buyurdu ki;
“Hakikat‐i hal salât budur. Yoksa bizim
kılduğımız amel kuru kıyam ve inhinadır. Anda
fâyide yoktur” (işte asıl namaz budur; yoksa bizim
kıldığımız kuru kalkıp eğilmedir, onda fayda yoktur),
96
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle bu‐
yurmuştur:
"Kul abdest alıp da ağzında suyu çalkaladı mı gü‐
nahlar ağzından dışarı çıkar. Burnuna su verdi mi
günahlar burnundan dökülür. Yüzünü yıkadı mı
günahlar yüzünden dökülür. Hatta göz kapaklarının
altından bile dökülür. Ellerini yıkadı mı günahlar
ellerinden hatta tırnakları altından bile dökülür.
Başına mesh etti mi günahları başından hatta kulak‐
larından dökülür. Ayaklarını yıkadı mı günahlar ayak‐
larından hatta ayaklarının tırnaklarının altından bile
dökülür. Bundan sonra ise mescide yürümesi ve
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ﺍﻟﺼﻼﺓ ﳏﻞ ﺍﳌﻨﺎﺟﺎﺓ
"Namaz Allah Teâlâ ile münacat yeridir"

ﻭﻣﻌﺪﻥ ﺍﳌﺼﺎﻓﺎﺓ
"Namaz kirleri temizleme kaynağıdır"

.ﺗﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﺗﺸﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻮﺍﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
“Namaz sırların meydanlarını genişletir ve
nurlar parlaklığını artırır.”97

kılacağı namaz ise nafile (fazladan mükâfat) olur."
(el‐Munzirî, et‐Terğib ve't‐Terhib, I, 153‐154, H. no:
13. Hadisin sonunda şunları söylemektedir: Hadisi
Malik, Nesâî, İbn Mâce ve Hâkim rivayet etmiş
olup, Hakim, Buhârî ve Muslim'in şartına göre
sahihtir. Hiçbir illeti yoktur, demiştir. es‐Sunabihi
ise meşhur bir sahabidir.)
97
Namaz ise kulluğun zirve noktası olup Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellemin en üstün sıfatı olan
“abd” (kulluk) in işaretidir. Bu sebeple namaz kılma‐
yıp Allah Teâlâ’yı sevmekten bahseden birinden
hazer etmek gerekir.
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ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﻚ ﻓﻘﻠﻞ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻢ
.ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻚ ﺇﱃ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻜﺜﺮ ﺃﻣﺪﺍﺩﻫﺎ
“Allah Teâlâ sendeki zayıflığı bildiği için na‐
mazın sayısını azalttı. O'nun lütfuna ihtiyacını
bildiği içinde yardımını çoğalttı.”

ﻣﺘﻰ ﻃﻠﺒﺖ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻟﺒﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻴﻪ
.ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﳌﺮﻳﺐ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
“İbadete mükâfat istediğin zaman bil ki, O
da sadakatle ifa edilmesini talep eder. Sadakat
olmadığı zaman o ibadete karşılık azap veril‐
mezse senin için yeterlidir.”

 ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ.ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﺴﺖ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻼ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ.ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﺑﻼ
ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺧﻠﻖ ﻭﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻚ
“Yapamadığın amele mükâfat bekleme.
Senden onu kabul etmesi mükâfat olarak yeter.
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Sana iyiliği dilediği zaman, sana güzel ameli
yaratır. Ve o ameli sana nispet eder.”

ﻻ ﳖﺎﻳﺔ ﳌﺬﺍﻣﻚ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻌﻚ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻍ ﻣﺪﺍﺋﺤﻚ ﺃﻥ
.ﺃﻇﻬﺮ ﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻚ
“Allah Teâlâ seni nefsine teslim ederse, se‐
nin kötülüklerinin sonu gelmez. Eğer iyiliğini
sana gösterirse senin iyiliklerinin sonu olmaz.”

ﻛﻦ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺭﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﻭﺑﺎﻭﺻﺎﻑ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻚ
. ﻣﻨﻌﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﳑﺎ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﲔ.ﻣﺘﺤﻘﻘ ًﺎ
.ﺃﻓﻴﺒﻴﺢ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻰ ﻭﺻﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
“O'nun rububiyyet sıfatlarına bağlan. Kendi
kulluk sıfatlarını da iyi bil! Başka bir mahlûka ait
bir şeyi iddia etmeni bile yasaklamışken, ‐
Rabbul Âlemin‐ olduğu halde O'nun bir vasfını
iddia etmeni sana caiz kılar mı?”98

98

Allah Teâlâ’ya hiçbir şey hulul etmediği gibi; Allah
Teâlâ dahi hiçbir şeye hulul etmiş değildir.
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.ﻛﻴﻒ ﲣﺮﻕ ﻟﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺃﻧﺖ ﱂ ﲣﺮﻕ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
“İçindeki kötü huyları bertaraf etmeden na‐
sıl olurda kerametlerin peşine düşmüş olur‐
sun.” 99

ﻣﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺯﻕ ﺣﺴﻦ
Allah Teâlâ’nın yakınlığı, her ne kadar keyfiyeti ve
benzeri yok ise, de; lâkin burada vehmin yeri vardır.
Vehim kavramı ve hayal dairesi dışında kalan, Allah
Teâlâ’nın yakınlığıdır.
99
Şeyh Ebul Abdullah El Kuşeyri kaddese’llâhü
sırrahu’l azîz buyurdu ki;
"Kim ki kerametin zuhurunda, halkın o kişinin
günahını görmesinden çekindiği kadar çekinmiyor‐
sa, bu kimsenin hakkında hicap vardır. Yok, eğer
kerameti elde etmeyi nazara almayıp nefsinin
tezkiyesine gayret ve ehemmiyet gösteriyorsa o
zaman Allah Teâlâ’nın çeşitli lütfü ona akar ve
sadıkların izinde yürümeye başlar"
“Nebilerin uğradıkları musibet, vahyin kesilmesi;
Evliyaların uğradıkları musibet, kendilerinden kera‐
met zuhur etmesi; müminlerin musibetleri ise, iba‐
detlerinde kusur etmeleridir.” (KARABULUT, Ali Rıza,
Kayseri’de Meşhur Mutasavvıflar, Kayseri, 1984,
s.61)
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.ﺍﻷﺩﺏ
“Talepte bulunmak değerli bir şey değildir.
En güzel şey edeple rızıklanmaktır.” 100

ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻟﻚ ﺷﺊ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﺃﺳﺮﻉ ﺑﺎﳌﻮﺍﻫﺐ
ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻟﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ
“Kendinde hiçbir kuvvet ve irade görme‐
mek kadar değerli bir talep, zillet ve muhtaç
olmayı bildirmek kadarda ihsanın süratle insana
ulaşması gibi hiçbir amel yoktur.”

ﻟﻮ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎﺀ ﻣﺴﺎﻭﻳﻚ ﻭﳏﻮ ﺩﻋﻮﻳﻚ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻠﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻄﻰ.ﳌﺘﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﺪًﺍ
100

“Tarikâtin edebi ikidir. Olduğun gibi görünmek,
göründüğün gibi olmak.”
“Gardaşım! Sülûk görmeyen ihvan listesine ka‐
yıt olmaz. Her amelin edebi var. Tarikatın edebi de
sülûkünü tekmil etmektir.”
(İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak)
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ﻭﺻﻔﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻭﻧﻌﺘﻚ ﺑﻨﻌﺘﻪ ﻓﻮﺻﻠﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻴﻚ ﻻ
.ﲟﺎ ﻣﻨﻚ ﺇﻟﻴﻪ
“Eğer sen illa da nefsin kusurlarını silmekle
ve onları ibadet, taat ve zikirle yok edip Allah
Teâlâ'ya vuslat etmeyi düşünüyor isen yanıl‐
mışsın. Asla kavuşamazsın. Lakin O seni kendi‐
ne ulaştırmak istediğinde, senin vasfını ve
na’tını kendi vasıf ve na’tıyla örter. Senin ona
verdiğinle değil O'nun sana verdiği ile kendine
ulaştırır.” 101
101

“Kul Allah Teâlâ’yı tesbih, temcid, tahmid ve
tâatla zikrederse; Allah Teâlâ da kulu rahmetiyle
zikreder.
Kul dua ile zikrederse; Allah Teâlâ da, duasına
icabetle zikreder.
Kul sena ve itaat ile zikrederse; Rabb Teâlâ da,
af ve mağfiretle zikreder.
Kul dünyada zikrederse; Allah Teâlâ da, onu
âhirette zikreder. Kul tenhalarda zikrederse; Allah
Teâlâ’da, onu sahralarda zikreder.
Kul Allah Teâlâ’yı toplulukta zikrederse; Mevlâsı
da onu Mele‐i âlâda zikreder.
Kul ibâdetle zikrederse; Allah Teâlâ da, yardımla
zikreder.
Kul mücâdele ile zikrederse; Allah Teâlâ da,
hidâyeti ziyâde ile zikreder.
Kul sıdk ve ihlâs ile Allah Teâlâ’yı zikrederse, Al‐
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 ﻟﻠﻘﺒﻮﻝﻟﻮﻻ ﲨﻴﻞ ﺳﱰﻩ ﱂ ﻳﻜﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻼ
“O'nun güzel örtüsü olmasaydı hiçbir amel
kabule şayan olmazdı.”102

ﺃﻧﺖ ﺇﱃ ﺣﻠﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻌﺘﻪ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﻨﻚ ﺇﱃ ﺣﻠﻤﻪ ﺇﺫﺍ
.ﻋﺼﻴﺘﻪ
“İsyan ettiğinden ziyade, itaat ettiğinde O'‐
nun hilmine muhtaçsın.”103
lah Teâlâ da, onu kurtuluş ve muvaffakiyetle zikre‐
der. Kul rubûbiyetle Allah Teâlâ’yı zikrederse; Allah
Teâlâ da, nihayette o kulu rahmet ve ubudiyetle
zikreder. (Muhammed Hikmet Efendi, Marifet‐i
İlahiyye Tarîkat‐ı Aliyye, İst, s. 98)
102
Yahya bin Muaz radiyallâhü anh buyurdu ki;
"Kul ne kadar aptaldır. Kusurlu bir cisim ve
kalpten kusursuz bir ameli ortaya çıkarmak istiyor.
Ve böyle kusurlu bir amelin kabule layık olduğuna
inanır. Oysaki eğer Allah Teâlâ’nın o yüce lütfü
olmasa ve onunla o ameli örtmese kabulü müm‐
kün değildir. O zaman kul ameline değil Allah Teâ‐
lâ’nın lütfuna güvensin.”
103
Bayezidi Bistami kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
buyurdu ki;
"Günahın tövbesi bir tanedir, taatin ise bin ta‐
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ﺍﻟﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﺳﱰ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻭﺳﱰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺍﻟﺴﱰ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍ
 ﺍﻟﺴﱰ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍ
ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳊﻖ
“Örtme iki kısımdır; Günahtan örtünme, gü‐
nahın içinden örtünmedir.
Avam olanlar, halkın gözünden mertebele‐
rinin düşmesinden korkarak Allah Teâlâ'dan
günahta örtünmeyi isterler.
Havas ise Hakkın nazarından düşmekten
korkarak O'ndan günahtan örtünmeyi talep
ederler.” 104
nedir."
104
"İnsanlardan gizli tutarlar, Allah'tan gizli tut‐
mazlar" (Nisa‐128) mealindeki ayet bu durumu
ifade ediyor.
Adia ibni Hatemin rivayet ettiği hadiste buyruldu
ki;
"Bazı insanlara cennete doğru yürümeleri emir
edilir. Ta ki cennetin lezzet ve kokuları alındığında
cennettekilerin nimetlendiklerini seyredince onlara
geri dönün emri verilir. Ve sizin burada nasibiniz
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ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻣﻚ ﺇﳕﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﻓﻴﻚ ﲨﻴﻞ ﺳﱰﻩ ﻓﺎﳊﻤﺪ ﳌﻦ ﺳﱰﻩ
.ﻓﺎﳊﻤﺪ ﳌﻦ ﺳﱰﻙ ﻟﻴﺲ ﺍﳊﻤﺪ ﳌﻦ ﺃﻛﺮﻣﻚ ﻭﺷﻜﺮﻙ
“Sana ikram eden (kişi), senin şahsında gö‐
rünen o güzellik hakikatte Allah Teâlâ’nın ört‐
mesiyle olmuştur. O halde hamdü sena iyilik ve
ikram edene değil, seni örtenedir.” 105

ﻣﺎ ﺻﺤﺒﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﻚ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﻴﻚ ﻋﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ
.ﺇﻻ ﻣﻮﻻﻙ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
yoktur denir. Onlar hasret içinde geri dönerler. Ve
derler ki; "cennetin bu güzelliklerini görmeden,
cehenneme girmiş olsaydık, bize o cehennem biraz
daha kolay gelecekti. Onlara şöyle cevap verilir: Siz
Allah'la baş başa kaldığınızda büyük günahlar işle‐
diniz, ama halkın nazarında itibarınız kırılmasın
diye iyi ameller işlerdiniz. Allah Teâlâ'dan korkma‐
dınız halktan korktunuz, Allah Teâlâ'yı yüceltmedi‐
niz, halkı yücelttiniz, Allah Teâlâ'ya dayanmadınız
halka dayandınız. İşte bu azap örtün içindir."
105
"Allah Teâlâ’nın size fazlı ve rahmeti olmasaydı,
asla sizden hiçbiriniz temize çıkmazdı" (Nur, 21)
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“Asıl arkadaşın, senin ayıbını bildiği halde
seninle arkadaşlık edendir. Ki, O'da kerem sa‐
hibi Mevla'dan başkası değildir.”

ﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﺐ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻻ ﻟﺸﺊ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻨﻚ ﺇﻟﻴﻪ
“Arkadaşın hayırlısı (Allah Teâlâ) dır. Senden
ona dönecek bir şey beklemeden seni isteyen‐
dir.” 106

ﻟﻮ ﺃﺷﺮﻕ ﻟﻚ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻟﺮﺃﻳﺖ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺗﺮﺣﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻟﺮﺃﻳﺖ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
106

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bir hadiste
“Mümin mümin’in aynasıdır.” (Ebu Davud. Edeb.
29: İbn. Mübarek Hasan‐ı Basri'nin sözü olduğunu
söyler; bkz. Aclunî. II/294) buyurduğunda etkileşim
özelliklerinin geçerliliğini daha belirgin açıklamıştır.
Bu hadis‐i şerifteki ilk mümin insandır, ikinci
mümin ise Allah Teâlâ’dır ( Allah Teâlâ’nın El‐
Mü’min ismi ) Buradan işaretle insanın arkadaşı,
Allah Teâlâ olursa ve neticesi cennettir. Kötü arka‐
daş ise şeytandan kinayedir ve dostluğu cehenneme
gidiştir.
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“Eğer sana yakinin (şüphesizlik) nuru saçıl‐
mış ise göreceksin ki, ahirete yolculuk etmeden
de daha yakındır ve dünya lezzetlerini de kaim
bir fanilik bulutu kaplamıştır.” 107

 ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺷﺊ ﻣﻌﻪﻣﺎ ﺣﺠﺒﻚ ﻋﻦ ﺍ
.ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺠﺒﻚ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻪ
“Herhangi bir varlığın Allah Teâlâ ile beraber
olması gibi seni O'ndan perdelememiştir. Çün‐
kü O’nunla beraber herhangi bir varlık mevcut
değildir. Seni asıl perdeleyen O'ndan başka bir
varlığı zannetmendir.”

ﻟﻮﻻ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻟﻮ
ﻇﻬﺮﺕ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﺿﻤﺤﻠﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
107

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Nur kalbe girdiğinde, göğüs "inşirah" eder, açı‐
lır. Sormuşlar
“Ya Resulullah, bunun alameti var mıdır?”
“Evet,” buyurmuştur.
“Kandırıcı evden uzak, ebedi eve yakınlık, ölüm
gelmeden ona hazırlık etmektir."
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“Varlıklarda zuhur etmeseydi, gözler onları
görmezdi. Şayet sıfatları doğrudan görülseydi,
varlıklar silinirdi (hiç görülmezdi).”108
108

Nablusî’nin inzivasının ilk yılında yazmış olduğu
birinci münâcâtı Vahdet‐i Vücûd ile ilgili olarak ku‐
lun Allah Teâlâ’ya münacatını anlatıyor.
Rabbim bana dedi:
“Sen, sen bana uygunsun” Dedim ki;
“Fâni olan ben, nasıl Sana uygun olurum?” O ba‐
na dedi ki;
“Fâniden başka hiçbir şey Bana uygun de‐
ğildir?” Dedim ki;
“Ahlâkım kötüdür, ben Sana nasıl layık olurum?”
O dedi ki;
“Onu, Benim iyi ahlâkımla tamamlayacağım.”
Daha sonra bana şöyle dedi:
“Ey kulum, Ben senim, fakat sen Ben değilsin.
Ey kulum, Mevcûd (Var olan) benim, sen değilsin.
Ey kulum, bütün beşer Benim keremimin kullarıdır;
sen, Benim Zâtımın kulusun.” Dedim ki;
“Ey Rabbim, ben nasıl Senin Zâtının kulu olu‐
rum?” O dedi ki;
“Sen ‘Abdül’‐Vücûd’sun (Varlığın kulusun);
Abdü’l‐Mevcûd (Var olanın kulu) değilsin. Vücûd
Ben’im, mevcûd diğeridir, zira o Benim ile varlık
bulur. Hâlbuki Ben, Kendi kendimle varım.” Bu
sebeple ben şöyle dedim:
“Ben Varlık’ım.” Ve yine O bana dedi:
“Ey kulum, başkalarından korkma; zira başkala‐
rı Ben’im. Ben, senin sendeki Varlığımdan dolayı
sende tecelli eden Rabbinim. Ben’den başka ilâh
yoktur ve ancak bana tapılabilir.
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ﺃﻇﻬﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻃﻮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻷﻧﻪ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
"Batın" olunca her şeyi ortaya çıktı. "Zahir"
Her halükârda seni Ben (Kendim) ile zenginleşti‐
rirsem, seni zengin kılacağım ve eğer seni başkala‐
rıyla zenginleştirirsem, seni fakir kılacağım. Benden
başka ilâh yoktur.” Ben O’na dedim ki;
“Ey Rabbim, ben Senin nezdinde nasılım?” O ba‐
na dedi ki;
“Sen Benim indimde, en yakınlar arasında ve
aynı zamanda bütün seni sevenler ile birliktesin.
Ben, seni ve seni sevenleri severim.” Ben O’na
dedim ki;
“Ey Rabbim, bana olan aşkının alameti nedir?”
O bana dedi ki;
“Benim sevdiğim ve Benim hoşlandığım şeyleri
yapabilmen için sana yardım ve lütfumu ihsan
etmemdir.” Ben O’na dedim ki;
“Ey Rabbim, insanlar bana haksızlık ediyorlar.” O
bana dedi ki;
“Bütün bunlar senin hayrınadır. Onların sana
ettikleri haksızlıkların sonucuna bakman yeter: Bu,
senin Benim ile yakınlaşmandır. Muhakkak ki, sen
onlardan önde geleceksin.” Bekri Alâeddin,
Abdulgânî Nablusî Hayatı ve Fikirleri, trc. Dr. Veysel
UYSAL, İst, 1995, s.112–114
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olunca her şeyi ölümlü kıldı.”

ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺫﻥ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﻣﻊ
 ﻗﻞ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﱂ.ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ
 ﻗﻞ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ.ﻳﻘﻞ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻟﺌﻼ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ
.ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ
“Varlıklarda olana (Allah Teâlâ’nın cemali)
bakmanı emretti. Varlıkların zatına takılmasına
da izin vermedi. "Göklerde ve yerde olanlara
bakınız" 109emriyle sana anlayış kapısını açtı.
Cisimlerin varlığını O'na hicap olmasın diye
göklere bakın demedi.”

.ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﳑﺤﻮﺓ ﺑﺄﺣﺪﻳﺔ ﺫﺍﺗﻪ
“Varlıklar O'nun sabit kılmasıyla "var", O'‐
109

“Göklerde ve yerde neler var, bir bakın” de.
İnanmayacak bir millete ayetler ve uyarmalar fay‐
da vermez.” Yunus, 101
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nun zatının birliği karşısında "yok" olur.”110

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳝﺪﺣﻮﻧﻚ ﳌﺎ ﻳﻈﻨﻮﻧﻪ ﻓﻴﻚ ﻓﻜﻦ ﺃﻧﺖ ﺫﺍﻣ ًﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﳌﺎ
.ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﻬﺎ
“İnsanlar seni iyi zannettikleri için methe‐
derler. Sende nefsini en iyi bildiğin için onu
kötüle.”

 ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺡ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎ ﻣﻦ ﺍ
.ﺑﻮﺻﻒ ﻻ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
“Mümin meth edildiği zaman kendine layık
görmediği ve nefsinde bulunmayan bir vasıftan
Allah Teâlâ'dan hayâ eder.”

.ﺃﺟﻬﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻳﻘﲔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻈﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ
“İnsanların en cahili, insandaki bir zan sebe‐
110

Güneşin ayı kapatması buna benzer. Hakikatte
aydaki ışıkta güneşindir.
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biyle kendindeki bir gerçeği terk edendir.”111

ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺄﻫﻞ ﻓﺎﺋﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ
.ﺃﻫﻞ
“Layık olmadığın halde sana övgüler gönde‐
riyorsa, sende meth ü senaya layık olan Allah
Teâlâ’yı öv.”

ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺣﻮﺍ ﺍﻟﻘﺒﻀﻮﺍ ﻟﺸﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺣﻮﺍ ﺍﻧﺒﺴﻄﻮﺍ ﻟﺸﻬﻮﺩﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ
ﺍﳊﻖ
“Zahid'ler övüldükleri zaman, halk'tan gör‐
düğü için kabz (daralma) olurlar.
Arifler ise övüldüklerinde, onu Hak'tan gör‐
düğü için bast (genişleme) olurlar.”112
111

Dünyada ebedi kalacak gibi düşünmesidir.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Müminin yüzüne karşı meth edildiğinde O'nun
kalbindeki iman artar "
Bu hadis arifleri içindir ve durumlarına işaret
112
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ﻣﺘﻰ ﻛﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﻋﻄﻴﺖ ﺑﻄﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺑﺴﻄﻚ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﺖ ﻗﺒﻀﻚ ﺍﳌﻨﻊ ﻓﺎﺳﺘﺪﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ
.ﻃﻔﻮﻟﻴﺘﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺪﻗﻚ ﰲ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻚ
Sana bir ihsanda bulunduğu zaman sevini‐
yor, bir şeyden men edildiğinde sıkılıyorsan, bil
ki asalak bir kişiliğe sahip olduğunun ve kullukta
da sadık olmadığının delilidir.”

ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻚ ﺫﻧﺐ ﻓﻼ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺒ ًﺎ ﻟﻴﺄﺳﻚ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ
.ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺭﺑﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺁﺧﺮ ﺫﻧﺐ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻚ
“Sende günah vuku bulunduğunda, Rabbi‐
nin seni istikametten çıkarmış olduğu yeisine
girmeyesin. Olabilir ki bu, takdir olunan en son
günahın olabilir.” 113
eder. Yine arifler diyorlar ki; "Halk'ın dili, Hakk'ın
kalemidir." Onlarda kendini beğenme ve böbürlen‐
me asla olmaz.
113
"Ey nefislerine israf eden kullarım, Allah Teâ‐
lâ’nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin " (Zümer,
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.ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻓﺎﺷﻬﺪ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻴﻚ
.ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﳋﻮﻑ ﻓﺎﺷﻬﺪ ﻣﺎ ﻣﻨﻚ ﺇﻟﻴﻪ
“Sana ümit kapısının açılmasını istiyorsan
O'ndan sana gelene bak. Korku kapısının açıl‐
masını istiyorsan senden Ona gidene yani kul‐
luğuna bak.”

ﺭﲟﺎ ﺃﻓﺎﺩﻙ ﰲ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻔﺪﻩ ﰲ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﳖﺎﺭ
.ﺍﻟﺒﺴﻂ ﻻ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻧﻔﻌ ًﺎ
“Çoğu kez genişlik aydınlığında elde edeme‐
diğin faydayı, sana sıkıntılar karanlığında verir.
"Hangisinin fayda bakımından size daha yakın
olduğunu bilemezsiniz"

53)
"Allah Teâlâ’nın rahmetinden ancak kâfir toplu‐
luklar ümidini keser " (Hicr,56)
"Her âdemoğlu hata edicidir. Hata edenlerin
hayırlısı tövbe edenlerdir. " Tirmizi
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ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
“Nurların doğdukları yerler kalpler ve sırlar‐
dır.” 114

ﻧﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻦ
 ﻧﻮﺭ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﻧﺮﻭ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﺑﻪ.ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ
ﻋﻦ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ
“Kalbe emanet edilmiş bir nur vardır ki; kay‐
nağı gayp hazinelerinden akıp gelir. Bir nur
vardır ki; Onunla sana kâinatın haline baktırır.
Bir nur vardır ki; Allah Teâlâ yüce sıfatlarını
onunla sana keşfettirir.”115

ﺭﲟﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﺣﺠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
114

"Yeryüzüm ve göğüm bana dar geldi, fakat mü‐
min kulumun kalbi dar gelmedi " Hadisi Kutsi
115
Şeyhü’l Ekber Muhyiddin ibnü’l Arabî Hazretleri
bu nura "şimşek" adını vermiştir. Çünkü bu nur bir
oluyor, ardından yok oluyor. Zira bu nurun devamı‐
na beşer gücü yetmez.
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.ﺑﻜﺜﺎﺋﻒ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
“Nefisler nasıl ki ağyarların yoğunluğuyla
perdeleniyorsa, kalplerde bazen nurlara takılıp
kalır.”116

ﺳﱰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﺑﻜﺜﺎﺋﻒ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﻼ ًﻻ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﺬﻝ
.ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻇﻬﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻻﺷﺘﻬﺎﺭ
“Sırların nurlarını zahiri örtülerle gizledi. Ta
ki o sırların yüceliği aşikâre olmakla, o yüceliği
noksan olmasın ve şöhret diliyle de onlara çağ‐
rılmasın.”

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﱂ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
116

Miraçta Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem
Efendimize bütün nimetler ve azaplar gösterildi de,
hâlinde bir zerre değişiklik olmadı. Kur´an‐ı Kerim´de
“Gözü oradan ne kaydı ve ne de onu aştı.” (Necm,
17) buyruldu.
Bir şeyden etkilenmek eksiklikten olur. Eksiklik
yaratılıştan olursa tedavisi olmaz. Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellemin yaratılışı tam olduğuna
göre O´nun bu konuda hataya düşmesi olmamıştır.
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 ﻭﱂ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ.ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
“Evliyasına ulaşmayı kendisine ulaşmaya ve‐
sile kılan ve ancak kendisine ulaştırmak istediği
kimseyi evliyasına ulaştıran Allah Teâlâ'yı tespih
ederim.” 117

ﺭﲟﺎ ﺃﻃﻠﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺐ ﻣﻠﻜﻮﺗﻪ ﻭﺣﺠﺐ ﻋﻨﻚ
.ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
“Bazen seni ruh âlemine ait sırlara muttali
edip fakat kulunun sırlarını sana gizli tutmuş‐
tur.” 118
117

Hakk’ı bulmak pek kolaydır, velâkin Hakk’ı bul‐
duran Kâmil insanı bulmak güçtür. Bunlar kimyâ
gibidir, velâkin bulunması kimyâdan güçtür.
118
Allah Teâlâ’nın insanların sırlarını birbirlerine gizli
tutması iki sebepten ötürü büyük bir lütuftur.
Birincisi; İnsanların işlemiş olduğu günah ve ku‐
surları eğer gizli kalmayıp açığa vurulmuş olsaydı
insanlar arasında sevgi ve güven kalmayacaktı. Bu
yönüyle gizli tutulması insanlara büyük şefkat ve
rahmetidir. Bu meyanda evliya sına kullarının bu
eksikliklerini gizli tutmakla beraber diğer taraftan da
Onlara ruhlar âleminin keşfini müyesser eylemiştir.
İkinci sebep ise insanlara bazen evliyasını gizli
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ﻣﻦ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﱂ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺒﺒ ًﺎ ﳉﺮ ﺍﻟﻮﺑﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ
“Allah Teâlâ kullarının sırlarına kimi ulaştır‐
mış ise ve o kimse ilahi rahmetle
ahlaklanmamış ise, bu ulaşma onun için fitne

tutmuştur. Velilerin sırları dışarı vurulmuş olsaydı ve
veli bilinipte ona yapılacak saygısızlık sonucu doğru‐
dan doğruya Allah'a savaş açılmış olacaktı. Keza veli
tanınırsa O'nun sözünü tutmak farz olacaktı. Bunun
içindir ki evliyanın gizli tutulması kuluna bir rahmet‐
tir.
Sad bin Abdullah rahmetullahi aleyh'e bazı tale‐
beleri velilerin nasıl tanınabileceklerini sormuş:
Demiş ki;
“Allah Teâlâ onların evliya olduğunu gösterme‐
den sıradan bir insan şekliyle tanıtır. Veya onlar‐
dan istifade etmek isteyen kimselere de evliyalık
şekliyle tanıtır. Eğer onların surlarını dışarıya ver‐
miş olsaydı o zaman bu durum insanların aleyhine
olurdu. Çünkü insanlar onları tanıyıp itaatsizlik
yapsalardı çok büyük bir günaha girmiş olacaklardı.
Fakat Allah Teâlâ kullarına rahmet olsun diye onla‐
rın sırlarını gizili tutmuştur."
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ve vebale girme vesilesi olur.” 119
119

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Ancak münafığın kalbinden merhamet sökül‐
müştür"
"Rahmet edenlere Allah rahmet eder. Yeryü‐
zündekilere rahmet ediniz tâki gökyüzündekiler
size rahmet etsinler"
Rivayete göre Allah Teâlâ Hz İbrahim
aleyhisselâmı yer ve gökyüzündeki ruhlar âlemine
muttali ettiğinde görür ki bir kimse ağır bir günah
işler. Ona beddua eder ve
"Ya Rab! Onu helak et" der ve helak olur. Başka
biri daha başka bir günah işler ve yine
"Ya Rabbi! Onu helak et, senin rızkını yer, senin
yerinin üzerinde gezer ve sana isyan eder" ve oda
helak olur. Üçüncüsünü görünce yine beddua etme‐
ye çalışırken Allah Teâlâ;
"Dur Ya İbrahim! Kulumdan elini çek. Günah iş‐
lerlerse dahi kulumdurlar. Onlara üç fırsatım var.
Kulum tövbe eder af ederim veya ondan Salih bir
evlat kalır bana hamd ü sena eder, onu o evladının
hatırına veririm. Ya da kıyamet gününe kadar bek‐
letir ister af eder istersem azap ederim buyurur."
İbrahim aleyhisselâm ruhlar âleminden döner‐
ken, Allah Teâlâ’nın emri olan İsmail aleyhisselâmın
kurban kesilmesi o gece ona bildirilir. İsmail
aleyhisselâmı kurban etmek için bıçağı boynuna
koyduğunda içinden Allah Teâlâ'ya münacatta bulu‐
narak
"Rabbim bu evladım, gözbebeğim ve herkesten
ziyade sevdiğimdir " der. Ona gayp tan bir ses gelir;
"Ruhaniyet âleminde gezdiğin o geceyi ne tez
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ﺣﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻠﻲ ﻭﺣﻈﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ
.ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻔﻰ ﻭﻣﺪﺍﻭﺍﺓ ﻣﺎ ﳜﻔﻰ ﺻﻌﺐ ﻋﻼﺟﻪ
“Nefsin günahtaki payı açık ve belirgindir.
Taatlerde ki hazzı ise gizli ve belirsizdir. Nefsin
gizli olan hazzının tedavisi daha zordur.” 120

ﺭﲟﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﺇﻟﻴﻚ
“Bazen insanların görmediği yerde bile iba‐
unuttun. Benden kulumun helakini hep istiyordun,
bilmiyor muydun ki sen nasıl evladına şefkat besli‐
yor isen bende kuluma rahmet beslerim. Sen ku‐
lumun helak olmasını istedin bende oğlunun kur‐
ban edilmesini isterim"
120
Ebu Muhammed el‐Mürteiş rahmetullâhi aleyh
diyor ki;
"Ben kaç kez hacca gittim. Fakat hiçbirinde bir
zorluk bir rahatsızlık çekmedim. Fakat annem bir
gün benden bir bardak su istedi nefsime çok ağır
geldi. Bildim ki o haclarımda rahatsızlık çekmedi‐
ğimden dolayı onlarda nefsimin bir hazzı vardır ve
onları şaibeli gördüm. Çünkü anneme su vermem
şer'i bir hak olduğundan nefsime zor gelmemeliydi.
Ondan biliyorum ki burada nefsimin hazzı yoktur.
Onun için ağır geldi.
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detine riya girebilir.”121

ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳋﻠﻖ ﲞﺼﻮﺻﻴﺘﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺻﺪﻗﻚ ﰲ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻚ
“Hususiyetlerini halkın bilmesini temenni
etmen kulluğunda sadık olmadığının delili‐
dir.”122

 ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻏﺐ ﻋﻦ ﺍﻗﺒﺎﱂﻏﻴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻨﻈﺮ ﺍ
.ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺇﻗﺒﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻚ
“Halkın nazarını Hakk'ın nazarında yok et.
Allah Teâlâ’nın seni kabul etmesine iltifat et,
halkın kabulüne değil.”

ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﳊﻖ ﺷﻬﺪﻩ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭﻣﻦ ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ

121

Nefsin ruhuna karşı sevinç duymasıdır.
"Bu (adam yaptıklarını) Allah Teâlâ’nın gördü‐
ğünü bilmez mi?" (Alâk, 14)
122
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. ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺒﻪ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺄ.ﻛﻞ ﺷﺊ
“Hakk’ı tanıyan O’nu her şeyde görür.
Hakk’tan fâni olan her şeyden gayb olur. O’nu
sevene hiçbir şey tesir etmez.”

 ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺣﺘﺠﺐ.ﺇﳕﺎ ﺣﺠﺐ ﺍﳊﻖ ﻋﻨﻚ ﺷﺪﺓ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻨﻚ
.ﻟﺸﺪﺓ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻭﺧﻔﻰ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻟﻌﻈﻢ ﻧﻮﺭﻩ
“Allah Teâlâ’yı görememenin sebebi O'na
çokça yakın olmaktandır. Perdelenmiş olması
ise O'nun zuhurunun şiddetindendir. Gözlerden
gizlenmiş olması ise nurunun azametindendir.”
123

ﻻ ﻳﻜﻦ ﻃﻠﺒﻚ ﺗﺴﺒ ًﺎ ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻘﻞ ﻓﻬﻚ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻜﻦ
ﻃﻠﺒﻚ ﻷﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣ ًﺎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
“Talebin O'ndan gelecek bir nimetin vesilesi
123

Göz kuvvetli ışıkta görmeyi kaybeder.
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için olmasın. Yoksa O'nu gerçekten tanımamış
olursun. Talebin ancak O'na kulluğunu izhar
etmek ve rububiyyetin hakkını eda etmek için
olsun.”

ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﻚ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺳﺒﺒ ًﺎ ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻞ
ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺯﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻞ
“Sonradan yapılan talepler, ezelden belir‐
lenmiş ihsanların nasıl sebepleri olabilir. Ezeli
hükümler sebeplere bağlı olmaktan yücedir.”124

ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻓﻴﻚ ﻻ ﻟﺸﺊ ﻣﻨﻚ ﻭﺃﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﺣﲔ ﻭﺍﺟﻬﺘﻚ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ
 ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﺯﻟﻪ ﺇﺧﻼﺹ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ.ﻭﻗﺎﺑﻠﺘﻚ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ
124

"Allah dilediğini imha eder ve dilediğini vücuda
getirir. Ana kitap ise O'nun nezdindedir." (Râ'd‐39)
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem birçok ha‐
disi şeriflerinde dua ve ana baba'ya iyiliğin ömrü
bereketlendirdiğini, sadakanın malı artırdığım, başa
gelecek musibetleri önlediğini veya hafiflettiğini,
şükrün nimeti arttırdığını bildirmiştir. Muallâk kader
değişse de mübrem (kesinleşmiş) kader asla değiş‐
mez. Ezelde ne takdir edilmişse o olacaktır.
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. ﺑﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﳏﺾ ﺍﻹﻓﻀﺎﻝ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ.ﺃﺣﻮﺍﻝ
“Allah Teâlâ’nın sana yardım etmesi senin
sebebinle değildir. Yoksa O'nun yardım ve mu‐
hafazası sana yöneldiğinde sen neredeydin?”
Ezelde kulunun ihlâslı bir ameli ve varlığı
yoktu. Allah Teâlâ’nın sonsuz ikram lutuf sahibi
olmasıydı. 125

 ﻓﻘﺎﻝ ﳜﺘﺺ.ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻳﺘﺸﻮﻓﻮﻥ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺮﲪﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺧﻼﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﱰﻛﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ

125

(Allah Teâlâ kullarına ihsanda bulunmayı sever.
Kul daha hak etmeden verir. Hatta kâfire bile verir.)
Kul Allah Teâlâ’dan bir ihsan beklediğinde ame‐
line güvenmesin ve bir ihsan geldiğinde kendi duası
veya iyiliğinden dolayı geldiğini zannetmesin. O'nun
lütuf ve ihsanı kuldan hâsıl olan bir sebebe bağlı
değildir. Yoksa kul doğmazdan evvel Allah Teâlâ ona
lütuf etmiş onu yaratmış, onu ana karnında besle‐
miş, muhafaza etmiş, doğunca anasını emmesini
ilham etmiş ve öğretmiş, daha nice nice nimetlerde
bulunmuştur. Kulun o zaman bir ameli, duası veya
bir kabiliyetimi var mıydı?
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 ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺭﲪﺔ ﺍ.ﺍﻋﺘﻤﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻝ
.ﺍﶈﺴﻨﲔ
“Allah Teâlâ kulunun kendi gayretine daya‐
nacağını bildiği için "Rahmetimi istediğim kişi‐
yedir" 126 buyurmuştur. Onları öyle bırakırsa
ezeldeki hükme dayanıp taati terk edeceklerini
bildiği için "Rahmetim iyi taat işleyenlere ya‐
kındır"127 buyurmuştur.”

ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻷﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺄ ﺍﳊﻖ ﳏﺎﻝ
.ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﻲ ﺇﱃ ﺷﺊ
“Her şey Allah Teâlâ’nın isteğine dayanır.
Çünkü O'nun dilemediği şeyin olması imkânsız‐
dır. O'nun isteği ise hiçbir şeye dayanmaz.”128

ﺭﲟﺎ ﺩﳍﻢ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺘﻪ
126

Bakara, 105; Âl’i İmran, 74
Â’raf, 56
128
"Allah Teâlâ birisine nur yaratmamış ise o kimse
nursuzdur. "(Nur, 40)
127
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.ﻭﺍﺷﺘﻐﺎ ًﻻ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻠﺘﻪ
“Arifler edepten dolayı kısmetine itimat
edip, zikriyle meşgul kalıp çoğu kez istekte bu‐
lunmamışlardır.” 129

 ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻪ.ﺇﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﻔﺎﻝ
اﻹهﻤﺎل
“Ancak gaflette kalabilen kimselere hatır‐
latmak gerekebilir. Ve ihmal edebilecek kimse‐
ler uyarılabilir.”130

.ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﳌﺮﻳﺪﻳﻦ
“Fakrü zaruretin gelmesi mürit için bayram‐
dır.”

.ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳌﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ
129

"Zikrimle meşgul olup istemekten vazgeçene,
isteklerinin en güzelini vereceğim" Hadis‐i Kutsi
130
Nebilerin birçok dualarda bulunması şeriatı gös‐
termek, ümmetine öğretmek ve Hakk'a muhtaç
olduğunu göstermek içindir.
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“Bayram günleri insanlar için şenlik ve ferah
getiren özel günlerdir. Bu günler avam için‐
dir.”131

ﺭﲟﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﱂ ﲡﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡ
 ﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻭﺭﻭﺩ. ﺍﻟﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺴﻂ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ.ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
 ﺇﳕﺎ.ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻚ
.ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ
“Bazen yoksullukla elde edilen kazanç, na‐
maz ve oruç ile elde edilememiştir. Yoksulluk
ihsanların serilmesidir. İlahi vergilerin sana
akmasını işitiyorsan fakr‐u zaruretten yana ol.
Çünkü "Sadakalar fakir ve miskinler içindir" 132

 ﻭﲢﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺪﻙ.ﲢﻘﻖ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﳝﺪﻙ ﺑﺄﻭﺻﺎﻓﻪ

131

Hz. Ali kerreme’llâhü veche bayram günleri eski
elbiseleri ile bayrama çıkardı.
132
Tevbe, 60
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 ﲢﻘﻖ ﺑﻀﻌﻔﻚ ﳝﺪﻙ. ﻭﲢﻘﻖ ﺑﻌﺠﺰﻙ ﳝﺪﻙ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ.ﺑﻌﺰﻩ
ﲝﻮﻟﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ
“Sen kendi vasıflarını bil, O sana kendi vasıf‐
ları ile yardım eder.
Zilletini bil ki izzeti ile sana yardım etsin.
Acziyetini bil ki kudreti ile sana yardım etsin. Ve
zayıflığını bil ki kuvveti ile sana yardım etsin.”

.ﺭﲟﺎ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﱂ ﺗﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
“Bazen istikameti kemale ermeyene de ke‐
ramet verilebilir.” 133

ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﻖ ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﺩﺍﻣﺘﻪ ﺇﻳﺎﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
.ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
“Hakk’ın seni bir makamda tutmasının ala‐
meti, o hali sana sonuçlarıyla beraber devam
ettirmesidir.”

133

İstidraç denilen kısımdır. Şeytanın aldatıcı hilele‐
rindendir. Çok kişiyi bu şekilde aldatmıştır.
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 ﻭﻣﻦ ﻋﱪ،ﻣﻦ ﻋﱪ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻁ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﺃﺻﻤﺘﺘﻪ ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ
. ﱂ ﻳﺼﻤﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎﺀﻩﻣﻦ ﺑﺴﺎﻁ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍ
“İrfan ilmini ifade ederken kendi iyiliklerin‐
den olduğunu düşünen kimseyi hatalar sustu‐
rur. Allah Teâlâ’nın ihsanlarını anlatanı ise hiç‐
bir günah susturamaz.”

ﺗﺴﺒﻖ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻓﺤﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻭﺻﻞ
.ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
“Hikmet ehlinin nuru, sözlerinden evvel
kalplere varır. Nur nereye kadar gitmişse sözde
oraya kadar ulaşır.” 134
134

Bir gün Hazret‐i Abdülkâdir kaddese’llâhü
sırrahu’l azîz vaaza geç kalmış. Cemaatin bekleme‐
mesi için, devrinin âlimlerinden olan oğlu, kürsüye
gelerek iki saat vaaz etmiş. Fakat etrafında ne bir
heyecan ne bir alâka uyandırabilmiş. Nihayet Haz‐
ret‐i Abdülkâdir kuddise sırruhu’l‐azîz telâşla gele‐
rek:
“Özür dilerim ey cemaat, geciktim. Valideniz
yumurta pişirmişti, sahan düştü yumurtalar kırıl‐
dı..” Deyince, cemaat ağlaşıp feryat etmeye başla‐
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.ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﻳﱪﺯ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺯ
“Kalp, nur elbisesi giyerse ise sözü de nurlu
olur.”135

ﻣﻦ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻬﻤﺖ ﰲ ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ
.ﻭﺟﻠﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ
“Konuşmasına izin verilenin sözü halkın ku‐
lağına hoş görünür, işaretleri halka ayan olur.”
136

mış. O zaman Abdülkâdir Hazretleri’nin oğlu:
“Aman baba, iki saattir bunca söz söyledim de
kimseye tesir etmedi. Sen, yumurtalar düştü kırıldı,
deyince cemâat birbirine girdi” diye hayret etmiş.
Eve gidince hayretini babasına açmış ve hikmeti‐
ni sormuş. O da, “Ey Oğlum! Eğer sen de Bağdad
çöllerinde 25 sene nefsinle mücâhede etseydin,
semeresini görürdün” buyurmuşlardır. (Mehmet
Zahid KOTKU, Tasavvufî Ahlak, İst, 1998, s.119)
135
“Her kap, içindeki olanı, dışarı sızdırır!”
136
"Rahmanın izin verdikleri dışında hiç kimse
konuşmayacak ve herkes yalnız doğruyu söyleye‐
cektir" (Nebe,28)
Rivayetlere göre, dokuz yıl büyük çilelerle
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ﺭﲟﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻜﺴﻮﻓﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ
.ﺑﺎﻻﻇﻬﺎﺭ
“Açıklanmasına izin verilmemiş hakikatlerin
nurları kapalı olarak ortaya çıkarlar.” 137

.ﻋﻴﺎﺭﺍﲥﻢ ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻭ ﻟﻘﺼﺪ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﻳﺪ
sülûkünü tamamlayan Niyazi Mısrî kaddese’llâhü
sırrahu’l azîz Efendi'den Elmalı halkına son defa vaaz
ve nasihat etmesi istenir. Mısrî konuşmak için kür‐
süye çıkar. Fakat dili tutulur, konuşamaz. Sonunda
şeyhi, “Mısrî Efendi, bundan böyle durma ve susma,
konuş” deyince dili çözülür, güzelce va'z eder.
Niyâzî‐i Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz sonradan
bunu anlatırken, “Şeyhimin bu izin ve himmetiyle
hâlâ konuşur, söyleriz. Bize korku yoktur” dermiş.
(İbrahim RAKIM, 1750), v.60; Tuhfe, s.20‐21
137
“Mânâlar kesinlikle harflere sığmazlar,
Okyanusu bir kaba koymak mümkün olmaz!..
Biz ki, kendi sözlerimiz açısından sıkıntıdayız,”
(Şeyh Mahmûd Şebüsterî) b.50‐51
Remz‐i Hakk’a mahrem olan, yani o mahrem
olan manevî işareti başkalarına ifşâ etmez. Zira ifşâ
etmek caiz değildir. Mahrem olmayana şöyledir,
böyledir diye söylemek memnudur.
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 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﳌﻜﻨﺔ.ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ
.ﻭﺍﶈﻘﻘﲔ
“Sır içindeki söylemleri ya vecdin taşınması
için veya müridin hidayeti kastıyladır. Birincisi
saliklerin ikincisi hakikat ehlinin halidir.” 138

.ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﻮﺓ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻟﻪ ﺁﻛﻞ
“Manevi yorumlar dinleyen müritlerin gıda‐
sıdır. Herkesin iştahına göre gıdası da deği‐
şir.”139
138

İlâhiler bu kısımdandır. Denizin kıyıya attığı inci‐
ler gibi.
139
“İnsanlar madenler gibidir.” Birbirleri ile olan
yakınlıkları oldukları gibi ayrılıkları bulunur. Her bir
yakınlığın altındaki ünsiyet ise ya ezeli ya da sonra‐
dan kazanılan özelliklerdendir. İnsan arkadaşlarının
davranışlarından ve eylemlerinden dolayı kendi
duygu ve hareketlerinin yansımasını görür. Arkadaş‐
lığı gerektiren şey aynı cinsten olmak ve tabii müna‐
sebettir. Nitekim denilmiştir ki: Tabiatında bulunan
hallerden bir parçayı karşısındakinde mevcut bulan
kimse, ona meyleder. Onlar bulunan mevcut haller
ile kendilerindeki bulunan hali kuvvetle çeker. Bun‐
ların hali âşık ve maşuk misali gibidir. Mayalarındaki
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 ﻭﺭﲟﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ.ﺭﲟﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ
“Makamdan haber veren bazı zaman nasıl
bulduğunu, kimi bazı zamanda ise vuslatı bah‐
seder. Bunu ancak basiret sahibi anlayabilir.”140
haller ile insanlar, birbirlerini gördüğü zaman ya
kaçar veya yaklaşır.
140
Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbedârlarından ve
Şa’bâniyye tarîkatının son devir şeyhlerinden Ahmet
Âmış kaddese’llâhü sırrahu’l‐aziz Efendi de buyurur‐
larmış ki;
“Tasavvuf kitabı okumayın. Onlar sizi idlâl (yan‐
lışa götürür) eder. Yalnız Niyâzi Divânı’nı okuyun.
Zira O, sülûkü bitirdikten sonra söylemiş ve yaz‐
mıştır.”
Yine nakledilmiştir ki: Mevlânâ‐hazretleri,
Şemseddin'le buluştuğu ilk zamanlarda geceleri
Mütenebbi divanını okurdu. Mevlânâ Şemşeddin
Tebrizi:
"Bu, okumağa değmez. Bunu bir daha okuma"
diye bir iki kez söylediyse de, Mevlânâ, dalgınlığın‐
dan onu yine okuyordu. Bir gece yine böyle hararet‐
le divanı okuduktan sonra uykuya daldı. Rüyasında,
medresede bilginler ve fakihlerle bir tartışmada
bulundu ve hepsini yendi Sonra:
"Bunu niçin yaptım, buna ne lüzum vardı" diye‐
rek medreseden çıkıp gitmek istedi ve tam bu sırada

El Hikemü’l Atâiyye 135

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
.ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﳝﻨﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻊ ﺭﺑﻪ
“Salik için varidatını (vehbi ilimlerini) dışarı‐
ya vermek uygun değildir. Çünkü ifşa etmesi
uykudan uyandı ve Mevlânâ Şemseddin'in kapıdan
içeri girdiğini gördü ve:
"Bu biçare fakihlere yaptığını gördün mü, işte
bunların hepsi Mütenebbi divanını okumanın uğur‐
suzluğundandır" dediğini duydu.
Yine bir gece Mevlânâ rüyasında, Mevlânâ
Şemseddin'in Mütenebbi'yi sakalından yakalayarak
yanına getirdiğini ve ona:
"Bu adamın sözlerini mi okuyordun" dediğini
görür.
Mütenebbi zayıf, nahif ve sesi kısık bir adammış.
Mevlânâ'ya:
"Beni bu Mevlânâ ŞemseddinTebrizi'in elinden
kurtar; artık bu divanı karıştırma" diye yalvarmış.
Nihayet Mevlânâ, okutmayı ve öğretmeyi bıraktı,
lâliş sarığını sardı, hindiban farecisini giydi semâ ve
riyazete başladı ve şu şiiri söyledi:
"Ben, bir memleketin zahidi ve bir minberin va‐
izi idim:
Gönlümün kazası, beni, sana ellerini Çırpıp ge‐
len bir âşık yaptı." (EFLÂKÎ & trc:Tahsin YAZICI,
1995)s. 199, b: (14‐15)
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amelin kalpteki tesirini azaltır. Ve onu Rabbine
sadık olmaktan alıkoyar.”141

ﻻ ﲤﺪﻥ ﻳﺪﻙ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻄﻲ
. ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺨﺬ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ.ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﻻﻙ
“Asıl verenin Mevla olduğunu görmeyinceye
kadar mahlûkattan bir şey almak için elini
uzatma. Eğer böyle isen ilme (şeriat ve hakikat)
141

İbn Abbâs radiyallâhü anhın “Yedi kat göğü
ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Allah‐
'ın fermanı bunlar arasında iner.” Talak, 12 âyeti
hakkındaki; “Eğer ben bu âyetin tefsirini söylesey‐
dim, beni taşa tutup öldürürdünüz.” diğer bir riva‐
yette, “Kesinlikle benim kâfir olduğumu söylerdi‐
niz.” (İbn Abbâs'ın (r.), Talak (65), 12. âyeti hakkın‐
daki bu sözü yukarıdaki gibi değişik lafızlarla rivayet
edilmiştir. Bak: İbn Kesîr, 8, 183. Bu âyette ifade
edildiği şekliyle, inmekte olan ilâhî ferman hakkında
İbnu'l‐Arabî’nin yorumları için ayrıca bak: Futûhât,
1, 141, 156, 2,455, 3, 28, 382, 398, 4, 397.sözünün
bir anlamı olmazdı.)
Ebû Hureyre'nin radiyallâhü anhın “Hz.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemden iki kap
hıfzettim. Onlardan birini yaydım. Diğerine gelince,
eğer onu da yaymış olsaydım, benim şu boğazım
kesilirdi.” (Buhârî, İlim (3), 42) kelamını hatırlamak
gerekir.
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uygun olarak alabilirsin.”

ﺭﲟﺎ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﻮﻻﻩ ﺍﻛﻔﺎﺀ
. ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺧﻠﻴﻘﺘﻪ.ﲟﺸﻴﺌﺘﻪ
“Arif çoğu zaman kadere dayanarak ihtiyaç‐
larını Allah Teâlâ’ya arz etmekten utanırken
nasıl olupta ihtiyaçlarını mahlûklara götürmek‐
ten utanmazsın.”

 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ.ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻣﺮﺍﻥ
. ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻘ ًﺎ.ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ
“İki hayırlı iş hakkında hangisinin daha hayır‐
lı olduğuna dair tereddüde girersen nefsine
hangisi ağır geliyorsa onu izle. Çünkü ona ağır
gelen daima haktır.”

.ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﺍﻓﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ
.ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
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“Nafile ibadetler peşinde koşup vacip amel‐
lere tembellik etmen nefsin isteklerine uyma
alametidir.” 142
142

‘Daha çok ibadet edeyim’, ‘Sabahlara kadar
namaz kılayım’, ‘Tesbih ve zikir çekeyim’, ‘Dua
okuyayım’ gibi nafile ibadetlerle geceleri ihya ede‐
yim düşüncesidir. Bu hususta şu bilinmeli ki; şeytan
insanı fazla nafile ibadetlerle meşgul ederek farz
ibadetlerinden alıkoyar ya da farz ibadetlerini vakti‐
nin sonuna bıraktırır veya unutturarak farz ibadetle‐
rinin vaktini geçirttirir. Meselâ, gecelerini fazla nafi‐
le ibadetlerle ihya eden kişi,
“Biraz istirahat edeyim.” derken uykuya dalar ve
birçok kere farz olan sabah namazını kaçırır. Ya da
nafile olan “Evrad ve ezkârımı okuyayım.” “Virdimi
bitireyim.” derken farz olan ibadetleri vaktin sonu‐
na kadar tehir eder. Ya da evrâd ve ezkârını okuya‐
madığı zaman öyle telaşlanır ki, farzlarındaki ihma‐
linden o kadar endişe duymaz.
Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem “en
iyiye yakın olanı yapın, az da olsa devamlı olanın
daha sevaplı olması ile sevinin, kolaylaştırın ve
sabah akşam seferinde ve gece yolculuğunda
(tevfik vermesi için) Allah Teâlâ’dan yardım isteyin”
buyurmuştur. Allah Teâlâ Kur’an‐ı Kerim de “Allah
Teâlâ, dinde size bir zorluk kılmadı” (Hacc, 78)
Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem de: “Ey
insanlar! Dinde aşırılıktan sakının, çünkü sizden
öncekileri dindeki aşırılıkları helâk etti.” (İbn Mâce,
Menâsik, 63; Ayrıca bkz. Nesâî, Menâsik, 217;
Ahmed b. Hanbel, I, 215, 347.) Buyrulması dini ha‐
yattaki itidâlin zirve nokta olduğunu göstermekte‐
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ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻋﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻛﻲ ﻻ ﳝﻨﻌﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﻭﺳﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻚ ﺣﺼﺔ
.ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭ
“İbadeti vakitlere bağlamış ta ki ihmal edip
"yarıncılık" etmeyesin. Vakitleri de geniş tut‐
muş ki, huzur, sükûnet ve layıkıyla ifa ede‐
sin.”143

ﻋﻠﻢ ﻗﻠﺔ ﳖﻮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻓﺎﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ
 ﻋﺠﺐ ﺭﺑﻚ ﻣﻦ.ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﺴﺎﻗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺍﻹﳚﺎﺏ
ﻗﻮﻡ ﻳﺴﺎﻗﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺟﻮﺩ
. ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻻ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﻨﺘﻪ.ﺧﺪﻣﺘﻪ
dir.
143
“Allah Teâlâ, size kolaylık yapmak istiyor, güçlük
çıkarmak istemiyor” (Bakara, 185) “Allah Teâlâ´,
emirlerinin hafif olmasını diledi. Çünkü insanlar
zayıf yaratıldı.” (Nisa,27)
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“Kulların ibadetlere karşı olan tembellikleri‐
ni bildiği için onlara ibadeti mecbur kılmıştır.
Onun zinciriyle ibadete, ibadetin zinciri ile de
cennete çekmiştir. Sana taati vacib kılarken
aslında cennete girmeni vacib kıldı.” 144

 ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﺃﻥ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺬﻩ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﺠﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍ.ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻔﻠﺘﻪ
.ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍ
“Allah Teâlâ'nın, kendisini nefsi arzulardan
kurtarmasını ve gafletten çıkarmasını garipse‐
yen kimse O'nun ilahi kudretine aczi isnat et‐
miştir. Oysa "Allah her şeye kadirdir" 145

.ﺭﲟﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻴﻌﺮﻓﻚ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻚ
“Bazen karanlıklar sana Allah Teâlâ’nın ni‐
metlerinin kadrini öğretmek için gelir.”
144

"Allah Teâlâ zincirlerle cennete sokulan kavme
hayret eder"
145
Kehf, 45
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.ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺑﻮﺟﺪﺍﳖﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﻘﺪﺍﳖﺎ
“Nimetin verilmesiyle kadrini bilmeyene
alınmasıyla kadri bildirilir.”

 ﻓﺈﻥ.ﻻ ﺗﺪﻫﺸﻚ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻘﻮﻕ ﺷﻜﺮﻙ
.ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳛﻂ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭﻙ
“Şükrün hukukunu yerine getirmem imkân‐
sızdır diye bir şaşkınlığa düşme. Bu senin değe‐
rini düşürür.”

 ﻻ ﳜﺮﺝ.ﲤﻜﻦ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﳍﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﻀﺎﻝ
.ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﻻ ﺧﻮﻑ ﻣﺰﻋﺞ ﺃﻭ ﺷﻮﻕ ﻣﻘﻠﻖ
“Nefsin hevasının tadının kalbe yerleşmesi
çaresi zor bir hastalıktır. Bunu kalpten men
edici bir korku veya cezb edici bir şevkten baş‐
kası çıkaramaz.”

142 Atâullâh el İskenderi

.ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳌﺸﱰﻙ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺒﻘﻠﻪ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ
“Müşterek ameli sevmediği gibi müşterek
kalbide sevmez. Ortak ibadeti kabul etmez,
ortak kalp sahibine de kabul görmez.”

ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺃﺫﻥ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺃﻧﻮﺍﺭ ﺃﺫﻥ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
“Bazı nurlara ulaşmaya, bazılarında içine gi‐
rilmesine izin verilmiştir.”

ﺭﲟﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﳏﺸﻮًﺍ ﺑﺼﻮﺭ
 ﻓﺮﻍ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ.ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﲢﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺰﻟﺖ
.ﲤﻸﻩ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
“Bazen kalplerin üzerine nurlar yağar, kalbi
eserler sureti ile dolu görüp geri döner. Kalbini
yaratılanlardan boşalt ki ilahi marifet ve sırlarla
dolsun.”
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ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ
.ﻗﺒﺎﻝ
“Allah Teâlâ’dan gelecek varidatları gecikmiş
bulacağına nefsini ona yönelmeye gecikmiş
olarak bul. (düşün) ”146

ﺣﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻻ
 ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻳﺮﺩ ﺇﻻ ﻭ.ﳝﻜﻦ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ
 ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ ﻭﺃﻧﺖ ﱂ.ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺃﻣﺮ ﺃﻛﻴﺪ
. ﻓﻴﻪﺗﻘﺾ ﺣﻖ ﺍ
“Vakitlerdeki hakların kazası mümkündür.
Ama vakitlerin hakkının kazası mümkün değil‐
dir. Zira gelen her vakitte Allah Teâlâ’nın senin
üzerinde bir hakkı ve te'kidlenmiş emri vardır.
Sen Allah Teâlâ’nın bu vakitteki hakkını terk
146

Noksanlık ve cimrilik beşer sıfatıdır.
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edip diğer vakitlerin hakkını nasıl kaza edebilir‐
sin.”

ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻙ ﻻ ﻋﻮﺽ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ
.ﻟﻪ
“Kaçırdığın ömrün bedeli olmadığı gibi elde
ettiğinin de (vuslatın dışında) kıymeti yoktur.”

ﻣﺎ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺇﻻ ﻛﻨﺖ ﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﻻ ﳛﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
.ﻋﺒﺪًﺍ ﻟﻐﲑﻩ
“Neye sevgi beslemiş isen ona kölesin. Hâl‐
buki Allah Teâlâ senin kendisinden başkasına
köle olmanı istemez.”

 ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻣﺮﻙ ﲠﺬﻩ.ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻭﻻ ﺗﻀﺮﻩ ﻣﻌﺼﻴﺘﻚ
ﻭﳖﺎﻙ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﳌﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻋﺰﺓ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﻞ
ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻋﺰﻩ ﺃﺩﺑﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺑﺮ ﻋﻨﻪ
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“Taatın ona bir fayda sağlamayacağı gibi gü‐
nahında O'na zarar vermez. Sana şunu emre‐
dip, bunu yasaklaması yine sana dönecek bir
fayda içindir. Kişinin O'na yönelmesi O'nun
izzetini arttırmadığı gibi yüz çevirmesi de izzeti‐
ni eksiltmez.”

 ﻭﺻﻮﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺠﻞ ﺭﺑﻨﺎ ﺃﻥﻭﺻﻮﻟﻚ ﺇﱃ ﺍ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺊ ﺃﻭ ﻳﺘﺼﻞ ﻫﻮ ﺑﺸﺊ
“Allah Teâlâ’ya vuslat O'nu bilmeye ulaşmak
demektir. Oysa Rabbimiz bir şeyin O'na veya
O'nu bir şeye bitişmesinden yücedir.”

ﻗﺮﺑﻚ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺮﺑﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺖ
.ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺑﻪ
“O'na yaklaşmandan maksat O'nun sana ya‐
kın olduğunu görmen demektir. Oysa sen ner‐
de, O'na yaklaşmak nerde!”

ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﳎﻤﻠﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻳﻜﻮﻥ
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. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺮﺃﻧﺎﻩ ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺛﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ.ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
“Hakikatler (manevi ilimler) tecelli anında
açıklamasız olarak kalplere inerler. Tecelli kalk‐
tıktan sonra beyanları zihinlerde oluşur. "Biz o
Kur'ân‐ı Kerim'i okuduğumuzda onu dinle. Son‐
ra onu açıklamak bize aittir." 147

ﻣﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺇﻟﻴﻚ ﻫﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻚ
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ.ﺃﻥ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍﻫﺎ
.ﺣﻀﺮﺓ ﻗﻬﺎﺭ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻣﻪ ﺷﺊ ﺇﻻ ﺩﻣﻐﻪ
“İlahi varidatlar sana geldiklerinde sendeki
alışkanlıkları yok ederler.
Varidatlar "kahhar" olan Allah Teâlâ'dan
geldikleri için karşılaştıkları her şeyi yıkarlar.”

ﺑﻞ ﻧﻘﺬﻑ ﺑﺎﳊﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﺪﻣﻐﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺯﺍﻫﻖ
“Gerçeği batılın başına çarparız ve onun
beynini parçalar; böylece batıl ortadan kalkar.
Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü yazıklar
147

Kıyamet, 19
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olsun size!” 148

ﻛﻴﻒ ﳛﺘﺠﺐ ﺍﳊﻖ ﺑﺸﺊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺠﺐ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ
“Allah Teâlâ bir şeyle nasıl perdelenebilir?
Çünkü O, perde olacak şeyde bile zahirdir, ha‐
zırdır ve mevcuttur.”

 ﻓﺮﲟﺎ.ﻻ ﺗﺒﺄﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﻀﻮﺭ
ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺪﺭﻙ ﲦﺮﺗﻪ ﻋﺎﺟﻼ
“Kendisinde huzur bulamadığın amelin ka‐
bulünden ümitsiz kalma. Semeresi hemen gö‐
rülmeyen amellerde kabul edilebilir.”

 ﻻ ﺗﺰﻛﲔ ﻭﺍﺭﺩًﺍ ﻻ ﺗﻌﻠﻢﻻ ﺗﺰﻛﲔ ﻭﺍﺭﺩًﺍ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﲦﺮﺗﻪ ﻋﺎﺟﻼ
ﲦﺮﺗﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ

148

Enbiya, 18
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.ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﲦﺎﺭ
“Sonucunu bilmediğin varidatı tezkiye etme.
Çünkü buluttan amaç yağmur değil meyvedir.”

 ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ.ﻻ ﺗﻄﻠﱭ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﺒﺴﻄﺖ ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﺎ
 ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻨﻪﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻠﻚ ﰲ ﺍ
ﺷﺊ
“Varidat (Allah Teâlâ'dan gelen feyz)'ın nu‐
runu sana yansıtmışsa sırları sana tevdi edilmiş
ise, bekasına talepte bulunma çünkü Allah Teâ‐
lâ sana yeter.”

.ﺗﻄﻠﻌﻚ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﺪﺍﻧﻚ ﻟﻪ
ﺍﺳﺘﻴﺤﺎﺷﻚ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻠﺘﻚ
.ﺑﻪ
“O'ndan başkasına göz dikmen O'nu bula‐
madığını gösterir. O'nun dışında bir şeyi kay‐
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betmekten dolayı yalnızlık hissetmen, daha
O'na ulaşamadığının delilidir.”

.ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺸﻬﻮﺩﻩ ﻭﺍﻗﱰﺍﺑﻪ
ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﺠﺎﺑﻪ
ﻓﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﲤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ
. ﺍﻟﻜﺮﻳﻢﻭﺟﻪ ﺍ
“Nimetler zahirde çeşitli olsalar da, onlar
ancak O'nun yakınlığı ve şuhudu ile gerçek hali‐
ni alırlar.
Azapta, zahirde muhtelif olsalar da aslında
acısı O'ndan mahcup olma sebebi iledir. Öyley‐
se acının sebebi perdelenmektir, lezzetin sebe‐
bi de dostun yüzüne nazar etmektir.”

ﻣﺎ ﲡﺪﻩ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳍﻤﻮﻡ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﻥ ﻓﻸﺟﻞ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ
.ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ
“Kalplerde duyulan üzüntü ve kederler, hep
O'nu görmekten mahrum olmaları nedeniyle‐
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dir.”

ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﳝﻨﻌﻚ ﻣﺎ
ﻳﻄﻐﻴﻚ
“Sana yeterince rızık verip ve azgınlıktan
men etmiş ise sana nimetin tamamının verilmiş
olduğunun delilidir.”

.ﻟﻴﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺡ ﺑﻪ ﻳﻘﻞ ﻣﺎ ﲢﺰﻥ ﻋﻠﻴﻪ
“Seni sevindiren az olsun ki üzeninde az ol‐
sun.”149

149

Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular

ki;
“Hafif‐ül haz (az malı) olanlara ne mutlu”
“Âdemoğlu iki şeyden hoşlanamaz. Mal azlığı
ve ölüm.
Mal azlığı ise hesabın azlığına işarettir”
Şah‐ı Nakşibent kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
Efendimiz “Allah Teâlâ´m sevdiklerime zekât vere‐
cek kadar çok mal, zekât alacak kadar fakirlik ver‐
me” diye dua ederlerdi. Onun için yolundan giden‐
lerde fazla bir zenginlik olmamış ve olmayacaktır.
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 ﺃﻥ،ﺃﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﺰﻝ ﻓﻼ ﺗﺘﻠﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﻭﻡ ﻟﻚ
 ﺃﻥ ﺩﻋﺎﻙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ.ﺭﻏﺒﺘﻚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺯﻫﺪﺗﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ
.ﳖﺎﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻦ
“Eğer dünyaya başta talep ettin ise de so‐
nunda ondan çekinmeye mecbur kalacaksın.
Görünüşü seni çağırıyor ise de batınında seni
kendisinden men ediyor.”

ﺇﳕﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﳏﻼ ﻟﻸﻏﻴﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﻧ ًﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻛﺪﺍﺭ ﺗﺰﻫﻴﺪًﺍ
.ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ
“Dünya cahiller içindir kederler için hazır‐
lanmıştır. Senin için ondan sakınman gerekir.”

ﺮﺩ ﻓﺬﻭﻗﻚ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍ
.ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻗﻬﺎ
“Senden kabul edilmeyen ilim senin için
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mücerret nasihat kabul etmeyen ve zevklerin‐
den tattığın zaman ayrılması sana kolay olma‐
yandır.”

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﺴﻂ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺷﻌﺎﻋﻪ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
.ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻗﻨﺎﻋﻪ
“Asıl fayda veren ilim kalbi aydınlatan ve ör‐
tülerini kaldırandır.”

.ﺧﲑ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺸﻴﺔ ﻣﻌﻪ
“Hayırlı ilim beraberinde Allah Teâlâ korku‐
su olandır.”150

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﻧﺘﻪ ﺍﳋﺸﻴﺔ ﻓﻠﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻴﻚ
"İlim beraberinde Allah Teâlâ korkusu varsa
lehindedir yoksa aleyhindedir"

150

"Şüphesiz en fazla Allah Teâlâ'dan korkanlar
âlimlerdir." (Fatır,28)
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ﻣﺘﻰ ﺁﳌﻚ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﺇﻟﻴﻚ
 ﻓﻴﻚﻓﺎﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍ
“Ne zaman ki insanların teveccühünün git‐
mesi ve kötülükleriyle sana yöneldiklerinde,
sen Allah Teâlâ’nın koyduğu ilmine yönel.”

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻨﻌﻚ ﻋﻠﻢ ﻓﻤﺼﻴﺒﺘﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﻨﺎﻋﺘﻚ ﺑﻌﻠﻤﻪ
.ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺘﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺫﻯ ﻣﻬﻢ
“Eğer sendeki ilim fayda vermiyorsa varlı‐
ğındaki ezası yokluğundaki olan musibetinden
daha şiddetlidir.”

ﺇﳕﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﻛﻨ ًﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻥ
.ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﺠﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻚ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ
"Allah Teâlâ’nın insanların eliyle sana eziyet
vermesinin nedeni insanlara güvenmemen
içindir. Her şeyden incinmenin nedeni onlardan
uzak kalman içindir."
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ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ ﺃﻧﺖ ﻋﻤﻦ
.ﻧﺎﺻﻴﺘﻚ ﺑﻴﺪﻩ
"Şeytanın senden gafil kalmayacağını bili‐
yorsun, o zaman sende her şeyin eli kudretinde
olan Allah Teâlâ’dan gafil kalma."

ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻚ ﻋﺪﻭًﺍ ﻟﻴﺤﻮﺷﻚ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺮﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻨﻔﺲ
.ﻟﺘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺒﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
“Allah Teâlâ şeytanı sana düşman kılmış taki
Allah’a sığınasın. Nefsin tahrikini de yaratmış ki
O’na yönelmen devam etsin.”

ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌ ًﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺘﻜﱪ ﺣﻘ ًﺎ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
 ﻓﻤﺘﻰ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺗﻮﺍﺿﻌ ًﺎ ﻓﺄﻧﺖ ﺍﳌﺘﻜﱪ.ﺇﻻ ﻋﻦ ﺭﻓﻌﻪ
“Kendisine Tevazu isnat eden kişi hakikatte
kibirlidir. Çünkü tevazu yükseklikten iniştir. O
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halde mütevazı olduğunu iddia ettiğin zaman
kibirlisin demektir.”

.ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ
.ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺭﺃﻯ ﺍﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ
“Mütevazı o kimse değil ki tevazuda bulun‐
duğunda kendini yaptığının üstünde görsün.
Mütevazı odur ki; tevazuda bulunduğunda yap‐
tığının altında kendini görmektir.”

ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻧﺎﺷﺌ ًﺎ ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻈﻤﺘﻪ
.ﻭﲡﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﻭﲡﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ
“Gerçek tevazu sıfatlarının tecellisi ve (Allah
Teâlâ’nın) azametinin görünmesiyle oluşan‐
dır.”

.ﻻ ﳜﺮﺟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺇﻻ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ
“Allah Teâlâ’nın vasıflarının görmekle sıfat‐
larından çıkarsın (erirsin)”
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 ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﺎﻛﺮًﺍ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ
. ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳊﻈﻮﻇﻪ ﺫﺍﻛﺮًﺍﻭﺗﺸﻐﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍ
“Kamil müminin Allah Teâlâ ‘ya hamdü se‐
nada bulunması nefsinin methinden alıkoyar.
Allah Teâlâ’nın hukuklarını anmakla nefsinin
hazzını anmaktan alıkonulur.”

ﻟﻴﺲ ﺍﶈﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﳏﺒﻮﺑﻪ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ﻏﺮﺿ ًﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﶈﺐ ﻣﻦ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺍﶈﺐ ﻣﻦ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﻪ
“Seven o değildir ki sevgilisinden bir karşılık
bekler. Hakiki seven odur ki veriyor karşılık
beklemiyor.”

 ﻻ ﻣﺴﺎﻓﺔ.ﻟﻮﻻ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﺳﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ
 ﻭﻻ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨﻪ.ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻮﻳﻬﺎ ﺭﺣﻠﺘﻚ
.ﲤﺤﻮﻫﺎ ﻭﺻﻠﺘﻚ
“Eğer nefsin arzuları olmasaydı seyr‐süluk
tahakkuk etmezdi. Zira sevgilinle aranda mesa‐
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fe olmazdı ki mesafe olsun. Keza ayrılık olmazdı
ki vuslat olsun.”

 ﻟﻴﻌﻠﻤﻚ.ﺟﻌﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻣﻠﻜﻮﺗﻪ
 ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻚ. ﻭﺃﻧﻚ ﺟﻮﻫﺮﺓ.ﺟﻼﻟﺔ ﻗﺪﺭﻙ ﺑﲔ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ
ﺃﺻﺪﺍﻑ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ

“Allah Teâlâ seni mülkü ve melekût arasında
vasıta kılmıştır. Sen O’nun yarattıkları ile ara‐
sındaki yüksek kudretini bilesin. Sen durumunu
yükseltebilecek sedef içindeki mücevhersin.”

ﻭﺳﻌﻚ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺜﻤﺎﻧﻴﺘﻚ ﻭﱂ ﻳﺴﻌﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺛﺒﻮﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻚ
“Varlıklar cismâniyette seni kuşatır. Ruhâni
hususiyetler yönünden seni kuşatamaz.”

ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﻣﺴﺠﻮﻥ
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. ﻭﳏﺼﻮﺭ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺫﺍﺗﻪ.ﲟﺤﻴﻄﺎﺗﻪ
“Dünyada olup ilim ve marifet alanı ona
açılmadı ise O, nefsin arzuları tutsağı ve zatı da
heykelinde (cesedinde) mahsur kalmıştır.”

ﺍﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ
.ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﻣﻌﻚ
“Yaratanı müşahede (Hakkı hak vasıtası ile
görme) etmediğin müddetçe yaratılanlarla
berabersin, yaratanı müşahede ettiğin zaman
yaratılanlar seninle beraberdir.”

ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﳕﺎ ﻣﺜﻞ
ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺈﺷﺮﺍﻕ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﻷﻓﻖ
 ﺗﺎﺭﻯ ﺗﺸﺮﻕ ﴰﻮﺱ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞ.ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻪ
 ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻘﺒﺾ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻚ ﻓﲑﺩﻙ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩﻙ.ﻭﺟﻮﺩﻙ
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 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ.ﻓﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻚ ﺇﻟﻴﻚ
“Allah Teâlâ’nın lütfü ile verilen hususiyet
beşeriyet sıfatını yok etmiş değildir. Belki güneş
gibidir. Ufuktan yer küreye yansımışsa aydınlık
olur, çıkmamışsa karanlıktır. Aynen Allah Teâ‐
lâ’nın lütfü insana yansıdığında aydınlık ve nur,
yansıma kesildiğinde eski karanlık haline dö‐
ner.”

 ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ.ﺩﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﲰﺎﺋﻪ
 ﺇﺫ.ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺍﺗﻪ
.ﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻓﺎﺭﺑﺎﺏ ﺍﳉﺬﺏ ﻳﻜﺸﻒ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺩﺍﺗﻪ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻫﻢ ﺇﱃ
ﺷﻬﻮﺩ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻳﺮﺟﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﲰﺎﺋﻪ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻫﻢ ﺇﱃ
.ﺷﻬﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭﻩ
 ﻓﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﺑﺪﺍﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ
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 ﻟﻜﻦ ﻻ-ﺬﻭﺑﲔﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﳖﺎﻳﺔ ﺍ- ﺬﻭﺑﲔﺍ
ﳝﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺮﲟﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ
ﺗﺪﻟﻴﺔ
“Eserlerinin vücudu ile isimlerinin vücuduna,
isimlerinin vücudu ile sıfatlarının vücuduna,
sıfatlarının sübütu ile zatının vücuduna delalet
etmiştir. Cezbe erbablarına Allah Teâlâ’nın
zatının kemali onlara keşif olunur. Sonra sıfatı‐
nın müşahedesi daha sonra ismine bağlı kalma‐
sına, ondanda eserlerinin görmesine. Sülük
erbabı ise onların tersine müşahede ederler. O
zaman cezbe ehlinin başlangıcı saliklerin sonu‐
cudur. Saliklerin başlangıcı cezbe erbabının
sonucudur. Yalnız birleştikleri noktalarda da
aynı durum ifade edilemez. Bazen yolda karşı‐
lanıp salik terakki (yani halktan Hakk’a) cezbe
erbabıda tedellide (yani Hakk’tan halka) yükse‐
lip alçalırlar.”

.ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﰲ ﻏﻴﺐ ﺍﳌﻠﻜﻮﺕ
.ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻠﻚ
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“Kalbin nuru ve sırrı ahiret âleminde ancak
miktarı bilinir. Nasıl ki gökyüzündeki nurların
miktarı ancak dünya âleminde bilinir.”

 ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮﺟﻮﺩﻭﺟﺪﺍﻥ ﲦﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﺟﻼ
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺟﻼ
“İtaatin semeresini dünyada sezmek amilin
amelinin mükâfatını acilen görmesinin müjdesi
dir.”

ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻡ
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﻫﻮ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺇﻟﻴﻚ
“Sana tasadduk ettiği bir amelin karşılığını
nasıl isteyebilirsin, sana hediye eylediği bir
İhlâsın mükâfatını nasıl dileyebilirsin.”

 ﻭﻗﻮﻡ ﺗﺴﺒﻖ ﺃﺫﻛﺎﺭﻫﻢ،ﻗﻮﻡ ﺗﺴﺒﻖ ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﻢ ﺃﺫﻛﺎﺭﻫﻢ
 ﻭﻗﻮﻡ ﻻ ﺇﺫ،  ﻭﻗﻮﻡ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﺇﺫﻛﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﻧﻮﺍﺭﻫﻢ، ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﻢ
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 ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎ، ﻛﺎﺭ ﻭﻻ ﺃﻧﻮﺍﺭ
“Bir kavim var ki nurları zikirlerinin önüne
geçmiş, başka bir kavimde vardır ki zikirleri
nurların önüne geçmiş, başka diğer bir kavimde
vardır ki nurları ve zikirleri beraber gitmektedir,
başka bir kavmin ise ne nurları ve nede zikirleri
vardır. Bunlardan Allah Teâlâ'ya sığınırız.”

ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﻢ ﺫﺍﻛﺮ ﺫﻛﺮ ﻟﻴﺴﺘﻨﲑ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﺍﻛﺮًﺍ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭ ﻗﻠﺒﻪ
ﻓﻜﺎﻥ ﺫﺍﻛﺮًﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﺕ ﺇﺫ ﻛﺎﺭﻩ ﻭﺃﻧﻮﺍﺭﻩ ﻓﺒﺬﻛﺮﻩ ﻳﻬﺘﺪﻱ
ﻭﺑﻨﻮﺭﻩ ﻳﻘﺘﺪﻱ
“Bir zâkir ki kalbinin onunla nurlanmasına
vesile olsun diye zâkir olur. Başka bir zâkir var
ki kalbi nurludur devamını sağlamak için zâkir
olur kalbi nurludur hem de zâkirdir, bu kimseye
zikri hidayete vesile olur, nuru da ona kılavuz‐
luk eder.”

.ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺫﻛﺮ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﻓﻜﺮ
“Zikir batında görülen fikirde olandır. Yoksa
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zahirde görünen zikir değildir.”

 ﻓﻨﻌﻄﻔﺖ ﺑﺎﳍﻴﺘﻪ، ﺃﺷﻬﺪﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻙ
. ﻭﲢﻘﻘﺖ ﺑﺄﺣﺪﻳﺘﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ،ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
“Sen şahit olmadan Allah Teâlâ seni müşa‐
hede etmiştir. Zahirde heybeti ona atfettiğin
gibi kalplerde ve sırlarda birliği O’na tahakkuk
(nispet) ettir.”

ﺃﻛﺮﻣﻚ ﺛﻼﺙ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺟﻌﻠﻚ ﺫﺍﻛﺮًﺍ ﻟﻪ ﻭﻟﻮﻻ ﻓﻀﻠﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ
 ﳉﺮﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺟﻌﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭًﺍ ﺑﻪ ﺇﺫ ﺣﻘﻖﺃﻫﻼ
ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﺪﻳﻚ ﻭﺟﻌﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭًﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻚ
“Allah Teâlâ üç şey ile sana ikramda bulun‐
muştur. Birincisi seni zikir ehli etmiş eğer onun
iyiliğiyle olmasaydı dilinden o zikir çıkmazdı,
ikincisi seni yanında zikir ettirdi, sana Allah
Teâlâ’nın evliyası dostu dedirtti. Üçüncüsü ya‐
nında seni zikir etti böylece nimetin en yücesini
sana verdi.”
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 ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻗﻠﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩﻩ ﻭﺭﺏ ﻋﻤﺮ، ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ،ﺭﺏ ﻋﻤﺮ
.ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻣﺪﺍﺩﻩ
“Bir ömür var ki zamanı uzun faydası az olur,
bir ömür daha var ki zamanı kısa fakat faydası
çok olur.”

 ﻣﻦ ﻣﻨﻦ، ﺃﺩﻛﺮﻙ ﰲ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ،ﻣﻦ ﺑﻮﺭﻙ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ
 ﻭﻻ ﺗﻠﺤﻘﻪ،ﻣﺎﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ،  ﺗﻌﺎﱃﺍ
.ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ
“Bir kimse ki ömründe zamanın bir kolaylı‐
ğına kavuşursa, Allah Teâlâ’nın nimetlerine
kavuşursa, bunu sözlerle ifade edemediği gibi
işaretlerle dahi belirtemez.”

 ﺛﻢ ﻻ ﺗﺘﻮﺟﻪ،  ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﻞ،ﺍﳋﺬﻻﻥ ﻛﻞ ﺍﳋﺬﻻﻥ
. ﺛﻢ ﻻ ﺗﺮﺣﻞ ﺇﻟﻴﻪ،  ﻭﺗﻘﻞ ﻋﻮﺍﺋﻘﻚ،ﺇﻟﻴﻪ
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“Hayal kırıklığı, ilâhî rahmetten mahrum
kal(ma)mak ve meşguliyetlerden endişeler
kurtulmak istiyorsun. Sonra da O’na yönelemi‐
yor, engellerini azaltmıyor ve yönelmeye çalış‐
mıyorsun.”

ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺳﲑ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
“Tefekkür yaratıkların alanında kalbin gezin‐
tisidir.”

.ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﻓﻼ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﻟﻪ
“Tefekkür kalbin lambasıdır. Kalpte tefekkür
olmayınca aydınlıkta olmaz.”

 ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺷﻬﻮﺩ،  ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﺇﳝﺎﻥ: ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻜﺮﺗﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺭﺑﺎﺏ، ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻻ ﺭﺑﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻭﻋﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ
“Tefekkür iki çeşittir. Birincisi inancı ve tas‐
dikten oluşan tefekkürdür. İkincisi şuhûd (hakkı
hak vasıtasıyla görmek) ve ayan (eşyanın ilahi

166 Atâullâh el İskenderi

ilimdeki sureti) ile tefekkürüdür. Birincisi salik‐
lerin yolu ikincisi ise şuhûd ve basiret sahibi
olanlardır.”

MÜNÂCÂT‐ ATÂİYYE

. ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﻓﻘﲑًﺍ ﰲ ﻓﻘﺮﻱ.ﺇﳍﻲ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﰲ ﻏﻨﺎﻱ
“Ey Allah Teâlâ’m! Ben zengin olduğumda
fakirsem; fakir halimde nasıl fakir olmam!”

.ﺇﳍﻲ ﺃﻧﺎ ﺍﳉﺎﻫﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﺟﻬﻮ ًﻻ ﰲ ﺟﻬﻠﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! Ben ilmime rağmen cahil‐
ken; bilgisiz olunca nasıl cahil olmam?

ﺇﳍﻲ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺪﺑﲑﻙ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻙ ﻣﻨﻌ ًﺎ
ﻋﺒﺎﺩﻙ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺑﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻨﻚ
.ﰲ ﺑﻼﺀ
“Ey Allah Teâlâ’m! Marifet ehli kulların, ted‐
birlerin değişkenliği ile takdirlerin süratli de‐
ğişmesinden, herhangi bir ihsana kanmaya ve
bir belâda Senden ümit kesmekten men olmuş‐
lardır.”

.ﺇﳍﻲ ﻣﲏ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻠﺆﻣﻲ ﻭﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﺮﻣﻚ
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“Ey Allah Teâlâ’m! Benden, kötülüğe (küçük‐
lüğüme) yakışan işler, Senden ise keremine
(zâtının büyüklüğüne) yaraşan işler beklenir.”

ﺇﳍﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ
،ﺿﻌﻔﻲ ﺃﻓﺘﻤﻨﻌﲏ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻌﻔﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m, zayıf varlığımı yaratma‐
dan, Sen kendini lütufkârlık ve şefkatle
vasıfladın. Öyleyse, acizliğimle beni lütuf ve
merhametinden mahrum mu bırakacaksın!”

.ﺇﳍﻲ ﺇﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﶈﺎﺳﻦ ﻣﲏ ﻓﺒﻔﻀﻠﻚ ﻭﻟﻚ ﺍﳌﻨﺔ ﻋﻠﻰ
،ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﻣﲏ ﻓﺒﻌﺪ ﻟﻚ ﻭﻟﻚ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! Ben güzel bir şey ortaya
koymuşsam, bu Senin fazl u ihsanındandır. Tabi
ki, benden minnet isteme hakkın da vardır.
Eğer, benden kötü bir şey zuhur etmişse, bu da
Senin adaletindendir. Bunu aleyhime delil gös‐
termek de yine Senin hakkındır.”

.ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻠﲏ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﱄ
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“Ey Allah Teâlâ’m! Ben Sana tevekkül edip
dayanmışken, nasıl nefsimle yalnız bırakırsın?”

ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺿﺎﻡ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﱄ ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺃﺧﻴﺐ ﻭﺃﻧﺖ
ﺍﳋﻔﻲ ﺑﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sen benim yardımcım
iken, haksızlık ve zillete nasıl uğrarım? Beni
lütuf ve ihsanlarınla kuşatmışken, nasıl hüsrana
uğrarım?”

 ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺗﻮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﲟﺎ،ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻔﻘﺮﻱ ﺇﻟﻴﻚ
.ﻫﻮ ﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sana olan muhtaçlığımla
yalvarıyorum. Sana ulaşması mümkün olmayan
bir ameli kendime nasıl şefaatçi yapabilirim?”

.ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺃﺷﻜﻮ ﺇﻟﻴﻚ ﺣﺎﱄ ﻭﻫﻮ ﻻ ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sana gizli olmayan halimi
sana nasıl şikâyet edeyim? ”
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.ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺃﺗﺮﺟﻢ ﻟﻚ ﲟﻘﺎﱄ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻚ ﺑﺮﺯ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Senin (kudretin) le ortaya
çıkan
halimi
Sana
nasıl
sözle
açıklayabilirmiyim.”

.ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﲣﻴﺐ ﺁﻣﺎﱄ ﻭﻫﻲ ﻗﺪ ﻭﻓﺪﺕ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Senden gelenle (oluşan)
isteklerimi nasıl yok sayabilirim”

.ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﻻ ﲢﺴﻦ ﺃﺣﻮﺍﱄ ﻭﺑﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Seninle, senden dolayı
oluşan halimi nasıl güzelleştirmezsin. ”

ﺇﳍﻲ ﻣﺎ ﺃﻟﻄﻔﻚ ﺑﻲ ﻣﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻬﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﲪﻚ ﺑﻲ ﻣﻊ
،ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻌﻠﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! Şu büyük cahilliğime
rağmen bana karşı ne kadar lütufkârsın!
Şu çirkin işlerime rağmen bana karşı ne ka‐
dar merhametlisin!”
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.ﺇﳍﻲ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺑﻚ ﻣﲏ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻌﺪﻧﻲ ﻋﻨﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sen bana benden yakın‐
ken ve ben ise Senden ne kadar uzaktayım!”

،ﺇﳍﻲ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻓﻚ ﺑﻲ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺠﺒﲏ ﻋﻨﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Bana karşı şefkat ve
merhametinin büyüklüğü karşısında beni Sen‐
den hangi şey perdeleyip ayırabilir ki?”

ﺇﳍﻲ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺗﻨﻘﻼﺕ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺃﻥ
ﻣﺮﺍﺩﻙ ﻣﲏ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮﻑ ﺇﱃ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﺟﻬﻠﻚ ﰲ
،ﺷﺊ
“Ey Allah Teâlâ’m, çeşitli işlerinden ve tavır‐
ların değişmesinden muradını anladım ki, her
şeyde kendini bana tanıtırken, hiçbir halde Seni
anlamakta cahil kalmayayım.”
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ﺇﳍﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺧﺮﺳﲏ ﻟﺆﻣﻲ ﺃﻧﻄﻘﲏ ﻛﺮﻣﻚ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺁﻳﺴﺘﲏ
.ﺃﻭﺻﺎﰲ ﺃﻃﻤﻌﺘﲏ ﻣﻨﺘﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m, kötülüğüm sessiz kalma‐
mamı gerektirse de Senin keremin konuşmama
cesaret veriyor. Kötü vasıflarım beni ümitsizliğe
sürüklerken, ihsanların Sana olan minnetimi
artırmaktadır.”

ﺇﳍﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﺳﻨﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ
.ﻣﺴﺎﻭﻱ
“Ey Allah Teâlâ’m! İyilikleri bile kötülük ola‐
nın, kötülükleri nasıl kötülük olmaz.”

ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻋﺎﻭﻳﻪ
.ﺩﻋﺎﻭﻱ
“Hakikati bile kuru davadan ibaret olan ku‐
lun iddiaları nasıl kuru iddia olmaz?
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ﺇﳍﻲ ﺣﻜﻤﻚ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﱂ ﻳﱰﻛﺎ ﻟﺬﻱ ﻣﻘﺎﻝ
،ًﻣﻘﺎ ًﻻ ﻭﻻ ﻟﺬﻱ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﻻ
“Ey Allah Teâlâ’m, mutlaka geçerli hükmün
ve karşı konulmaz iradene söz söylemek iste‐
yen kimse için, söz hakkı ve hiçbir hâl sahibine
hâl bırakmadın.”

ﺇﳍﻲ ﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺷﻴﺪﲥﺎ ﻫﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ
،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﻟﻚ ﺑﻞ ﺃﻗﺎﻟﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m, nice yaptığım taat ve bina
kıldığım hâl var ki, faziletinin bağı, adaletin,
onlara dayanmamı koparıp yerle bir etti.”

 ﺟﺰﻣ ًﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺇﳍﻲ ﺃﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺃﻥ ﱂ ﺗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﲏ ﻓﻌﻼ
،ًﺩﺍﻣﺖ ﳏﺒﺔ ﻭﻋﺰﻣﺎ
“Ey Allah Teâlâ’m! Bilirsin ki, taatim bir fiil
olarak sürekli ve değerli olmasa da, sevgi ve
isteğim hiçbir zaman kesilmemektedir.”
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 ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﺃﻋﺰﻡ ﻭﺃﻧﺖ.ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﻋﺰﻡ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ
،ﺍﻵﻣﺮ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sen kahhar iken ben nasıl
(korkumdan) yönelebilirim ki? Sen emreden
olunca nasıl gayret etmem ki?”

ﺇﳍﻲ ﺗﺮﺩﺩﻱ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺰﺍﺭ ﻓﺎﲨﻌﲏ ﻋﻠﻴﻚ
،ﲞﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻠﲏ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Olaylar içindeki şaşkınlık,
zorunlu olarak kutsal mekânından uzaklaşma‐
ma neden oluyorken, ne olur beni Sana kavuş‐
turacak bir hizmetle huzurunda bulundur.

.ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﲟﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Varlığı Sana muhtaç olan,
Senin varlığına nasıl delil getirilebilir?”

ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﲑﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﻈﻬﺮ
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.ﻟﻚ
“Senden başkası zuhur yönünden bir aydın‐
lığa sahip olamadığından, Senin gibi zahir ola‐
bilir mi?”

 ﻭﻣﺘﻰ ﺑﻌﺪﺕ.ﻣﺘﻰ ﻏﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻚ
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻚ
“Ne zaman gizli oldun ki, Seni gösterecek bir
delile ihtiyacın olsun.
“Ne zaman uzak oldun ki, varlıklar Sana
ulaşmak için (gayretleri) olsun.”

ﺇﳍﻲ ﻋﻤﻴﺖ ﻋﲔ ﻻ ﺗﺮﺍﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﻴﺒ ًﺎ ﻭﺧﺴﺮﺕ ﺻﻔﻘﺔ
،ًﻋﺒﺪ ﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻚ ﻧﺼﻴﺒﺎ
“Ey Allah Teâlâ’m! Seni üzerinde gözetleyici
görmeyen göz, kördür. Sevginden nasiplenme‐
yen kulun ticaretinde de zarar etmiştir.”

178 Atâullâh el İskenderi

ﺇﳍﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﺎﺟﻌﻠﲏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻜﺴﻮﺓ
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺃﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﺮﻓﻮﻉ
،ﺍﳍﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ
“Ey Allah Teâlâ’m, fânilerle beraber yaşa‐
mak için (ilâhî yurdundan) rücû etmemi (dön‐
memi) emrettin. Ne olur (dönüşümü), nurları‐
nın kisvesi ve basiret hidâyetiyle birlikte nasip
et ki, Senden onlara (temiz) döndüğüm gibi
onlardan Sana (istediğin şekilde) geri dö‐
nebileyim:
Sırrım onların bakışlarından korunmuş, on‐
lara bel bağlamaktan himmetim yüksek olsun.
Şüphesiz Senin her şeye gücün yeter.”

 ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺎﱄ ﻻ ﳜﻔﻲ.ﺇﳍﻲ ﻫﺬﺍ ﺫﱄ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ
، ﻣﻨﻚ ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺑﻚ ﺃﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻚ.ﻋﻠﻴﻚ
،ﻓﺎﻫﺪﻧﻲ ﺑﻨﻮﺭﻙ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺃﻗﻠﲏ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻚ
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“Ey Allah Teâlâ’m! Zillet dolu bir halde huzu‐
runda bulunmaktayım. Bu halim Sana gizli de‐
ğildir. Sana ulaşmayı yine senden dilerim. Sana
ulaşmak için delilim yine Sen ol. Nurunla beni
Sana hidâyet et ve dosdoğru bir kullukla beni
huzurunda durdur.”

ﺇﳍﻲ ﻋﻠﻤﲏ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻚ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﺻﲏ ﺑﺴﺮ ﺍﲰﻚ
،ﺍﳌﺼﻮﻥ
“Ey Allah Teâlâ’m! Hazinendeki gizli ilimden
bana da öğret ve beni korunmuş gizli ism‐i
azâm’ın ile koru.

ﺇﳍﻲ ﺣﻘﻘﲏ ﲝﻘﺎﺋﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﺳﻠﻚ ﺑﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺃﻫﻞ
،ﺍﳉﺬﺏ
“Ey Allah Teâlâ’m! Beni sana yakın olanların
gerçek olan halleriyle hakikate ulaştır ve cezbe
sahiplerinin yollarında sülûk ettir.”

ﺇﳍﻲ ﺍﻏﻨﲏ ﺑﺘﺪﺑﲑﻙ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﲑﻱ ﻭﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﱄ ﻋﻦ
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،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺃﻭﻗﻔﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
“Ey Allah Teâlâ’m! Tedbirinle zenginleştirip
kendi tedbirime ihtiyaçlı bırakmadığın gibi beni
seçme zahmetinden kurtardın. Benim için seç‐
tiğin ve nelere ihtiyacım varsa ona muvafakat
kılmanı istiyorum.”

 ﻭﻃﻬﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻜﻰ ﻭﺷﺮﻛﻰ،ﺇﳍﻲ ﺃﺧﺮﺟﲏ ﻣﻦ ﺫﻝ ﻧﻔﺴﻲ
،ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻣﺴﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! Beni nefsimin zilletinden
çıkarıp, mezarımın yerle bir olacağı zaman gelip
çatmadan önce şüphe ve şirkimden beni temiz‐
lemeni istiyorum.”

ﺑﻚ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﻲ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﺗﻮﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﲏ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺃﺳﺄﻝ
ﻓﻼ ﲣﻴﺒﲏ ﻭﰲ ﻓﻀﻠﻚ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻼ ﲢﺮﻣﲏ ﻭﳉﻨﺎﺑﻚ ﺃﻧﺘﺴﺐ
،ﻓﻼ ﺗﺒﻌﺪﻧﻲ ﻭﺑﺒﺎﺑﻚ ﺃﻗﻒ ﻓﻼ ﺗﻄﺮﺩﻧﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m! yalnızca Senden yardım
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istiyorum, ne olur bana yardım et;
Sana güvenip dayandım, beni Senden baş‐
kasının eline bırakma;
Yalnızca Senden istedim, beni eli boş çevir‐
me;
Senin fazl ve keremini diledim, beni mah‐
rum etme;
Cenâb‐ı Zâtına intisap edip bağlandım, beni
uzaklaştırma;
Senin kapında durmaktayım, beni kapından
kovma.”

ﺇﳍﻲ ﺗﻘﺪﺱ ﺭﺿﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ ﻣﻨﻚ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ
ﻋﻠﺔ ﻣﲏ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺬﺍﺗﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻨﻚ
،ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻨﻴ ًﺎ ﻋﲏ
“Ey Allah Teâlâ’m! Senin sebep olduğun kut‐
sal rızana bende bir neden olabilir mi? Sen
zâtınla zenginken, sana ulaşacak ve senin men‐
faatine benden bir zenginlik ve menfaat olabilir
mi?

ﺇﳍﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻏﻠﺒﲏ ﻭﺍﻥ ﺍﳍﻮﻯ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ
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.ﺃﺳﺮﻧﻲ ﻓﻜﻦ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻨﺼﲑ ﱄ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺼﺮﻧﻲ ﻭﺗﻨﺼﺮ ﺑﻲ
 ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ.ﻭﺍﻏﻨﲏ ﺑﻔﻀﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﺘﻐﲏ ﺑﻚ ﻋﻦ ﻃﻠﱯ
ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻮﻙ
 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺯﻟﺖ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﺣﺒﺎﺑﻚ.ﻭﻭﺣﺪﻭﻙ
ﺣﺘﻰ ﱂ ﳛﺒﻮﺍ ﺳﻮﺍﻙ ﻭﱂ ﻳﻠﺠﺆﺍ ﺇﱃ ﻏﲑﻙ ﺃﻧﺖ ﺍﳌﺆﻧﺲ ﳍﻢ
 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ.ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺣﺸﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﱂ
.ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺍﳌﻌﺎﱂ
“Ey Allah Teâlâ’m! Kaza ve kaderin bana ga‐
lip geldi.
Nefsanî özlem ve şehvet, elimi kolumu bağ‐
ladı. Bana Sen yardımcı ol.
Eğer bana yardımcım olursan düşmanları
yenip zafer kazanabilirim.
Beni fazl ve kereminle zenginleştir ki, Senin
sayende artık ihtiyaç talebinde bulunmaya
ihtiyaç duymayayım.
Sen ki, veli kullarının kalplerinde
marifetullah nurlarını yaktın da, Seni tanıyıp
birlediler.
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Sen ki, dostlarının kalplerinden Kendinden
başkasını çıkardın da Senden başkasını sevmez
ve senden başkasına sığınmaz oldular.
Bütün varlıklar onları ürküttüğünde dostları
ancak Sen oldun.
Sen ki, onları doğru yoluna erdirdin de yol
işaretleri kendilerine belli oldu.

ﻣﺎﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻙ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻙ ﻟﻘﺪ ﺧﺎﺏ
 ﻭﻟﻘﺪ ﺧﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻐﻲ ﻋﻨﻚ ﻣﺘﺤﻮ ًﻻ.ﻣﻦ ﺭﺿﻰ ﺩﻭﻧﻚ ﺑﺪ ًﻻ
“Ey Allah Teâlâ’m! Seni kaybeden neyi
bulmuştur? Seni bulan neyi kaybetmiştir?
Seni bırakıp Senden başkasına razı olan kim‐
se, mahrum kalmıştır. Senden yüz çevirerek
başkasına yönelen hüsrana uğramıştır.”

.ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺟﻰ ﺳﻮﺍﻙ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﲑﻙ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻟﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sen lütuf ve iyiliklerini
sürdürüp dururken, Senden başkasına nasıl
ümit bağlanır?
Sen ihsanda bulunma âdetini hiçbir zaman
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değiştirmemişken Senden başkasından nasıl
istenir?”

 ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ.ﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺫﺍﻕ ﺍﺣﺒﺎﺀﻩ ﺣﻼﻭﺓ ﻣﺆﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻤﻠﻘﲔ ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻟﺒﺲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻩ ﻣﻼ ﺑﺲ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﻌﺰﺗﻪ
 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ. ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦ.ﻣﺴﺘﻐﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳉﻮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ
 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺛﻢ ﺃﻧﺖ ﳌﺎ ﻭﻫﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ.ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
،ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺿﲔ
“Ey dostlarına dostluğunun hazzını tattırıp,
huzurunda saygı ile durdukları zat!
Ey veli kullarına heybetinin elbiselerini giydi‐
rip, Kendisiyle izzet bularak huzurunda izzetle
durdukları zat!
Sen, Seni zikredenlerden önce onları hatır‐
layansın.
İbadet ehli insanlar Sana yönelmeden önce
onlara ihsanda bulunansın.
İsteyenler henüz istemeden dileklerini cö‐
mertçe yerine getirensin.
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Sen, bize bağışı çok olan ve bize bağışladık‐
larını da sonradan bizden satın alansın!”

ﺇﳍﻲ ﺍﻃﻠﺒﲏ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺍﺟﺬﺑﲏ ﲟﻨﻨﻚ
،ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Rahmetinle beni yakın‐
laştır ki, Sana ulaşabileyim. Lütfunla beni Ken‐
dine doğru çek ki, tüm benliğimle Sana yönele‐
yim.”

ﺇﳍﻲ ﺇﻥ ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻚ ﻭﺃﻥ ﻋﺼﻴﺘﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
،ﺧﻮﰲ ﻻ ﻳﺰﺍﻳﻠﲏ ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻌﻨﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Günahkâr olsam da,
rahmetine olan ümidim kesilmez. Sana itaat
etsem de, korkun yüreğimden çıkmaz.”

 ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﲏ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻜﺮﻣﻚ.ﺇﳍﻲ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﺍﻟﻌﻮﺍﱂ ﺇﻟﻴﻚ
،ﻋﻠﻴﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m! Âlemdeki varlıklar beni
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Sana sevk etti. Keremine ilişkin bildiklerim Se‐
nin kapından ayrılmamayı öğretti.”

 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺃﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ،ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﺧﻴﺐ ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻣﻠﻲ
،ﻣﺘﻜﻠﻲ
“Ey Allah Teâlâ’m, ümidim Sen olunca, nasıl
mahrum kalırım ki?
Güvencem Sen iken, nasıl zelil düşebilirim
ki?”

ﺇﳍﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﺳﺘﻌﺰ ﻭﺃﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺬﻟﺔ ﺃﺭﻛﺰﺗﲏ ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﻻ
 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﻻ ﺃﻓﺘﻘﺮ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ،ﺃﺳﺘﻌﺰ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻧﺴﺒﺘﲏ
 ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺃﻓﺘﻘﺮ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﲜﻮﺩﻙ.ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻗﻤﺘﲏ
.ﺍﻏﻨﻴﺘﲏ
“Ey Allah Teâlâ’m! Sen beni zilletin ortasına
düşürürsen benim nasıl izzetim olur?
Beni Kendine ait gösterirsen, ben nasıl izze‐
te kavuşmam ki?
Beni yoksulluk içinde bırakırsan ben nasıl fa‐
kir olmam ki?
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Beni cömertliğinle zenginleştirirsen nasıl
muhtaç durumda olabilirim?

 ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻤﺎ ﺟﻬﻠﻚ.ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﻟﻪ ﻏﲑﻙ
ﺷﻲﺀ ﻭﺍﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﺇﱃ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﺮﺃﻳﺘﻚ ﻇﺎﻫﺮًﺍ
.ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻜﻞ ﺷﺊ
“Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, an‐
cak Sensin. Sen her şeye Kendini tanıttığın için
Seni bilmeyen hiçbir şey yoktur. Bana da her
şeyde Kendini tanıttığın için, Seni her şeyde
zahiren görmekteyim. Zaten her şeye zahir olan
Sensin.”

ﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺑﺮﲪﺎﻧﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻏﻴﺒ ًﺎ ﰲ
ﺭﲪﺎﻧﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﱂ ﻏﻴﺒ ًﺎ ﰲ ﻋﺮﺷﻪ ﳏﻘﺖ ﺍﻵﺛﺎﺭ
.ﻭﳏﻮﺕ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﲟﺤﻴﻄﺎﺕ ﺃﻓﻼﻙ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ.ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ
Ey Rahmaniyeti ile arşının üzerinde hüküm‐
ran olup da, Rahmaniyetinde arşın kaybolduğu
zat!
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Tıpkı âlemler Senin arşında kaybolduğu gibi,
eserleri eserlerle yok ettin. Güneşler gibi nurla‐
rınla, ağyar olarak ne varsa hepsini sildin.”

ﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺐ ﰲ ﺳﺮﺍﺩﻗﺎﺕ ﻋﺰﻩ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻛﻪ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﲡﻠﻰ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﲠﺎﺋﻪ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ.ﺍﻟﺒﺼﺎﺭ
 ﻛﻴﻒ ﲣﻔﻰ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻴﺐ ﻭﺃﻧﺖ.ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﺍﳊﺎﺿﺮ
“Ey izzetinin gölgeliklerinde gözlerin ihata‐
sından münezzeh olan zat!
Ey mükemmel güzelliğiyle tecelli eden zat!
Bütün eşyada zahirken nasıl gizli olabilirsin?
Her an gözetleyici ve şahitken nasıl hazır olma‐
yabilirsin?”

 ﺍﳌﻮﻓﻖ ﻭﺑﻪ ﺃﺳﺘﻌﲔﻭﺍ
“Tevfik Allah Teâlâ’dan ve yardımı da Ondan
isteriz.
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