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BAŞIMIZA NE GELİYORSA… 

 

Bir zamanlar bir âşık yaşarmış. Sözünde durur, 

yeminini tutarmış. Yıllar boyu bir sevgiliye gönül vermiş, 

ona kavuşabilmek için beklemiş, padişahına kul köle 

olmuştu. 

Arayan sonunda bulurmuş. Çünkü sabrın sonu 

selametmiş. Günlerden bir gün sevgilisi ona: 

“Bu gece gel. Sana güzel yemekler, tatlılar 

yaptım. Filan yerde gece yarısına kadar bekle. Sen 

aramadan, ben gelirim.” 

Âşık, bu güzel haberden dolayı kurban keser, 

fakir fukaraya yemek dağıtır. Çünkü beklediği müjdeli 

gün doğmuştur artık. Ardından sevgilisinin söylediği yere 

gider. Onun sözünde duracağını düşünerek, beklemeye 

başlar. Gece yarısından sonra sevgilisi sözünde durur ve 

çıkagelir. Fakat kendine âşık olan adam, o sırada 

uyuyakalmıştır. Sevgili, onun elbisesinden bir parça 

keser ve: 

“Sen gerçek bir âşık değil, daha çocuksun. Şunları 

al da oyna!” diyerek adamın cebine birkaç ceviz koyar. 

Âşık, seher vakti sıçrayarak uyanır. Elbisesinden 

bir parça kesilmiş ve cebine birkaç ceviz konmuş 

olduğunu görür; sevgilisinin ne demek istediğini anlar. 

“Bizim padişahımız, sevdiğimiz, baştanbaşa 

doğruluk ve vefadan ibarettir. Başımıza ne geliyorsa hep 

bizden, kendimizden geliyor.” diyerek dövünmeye 

başladı. 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişinin başına gelenler, çoğunlukla kendi 

yaptıklarındandır. 

*** 

 

 

 

 

GÜL YAPRAĞI  

 

Uzakdoğu'daki bir tapınak, bilgeliğin gizlerini 

aramak için gelenleri kabul ediyordu. Burada geçerli olan 

incelik, anlatmak istediklerini konuşmadan 

açıklayabilmekti. Bir gün tapınağın kapısına bir yabancı 

geldi. Yabancı, kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada 

sezgisel buluşmaya inanılıyordu, o yüzden kapıda 

herhangi bir tokmak çan ya da zil yoktu. 

Bir süre sonra kapı açıldı. İçerideki rahip, kapıda 

duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz 

konuşmaları başladı. Gelen yabancı, tapınağa girmek ve 

burada kalmak istiyordu. Rahip, bir süre kayboldu. Sonra 

elinde ağzına kadar suyla dolu bir kapla döndü ve bu kabı 

yabancıya uzattı. Bu, “yeni bir arayıcıyı kabul 

edemeyecek kadar doluyuz” demekti. 

Yabancı, tapınağın bahçesine döndü. Aldığı bir 

gül yaprağını, kabın içindeki suyun üstüne bıraktı. Gül 

yaprağı, suyun üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı. 

İçerideki rahip saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı 

içeriye aldı.  

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Suyu taşırmayan bir gül 

yaprağına her zaman bir yer vardır. 

*** 

 

 

BAŞARI, ZENGİNLİK VE SEVGİ 

Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın, 

kapısının karşısındaki kaldırımda oturan bembeyaz 

sakallı üç yaşlıyı görünce önce duraksadı, sonra onları, 

tüm içtenliğiyle evine davet etti. 

“Burada böyle oturduğunuza göre, üçünüz de 

kesinlikle acıkmış olmalısınız.” dedi. “Lütfen içeri gelin, 

size yiyecek bir şeyler hazırlayayım…”  

Üç yaşlıdan biri, kadına, eşinin evde olup 

olmadığını sordu. Kadın, eşinin biraz önce çıktığını, şu 

anda evde olmadığını söyledi. Yaşlı adam, başını iki yana 

salladı; “Eşiniz evde değilse, biz de davetinizi kabul 

edemeyiz.” dedi.  

Akşam, eşi geldiğinde, kadın karşı kaldırımdaki 

yaşlı adamlarla arasında geçen konuşmayı anlattı. “Senin 

evde olmadığını öğrenince, içeri girmek istemediler.” 

dedi. Yaşlı adamların bu davranışlarını öğrenince, 

kadının eşi üzüldü.  

“Bir bakıversene dışarı…” dedi. “Hâlâ oradalarsa, 

şimdi davet edebilirsin eve.” 

Kadın kapıyı açar açmaz, karşı kaldırımdaki 

bembeyaz sakallı üç yaşlıyla yeniden karşılaştı.  

“Eşim geldi, şimdi evde.” dedi ve onlara davetini 

yineledi: 
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“Yemeğimizi birlikte yemek için sizi şimdi davet 

edebilir miyim evimize?” 

Kadının davetine yaşlılardan biri yanıt verdi:  

“Biz, hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz.” dedi 

ve kısa bir duraksamadan sonra, bir açıklama yaptı: 

“Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı, Zenginlik’tir. 

Bu yanımda oturan arkadaşımın adı da Başarı, benim 

adım ise Sevgi’dir. Kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan 

sonra Sevgi, kadına ilginç bir öneride bulundu: 

 “Şimdi evinize gidin ve eşinizle baş başa verip, 

bir karara varın…” dedi. “İçimizden sadece birimizi 

davet edebilirsiniz evinize. Hangimizi davet etmek 

istediğinize karar verin, sonra gelin, kararınızı bize 

bildirin.” 

Kadın, Sevgi’nin önerisini eşine anlattığında, 

adam sevinçten göklere fırladı: “Aman ne güzel, ne 

güzel!” dedi. “Hangisini davet edeceğimizi bize 

bıraktıklarına göre, biz de içlerinden Zengin’liği davet 

ederiz ve evimiz de bir anda zenginliğe kavuşmuş olur.”  

Eşinin kararı, kadının hiç de hoşuna gitmedi: 

“Başarı’yı davet etsek, daha mantıklı bir karar vermiş 

olmaz mıyız? diye sordu. 

Kayınvalidesiyle, kayınpederinin bu 

konuşmasına, içerideki odada bulunan gelinleri de kulak 

misafiri olmuştu. Koşarak içeri girdi ve o da kendi 

önerisini söyledi: “En doğru karar, Sevgi’yi davet etmek 

değil midir?” dedi. “Düşünsenize, evimiz bir anda 

sevgiye kavuşacak!” Gelinin bu önerisi, kayınpederin de, 

kayınvalidenin de çok hoşlarına gitti: 

“Tamam, en doğru karar bu olacak…” dediler. 

“Sevgi’yi davet edelim...” 
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Kadın, kapıyı açtı ve üç yaşlıya birden sordu: 

“İçinizde hanginiz Sevgi’ydi? Onu davet etmeye karar 

verdik. Lütfen buyursun...” 

Sevgi ayağa kalktı, eve doğru yürümeye başladı. 

Arkadaşları da ayağa kalktılar ve sevginin arkasından, 

onlar da eve doğru yürümeye başladılar. Kadın, büyük 

bir şaşkınlık ve heyecan içinde, Zenginlik’le Başarı’ya 

sordu: 

 “Siz niçin geliyorsunuz? Ben yalnız Sevgi’yi 

davet etmiştim...” 

Kadının bu sorusuna, üç yaşlı birlikte yanıt 

verdiler: “Eğer içimizden yalnız zenginliği ya da başarıyı 

davet etmiş olsaydınız, davet edilmeyen ikimiz dışarıda 

bekleyecektik. Fakat siz Sevgi’yi davet ettiniz. Bu 

durumda üçümüz birden gelmek zorundayız evinize…”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevgiyi, ocağına davet ettiğin her zaman, 

zenginlik ve başarı da onun peşinden gelir… 

*** 

 

IHLAMUR DEDE 

 

Hiç evinize giderken çöpleri karıştıran insanlar 

gördünüz mü? Ya siyah ellerini yıkamak için çeşmeyi 

kirleten bir genci? Akşam Pazar dağıldığında yüzüne 

peçesini iyice kapatıp, artan sebze artıklarını toplayan 

yaşlı teyzeleri? Ya elinizle getirdiğiniz çöpü attığınızda, 

üzerine koşuşan insanları… 

Dilencilik hiç yapmadı Ihlamur Dede. Yardım 

için ne kadar zorlasak bile kabul etmezdi. 
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İşte böyle birisi Ihlamur Dede... 

Ihlamur Dede, yazın uzun, kışın ise kısa kollu 

gömlekle gezerdi. Buna rağmen hiç hastalanmazdı. 

Arada bir “Evladım, kalbim arada bir tekliyor.” derdi. 

Yine de taş gibi bir adamdı. Yani eski topraktı Ihlamur 

Dede... 

Kalbi sevgiyle doluydu Ihlamur Dede’nin. Bir 

başka bakışları vardı. Hani şöyle eski insanlarda olan 

bakışlardan... 

Ramazan ayının son günleriydi. Bir akşam 

vakti… İftarın on beş dakika geçtiği saatler... Sokaklarda 

kimseciklerin kalmadığı vakitler... Ben de geç kalmanın 

telaşıyla hızlı hızlı evime doğru ilerliyorum. Bir elimde 

sıcacık pide, diğer elimde ise marketten aldığım 

yiyecekler... 

Evime yaklaşırken tek başına otobüs durağında 

bekleyen Ihlamur Dede dikkatimi çekti. Mahzun ve 

yalnız oturuyordu. 

O an… İşte o an ellerimin dolu olmasından 

utandım. Onun o mahzun haliyle yüzleşmek istemedim. 

“Yanından nasıl geçerim?” diye düşündüm. 

Ama o inanılmaz sevgiyle bakışıyla göz göze 

gelince gitmemek ne mümkün... 

Yaklaştım Ihlamur Dede’ye. Elimdekileri 

kucağına boşaltmak ve rahatlamak istiyordum. Anlamış 

olacak ki: “Olmaz!” dedi. O an açlığımı unutmuştum. 

Evimi de tabi. Tek isteğim, onun o mahzun halini bir an 

olsun tebessüme çevirmekti. Aklımdan onunla biraz 

dertleşmek geçti. Kendisine: “Ihlamur Dede, şu an ne 

isterdin?” diye sordum. Kendice ona istediği şeyi almak 

ve onu mutlu etmek istiyordum. Biraz duraksadı, 
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gözlerini -o ana kadar ağladığını fark etmemiştim- 

gözlerime bağladı ve “Ne mi isterdim evlat?” dedi. 

“Gidecek bir ailem olmasını isterdim. Beni iftarda 

bekleyen bir ailem... Elimdeki sıcak pideyi onlarla 

paylaşmak isterdim. Çocuklarımın olmasını isterdim. 

Yolumu gözleyen çocuklarımın olmasını... Onları 

koklamak ve sevmek isterdim. Ve bir eşimin olmasını 

isterdim. Yolumu hasretle bekleyen eşimin...” 

Hiç bu kadar dertli görmemiştim Ihlamur 

Dede’yi. 

Gelmeyeceğini bildiğim halde kendisini evime 

davet ettim. Gelmedi tabi. Bir miktar para vermek 

istedim. Almadı. 

Sessizce oradan ayrıldım. Elimdeki pideyi ailemle 

paylaşırken boğazım düğümlendi. Yiyemedim. 

Ihlamur Dede’ye ne mi oldu? 

Onuruyla çöplerden hayatını kazanmaya devam 

ediyor. Hem de gözümde daha da büyüyerek… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sıcak bir yuvada paylaşılan bir dilim ekmek, 

yalnız bir yaşamın debdebesinden çok daha değerlidir… 

*** 

 

 

ŞEHZADE’NİN GERÇEK AŞKI 

 

Eski zamanlarda bir padişahın yiğit mi yiğit bir 

oğlu vardı. Bu genç şehzade, iyi silah kullanır, ahlâkıyla 

ve güzelliğiyle bilinirdi. 
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Bir gece padişah, ülkesini kendisinden sonra 

yönetecek olan oğlunun rüyasında öldüğünü görür. Bütün 

dünya gözüne önemsiz bir çöp yığını gibi gelir. 

Üzülmeye ve kederlenmeye başlar. Yüreği o kadar sıkılır 

ki, yaşamaktan bıkmıştır artık. 

Fakat bu bir rüya demiştik ya, uykusundan uyanır. 

Aklı başına geldikten sonra sevinir. O kadar ki hayatında 

hiçbir şeye bu kadar sevinmemiştir. Üzüntüden ölecek 

hale gelen ve artık ölmek isteyen padişah, bu sefer de 

sevincinden ölecek hale gelir. 

Gördüğü rüyanın etkisiyle, soyu sopu devam etsin 

diye oğlunu evlendirmeye karar verir ve: 

“Eğer oğlum rüyamda gördüğüm gibi ölürse, 

torunum babasından sonra onun yerine geçer.” der. 

Böylece padişah, soyunun sürüp gitmesi için, 

oğluna iyi huylu, güzel, terbiyeli bir kız bulmayı düşünür. 

Araştırır, sorar, yoksul ama çevresinde dürüstlüğüyle 

tanınmış bir adamın kızını oğluna almayı düşünür. Bu 

haber, saraydakilerin pek hoşuna gitmez. Padişahın karısı 

padişaha: 

“Evlilik dengi dengine olmalı. Sen yanlış hareket 

edip, oğlumuzu bir fakirle evlendiriyorsun.” diyerek 

itiraz eder. 

Bunun üzerine padişah: 

“Tertemiz, suçsuz birisine fakir diyerek onu hakir 

görmek günahtır. Unutma ki, onun gönlü zengindir. 

Gönül zenginliği, Allah’ın sevdiği kulu için bir lütuftur.” 

der. 

Şehzadenin annesi: 
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“Ne çeyiz getirecek? Tabii ki hiçbir şey! Hâlbuki 

zengin bir kızla evlenseydi, şehirler, kaleler, inciler, 

altınlar bizim olurdu.” diye itiraz eder. 

Padişah artık sinirlenerek: 

“Hadi git işine! En güzel evlilik ve hayırlısı böyle 

olandır!” der. 

Bu tartışma sonucunda padişahın dediği olur. 

Oğluna bu asaletli kızı alır. Gelin, gerçekten çok 

güzeldir. Güneşin doğuşunu andıran bir güzelliği vardır. 

Kızın yüzü gibi huyu da anlatılamayacak derecede 

güzeldir. 

Sonunda şehzade ile bu kızın nikâhları kıyılır. 

Artık padişah çok huzurlu ve mutludur; adeta sevinçten 

uçar. 

Fakat kader bu ya, akıl sır ermez. O ülkede 

yaşayan büyücü bir kadın vardır. O da padişahın oğluna 

yani şehzadeye gönül vermiştir. Büyücü kadın, 

şehzadenin o kızla evlenmesine o kadar kızar ki, bunun 

üzerine kötü bir büyü yapar ve bu büyü etkili olur. 

Şehzade, bu büyü ile büyücü kadına âşık olur. Güzel 

eşinden ve her şeyden bir anda vazgeçer. Doksan yaşında 

olan büyücü kadının ayaklarına kapanır. İhtiyar büyücü 

şehzadede ne akıl bırakır, ne de fikir... 

Şehzade tam bir yıl boyunca ona esir olur. Bu 

süre içinde şehzade zayıflar, güçten düşer, adeta eriyip 

biter. Herkes şehzadenin bu haline üzülmeye başlar. O 

ise her şeyden habersiz olarak büyücüye olan aşkından 

sarhoştur. 

Diğer tarafta dünya padişaha zindan olur. Çaresiz 

kalır, gece gündüz dua etmeye başlar. Kurban kestirir, 

yoksullara yardım eder, oğlunun bu durumdan kurtulması 
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için hiçbir çareden kaçınmaz. Fakat bütün bunlara 

rağmen şehzadenin büyücüye olan aşkı her gün biraz 

daha artar. 

Padişah bu işte ilâhî bir sır olduğunu, Allah’a 

yalvarıp yakarmaktan başka bir çare olmadığını düşünür. 

Secde ederek sürekli dualar eder. Padişahın bu duaları 

sonunda başka usta bir büyücü padişahı ziyarete gelir. 

Padişah büyücüye: 

“Oğlum elden gidiyor, mahvoldu,” der. 

Büyücü: 

“Ben onu kurtarmak için geldim. Bütün büyücüler 

içinde bunu yapacak başka biri yoktur. Yalnız ben varım. 

O ihtiyar büyücünün hakkından yalnız ben gelebilirim. 

Onun yaptığı büyüyü bozmak için geldim. Şehzade daha 

fazla solmasın diye buradayım.” der. 

Ve devam eder: 

“Seher vakti mezarlığa git. Oradaki falan mezarı 

aç. İçinde düğümlü bir ip göreceksin, onu al ve bana 

getir.” 

Padişah usta büyücünün dediğini yapar. Büyücü 

düğümleri çözer ve şehzadeyi yaşlı kadının elinden 

kurtarır. Şehzade kendine geldiğinde hemen saraya, 

babasının yanına¬ koşar. Babasının karşısında yerlere 

kadar kapanır, yeri öper. 

Oğlunun yaşlı büyücüden kurtulmasına sevinen 

padişah, şenlikler yapılmasını emreder. Bütün halk da bu 

işe sevinir. Ayrıca şehzadenin eşi, muradına erememiş o 

yoksul kız da sevinir. 

Padişah muhteşem bir düğün yapılmasını ister. Bu 

düğünde bütün yoksullar dilediğince yer, içer. Şehrin 

kedi ve köpekleri bile nasiplerini alırlar. 
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Büyücü kadın ise kederinden ölür. Şehzade nasıl 

olur da bu çirkin kadına gönül verdiğine şaşar kalır, bir 

türlü anlayamaz. 

Şehzade düğün gecesi gerdeğe girince, güzeller 

güzeli, ay yüzlü bir eş görür. Aklı başından gider. Tam üç 

gün kendine gelemez. Üç gün, üç gece bu halde kalır. 

Halk onun bu baygın yatışından dolayı çok üzülür. 

Padişah yataklara düşer. 

Şehzade üç günün sonunda gül suları ve ilaçlarla 

kendine gelebilir. Yavaş yavaş her şeyi fark etmeye 

başlar. Bir sene sonra padişah oğluna: 

“Oğlum, o eski sevgiliyi bir hatırla bakalım,” der. 

Şehzade babasına: 

“Ben aldanış diyarının kapısından kurtuldum, 

baba. Artık mutluluk ve neşe yurdundayım, cevabını 

verir.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

 

İnsan bir kez aldanmaya görsün. Artık güçlü bir 

büyünün etkisindeymişçesine yanlış işler yapar, durur. 

Onu bu yanlış rüyadan uyandırmak için hatırı sayılır 

bilge kişilerin desteği her zaman yararlı olur. Ve insan, 

aldanış rüyasından uyandığında, hatalarını güçlü bir 

şekilde anlar. Bu, ona iyi bir ders olmuştur. 

*** 

 

SEVGİ VE ANLAYIŞIN GÜCÜ 

 



12 

 

Uzun yıllar önce Çin’de Li-li adında bir kız 

yaşıyordu. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı ve çoğu 

genç kız gibi Li-li de günün birinde bir delikanlıyla 

evlendi. 

Li-li’nin kocası zengin biri olmadığı gibi, ailesine 

karşı sorumluluklarına dikkat eden biriydi de. O yüzden, 

Li-li’nin, evi kocasıyla birlikte dul kayınvalidesi ile de 

paylaşması gerekiyordu. 

Gelin görün ki, aylar geçtikçe, Li-li 

kayınvalidesiyle geçinmenin çok zor olduğunu anlamaya 

başladı. İkisinin de kişiliği çok farklıydı ve bu yüzden sık 

sık kavga ediyorlardı. Kavgalar gitgide o kadar 

şiddetlenmişti ki, konu komşu da evde olup bitenlerden 

haberdar olmaya başlamıştı. 

Birkaç ay daha böyle geçtikten sonra, Li-li bu işin 

böyle gitmeyeceğinden iyice emin haldeydi. Bu durumun 

annesi ile eşi arasında kalan kocası için evliliği 

cehenneme çevirdiğini de görüyor; eşi için de 

üzülüyordu. 

Li-li, bir çare bulabilmek ümidiyle, baba 

tarafından aile dostları olan bir baharatçıya gidip derdini 

anlattı. Baharatçı, Li-li’yi, bu işin kesin çözümünün 

kayınvalideyi ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ama 

bu işi fark ettirmeden halletmesi gerekiyordu. O yüzden, 

değişik bitkilerden hazırladığı bir ekstreyi, Li-li üç ay 

boyunca azar azar kaynanası için yaptığı yemeklere 

koyacaktı. Zehir az az verilecek, böylece kayınvalideyi 

Li-li’nin öldürdüğü anlaşılmayacaktı. Yaşlı baharatçı, Li-

li’ye, bunun için, zehiri azar azar verdiği üç ay içinde 

şüphe verici davranışlardan, özellikle kayınvalidesine 

karşı sert kavgalardan kaçınmasını tavsiye etti. Üç ay için 
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sabredip kayınvalidesine olabildiğince iyi davranmalıydı 

Li-li... 

Baharatçının hazırladığı zehir ekstresini de alarak 

sevinç içinde eve dönen Li-li, baharatçının önerdiği planı 

adım adım uygulamaya başladı. Her gün en güzel 

yemekleri yapıyor, kayınvalidesinin tabağına zehiri azar 

azar damlatıyor, bu arada ona iyi davranmayı ihmal 

etmiyordu. 

Onun bu iyi muamelesi, kayınvalideyi de 

etkilemiş, gün gün ona daha iyi davranmaya, haftalar 

geçtikçe de ona kendi kızı gibi sevgi ve ilgi göstermeye 

başlamıştı. Evde artık barış rüzgârları esiyordu. 

Bu durum karşısında, Li-li yaptıklarından 

utanmaya başladı. Kayınvalidesinin aslında pek de kötü 

biri olmadığını, pekâlâ iyi bir insan olduğunu düşünmeye 

başlamıştı. Ama, yemeğine azar azar damlattığı zehirler 

yüzünden onun ölmesi de an meselesiydi artık. 

 

Vicdan azabı içinde kıvranan Li-li, yaptıklarından 

pişman vaziyette yine baharatçıya gitti ve bu kez, verdiği 

zehiri kandan temizleyecek bir iksir yapması için 

kendisine yalvardı. Artık yaşlı kadının ölmesini 

istemiyordu. 

Yaşlı baharatçı, Li-li’nin bu yalvarmaları 

karşısında kahkahalarla gülmeye başladı. Li-li ise çok 

ciddiydi ve zehirin tesirini vücuttan atacak bir ilaç 

yapmasını ısrarla istiyordu. 

“Ah Li-li!” dedi baharatçı, “Sana zehir diye 

verdiğim şey, vücudu güçlendiren bazı bitki özlerinin bir 

karışımıydı yalnızca. Çünkü asıl zehir, ikinizin 
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kafasındaydı. Sen ona iyi davrandıkça bu zehir dağıldı ve 

yerini sevgi ve anlayışa bıraktı.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey sevgili Dost! Unutma ki, Dünya’da kusursuz 

iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır. Bu 

nedenle herkeste kusur arama, ararsan çok bulursun. 

Kusurları hoş gör ve sevgiyle onlara yaklaş… Yaklaş ki, 

sevgi ve anlayışın mucizesini gör! 

*** 

 

KİM NASIL GÖRMEK İSTİYORSA 

 

Hintliler, halka göstermek için ülkelerinden bir fil 

getirmişler. Onu karanlık bir ahıra kapatmışlar. Halktan 

bazı kişiler fili görebilmek için ahırın önünde 

toplanmışlar. 

Karanlıkta fili görmenin imkânı olmadığı için, file 

ellerini sürerek onu tanımaya çalışıyorlarmış. Meraklı 

insanlardan birinin eli filin hortumuna değmiş. Adam: 

“Fil bir oluğa benziyor herhalde,” demiş. 

Başka birisinin eli filin kulağına dokununca, o da: 

“Bu galiba bir yelpaze,” demiş. 

Diğer bir kişi de filin ayağına dokunmuş ve: 

“Bu fil inek gibi bir şey galiba,” diye düşünmeye 

başlamış. Birisi de elini filin sırtına koyduğu için onu bir 

taht sanmış. 

Böylece herkes filin değişik bir yerine dokunmuş. 

Neresine dokundu ise, onu olduğunu sandığı bir şeye 

benzeterek anlatmış. 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Herkes, kendi algı kapasitesine göre bu dünyayı 

yorumlar. Algılar sınırlandığında, yorumlar tutarsız ve 

eksik kalır. 

*** 

 

 

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMAK 

 

Bir kral, halkı için geniş bir yol yaptırmaya karar 

verdi. Ancak yapımı tamamlanan yolu halka açmadan 

önce, hatırlarda kalmasını arzu ettiği bir yarışma 

düzenlemeyi istiyordu. Dileyen kişinin bu yarışmaya 

katılabileceğini ilan etti. Yoldan en güzel geçecek kişiye 

hediyeler vereceğini söyledi.  

Yarışma günü, insanlar akın ettiler. Bazıları en 

güzel arabalarını, bazıları en güzel elbiselerini getirmişti. 

Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde 

yaptırmıştı, kimi de yanlarında en güzel yiyecekleri 

getirmişti. Gençlerden bazıları spor kıyafetler içinde yol 

boyunca koşmaya hazırlanıyordu.  

Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat 

yolu kat edip tekrar kralın yanına döndüklerine hepsi de 

aynı şikâyette bulundular; yolun bir yerinde irice taşlar 

vardı ve bunlar yolculuğu zorlaştırıyordu.  

Günün sonunda son bir yolcu da bitiş çizgisine 

yorgun argın ulaştı. Üstü başı toz, toprak içindeydi, ama 

krala büyük bir saygıyla yönelerek, içi altınla dolu bir 

torba uzattı ve:  
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"Yolculuğum sırasında, yolu tıkayan, insanların 

yolculuk etmesini zorlaştıran taş yığınları gördüm. 

İnsanlar rahat etsinler diye bunları kaldırmak için 

durdum. Yolu temizlerken, taşların altında bu altın dolu 

torbayı buldum. Halktan bir kimsenin bu kadar altını 

olamayacağına göre, bu altınlar size ait olmalı." dedi. 

Kral gülümseyerek cevap verdi: “O altınlar sana 

ait.”  

“Hayır, benim değil efendim. “Benim hiç bir 

zaman o kadar çok param olmadı.”  

“Evet,” dedi kral. “Bu altınları sen kazandın, zira 

yarışmanın galibi sensin. Çünkü yoldan en güzel geçen 

kişi sensin… Çünkü sen, erinmedin ve elini taşın altına 

koydun…”   

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bir yoldan en güzel geçen kişi, ardından gelenler 

için yoldaki engelleri kaldıran kişidir. 

*** 

 

 

TESTİDE NE VARSA 

 

Bekçinin biri gece yarısı bir yere gelmiş. Sarhoş 

bir adamın, bir duvar dibinde uyumakta olduğunu 

görmüş. 

“Hey! Sarhoş musun, ne içtin de böyle oldun?” 

Sarhoş: 

“Testide ne varsa onu içtim.” demiş. 

Bekçi: 

“Peki, testide ne vardı?” diye sormuş. 
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Sarhoş: 

“Ne olacak, içtiğim şey…” cevabını vermiş. 

Bekçi: 

“Ne demek istediğini pek anlamadım. Ne 

diyorsun?” 

Sarhoş: 

“Testide gizli duran şey!” 

Bu soru ve cevaplar karşılıklı bir süre böylece 

sürüp gitmiş. Bekçi, ağzının kokusundan sarhoşun şarap 

içip içmediğini anlamak istemiş ve: 

“Bir ‘ah’ de bakalım,” demiş. 

Sarhoş: 

“Hû, hû,” demeye başlamış. 

Bekçi: 

“Ben ‘ah’ de diyorum, sen ‘hû’ diyorsun.” 

Sarhoş: 

“Ben neşeli biriyim. Ah edemem. Sen gamlı 

birisin herhalde. ‘Âh’ı gamlılar, kederliler; ‘hû’yu ise 

neşeliler çeker. 

Bekçi: 

“Ben onu bunu bilmem, haydi kalk! İnadı bırak, 

bana bilgiçlik taslama!” 

Sarhoş: 

“Haydi, git işine, sen nerdesin, ben neredeyim?” 

Bekçi: 

“Sen sarhoşsun, hadi doğru zindana gel!” 

Sonunda bu duruma dayanamayan sarhoş: 

“Bekçi efendi! Beni bırak da işine git! Çıplak bir 

adamdan ne alabilirsin ki? Eğer bende yürüyecek hal 

olsaydı, hiç burada düşer kalır mıydım? Evime giderdim. 
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Benim aklım olsaydı, bir imkân bulsaydım, 

şeyhler gibi bir yere postu serer, halkı irşad ederdim. Sen 

beni bırak da, hadi işine git bekçi efendi.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Herkes, yaşam testisinden neyle beslendiyse o 

şekilde yaşar. Testide ilim ve hikmet varsa ne ala! Hırs, 

kibir ve şehvet varsa vah haline! 

*** 

 

 

 

OLUMSUZ SÖYLEMLERE KULAKLARINI 

TIKA! 

 

Günlerden bir gün, kurbağaların yarışı varmış. 

Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir 

sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için 

toplanmışlar. Ve yarış başlamış. Gerçekte seyirciler 

arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine 

çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler 

duyulabiliyormuş: “Zavallılar! Hiçbir zaman 

başaramayacaklar!” Yarışmaya başlayan kurbağalar, 

kulenin tepesine ulaşamayınca, teker teker yarışı 

bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla 

ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler 

bağırıyorlarmış: “"...Zavallılar! Hiçbir zaman 

başaramayacaklar!..” Sonunda, bir tanesi hariç, diğer 

kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. 

Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele 

ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri 
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hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. 

Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş bu işi nasıl 

başardın diye.  

O anda farkına varmışlar ki... Kuleye çıkan 

kurbağa sağırmış! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sen yola çıktığında, seni yoldan alıkoymaya 

kalkışacak kişiler olacaktır. Yolun ne çetrefilli, ne 

engellerle dolu olduğunu söyleyeceklerdir. Ey Yolcu! 

Yola çıkmaya karar verdiğinde tüm gücünü bu işe ada! 

“Yapamazsın” diyenlere kulaklarını tıkadığında, sen bu 

yola baş koyduğunda, muradına ereceksin! 

*** 

 

 

ŞIMARIK FARE VE AKILLI DEVE 

 

Çok eskiden, kendini beğenmiş şımarık bir fare 

ile akıllı ve alçak gönüllü bir deve yaşardı. 

Bir gün karşılaşıp arkadaş oldular. 

Fare: 

“Sana kılavuzluk etmeliyim,” dedi... “Yularından 

çekip istediğim yere götürmeliyim!” 

Deve arkadaşının küstahça teklifine razı oldu. Bir 

süre gittikten sonra küçük bir dere kenarına ulaştılar. 

Devenin diz kapaklarına bile ulaşmayan su, fare 

için uçsuz bucaksız bir deniz gibiydi... 

“Ben buradan geçemem,” diye fısıldadı 

korkuyla... 

Deve: 
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“Ne bekliyorsun?” diye çıkıştı. “Kılavuz önden 

gider, dal bakalım suya!” 

“Ama,” diye kekeledi fare, “Görmüyor musun su 

çok derin?”  

Fare mahcup olmuş, boyundan büyük işlere 

giriştiği için kıpkırmızı kesilmişti... 

“Senin için küçük ama bana göre çok büyük bir 

su,” diye inledi. “Ben artık kılavuz olmaktan 

vazgeçiyorum. Keşke daha önceden düşünseydim de 

boyumdan büyük işlere girişmeseydim.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Herkes kendi haddini bilmeli ve asla aldatıcı 

gurura kapılmamalı... 

*** 

 

 

 

 

BİLGİN İLE KAYIKÇI 

 

Kendini beğenmiş bir gramer bilgini, boğazdan 

karşıya geçmek için bir kayık kiraladı ve kurumla oturdu 

yerine.  

Kayıkçı, olgun ve alçakgönüllü bir insandı. Hiç 

ses çıkarmadan küreklere asılıyor, yolcusunu sağ salim 

karşıya geçirmek ve üç beş kuruş kazanmak istiyordu. 

Denizin orta yerine geldikleri sırada bilgin 

küçümser bir eda içinde sordu: 

“Sen hiç gramer okudun mu? Dil biliminden anlar 

mısın?” 
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Kayıkçı: 

“Hayır efendim,” dedi. “Ben cahil bir kayıkçıyım, 

dediğiniz şeylerden hiç anlamam.” 

“Vah vah,” dedi bilgin. “Ömrünün yarısı boşa 

geçmiş!” 

Böyle bir süre ilerledikten sonra rüzgâr şiddetini 

artırmaya, dalgalar büyümeye başladı. Denizde fırtına 

çıkmış, Bilgin korkmaya başlamıştı. 

Kayıkçı, olağanüstü bir güçle kurtulmaya, sağ 

salim karşı kıyıya geçmeye çalışıyordu. Gördü ki artık 

kurtuluş ümidi yok, bilgine dönüp sordu: 

“Efendim, yüzme bilir misiniz?” 

Bilgin: 

“Ne yazık ki bilmiyorum,” diye inledi. 

O zaman kayıkçı: 

“Vah vah,” dedi. “Şimdi ömrünün hepsi boşa 

gidecek! Keşke gramer bileceğinize benim gibi yüzme 

bilseydiniz de canınızı kurtarsaydınız.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hiçbir zaman kimseyi hor görme, bilgine ve 

ilmine güvenme! El elden üstündür ve herkesin, herkesten 

daha iyi yaptığı şeyler muhakkak vardır. 

*** 

 

LOKMAN'IN SINAVI 

  

Tertemiz bir kul olan Lokman, gece gündüz 

kullukta çevik ve gayretli değil miydi? Efendisi, onu ileri 

tutar, oğullarından üstün görürdü. Çünkü Lokman, filvaki 

kuloğluydu ama efendiydi, heva ve hevesten hürdü. 
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Bir padişah, konuşma esnasında bir şeyhe dedi ki: 

“Benden bir şey dile!” 

Şeyh, “Padişahım, bana böyle söylemekten 

utanmıyor musun? Hele biraz daha yüksel! Benim iki 

kulum var. Onlar hor hakir kişilerdir ama ikisi de sana 

hükmederler, ikisi de emrederler.” dedi. 

Padişah, “Bu söz hatalı bir söz. O iki kul kimler? 

deyince şeyh, “Birisi kızmak, öbürü şehvet.” dedi. 

Padişahlıktan feragat edeni padişah bil. Onun nuru Ay’la 

Güneş olmaksızın da parlar durur. Mahzene sahip olan, 

zatı mahzen olmuş kişidir. Varlığa, mağlup olan, varlığa 

düşman olan kişidir. Lokman’ın efendisi, görünüşte onun 

efendisiydi ama hakikatte Lokman’ın kuluydu. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bu ters dünyada benzerler çoktur. Onların 

nazarında bir gevher, çöp parçasından da bayağıdır. Ad 

ve suret, halkın akıllarına tuzaktır. Bir güruhu, elbisesi 

tanıtır. Onu o libasla görünce avamdan derler. Mürailik 

sureti de bir güruhun adını zahitliğe çıkarmıştır. 

*** 

 

 

 

BELKIS’IN HEDİYESİ 

 

Belkıs’ın hediyesi kırk katır yükü altın kerpiçti. 

Hediyeleri getirenler, Süleyman’ın saray meydanına 

girince bir de gördüler ki yer, tamamı ile saf altınla 

döşenmiş. Altın üstünde tam kırk konaklık yol aldılar... 
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Artık altın gözlerine su gibi bile görünmüyordu, o kadar 

önemsiz bir hale gelmişti.  

Eşyaları taşıyan hizmetliler, “Bu altınları, 

getirdiğimiz yere götürelim... Biz ne olmayacak iş 

yapıyoruz? Toprağı bile halis altın olan bir yere hediye 

olarak altın götürmek aptallıktır.” dediler. 

Hediyenin makbule geçmeyeceğini 

anladıklarından utangaçlıkları, adeta onları geriye 

itmekteydi! Sonra yine dediler ki: 

“İster makbule geçsin, ister geçmesin... Bize ne? 

Biz emir kuluyuz. Altın olsun, toprak olsun. Biz, 

götürmeye mecburuz. Buyruk verenin buyruğunu yerine 

getirmek zorundayız. Geri götürün derlerse yine fermana 

uyar, getirdiğimiz hediyeyi geri götürürüz!” 

Süleyman, hediye getirenleri ve getirdikleri 

hediyeyi görünce gülmeye başladı. “Ben, sizden tirit 

istedim mi ki? Ben, bana hediye verin demedim; 

hediyeye layık olun dedim. Bana gizli âlemden eşi 

görülmedik hediyeler geliyor zaten. Öyle hediyeler ki 

insan, onları istemeye niyetlense aklına bile getiremez...  

Siz, yer altındaki madeni altın haline getiren bir 

yıldıza, güneşe tapıyorsunuz... O yıldızı yaratana yüz 

tutun! Değeri yüce olan canınızı hor ve hakir ederek 

gökteki güneşe tapıyorsunuz. Güneş, Allah emriyle bizim 

aşçımızdır, çiyleri pişirir... Artık ona Allah dersen 

aptallıktır bu! Güneş tutulursa ne yaparsın? Ondaki o 

karaltıyı nasıl giderirsin? Gece yarısı seni öldürmeye 

kalkışsalar ağlayıp yalvaracağım yahut aman dileyeceğim 

güneş nerede? Hadiselerin çoğu hep geceleyin olur... 

Hâlbuki geceleyin taptığın şey ortada yoktur. Allah’a 

gönül doğruluğu ile eğilirsen yıldızlardan kurtulur, 
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Allah’a mahrem olursun! Mahrem oldun mu sana ağız 

açar, sırları söylerim... Bu suretle gece yarısı bir güneş 

görürsün sen! 

Âlemi aydınlatan, parlatan bu güneşin gözü, o 

güneşi görünce kamaşır şaşırır kalır! Arşın nuruna... 

Arşın o sonsuz ve hadsiz ışığına karşı bu güneşi bir zerre 

gibi görürsün! Göze Allah’tan bir kuvvet gelince zahiri 

güneşi hor ve yoksul görür, bayağı bulursun! Allah, öyle 

bir kimyagerdir ki, onun bir tesiriyle duman, yıldız haline 

gelmiştir... 

Öyle bir görülmedik iksiri vardır ki, karanlığı 

güneş haline getirmiştim. Bir acayip sanatkârdır ki bir 

sanatıyla yıldıza bu kadar özellik vermiştir... Artık sen 

öbür can yıldızlarıyla can incilerini de var, buna kıyas et! 

Duygu gözü, güneşe zebundur; ilahi bir göz ara, 

ilahi bir göz bul da, Onun bakışına karşı şimşekler saçan 

güneşin nurları zebun olsun! O bakış nura mensuptur, bu 

bakış, nara... Ateş, nura karşı adamakıllı kara görünür! 

Ey Allah’a aklı hediye götüren; akıl, orada 

yoldaki topraktan da aşağıdır! 

 

 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yaratılana gönül bağlayanlar! Bilin ki onu bir 

Yaratan vardır. O’nu unutup da eşyaya ve kula gönül 

verenler, evinin altındaki hazineden habersiz, bir lokma 

ekmek arayanlar gibidir. 

*** 
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İKİ FİNCAN KAHVE VE KAVANOZ 

 

Ne zaman hayatında bazı şeyler taşınamaz hale 

gelirse, ne zaman 24 saat kısa gelmeye başlarsa, o zaman 

mayonez kavanozu ve iki fincan kahveyi hatırlayınız! 

Bir gün bir profesör, elinde birkaç kutu olduğu 

halde derse gelir. Ders başladığında, hiçbir şey 

söylemeden, önüne büyükçe bir mayonez kavanozunu 

alır ve ağzına kadar tenis topları ile doldurur. Ve 

öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar:  

Öğrenciler, ittifakla kavanozun dolduğunu ifade 

ederler. Bu sefer profesör, önündeki kutulardan bir 

tanesinden aldığı çakıl taşlarını, çalkalayarak kavanoza 

döker, böylece çakıl taşları kayarak, tenis toplarının 

aralarındaki boşlukları doldurur ve öğrencilere tekrar 

kavanozun dolup dolmadığını sorar. Onlar da “evet, 

doldu” derler. Profesör, bu defa masanın üzerindeki diğer 

kutuyu eline alır ve içindeki kumu yavaşça kavanoza 

döker. Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki 

boşlukları doldurur. Ve tekrar öğrencilere, kavanozun 

dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler de koro halinde 

“evet” derler.  

Bu sefer profesör, masanın altında hazır bekleyen 

2 fincan kahveyi alır ve kavanoza boşaltır, Kahve de 

kumların arasında kalan boşlukları doldurur. Öğrenciler 

gülerler! Profesör, öğrencilerin gülüşünü destekleyerek 

“eveet” diyerek; “Bu kavanozun, sizin hayatınızı 

simgelediğini ifade etmeye çalıştım.” der.  
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“Şöyle ki; bu tenis topları, hayatınızdaki önemli 

şeylerdir; aileniz, çocuklarınız, sıhhatiniz, arkadaşlarınız 

ve sizin için önemli olan şeylerdir. Diğer şeyleri 

kaybetseniz de, bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı 

doldurur. O çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer 

şeylerdir; işiniz, eviniz, arabanız… Kum ise diğer ufak 

tefek şeylerdir.  

“Şayet kavanoza önce kum doldurursanız...” diye, 

anlatmaya devam eder, “çakıl taşlarına ve özellikle de 

tenis toplarına (yeterli) yer kalmaz.”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, 

israf ederseniz, önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. 

Dikkatinizi, mutluluğunuz için önem arz eden şeylere 

çevirin. Çocuklarınızla oynayın. Sağlığınıza dikkat edin. 

Eşinizle yemeğe çıkın. Evinizin ihtiyaçlarını karşılayın. 

Öncelikle tenis toplarını kavanoza yerleştirin. 

Öncelikleri, sıralamayı iyi bilin. Gerisi hep kumdur. 

*** 

 

LEYLA’YA MECNUN GÖZÜYLE BAKMAK 

 

Arap hükümdarlarından birine Leyla ile 

Mecnun’un hikâyesini anlattılar. Bunca üstünlüğü, ilmi 

varken çöllere dalmış, iradesinin dizginini elinden 

kaptırmış diye, Mecnun’un perişanlığını, sayıp döktüler. 

Hükümdar, Mecnun’u huzuruna getirtti: 

“İnsanlık şerefinde ne kusur gördün de hayvan 

tabiatına girip insanca yaşamayı terk ettin?” diye onu 

kınamaya başladı. 
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Mecnun inledi, cevap verdi: 

“Nice gerçek dostlarım, Leyla’yı sevdim diye 

beni kınadılar. Ama onu bir gün bile görmüş olsalar, 

haklı olduğum anlaşılırdı...” 

Sonra, hükümdarın gönlüne Leyla’nın güzelliğini 

temaşa etme arzusu geldi. Bunca fitneye sebep olan 

güzelliği bilmek istiyordu. Kızı bulmalarını emretti. 

Arap kabilelerini dolaştılar. Leyla’yı ele 

geçirdiler. Sarayın divanhanesine getirip hükümdarın 

karşısında durdurdular. 

Padişah onun şekline baktı: Kara yağız, zayıf 

endamlı bir kızdı. Leyla, gözüne hakir göründü. 

Haremindeki hizmetçilerin en adisi ondan daha güzel, 

daha süslüydü. 

Mecnun, hükümdarın gönlünden geçenleri 

kavradı: 

“Padişahım,” dedi. “Leyla’nın güzelliğine 

Mecnun’un gözbebeğinden bakmalısın ki, o görüşün sırrı 

sana da belirsin!” 

“Sen benim derdime acıyamazsın. Benim 

arkadaşım bir dert ortağım olmalıdır ki, ona gece gündüz 

hikâyemi söyleyeyim. Çünkü iki odunu birlikte yanması 

daha hoş olur. 

Onun diyarı anılırken kulağımdan geçenleri 

duysaydı eğer, dağ güvercini benimle feryat ederdi. 

Sevgisi olmayana söyleyin, ey dostlar, ıstırap çekenin 

gönlünde olanı bilmezsin, deyin. 

Kendi derdimi bir dert ortağımdan başkasına 

açamam; sağlarda yara sızısı olmaz. Ömründe iğne 

yememiş kişiye arıdan söz etmek neticesizdir. Senin 

halin bizimki gibi olmadıkça, bizim halimiz sana efsane 
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gelir. Benim yanışımı başkasınınkine kıyas etme sen. Tuz 

onun avucunda, benimse yaralı yerim üzerinde...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsan, hadise ve kişilere yüklediği anlam 

penceresinden dünyaya bakar. Kâinatı aynı pencereden 

temaşa edenler birbirini anlayabilir; Leylâ’nın anlamına, 

Mecnun gözüyle ulaşabilirsin ancak! 

*** 

 

SEVGİLİDEN GELEN HER ŞEY TATLIDIR 

 

Güzel adetleri olan bir padişah vardı. Bir gün 

hizmetçilerinden birine bir meyve verdi. Hizmetçi, sanki 

bundan önce daha lezzetli bir meyve yememiş gibi iştahlı 

bir şekilde meyveyi yemeye başladı. Hizmetçi o meyveyi 

o kadar güzel yiyordu ki, padişah da ona imrenerek o 

meyveden yemek istedi. Hizmetçiye: 

“ Ey hizmetçi! Sen bu meyveyi çok iştahlı 

yiyorsun. Bende özendim...Yarısını da bana ver de ben 

de yiyeyim.” dedi. Hizmetçi meyveyi padişaha verdi. 

Padişah meyveyi tadınca meyvenin çürümüş ve acı 

olduğunu fark etti; kaşlarını çatarak dedi ki: 

“Ey hizmetçi! Kim böyle yapabilir? Senin bu acı 

meyveyi yediğin gibi kim yiyebilir?” 

Hizmetçi dedi ki: 

"Ey padişahım! Senin elinden yüz binlerce hediye 

aldım. Verdiğin bu acı meyveye gelince, onu acı diye 

vermeyi ar sayarım. Sen bana bu kadar nimet vermişken, 

ben nasıl olur da verdiğin bir tek acı meyveden 

incinebilirim? 



29 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey aşk yoluna ayak basan kimse! Eğer Padişah’ın 

kendi eliyle verdiği taş ile inci arasında fark 

gözetiyorsan, sen bu yolun eri değilsin. Bu yolda zahmet 

vardır. Aşk senin meydanın değildir… Var git yoluna! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIR, KASADA DEĞİL YÜREKTEDİR!  

 

İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa 

olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına 

rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan 

kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü 

insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış 

yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir 

banka oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve bu 

durumdan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. 

Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam 

durdu. '”Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir 

şey olduğu belli… Benimle paylaşmak ister misin?” 
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İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da, 

“Sana yardım edebilirim.” dedi. Çek defterini çıkardı. İş 

adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona 

verirken de şöyle dedi: “Bu para senin. Bir yıl sonra 

seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu 

ödersin. Hadi al!” dedi. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla 

gözden kayboldu. 

İş adamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar 

yazıyordu ve imza ise John Rockefeller’e aitti; yani o gün 

için dünyanın en zengin adamına... “Tüm borçlarımı 

hemen ödeyebilirim…” diye düşündü. John 

Rockefeller’e ait bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama çeki 

bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. 

Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni 

bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük, 

küçük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. 

Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler, 

yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna 

koyabilmişti. 

Takip eden aylarda ise borçlarından tümüyle 

kurtulup, hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl 

boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra, elinde 

bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırılmış saatin 

gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla 

ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip 

başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi 

ve adamı yakaladı. Hemşire; “Onu bulduğuma çok 

sevindim, umarım sizi rahatsız etmemiştir.” dedi. “Çünkü 

bu be, sürekli olarak huzur evinden kaçıp, bu parka 

geliyor. Herkese kendisinin John Rockfeller olduğunu 
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söylüyor…” diye ekledi. Hemşire, adamın koluna girip 

onunla birlikte uzaklaştı. 

İş adamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. 

Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım 

milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve 

satmıştı. Birden, hayatının akışının değiştiren şeyin para 

olmadığını fark etti... Hayatını değiştirenin, yeniden 

kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Başarının sırrı, kasamızda duran değil, kendi 

kalbimizde ve kafamızda olanlardır. Başka yerde 

aramaya gerek yok... 

*** 

 

ÇİRKİNLİK VE GÜZELLİK 

 

Bir yaşlı adam şöyle anlatır: 

Bir genç kızla evlenmiş, odamı çiçeklerle 

süslemiştim. Baş başa kalınca gözümü, gönlümü ona 

bağladım. Uzun geceler uyumaz, ürkmesin, alışsın diye 

şakalı sözler, latifeler söylerdim. 

Mesela bir gece şöyle diyordum: 

“Yüce talihin sana dostmuş, devlet gözünde 

uyanıkmış ki olgun, cihan görmüş, feleğin soğuğunu 

sıcağını tatmış, iyiyi kötüyü denemiş, arkadaşlık hakkını 

bilir, sevmenin şartını yerine getirir, şefkatli, muhabbetli, 

tabiatı hoş, dili tatlı bir ihtiyarın karısı oldun... 

Alabildiğim kadar gönlünü alayım. Beni sen 

incitsen bile üzülmem. 
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Bereket versin ki, kibirli, şaşkın fikirli, dik başlı, 

sebatsız, her an bir hevese kapılan, her an bir hava çalan, 

her gece bir yerde uyuyan, her gün bir dost edinen bir 

gencin eline esir olmadın. Gençler güzel yüzlü, şen 

olsalar da, kimseye karşı vefalı kalmazlar. Sen 

bülbüllerden vefa gözleme; her an bir gülün dalında 

öterler. Ama yaşlılar akılla, edeple ömür sürerler; 

bilgisizlikle, toylukla değil. 

Her işte kendinden üstününü ara, bunu fırsat bil; 

kendin gibisiyle vaktini yok edersin.” 

Bu yolda o kadar çok şeyler söyledim ki artık 

gönlü bana bağlandı, benim avım oldu sanıyordum. 

Ansızın dertli yüreğinden soğuk bir ah çekti: 

“Bütün bu söylediklerin…” dedi. “Benim aklımın 

terazisinde, ebemden duyduğum şu bir tek sözün 

ağırlığını tutmuyor. Genç kadın, bir ihtiyarla 

yaşayacağına, böğrüne saplanmış bir okla otursun, daha 

iyi!” 

Anlaşma imkânı yoktu. İş ayrılıkla neticelendi. 

Kızın bekleme süresi bitince, asık suratlı, züğürt, huysuz 

bir gençle nikâhını kıydılar. Ondan eza, cefa görüyor ve 

ıstırap çekiyordu. Böyleyken: 

“Hamdolsun! O acılı azaptan kurtuldum, sonsuz 

nimete kavuştum…” diyerek, Allah’ın lütfûna 

şükrediyordu. 

Bunca zulmünle, nazını çekerim; çünkü güzelsin! 

Azaplar içinde seninle yanmak, bir başkasıyla 

cennette olmaktan daha iyidir. Güzel yüzlünün ağzından 

gelen soğan kokusu, çirkinin elindeki gülün kokusundan 

daha latiftir.” 

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevilen kişi ne söylerse söylesin, ne yaparsa 

yapsın, âşık onu çabuk affeder, yaptıklarını hoş görür. 

Âşık kişi, sevgiliden gelen belâyı, çölde aranan bir damla 

su misali zevkle kabul eder. 

*** 

 

KEŞKE BABAM ÖLSEYDİ 

 

Diyarbakır’da bir yaşlının misafiri oldum. Büyük 

bir serveti, güzel yüzlü bir de çocuğu vardı. Bir gece 

anlattı: 

“Ömrümde bundan başka evladım olmadı. Şu 

vadide ziyaret edilen bir ağaç vardır. Herkes iyilik 

dilemek için oraya gider. Ben de nice geceler o ağacın 

dibinde Allah’a yalvarıp yakardım. Sonunda bana bu 

erkek çocuğu armağan etti.” 

Duydum ki, çocuk da arkadaşlarına yavaşça: 

“Keşke şu ağacın yerini bileydim de babam ölsün 

diye dua etseydim,” diyordu. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Malına, mülküne, evladına aldanma, onlara aşırı 

gönül bağlama! Gün gelir, seni zor durumda 

bırakabilirler. Onları sev, hoş gör ama ipleri elinde 

tutmaya da devam et! 

*** 
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İNANMAK 

 

Köyün birinde kuraklık olmuş… Ne tarlaları 

canlandıracak, ne de hayvanların içebileceği bir damla su 

varmış… Tam bir kuraklık havası hâkimmiş.  

Çaresiz köylüler, çareyi Hak kapısında 

aramışlar… Çoluk çocuk herkesi toplanmış, yanlarına 

hayvanlarını da alarak, yağmur duası için kırlara 

çıkmışlar... Köyün imamı eşliğinde tövbe ve istiğfar edip 

Allah’tan merhamet dilemişler.  

Henüz onlar ellerini indirmeden, Allah’ın 

inayetiyle gök gürlemeye başlamış. Köy halkı da sağanak 

yağmur altında sırılsıklam olmuş. 

Sadece şirin bir kız çocuğu ıslanmamış! 

Çünkü dua edince yağmurun yağacağına bir tek o, 

gönülden inanmış ve yanına minicik şemsiyesini almış… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Gönülden ve inanarak yapılan dualar, doğaya 

bile hükmedebilir. 

*** 

 

 

KÖRLER ÜLKESİNDE PADİŞAH OLMAK 

İSTEYEN ADAM 
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Dere tepe, dağ taş dolaşmayı çok seven tek gözlü 

bir adam varmış. Yürür yürür gider, gider gider 

yürürmüş. Bir gün uzaklarda, renkleri karmakarışık bir 

köy görmüş; alacalı bulacalı garip bir köy...  

Yaklaşmış köye doğru. Yolları bir tuhaf, evleri bir 

tuhaf, insanları da bir tuhafmış köyün. Köyün içine 

girince anlamış meseleyi. Körler köyüymüş burası.  

Kadınların, erkeklerin, çocukların velhasıl 

herkesin sımsıkı kapalıymış gözleri. Gezgin, tek gözlü 

adam, karar vermiş burada yaşamaya. “Hiç değilse benim 

tek gözüm var…” diyormuş. “Körler ülkesinde şaşılar 

kral olur derler. Ben de bunların başına geçer yaşarım.” 

Diye düşünüyormuş… 

Körlerin gözleri yokmuş ama elleri, kulakları ve 

burunları çok hassasmış. Kendilerine göre kurdukları bir 

düzen içinde yuvarlanıp gidiyorlarmış. Adam, şaşkın 

hallerine bakıyormuş onların... Yürümeleri, konuşmaları 

doğrusu başka türlüymüş.  

Bir gün, körlerden biri ötekilerden birinin malını 

çalmış. Sadece tek gözlü adam görmüş bunu. Bağırarak 

ilan etmiş; “Filanca, falancanın malını çaldı!” diye…  

Körler; “nereden biliyorsun ki?” demişler. “O 

kadar uzaktan duyamazsın ki?” 

“Ben duymadım, gördüm…” demiş adam. 

“Gözüm var benim görüyorum...”  

Ancak körler, göz diye, görmek diye bir şey 

bilmiyorlarmış. Uzun zaman içinde çoktan unutmuşlar bu 

hissi....  
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“Ne demek görmek?” demişler. “Nasıl 

görüyorsun, yani duyulmayacak mesafeden anlayabiliyor 

musun ne olup bittiğini?”  

“Anlıyorum tabi,” demiş adam.  

“İnanmayız; imtihan edeceğiz seni…” demişler.  

Adamı almış uzakta bir yere dikmişler. 

Tecrübeleriyle eminlermiş ki, o uzaklıktan hiçbir şey 

duyulamaz. “Anlat bakalım,” demişler, “biz şimdi ne 

yapıyoruz?”  

Adam anlatmış: “Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, 

koşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz… Şu, şunu yaptı; bu, 

bunu yaptı…” Derken, körler bir evin içine girmişler ve 

bağırmışlar: “Hadi anlatsana...” 

“İçeri girdiniz, göremiyorum ki,” demiş adam.  

“Ne olmuş yani? İçeri girdiysek, elli santim fark 

var… Anlat hadi!” demişler. 

“Arada duvar var ama,” demiş adam. 

“Göremiyorum...” 

Körler, “sen atıyorsun” demişler. “Deminki 

tesadüftü; bak şimdi bilemiyorsun...”  

“Çıkın dışarı söyleyeyim…” demiş adam. 

Bu kadar mesafeden duyduktan sonra, ha içerisi, 

ha dışarısı…” demiş körler. 

“Ama ben duymuyorum; ben görüyorum!” 

diyormuş adam. 

“Öyle şey olmaz,” demişler. “Sende bir sorun var. 

Saçmalıyorsun, acayip şeyler söylüyorsun. Hekime 

muayene ettireceğiz seni.”  

Adamı yaka paça hekime getirmişler. Hekim de 

kör tabi. Elleriyle yoklamaya başlamış. Adamın açık olan 

gözünü kastederek, “Buldum!”” demiş; “sorun burada...”  
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“Saçmalaması bundan dolayı…” diyormuş; 

“şimdi düzeltirim ben onu...” 

Körler ülkesinde kral olmak isteyen gezgin zor 

kurtarmış kendini onların elinden...  

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Anlama algısı sınırlanmış cahile istediğin kadar 

anlat, anlamaz! Ey güzel yolcu! Cahille tartışırsan sen 

zararlı çıkarsın. İyisi mi sen onunla tartışma ve yoluna 

devam et, git!” 

*** 

 

SERVETİN İKİ BARDAK SUDAN İBARETTİR 

 

Zamanın birinde bir hükümdar varmış. Zenginliği 

tüm dünyaca bilinirmiş. Hükümdar, her gittiği yere 

hazinesinin bir bölümünü götürür ve bunları 

sergilemekten büyük onur duyarmış. Etrafında bir sürü 

insan olmasına rağmen, hükümdarın en çok güvendiği ve 

yegane dostu bir bilge kişi varmış. Bir gün otururlarken, 

hükümdar bilge kişiye şöyle bir soru sormuş: 

“Sen ki göğün gizemine ermiş, bilime yön vermiş 

bir adamsın. İnsanlar ister hükümdar kadar güçlü, ister 

savaşçılar kadar onurlu olsun sana danışır ve ağzından 

çıkacak bir sözü beklerler. Şimdi senin gibi bilge bir 

adamın fikrini merak etmekteyim; benim hükümdarlığım 

ve servetim hakkında ne düşünüyorsun?” 

Bilge bu soru karşısında hükümdarın gözlerinin 

içine bakarak şu sözleri söylemiş: 
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“Diyelim ki hükümdarım, uçsuz bucaksız kızgın 

bir çöldesiniz. Ölmemek için, size uzatacağım bir bardak 

suya servetinizin yarısını verir miydiniz?” 

“Verirdim tabii.” 

“Zaman geçti, diyelim ki susuzluğunuz arttı, size 

uzatacağım bir sonraki bardağa servetinizin öteki yarısını 

da verir miydiniz?” 

Hükümdar biraz düşünmüş ve ardından: 

“Ölmemek için evet.” demiş. 

Bunun üzerine bilge kişi gülerek şu sözleri 

söylemiş: 

“Madem öyle; o zaman düşünmeye gerek yok 

fazlaca. Çünkü haşmetlim, sizin servetiniz yalnızca iki 

bardak sudan ibarettir.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Mevki, makam, şöhret, servet, güç ve iktidar… Ne 

hoş gelir insanın nefsine… Hâlbuki ölmemek için bir 

miktar suyun karşılığıdır ancak bunlar… 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

EŞEĞİ MEKKE’YE GÖTÜRSEN... 

 

Vezirlerden birinin yaramaz bir oğlu vardı: 
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“Bunu terbiye etsin, belki akıllanır,” diye 

danışmanlarından birine yolladı. 

Danışman, çocuğu bir süre eğitti ama faydası 

olmadı. Birisiyle babasına haber gönderip: 

“Bu akıllanmadı,” dedi. “Tersine beni de divane 

etti!” 

Aslı kötü olan demiri, hiçbir cila iyi edemez. Yedi 

denizde yıkasan bile, köpek ıslandıkça daha pis olur. 

İsa’nın eşeğini Mekke’ye götürsen, döndüğü zaman yine 

eşektir. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İç kirlendiyse, dış temizlik hiçbir işe yaramaz. 

*** 

 

 

FIRSATLAR BEKLETİLMEYE GELMEZ  

 

Hafta sonu gölde balık tutan genç bir adamın 

oltasına, her zamankinden farklı türde bir balık takılır. 

Ayrıca balık konuşmaya başlayınca genç adamın 

şaşkınlığı iyice artar. 

Balık; “Eğer yaşamama izin verir, tekrar göle 

dönmemi sağlarsan üç dileğini yerine getireceğim…” 

der. 

Şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan delikanlı; 

“Sadece üç dilek mi?” diye sorar.”  

“Anlaşma yapalım, sen benim beş dileğimi yerine 

getir, ben de seni tekrar arzuladığın yaşama göndereyim.” 
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“Kusura bakma dostum,” der balık. “Sadece üç 

dileğini yerine getirebilirim.” Genç adam, anlaşma 

yapmakta ısrarlıdır; dilek sayısını artırmaya çalışıyordur.  

”Pekâlâ,” der, “Mademki beş dileğimi yerine 

getirmiyorsun, dört olsun öyleyse.” Balık bu defa bitkin 

ve cılız bir sesle konuşur: “ Üç dilek, başka yok...” 

Bu kez genç adam düşünmeye başlar; üç dilek mi 

tutmalı, yoksa dörtte ısrarcı mı olmalı,  gölde başka 

konuşan balık varsa onları da yakalayıp dilek sayısını mı 

arttırmalı? 

Nihayet genç adam kararını verir: “Peki, sen 

kazandın konuşan balık, üç dilek tutmayı kabul 

ediyorum.” Fakat onun bu sözlerine balık karşılık 

veremez. Genç adam sepete baktığında geç kaldığını ve 

balığın çoktan yaşamını yitirdiğini görür. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hayat, bize fırsatlarını belirli aralıklarla sunar. 

Yeter ki biz onlar için hazırlıklı olalım ve zamanında 

hareket etmesini bilelim. 

*** 

 

 

ŞAİRE PADİŞAH İHSANI 

 

Şairin biri, elbise almak, rütbeye erişmek, ihsana 

nail olmak ümidiyle bir şiir yazıp padişaha götürdü. 

Padişah ikram sahibiydi. Şaire bin kırmızı altın 

verilmesini, bunun dışında başka ihsanlarda 

bulunmalarını emretti.  
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Veziri dedi ki: 

“Bu çok az... Hiç olmazsa ona bin altın daha ver. 

Böyle bir şaire, senin gibi ihsanda avucu denize benzer 

bir padişahın bin altın vermesi azdır! 

Vezir, padişaha, harmanın onda biri şaire verilsin 

diye geçmiş padişahların ihsanlarına dair hikâyeler 

söyledi, hikmetlerden bahsetti. 

Padişah da şaire on bin altınla değerli elbiseler 

verdi... Şairin içini şükür ve sena yurdu haline getirdi. 

Şair sonradan “Bu kimin gayretiyle oldu, padişaha benim 

ehliyetimi kim bildirdi?” diye araştırdı. 

Dediler ki: 

“Adı da Hasan, huyu da Hasen olan vezir yok mu, 

işte o buna sebep oldu.” 

Şair, bunu duyunca veziri övdü, bu hususta uzun 

bir kaside yazdı, vezirin evine gidip sundu. Bu kasidede 

padişahın methi hiç yoktu. Çünkü padişahın nimetleri, 

hilatları, zaten dilsiz, dudaksız, padişahı methedip 

duruyordu! 

Birkaç yıl sonra şair, yine yok yoksun bir hale 

düştü, muhtaç oldu... Rızıklanmak, ekin parası bulmak 

ümidiyle, dedi ki: 

“Yokluk ve darlık zamanında sınanmış şeyi 

aramak, ona başvurmak daha iyi... Kerem ve ihsanda 

sınadığım kapıya gideyim de yine ihtiyacımı arz 

edeyim...” 

Her peygamber, “Sabır ve namaz hususunda 

ondan yardım isteyin.” diye ondan berat ve ferman 

getirmiştir. Kendinize gelin; ondan isteyin... Başkasından 

değil. Suyu denizde arayın, kuru derede değil! 

Başkasından isteneni de o verir... 
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O, itaatinden çekineni bile altınlara boğar. Kanun 

yaparsa itaat eder de ona yüz tutarsan neler yapmaz? 

Şair, bir kere daha ihsan sevdasıyla yüzünü o ihsan sahibi 

padişaha tuttu. Şairin hediyesi ne olacak? Yeni bir şiir... 

Onu ihsan sahibine götürür, sunar, adeta rehin bırakır! 

İhsan sahipleri, yüzlerce kerem ve cömertlikle 

altınlar yığarlar, şairleri beklerler. 

Onlarca bir şiir, yüz denk kumaştan daha iyidir... 

Hele denize dalıp da dibinden inciler çıkaran bir şairin 

şiiri olursa! İnsan, önce ekmeğe haristir... Çünkü gıda ve 

ekmek, cana direktir... 

Şair, yol üstünde borçlu ve paraya pek ihtiyacı 

var! Şair, önceki ihsana nail olurum ümidiyle söylediği 

şiiri götürüp padişaha sundu. Güzelim incilerle dolu olan 

o latif ve nefis şiiri, evvelki ihsan ve ikramın ümidiyle 

arz etti. Padişahın âdetiydi, yine âdeti üzere “bin altın 

verin” dedi. 

Fakat bu sefer bu cömert vezir, yücelik Burak’ına 

binmiş, dünyadan göçüp gitmişti. Onun yerine başka 

birisi vezir olmuştu... Yeni vezir pek merhametsiz, pek 

hasisti. 

Dedi ki: 

“Padişahım, masraflarımız var... Bir şaire bu 

kadar ihsanda bulunmak layık değil! Ben, o şairi, bu 

ihsanın onda birinin dörtte biriyle hoşnut ve razı ederim. 

Oradakiler: “Önce o padişahtan tam on bin altın almıştı. 

Şeker yedikten sonra şeker kamışını nasıl çiğner? 

Padişahtan sonra nasıl olur da dilencilik eder?” dediler. 

Vezir dedi ki: 

“Ben onu öyle bir sıkarım ki, nihayet beklemeden 

usanır, bizar olur... Yoldan toprak alıp versem, yeşillikten 
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gül yaprağı veriyorum gibi kapar. Bunu bana bırakın... 

Bu işte üstadım ben; işe girişen ateş bile olsa ben 

yatıştırmasını bilirim! Süreyya yıldızından saraya dek 

uçsa yine beni görünce yumuşar!” 

Padişah: 

“Peki, dedi... Ne yaparsan yap, hüküm senin. 

Yalnız onu sevindir, çünkü bizim iyiliğimizi söyler.  

Vezir:  

“Onu da, onun gibi daha iki yüz tane ümitlenip 

duran kişiyi de bana bırak sen,” dedi. 

Vezir, şairi bekletti durdu... Kış geldi geçti de 

bahar geldi! Şair bekleye bekleye ihtiyarladı... Bu dertle, 

bu tedbirle adeta zebun oldu. Dedi ki: 

“Altın yoksa bari bana söv de canımı kurtar, kölen 

olayım! Beklemek beni öldürdü, bari git de, yoksul 

canım rehinden kurtulsun! Nihayet vezir, şaire o bin 

altının onda birinin tam dörtte birini, yani yirmi beş altın 

verdi... Şair derin bir düşünceye daldı. Kendi kendisine 

önce verilen ihsan, hem peşindi, hem de o kadar çoktu. 

Bu ise hem geç kaldı. Hem de açılınca gördüm ki bir 

deste diken…” dedi. 

Şaire dediler ki: 

“O cömert vezir dünyadan gitti, Allah rahmet 

etsin! O ihsan, onun yüzünden kat kat artmıştı... Onun 

zamanında ihsanlarda yanlışlık pek az olurdu. Şimdi o 

gitti, ihsanı da beraber götürdü... O ölmedi, doğrucası 

kerem ve ihsan öldü! 

O cömert, o akıllı vezir geçip gitti. Yoksulların 

derisini yüzen bu vezir gelip çattı. Yürü, bunu al da 

hemencecik bu gece buradan kaç... Yoksa bu inatçı, seni 

yakalar, elindekini de alır! Senin bizim çalışmamızdan 
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haberin bile yok... Biz, ondan bu hediyeyi de yüzlerce 

hileye başvurduk da aldık!” 

Şair, yüzünü onlara çevirdi de dedi ki: 

“Ey beni esirgeyenler, bu kötü vezirler nereden 

geldi? Bu insanın elbiselerini soyan vezirin adı ne? 

Söyleyin bana! Onlar “Hasan” dediler. Şair, Yarabbi 

dedi... Onun adı da Hasan, bunun adı da... Ey din Rabbi, 

yazıklar olsun; nasıl oluyor da ikisinin de adı bir oluyor? 

Onun adı Hasan... Fakat onun kaleminin bir 

yazısıyla yüzlerce cömert kişi padişaha vezir ve muhasip 

olabilirdi... Bunun adı da Hasan... Fakat bu Hasan’ın 

çirkin sakalından yüzlerce ip örebilirsin! Padişah, böyle 

bir vezirin sözünü dinlerse kendisini de rezil eder, 

devletini de! 

Ne mutlu o padişaha ki müşkül işe düştü mü elini 

tutacak, Asaf gibi bir veziri vardır. Adaletli padişah, 

Asaf’a eş oldu mu “Nur üstüne nur” olur... “Padişah 

Süleyman” veziri de Asaf oldu mu, nur üstüne nurdur, 

amber üstüne amber! 

Fakat padişah Firavun, veziri de Haman olursa, 

ikisi de talihsizlikten, kötülükten kaçamazlar, çaresiz 

perişan olur giderler! Karanlıklar üstüne çöken 

karanlıklara düşerler de ne akıl, onlara yar olur, ne de 

kıyamet günü devlete erişirler! 

Ben kötülerde kötülükten başka bir şey 

görmedim... Sen gördüysen var selam söyle! Padişah 

cana benzer, vezir de akla... Fesatçı akıl, ruhu kötülüklere 

götürür. Akıl meleği Harut’laşınca yüzlerce kötü kişiye 

sihir öğretir! 

Cüzi aklı kendine vezir yapma. Aklı küllü vezir 

yap padişahım. Heva ve hevesini kendine vezir yapma da 
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pak canın namazdan, niyazdan kalmasın. Çünkü bu heva 

ve heves, hırslarla doludur ve içinde bulunduğu hali 

görür... Aklın düşüncesiyse din gününün düşüncesidir. 

Aklın gözleri işin sonunu gözetir... Akıl, bir gül 

için diken zahmetini çeker durur! Fakat o gül, öyle bir 

güldür ki ne solar, ne de güzün dökülür... Koku almayan 

her kötü kişinin burnu ondan uzak olsun!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişi kimi kılavuz edinmişse, o şekilde davranır. 

*** 

 

SİLKİN VE SIÇRA! 

 

Çalışkan bir çiftçinin bir katırı varmış. 

Güngörmüş, çok yol tepmiş, inatçı, sabırlı bir katır... 

Özellikle bahar günleri boş çayırlarda dolaşıp otlamaya 

bayılırmış. Çiftçi de katırını çok severmiş. Günlerden bir 

gün, katır yanlış bir adım atmış ve kendisini çiftçinin 

kuyusunun dibinde bulmuş. Allah'tan ki kuyunun 

içindeki su fazla değilmiş. Bu sayede hayatını kurtarmış, 

boğulmamış. Bu güzel bahar gününde kendisini kuyunun 

dibinde bulan zavallı katır bir iki debelenmiş. Ama 

bakmış ki, buradan çıkabilmesi mümkün değil. Ne duvarı 

tırmanacak gücü var, ne de uçup gidebilecek kanatları... 

Gene de bir iki hamle yapmış ama nafile. Bu 

kuyudan kendi gücüyle çıkış olmadığını anlamış. 

Başlamış yüksek sesle bağırmaya, dua etmeye, daha 

doğrusu kuyuya düşüp dibe vurmuş bir katır ne yaparsa 

öyle şeyler yapmaya.. 
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Bu canhıraş sesleri duyan çiftçi, kuyunun başına 

gelip durumu görmüş. Koskoca katırı kuyunun dibinden 

nasıl çıkaracak? Çaresiz, civardaki köylüleri yardıma 

çağırmış. Düşünmüşler taşınmışlar, dibe vurmuş katırı 

çıkarmanın bir yolunu bulamamışlar. Bu arada katırın 

bağırış ve çağırışları yürekleri dağlıyormuş! 

“Bari daha fazla acı çekmesine engel olalım.” 

demiş katırın sahibi. “Bu kuyu nasıl olsa artık işe 

yaramaz. İyisi mi içini toprakla dolduralım, hem katırın 

acısına son vermiş, hem de kuyuyu kapatmış oluruz.” 

Bunu duyan katırın dehşeti daha da artmış. Diri 

diri gömülmekten daha korkunç bir son olabilir mi? 

Derken yukardan kürek kürek taş ve toprak atmaya 

başlamışlar. Önce umudu kesip, ölmeyi kabullenmiş 

katır. Sonra, kafasına bir tas düşünce beyninde bir şimşek 

çakmış! Bir çare gelmiş aklına ve başlamış uygulamaya! 

Yukarıdan sırtına taş toprak yağdıkça söyle bir 

silkiniyormuş. Sırtındakiler yere düşünce, sıçrayıp 

üzerine çıkıyormuş. Bir daha, bir daha yapıyormuş 

bunu… 

SİLKİN VE SIÇRA, 

SİLKİN VE SIÇRA, 

SİLKİN VE SIÇRA! 

Diye mırıldanıyormuş bir yandan da.  

SİLKİN VE SIÇRA! 

Yukarıdakiler onu gömmek için kürek kürek 

toprak atmaya devam etmişler ama bir süre sonra, bizim 

katır kuyunun tepesinde belirmez mi! 

Hâlâ “SİLKİN VE SIÇRA” diye 

mırıldanmaktaymış. Evet, dibe vurmuş katır, kuyunun 
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dibinden silkinip sıçrayarak kurtulmuş… Pes etmeyip 

caba gösterdiği için.... 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Varmak istediğin yere, can derdine 

düşmüş gibi gitmeye çalış! Çalış ki, umulmadık anda 

çıkan zorluklar karşısında, umulmadık ilhamlar seni 

oraya götürsün! 

*** 

 

 

KEŞKE BİR ŞANSIM DAHA OLSAYDI 

 

Bir zamanlar, büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten 

kralın dört eşi varmış. Kral, en çok dördüncü eşini sever, 

bir dediğini iki etmez, her şeyin en güzelini, en iyisini 

ona verirmiş. 

Kral üçüncü eşini de çok severmiş. Bu güzelliğin 

bir gün kendisini terk edebileceğinden korktuğu için, onu 

çok kıskanır, üzerine titrermiş. 

Kral ikinci eşini de severmiş. Kendisine karşı her 

zaman iyi ve sabırlı davranan eşi, ne zaman bir derdi 

olsa, daima onun yanında bulunur, sorunun çözümünde 

ona destek verirmiş. 

Kraliçe olan, birinci eşiymiş kralın. Onu en çok 

seven, karşılık beklemeden seven, sağlığına ve 

hükümranlığına en büyük katkıyı sağlayan bu eşi 

olmasına rağmen, kral bu eşini hiç sevmez ve onunla hiç 

ilgilenmezmiş. 
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Bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalanmış. 

Yakında öleceğini anladığı ve öldükten sonra yalnız 

kalmaktan çok korktuğu için, eşlerinden hangisinin ölüm 

yalnızlığını kendisi ile paylaşmak isteyebileceğini 

öğrenmek istemiş. 

En çok sevdiği dördüncü eşine, “Ölüm 

yolculuğunda bana eşlik etmek ister misin?”diye 

sorduğunda, aldığı yanıt, kalbine bir bıçak gibi saplanan, 

kısa ve net, “Mümkün değil!” olmuş. 

“Hayatim boyunca seni sevdim. Sen benimle 

birlikte ölmeyi kabul eder misin?” sorusunu üçüncü eşi, 

“Hayır, hayat çok güzel. Sen ölünce ben yeniden 

evleneceğim.” diye yanıtlamış ve kral bir kez daha 

yıkılmış. 

“Her sorunumda, her zaman yanımda olan, bana 

yardım eden sendin. Bu sorunumda da bana yardımcı 

olur musun?” sorusuna karşı ikinci eşinden, “Bu sorunun 

için bir şey yapamam. Olsa olsa sana mezarına kadar 

eşlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptırır ve yasını 

tutarım.” karşılığını almış. 

Büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olan kral, 

birinci eşinin sesiyle irkilmiş: 

“Nereye gidersen git, seninle olurum, seni takip 

ederim.” 

“Ah!” diye inlemiş kral; “Keşke bir şansım daha 

olsaydı..” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey kutlu kişi! Gerçekte dört eşin vardır aslında… 

Dördüncü eşin, bedenin… Onun güzel görünmesi için ne 
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kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsan harca, 

öldüğünde seni terk edecektir. 

Üçüncü eşin, sahip olduğun servet, mevki ve 

makamın… Ölür ölmez başkalarına yar olacaktır. 

İkinci eşin, ailen ve dostların… Tüm sorunlarını 

paylaştığın bu kişilerin en son yapabilecekleri şey, bu 

dünyadan gözleri yaşlı seni uğurlamak olacaktır. 

Ve birinci eşin... “ruhun… O seninle her yere 

gelecektir! 

*** 

 

TİLKİNİN TAKSİMİ 

 

Aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuş, avlanmaya 

çıkmışlardı. Akşama doğru bir yaban öküzü, bir dağ 

keçisi, bir de semiz tavşan yakaladılar. Avlarını 

sürükleyerek ormana getirince kral aslan kurda dönüp: 

“Bunları, aramızda adaletle taksim et bakalım!” 

diye emir verdi. 

Kurt: 

“Padişahım,” dedi. “Yaban öküzü en büyük av 

olduğu için size layıktır. Keçi orta boyda, orta irilikte, o 

da benim olsun. Tilki de tavşanı alsın.” 

Aslan, kurdun taksimine şiddetle karşı çıkıp: 

“Sen kim oluyorsun da ben varken pay 

istiyorsun!” diye kükredi. 

Bir pençe ile kurdu yere yıkıp parçaladıktan sonra 

tilkiye döndü: 

“Haydi,” dedi. “Avlarımızı bir de sen taksim et!” 

Tilki yüreğini dolduran korkuyu gizlemeye 

çalışarak: 
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“Aman efendimiz,” dedi. “Pay etmek de neymiş? 

Bu semiz öküz, sizin kuşluk yemeğinizdir, keçiyi gün 

ortasında yer, akşama doğru da tavşanla kendinize ziyafet 

çekersiniz!” 

Aslan, tilkinin taksimini pek beğenmiş, yüzü 

gülmeye başlamıştı. 

“İşte adaletli bir taksim böyle olur…” diye 

mırıldandı. “Bu çeşit pay etmeyi kimden öğrendin sen?” 

Tilki başını çevirip yerde yatan kurdu gösterdi: 

“Padişahım,” dedi. “Tabi kurdun halinden...” 

Aslan bu cevaba daha çok memnun oldu. 

“Aferin,” dedi. “Alçak kurttan ibret aldığın için 

avların üçü de senin olsun!” 

 

 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Akıllı kişi odur ki, başa gelen beladan ibret alır ve 

nerede, nasıl davranması gerektiğini iyi bilir. 

*** 

 

 

 

SALTANAT DEDİĞİN NEDİR Kİ? 

 

Laleli Camii'ni Sultan III. Mustafa yaptırmıştır. 

Sultan Mustafa, bu camiyi yaptırırken; bu semtte Laleli 

Baba namında bir bilge yaşadığını, gerçek bir mürşit 

olduğunu, hikmetli sözler söylediğini öğrendi. Padişah, 

bu zatla görüşmek, söz ve sohbetinden yararlanmak 
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istedi. Cami inşaatını denetlemeye geldiği bir gün, 

adamlarına Laleli Baba ile görüşmek istediğini bildirip 

davet ettirdi. Padişahın buyruğu hemen Laleli Baba’ya 

ulaştırıldı. O da hemen davete icabet etti. 

Uzun uzun sohbet ettiler. Padişah, Laleli Baba’nın 

sohbetinden çok memnun kaldı. İçinde bu zatla sık sık 

görüşme arzusu uyandı. Laleli’den ayrılacağı sırada, 

Laleli Baba’ya son bir soru sordu: 

“Efendi Hazretleri, bu dünyada en güzel şey nedir 

acaba?” 

Laleli Baba cevap verdi: 

“Bu dünyada en güzel şey, yiyip içtikten sonra 

sıkıntısız bir şekilde def-i hacetini (büyük hacetini) 

yapabilmektir.” 

Hükümdar bu cevabı hiç beğenmedi. Laleli Baba 

gibi büyüleyici konuşmalarıyla herkesi etkileyen bir zata 

da bu cevabı pek yakıştıramadı. Hatta biraz kaba buldu. 

Padişah veda ederek maiyetiyle birlikte saraya 

döndü. Fakat bu ziyaretin ertesi günü şiddetli bir 

kabızlığa yakalandı. Bir türlü büyük hacetini 

yapamıyordu. Sarayın bütün ilgilileri ve hekimbaşı 

seferber oldular. Bilinen bütün tüm ilaç ve yöntemleri 

uyguladılar, fakat fayda etmedi. Padişah kıvranıyordu... 

Maiyetten birinin aklına Laleli Baba geldi. O belki bu 

derde bir çare bulabilirdi? Zaten başka denenmedik bir 

yol da kalmamıştı. 

Padişaha danışılıp görüşü alındıktan sonra 

padişahın adamları hemen Laleli Baba’ya gidip saraya 

buyur ettiler. Padişah, doğum sancısı çeken bir kadından 

çok daha büyük acılarla kıvranıyordu. 
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“Laleli Baba söyle; sende var mıdır bu derdin bir 

çaresi? Aman beni kurtar!” 

Laleli Baba: 

“Ben sizi bu dertten kurtarırım kurtarmasına ama 

o kadar kolay değil. Karşılık olarak ne vereceksiniz?” 

Padişah: 

“Laleli'ye yaptırdığım o camiyi sana hediye 

edeyim.” 

“Yetmez…” dedi Laleli Baba. Hanlar, 

hamamlar... Hatta Sultan Mustafa, Laleli’yi tamamıyla 

ona vermeyi bile teklif etti. Laleli Baba bir türlü 

“Tamam”, “Yeterli” demiyordu. En sonunda ağzındaki 

baklayı çıkardı: 

“Ben sizi bu dertten kurtarmasına kurtarırım ama 

karşılığında saltanatı (padişahlığı) isterim.” 

Padişah kem küm etti ama sıkıntısı büyüktü. 

“Tamam,” dedi. “Varsın saltanat senin olsun.”  

Laleli Baba bir dua yaptı, padişahın sırtını 

sıvazladı. “Haydi git, kurtulacaksın!” dedi. Gerçekten 

kısa sürede padişah sıkıntısından kurtuldu. Kurtuldu ama 

saltanat da elden gitmişti. Şifa bulmanın sevincini, 

saltanatın elden çıkmasının üzüntüsü gölgeliyordu. Laleli 

Baba, padişahın üzgün haline anlamlı anlamlı bakıp dedi 

ki: 

“Bir saltanat ki bir def-i hacete değişiliyor... 

Öylesine ucuz bir saltanat bize gerek değil! Al yine senin 

olsun!” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Malına, mülküne, gücüne, kudretine güvenme! 

Gün gelir, bir ağrı uğruna, hepsini feda edebilirsin… Bu 

ağrı bağırsaklarından gelse bile… 

*** 

 

YAŞAMIN YANKISI 

 

Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. 

Birden ayağı takılıp düşünce, çocuk can havliyle 

“AHHHHH” diye bağırmış. 

Kısa bir süre sonra, ileride bir dağın tepesinden 

“AHHHHH” diye bir ses duyulmuş. 

Çocuk, şaşırarak bağırmış: 

“Sen kimsin?”  

Az sonra dağdan aynı ses gelmiş: 

“Sen kimsin?” 

Çocuk, aldığı cevaba kızıp: 

“Sen bir korkaksın!” diye tekrar bağırmış. Dağdan 

gelen ses de aynı şekilde yanıtlamış: 

 “Sen bir korkaksın!” 

Çocuk babasına dönüp: 

“Baba ne oluyor böyle?” diye sormuş. 

“Oğlum,” demiş babası. “Dinle ve öğren!”  

Baba, dağa dönüp: “Sana hayranım!” diye 

bağırınca, gelen cevap da: 

“Sana hayranım!” olmuş. 

Baba tekrar bağırmış: 

“Sen muhteşemsin!” 

Gelen cevap: “Sen muhteşemsin!”  

Çocuk, duruma çok şaşırıp, halen ne olduğunu 

anlayamamış. 
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Babası şöyle demiş: 

“İnsanlar buna ‘yankı’ derler ama aslında bu 

yaşamdır. Yaşam, daima sana, senin verdiklerini geri 

verir. Yaşam, yaptığımız davranışların aynasıdır.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev! 

Daha fazla şefkat istediğinde, daha şefkatli ol! Saygı 

istiyorsan, insanlara daha çok saygı duy! İnsanların 

sabırlı olmasını istiyorsan, sen de daha sabırlı olmayı 

öğren. Bu kural, yaşamımızın bir parçasıdır, her zaman 

geçerlidir. 

*** 

 

DEVECİ VE FİLOZOF 

 

Çöllerde avare dolaşan bir filozof, devesi ile 

yolculuk yapan bir köylüye rastladı. Nereden gelip 

nereye gittiğini öğrendikten sonra, devenin iki yanına 

sarkmış çuvallarda neler olduğunu sordu. 

Köylü: 

“Onların birine buğday, diğerine kum 

doldurdum.” diye cevap verdi. 

Filozof: 

“Buğdayı anladım ama kumu niçin doldurdun?” 

diye sorunca köylü: 

“İkinci çuval boş kalsaydı denge bozulurdu.” 

dedi. 

Filozof gülmeye başladı: 

“Denge sağlamak için buğdayın yarısını bir 

çuvala, diğer yarısını da öbürüne doldursaydın, herhalde 
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daha akıllıca davranmış, zavallı devenin yükünü de 

azaltmış olurdun.” dedi. 

Köylü şaşırmış, bu bilge adama hayranlıkla 

bakmaya başlamıştı. 

“Sen,” dedi. “Padişah yahut vezir olmalısın! Bu 

kadar akıl ancak onlarda bulunabilir.” 

“Hayır,” dedi filozof. “Ben ne padişahım, ne de 

vezir...”  

“Öyleyse dükkân sahibi zengin birisin...” 

“Ne gezer, cebinde beş kuruşu¬ bile olmayan bir 

adamım ben! Bunca bilgi ve hikmetin karşılığı olarak 

elimdeki şu değnek ve eski kıyafetlerimle gezip 

duruyorum çöllerde...” 

Köylü bu cevap karşısında hiç memnun 

olmamıştı: 

“Çekil git yanımdan!” diye bağırdı. “Senin bilgi 

ve hikmet dediğin şeyin bir faydası bulunsaydı, önce 

kendine yararı olurdu. 

Torbamın birinde kum, diğerinde buğday olması, 

senin içi boş bilgi ve felsefenden çok daha iyidir! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kuru bilgi, müreffeh bir yaşamı garanti etmez. 

*** 

 

FİL YAVRUSU YİYENLER 

 

Akıllı bir adam yolculuğa çıkacak arkadaşlarına: 

“Geçeceğiniz ormanda birçok tehlike var.” dedi. 

Karnınız acıktığında, sakın kuvvetsiz ve semiz 

olduklarına bakıp da fil yavrularını avlamayın; anneleri 
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pusudadır ve evlatlarına zarar verildiği anda amansız bir 

düşman haline gelirler. Öğüdümü tutarsanız iyiliğe 

kavuşursunuz.” 

Arkadaşları teşekkür edip ayrıldılar. Ormandaki 

yolculukları çok zorlu geçti. Bir süre sonra, karınları 

acıkmaya, susuzluktan dudakları kurumaya başladı. Tam 

o sırada yapayalnız dolaşan güzel bir fil yavrusu 

gördüler. Verilen öğütleri unutup hırsla saldırdılar. Yavru 

fili yatırıp kestiler ve etinden kebap yaptılar. Kısa 

zamanda derin bir uykuya daldılar. Aç adam ise sürüyü 

bekleyen çoban gibi uyanıktı. 

Akşama doğru kızgın bir fil çıkıp geldi. Korkuyla 

kendine bakan uyanık ve aç yolcunun etrafında üç kere 

dolanıp, ağzını üç kere kokladı. Onda yavrusunun 

kokusunu alamayınca uyuyanların ağzını koklamaya 

başladı. Evladını kebap yapıp yiyenleri tanıyınca, birer 

birer havaya kaldırmaya ve hırsla yere çarpıp öldürmeye 

başladı. Geride sadece yavrusunun etinden yemeyen 

akıllı ve uyanık adam kalmıştı. Anne fil ona hiç 

dokunmayıp ormanların derinliğine çekilip gitti... 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kibir, hırs ve şehvet kokusu da fil yavrusunu 

yiyenlerin ağızları gibi kokar durur. Bu yüzden dualar 

kabul olmaz ve insan bin türlü bela ile karşılaşır... 

*** 

 

 

 

BİLGE İLE KÖPEK 
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    Bir bilge, bir göletin başında oturmaktadır. 

Susuzluktan kırılan bir köpeğin, devamlı olarak gölete 

kadar gelip, tam su içecekken kaçması dikkatini çeker. 

Dikkatle izler olayı. Köpek susamıştır ama gölete 

geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu 

yüzden de suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda köpek 

susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atar ve kendi 

yansımasını görmediği için suyu içer. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişinin istekleri ile arasındaki engel, çoğu zaman 

kendi içinde büyüttüğü korkularıdır; kendi içinde 

büyüttüğü engelleridir. İnsan bunu aşarsa, istediklerini 

elde edebilir. 

*** 

 

 

HAYVANLAR KONUŞUNCA 

 

Meraklı bir adam, Hazreti Süleyman'dan 

hayvanların dilini öğrenmek istedi. Büyük Peygamber 

bunun sakıncalarını anlattıysa da adam ısrar etti. 

Nihayet horozla köpeğin neler konuştuğunu 

anlayacak duruma geldi. 

Bir gün evin hanımı, büyükçe bir ekmek parçasını 

köpeğin önüne atmış, fakat horoz hızla atılıp ekmeği 

kapmıştı. Köpek: 

“Niçin benim hakkıma göz dikiyorsun?” dedi. 

Horoz: 
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“Merak etme, yarın sahibimizin ineği ölecek, 

kendine bol bol ziyafet çekersin.” diye cevap verdi. 

Horozla köpeğin konuşmalarını duyan adam 

hemen koştu ve ineğini pazara çıkarıp sattı. Ertesi gün 

yine köpek ve horozun konuştuğunu duyup kulak 

kabarttı. 

Köpek: 

“Sen yalan söylüyorsun,” diyordu horoza... “Hani 

sahibimizin ineği ölecekti ve ben ziyafet çekecektim? 

Horoz: 

“Meraklanma,” dedi. “Sahibimiz kurnazlık yapıp 

ineğini satacak yarın da devesi ölecek, sen de bolca ete 

kavuşursun!” 

Adam yine koşup devesini pazara götürdü. İyi bir 

para karşılığı onu da sattıktan sonra evine dönerken 

“hayvanların dilini öğrenmek çok faydalı imiş, bir sürü 

zarardan kurtuldum.” diye seviniyordu. 

Sabah olur olmaz yine bahçeye çıkıp horozla 

köpeğin konuşmalarına kulak kabarttı. Köpek dünkü gibi 

horoza çıkışıyor: 

“Hani deve? Hani bolca et?” 

Horoz: 

“Canını sıkma,” dedi. “Yarın sahibimiz ölecek! 

Eş dost başına toplanır, bir sürü yemek pişirilir. Sen de 

kendine ziyafet çekersin...” 

Adam horozun bu sözleri karşısında donup kaldı. 

Yüzü bembeyaz oldu. Elleri titremeye, kalbi küt küt 

çarpmaya başladı. Yarın öleceğini bilmek onu şaşkına 

çevirmişti. Daha fazla ayakta duramayıp bir külçe gibi 

yere yığıldı. 

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Üzerine lazım olmayan şeylerin peşinde gidenler, 

felaketleri de kendilerine davet ederler. 

*** 

 

DENEMEYİ GÖZE ALMA CESARETİ  

 

Kral, maiyetini önemli bir görev için sınamak 

istemiş. Birçok güçlü ve akıllı adamı etrafına toplanmış. 

Kral, onları bugüne kadar görebilecekleri en kocaman 

kapının önüne getirerek şöyle söylemiş: “Siz akıllı 

insanlar; benim bir sorunum var ve hanginizin bunu 

çözebileceğini görmek istiyorum. Burada krallığımdaki 

en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. Hanginiz bunu 

açabilirsiniz?” 

Saray mensuplarından bazıları “açamayız” der 

gibi başlarını sallamış. Diğerleri, çevresindekilere göre 

daha akıllı sayılanlar, kapıyı daha yakından incelemiş, 

fakat onlar da açamayacaklarını kabul etmişler. Bu akıllı 

insanlar böyle söyleyince saraylılar, sorunun 

çözülemeyecek kadar zor olduğunda fikir birliğine 

varmışlar. 

Sadece bir vezir, kapının yanına giderek onu 

şöyle bir gözden geçirmiş ve elleriyle yoklamış; açmak 

için çeşitli yolları denemiş, en sonunda kuvvetle 

yüklendiğinde ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam 

kapalı değilmiş ve açmak için deneme isteği ve 

yüreklilikle davranma cesaretinden başka bir şey 

gerekmiyormuş. 

Kral vezire şöyle demiş: ”Sadece gördüğün ve 

işittiğine bağlı kalmadan, kendi gücünü devreye soktuğun 
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ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen 

alacaksın.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Bazen sorunlar, karşına öyle 

bir dikiliverirler ki, cüsselerinden korkar, onları bertaraf 

etmeye korkarsın. Ancak bilmelisin ki, sen cesaret 

gösterirsen, onların büyüklüğünün sadece kafanın içinde 

olduğunu, gerçekte küçük hamlelerle bile onların 

üstesinden gelinebileceğini fark edersin. Unutma ki, Yüce 

Padişah, ölümden başka her şeyin devasını vermiştir bu 

kâinata… Yeter ki sen aramaya devam et ve cesaretle 

bulma maharetini göster! 

*** 

 

TUZAĞA YAKALANDIKTAN SONRA 

FERYADIN NE FAYDASI VAR? 

 

Bir avcı kuşları kolayca yakalayabilmek için 

kendini ağaç dalları, otlar ve yapraklarla gizleyip 

çayırlığa oturdu. Önüne bir tuzak kurup, bir avuç buğday 

attı. 

Hiç hareket etmeden beklemeye başladı. Bu 

sırada karnı iyice acıkmış bir kuş gelip, yakınına kondu. 

Onu böyle sessiz sedasız oturur görünce: 

“Sen ne yapıyorsun burada?” diye sordu. 

Avcı: 

“Dünyadan elini eteğini çekmiş bir fakirim ben,” 

diye cevap verdi. “Hiç kimsenin işine karışmıyor, burada 

kendi halimde yaşıyorum.” 
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Kuş: 

“O buğdaylardan biraz yiyebilir miyim?” dedi. 

“Bilmem ki,” dedi avcı. “Bir yetimin emaneti 

bana... Ama karnın çok acıkmışsa gel ye!” 

Kuş, avcının gizli niyetlerinden habersiz, onu iyi 

yürekli ve dünya işlerinden uzaklaşmış bir fakir kimse 

olarak kabul edip buğdaylara saldırınca, hileci avcının 

ellerine düştü. 

Aldatıldığını anladığında ise iş işten geçmiş, 

tuzakta binlerce feryada başlamıştı. 

Avcı: 

“Görünüşe ve söylenen her söze inanırsan sonun 

böyle olur işte diyordu. Tuzağa yakalandıktan sonra 

feryadın ne faydası var?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Uygunsuz hırs ve hevesler canların düşmanıdır. 

Önemli olan tehlike gelmeden önce uyanık ve tedbirli 

olmaktır. Felaket tufanından sonra ağlayıp sızlamışsın 

neye yarar? 

*** 

 

İNSAN VE DÜNYA 

 

    Adam, Pazar sabahı kalktığında, bütün haftanın 

yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve 

bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü.  

    Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve 

sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz 

vermişti. Bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç de 

dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması 
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gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı 

dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük 

parçalara ayırdı ve oğluna “eğer bu haritayı 

düzeltebilirsen, seni sinemaya götüreceğim” dedi,  sonra 

düşündü: 

    “Oh be kurtuldum; en iyi coğrafya profesörünü 

bile getirsen, bu haritayı akşama kadar düzeltemez.” 

    Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu, 

babasının yanına koşarak geldi ve “baba haritayı 

düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz” dedi. 

    Adam önce inanamadı ve görmek istedi. 

Gördüğünde de hâlâ hayretler içindeydi ve bunu nasıl 

yaptığını sordu.  

Çocuk şu cevabı verdi:  

“Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi 

vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden 

düzelmişti.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Herkes dünyayı değiştirmek ister ve bunun zor 

olduğunu da bilir. Oysa bunun çok daha kolay bir yolu 

vardır. İnsan, kendini değiştirdiğinde, Dünya da 

değişecektir. Ve insanlar kendilerini düzelttiklerinde, 

Dünya da düzelecektir. 

*** 

 

KURBAĞA İLE FARE 

 

Fare, su içmek için indiği dere başında kurbağa ile 

tanıştı. Çok sevdiler birbirlerini... Devamlı buluşmaya 

karar verip, bir vakit tayin ettiler. Her sabah erken 
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saatlerde dere kenarında buluşuyorlar, birbirlerine 

başlarından geçen ilginç olayları, duydukları hikâyeleri 

anlatıyorlar, duygularını kâh baş diliyle, kâh hal lisanıyla 

iletiyorlardı. Bu sayede de dostlukları, arkadaşlıkları 

sevgiye dönüşüp daha yakın bir hal arz ediyordu. 

Fare bir gün kurbağaya: 

“Ey aklımın ışığı!” dedi. “Zaman oluyor ki, bir sır 

söylemek istiyorum, sen suyun içinde oluyorsun. Derenin 

kıyısından ne kadar seslensem, haykırsam, naralar atsam 

ulaştıramıyorum sana sesimi. Ey yiğit, ey er kişi! Bu 

belirli buluşma vakitleri bana yetmiyor, sohbetine 

doyamıyorum senin. Yol gösteren ibadet olan namaz beş 

vakit olarak farz edildi ama âşıklar daima namazdadırlar. 

O sarhoşluk, o başlardaki mahmurluk ne beş vakitle 

yatışır, ne beş yüz bin vakitle... Âşık’a bir an ayrılık, bir 

yıl gibi gelir; bir yıllık vuslat dahi onca bir hayalden 

ibarettir. Ey merhametli, sevgili dost! Seni görmeden bir 

an bile duramaz hale geldim. Beni sevindir. Günde bir 

kere vuslat kandırmıyor bu susuzu...  

Elde ettiğin servetin zekâtını ver de bu yoksula bir 

bak. Edepsiz yoksul buna layık değil ama senin lûtfun 

bunun çok üzerindedir. Lûtfun için lüzuma hacet yoktur 

aslında. Güneş, güle de vurur, gübreye de, fakat nuruna 

ziyan gelmez. Pislik, onun hararetiyle kurur odun olur, 

külhanı nurlandırır, hamamın kapısını, duvarını kızdırır, 

parlatır. Pisliğe bunu yapan, yeşilliklere, güllere, 

nergislere neler yapmaz? 

Bir gün kerem sahibi biri, sofiye: 

‘Sana bugün bir kuruş mu vereyim, yoksa yarın 

üç kuruş mu’ diye sorduğunda: 

‘Peşin sille, veresiye keremden hayırlıdır.’ der. 
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Ben de dayanamaz oldum artık. Suya dalmama 

imkân yok; çünkü terkibim topraktan meydana gelmiş. 

Kerem et, bir nişane ver, sesimi sana ulaştırsın.” 

Bunun için konuşup görüştüler, şu karara vardılar: 

Bir uzun ip bulacaklardı. Bir ucunu farenin, diğer ucunu 

da kurbağanın ayağına bağlayacaklar. İstedikleri zaman 

bir birlerini haberdar ederek buluşacaklardı. 

Bu düzen kurbağanın gönlüne acı geldi. “Bu pis 

beni bağlıyor galiba…” dedi ama kararı önceden 

vermişlerdi. Sözünden cayamadı. 

Fare, doğru yolu bulmuş olan kurbağa ile 

buluşmak isteyince o aşk ipini çekerdi. İpe güvenirdi. 

Derken bir alacakarga geldi, kapıverdi fareyi 

havalandırdı. Kurbağa da onunla birlikte gökyüzünde… 

Bu durumu gören halk: 

“Karga hileyle sudaki kurbağayı nasıl da 

avladı…” diyordu. 

Kurbağa, bu, suda yaşamayan susuz hayvanlar 

gibi bir mahlûka eş olmanın lâyığıdır. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Beden de can ayağında ipe benzer, onu 

gökyüzünden yere çeker durur, Can kurbağası, 

kendinden geçme suyuna hoş bir surette dalmışken, 

beden faresinden güzelce kurtulmuşken, onu iple çeker 

de, bu çekişten ne acılar duyar... 

*** 

 

YAŞLI ADAM VE ÇOCUK 
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Eski zamanlarda yaşamış yaşlı bir adamla, genç 

bir çocuğun öyküsüdür bu: 

Yaşlı adamın adı Derviş, genç çocuğunki ise 

Ali’ydi...  

Ali, yalnız yaşayan, yiyecek ve başını örtecek bir 

çatıdan çok, bir neden arayan, köyden köye dolaşan bir 

yetimdi. 

“Neden” diye merak ederdi: 

“Neden her şey bu kadar zor?”  

“Biz, kendimiz mi zorlaştırıyoruz, yoksa 

mücadele etmemiz gerektiği için mi?” 

Bunlar, Ali kadar genç bir çocuk için bilgece 

düşüncelerdi. 

Bir gün,  aynı yolda seyahat eden yaşlı bir adamla 

tanıştı.Yaşlı adam, oldukça ağır görünen, üzeri örtülü, 

büyük bir sepet taşıyordu. Yol kenarında mola 

verdiklerinde, yaşlı adam yorgun bir halde sepetini yere 

koydu.  

Ali’ye, sanki yaşlı adam varını-yoğunu bu sepette 

taşıyormuş gibi geldi.  

“Sepetin içinde onu bu kadar ağır yapan ne var?” 

diye sordu.  “Onu senin için taşımak beni mutlu 

edecektir. Ne de olsa sana göre çok genç ve güçlüyüm!” 

“O senin, benim yerime taşıyabileceğin bir şey 

değil…” diye yanıtladı yaşlı adam; “Kendim taşımam 

gereken bir şey…” Ve ekledi; 

“Bir gün, kendi yolunda yürüyeceksin ve benimki 

kadar ağır bir sepet taşıyacaksın.”  

Günlerce ve kilometrelerce birlikte yürüdüler ve 

Ali, Derviş’e, “İnsanların neden böyle kendi kendilerine 

eziyet ettikleri” hakkında sorular sordu. Ama ne 
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yanıtlarını öğrenebildi, ne de yaşlı adamın taşıdığı 

sepetin içindeki ağır yükün ne olduğunu… 

Sonunda Derviş, artık daha fazla yürüyemeyeceği 

ve son kez dinlenmek için uzandığı zaman, sepetin 

içindeki sırrı söyledi ve neden insanların kendi 

kendilerine eziyet ettiklerinin yanıtını da verdi:  

“Bu sepette, kendim hakkında inandığım ama 

gerçek olmayan şeyler var. Onlar, yolculuğum boyunca 

ağırlık yapan taşlardı. Şüphenin her çakıl taşının, 

tereddütün her kum tanesinin ve yanılgının yol boyunca 

topladığım her kilometre taşının ağırlığını sırtımda 

taşıdım. Bunlar olmadan çok ilerilere gidebilirdim. 

Hayalimde canlandırdığım insan olabilirdim. Ama 

bunlarla, yolun sonunda, gördüğün gibi baş başayım.  

Sepeti kendisine bağlayan ipleri bile çözemeden, 

yaşlı adam gözlerini kapadı, son uykusuna daldı. 

Ali, sepeti Derviş’in sırtından çözdü ve içini 

merakla açtı. Sepetin içi boştu! Ve o anda sorularının 

yanıtını buluvermiş oldu… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Çoğu insan, sırtındaki bir sepette korkularını ve 

kendi oluşturduğu sınırları taşıyarak yaşadığı için, 

hayalleriyle birlikte gömülmektedir. 

*** 

 

BANA EBUBEKİR GETİRİN! 

  

Harzemşah Sultanı, Sebzvar şehrine savaş ilan 

eder. Bozguna uğrayıp, yenilgiyi tadan şehrin ileri 
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gelenleri bir heyet oluşturdular ve padişahın huzuruna 

gelip dediler ki: 

“Ey aslan huylu! Canımız, malımız, her şeyimiz 

senindir! Bir zamancağız onu bizlere emanet bırak! 

Kulağımıza küpe tak, bizi kul et, yalnız canımızı bağışla! 

İstediğin her vergiyi, her hediyeyi verelim! Hatta onu her 

yıl arttıralım!” 

Sultan: 

“Sizden bir tek şey istiyorum.” diye söze girdi. 

“Eğer getirmezseniz; size öyle kötülükler ederim ki, ekin 

gibi keser biçerim hepinizi! Ne vergileriniz, ne de 

yakarışlarınız fayda vermez o zaman…”  

Heyettekiler birbirlerinin yüzlerine bakıp, merak 

içinde sultanın isteğini bildirmesini beklemeye başladılar. 

“Bana armağan olarak bir Ebubekir 

getireceksiniz! İşte o kadar! Yoksa bu işten sizin için bir 

kurtuluş yoktur.” dedi, Muhammed Alp Ulug Harzemşah. 

“Aman sultanım! Hiç dere içinde ıslanmamış 

toprak bulunur mu? Yoluna çuvallar dolusu altın serelim, 

ne istersen yapalım! Lâkin Ebubekir isteme bizden. 

Sebzvar'da nasıl olur da Ebubekir bulunur?” 

“A Mecûsiler! Ben çocuk değilim ki, altına 

gümüşe hayran olup, aldanayım! Ebubekir isimli birisini 

armağan olarak getirmedikçe, yapacağınız hiç bir şeyin 

faydası olmayacaktır!” 

Şehirliler her yere haberciler çıkardılar. Sağda 

solda, her duvar arkasında, her harabede, mağaralarda, 

kovuklarda, mamur yerlerde, yıkıntılarda Ebubekir var 

mı diye aramaya koyuldular. Üç gün, üç gece aranmadık, 

bakılmadık yer bırakmadılar. Nihayet bir Ebubekir 
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bulabildiler. Yolcuymuş. Hastalıktan, yıkık bir yerin 

kuytusunda kuruyup kalmış. Uyurken fark etmişler onu: 

“Kalk, çabuk kalk! Padişah istiyor. Senin 

yüzünden şehrimiz ölümden kurtulacak.” dediler. 

Adam dedi ki: 

“Ayağım olsaydı, yürüyecek kudretim bulunsaydı 

zaten buralarda durmaz, gideceğim yere giderdim! Bu 

düşman yurdunda kalır mıydım hiç? Sevgililerin şehrine 

koşardım!” 

Ölü taşınan bir tabut getirip, Ebubekir'i üzerine 

yatırdılar. Hamallar tarafından Harzemşah'ın huzuruna 

götürdüler. 

Sebzvar, şu cihandır, Harzemşah, Rabbül 

Âlemin... Hak yolcusu, er kişi burada zâyi olur gider! 

Resul: 

“Allah, sûretlerinize bakmaz; ancak kalplerinize 

bakar...” 

Allah: 

“Ben sana, bir gönül sahibinden bakarım... 

Secdene, altın vermene bakmam bile…” demektedir. 

Sen, gönlünü gönül sandın da, gönül sahiplerini 

aramayı bıraktın. Gönül, öyle bir varlıktır ki, bu yedi gök 

gibi yedi yüz tanesi kaybolur gider içinde! Bu çeşit gönül 

kırıklarına gönül deme, Sebzvar'da Ebubekir arama! 

Gönül sahibi, altı yüzlü aynadır! Allah, altı yönde de o 

aynadan nazar eder! O gönül sahibi vasıta olmadıkça da 

nazar etmez. Kabul ettiğine onun için şefaatçi olur, 

reddettiğini onun için reddeder! O olmadıkça kimseye 

rızık vermez! İhsanını onun eline kor, onun elinden 

ihsanda bulunur! 
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Ey padişahlar padişahı! Sana gönül getirdim, şu 

Sebzvar'da bundan daha iyi gönül yoktur! Onun 

yüzünden aman bulur her şey! 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aradığın şeyi, aranacak yerde ara… Sûrete 

takılma, mânâya bak… Mânâ gönüldür; gönlün ucu ise 

Rabbül Alemin’e dayanır… 

*** 

ÖDÜL ALAN RESİM 

Bir gün halkı tarafından sevilen bir bilge kral, 

huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül 

vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. 

Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar. 

Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan 

kral, sadece ikisinden hoşlanır. Ama birini seçmesi için 

karar vermesi gereklidir. 

Resimlerden birisinde sakin bir göl vardı. Göl, bir 

ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü 

yansıtmaktaydı. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar 

gökyüzünü süslüyordu. Resme kim baktı ise onun 

mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyordu. Diğer 

resimde de dağlar vardı. Ama engebeli ve çıplak dağlar. 

Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor 

ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir 

şelale çağıldıyordu. Kısaca resim hiç de huzurlu 

gözükmüyordu. Fakat kral resme bakınca, şelalenin 

ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir 

çalılık gördü. Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun örttüğü 

bir kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta 
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yerinde anne kuş yuvasını kuruyor... Harika bir huzur ve 

sükûn örneği… 

Ödülü kim kazandı dersiniz. Tabii ki ikinci 

resim…  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Huzur, hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da 

zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün 

bunların içinde bile yüreğimizin sükûn bulabilmesidir. 

*** 

 

AŞKIN GÜCÜNE İNANMAK 

 

Zamanın birinde bir padişah vardı. Padişah, bir 

gün adamlarıyla ava giderken yolda güzel bir cariye 

görüp ona âşık oldu. Onu alıp sarayına getirdi. Fakat bir 

süre sonra güzel cariye hastalandı. Günden güne eriyip 

tükenmeye başladı. Memleketin en iyi hekimleri, 

cariyenin hastalığına bir çare bulamadılar. Padişah, bunu 

görünce çok üzüldü, günlerce çareler aradı, sağa koştu, 

sola gitti olmadı. Sonunda bir mescide gidip el açarak 

dua etti, secdeye kapanarak ağladı. Cariyenin iyileşmesi 

için yalvardı. Bu sırada uykuya daldı. Rüyasında bir pîr 

gördü; pir ona: 

“Artık üzülme, duan kabul oldu. Yarın şehrinize 

bir yabancı gelecek, o bizdendir. Onun yapacağı 

tedaviyle cariyen iyileşecek!” dedi. 

Sabah olup güneş doğunca padişah pencereye 

koşup rüyasında gördüğü pîri beklemeye başladı. 

Uzaktan onun geldiğini görünce, kendisi sarayın kapısına 

koşarak kapıyı açtı ve pîri içeriye aldı. Konuşup 
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görüştükten sonra, padişah pîre hastanın hastalığını 

anlattı. Daha sonra onu hastanın yanına götürdüler... 

Hekim, önce hastanın yüzüne baktı, sonra nabzını 

saydı. Hastalığın belirtilerini sorup sebeplerini dinledi... 

“Diğer hekimlerin tedavileri, iyileştirmek yerine 

büsbütün harap etmiş hastayı.” dedi. Sonra şöyle devam 

etti: 

“Onların içerden haberleri yok, onun için de 

hepsinin aklı fikri işin dış yüzünde.” dedi. 

Hekim, hastalığın ne olduğunu anlamıştı, fakat 

bunu padişaha söylemedi. Hastanın halinden, 

inlemesinden onun gönül hastası olduğunu hemencecik 

anlayıverdi. Çünkü hiçbir hastalık, gönül derdi gibi 

değildir. 

Hekim durumu anlayınca: 

“Padişahım”, dedi. “Herkesi uzaklaştır; köşede 

bucakta kimseler kalmasın ki, ben hastayla baş başa kalıp 

rahat rahat çalışayım, hastanın hastalığını anlayıp ona 

göre bir tedbir düşüneyim.” 

Padişah emretti oda boşaltıldı, hastayla hekimden 

başka kimse kalmadı. Hekim yaklaşıp hastanın başucuna 

geldi yumuşak ve tatlı bir sesle: 

“Memleketin neresi, nerelisin? Bana söyle, çünkü 

her memleketin halkının ilacı başka başkadır. 

Memleketinde yakın akrabandan kimler var, kime 

yakınsın?” diye sordu. 

Hekim, elini kızın nabzına koymuştu. Hem 

soruyor, hem de nabzını kontrol ediyordu. Kız yavaş 

yavaş hekime bütün olanları anlatıyor, başından ne 

geçtiyse söylüyordu. Hekim, kızın nabzını tuttu ve: 
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“Bu kız kimin adını söylediğinde eğer 

heyecanlanır, nabzı hızlanırsa demek ki sevdiği, uğruna 

hasta olup yataklara düşerek mum gibi eridiği odur.” diye 

düşünüyordu. 

Kız önce doğup büyüdüğü memleketi ve oradaki 

dostlarını sayıp döktü. Fakat nabzında bir değişiklik 

olmadı. 

Hekim: 

“Doğduğun yerlerden ayrılınca hangi memlekete 

gittin?” diye sordu. 

Bunun üzerine kız, bir şehir ismi söyleyip geçti 

ama ne yüzünün rengi ne de nabzının atışı değişti. Daha 

sonra sırasıyla götürüldüğü yerleri, şehirleri, görüşüp 

tanıştığı insanları birer birer sayıp döktü. Halinde yine bir 

değişiklik olmadı. Ta ki hekim, Semerkant şehrini 

soruncaya kadar... 

Semerkant'ın adı geçince kızın nabzı hızlandı, 

yüzü ve yanakları kızardı. Çünkü o Semerkant'ta bir 

kuyumcuya âşıktı ve ondan ayrılmış olmanın ıstırabıyla 

yanıp tutuşuyordu. 

Bunu öğrenen hekim, kuyumcunun Semerkant'ın 

hangi semtinde ve hangi mahallesinde olduğunu sorup 

öğrendi. Sonra kıza: 

“Ben senin hastalığını ve bu derdin çaresinin ne 

olduğunu çok iyi anladım. Fakat sen bu bana 

anlattıklarını sakın başkasına söyleme; hele hele padişaha 

hiç anlatma!” diyerek tembih etti. 

Hastanın yanından ayrılan hekim, doğruca 

padişaha gelip durumu anlattı: 

“Bu kızcağızın iyileşmesi için o kuyumcuyu 

getirmekten başka çare yok.” dedi. 
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Bunu duyan padişah, hekimin nasihatini kabul 

etti. Zaman geçirmeden kuyumcuyu davet etmek üzere 

bir elçi gönderdi... Elçi, Semerkant'a varınca doğruca 

gidip kuyumcuyu buldu. Padişahın gönderdiği hediyeleri 

takdim etti ve padişahın onu davet ettiğini, eğer gelirse 

padişahın en yakın adamlarından olacağını, çok büyük 

ihsanlara ve iltifatlara mazhar olacağını söyleyince, 

kuyumcu zaman kaybetmeden yola koyulup padişahın 

sarayına en kısa zamanda ulaştı. 

Saraya gelen kuyumcuyu hekim alıp padişahın 

huzuruna götürdü. Padişah, kuyumcuya iltifatlar yağdırıp 

ihsanlarda bulundu. Hazinesini ona teslim etti: 

Hekim bunun üzerine: 

“Ey padişah! O cariyeyi bu kuyumcuya ver ki, 

hastalıktan tamamen kurtulup iyileşsin.” dedi. 

Padişah, o ay yüzlü güzeli kendi eliyle 

kuyumcuya verdi; altı ay murat alıp murat verdiler. 

Böylece kız tamamen iyileşmiş oldu. 

Ondan sonra hekim kuyumcuya bir ilaç hazırladı. 

İlacı içen kuyumcu hastalanarak günden güne çirkinleşip 

erimeye başladı. Eski güzelliğinden eser kalmadı. 

Kuyumcu böyle günden güne eriyip çirkinleşince 

kızın gönlü de ondan soğudu, aşkı günden güne azaldı. 

Bir süre sonra kuyumcu öldü. Ölünce de kızın aşkı 

tamamen sona erdi. Böylece o güzeller güzeli, o aşktan 

ve hastalıktan arınıp tertemiz oldu... 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bu cihan bir dağdır; bizim yaptıklarımız ise ses… 

Seslerin aksi yine dönüp bize gelir. 

*** 
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ATEŞE ATILAN ÇOCUK 

 

Yahudiler içinde zalim bir padişah çıktı. İsa 

dininde olanlara zulme başladı. Büyük bir ateş yaktırarak 

yanına bir put dikti ve puta secde etmeyeni ateşe atmaya 

başladı. 

Kucağında çocuğuyla bir kadını getirdiler. 

Çocuğu kucağından alıp ateşe attılar ve kadına: 

“Eğer puta secde etmezsen seni de atarız.” 

dediler. 

Kadın puta yaklaştı, secde etmek üzereyken ateşe 

atılan çocuk ateşin içinden seslendi: 

“Anne sakın bunu yapma, puta secde etme! Ben 

burada çok rahatım. Allah'ın nimetlerine nail oldum. Her 

ne kadar görünüşte bu bir ateşse de bir gül bahçesi... 

Yüce Allah'ın cenneti!” dedi. 

Bunun üzerine başta çocuğun annesi olmak üzere 

halk kendiliğinden ateşe atlamaya başladı, gelen atladı, 

gelen atladı. Bunu gören padişah utandı; yaptığı işten 

dolayı mahcup oldu, gönlü sıkıldı; çünkü halk böylece 

imanına daha sıkı sıkıya bağlanmıştı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Gerçekleri gizlemeye çalışmak nafile… Hakk’ın 

aşk aleviyle yanmış bir gönül için ateş, gül bahçesinden 

başka nedir ki? 

*** 

 

ÜÇ FİLTRE 
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Bir gün Sokrates, bir tanıdığına rastladı. Adam 

onu gördüğüne sevindiğini söyledi ve hemen ardından 

aklındaki soruyu sordu: 

“Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor 

musun?” 

“Bir dakika bekle!” diye cevap verdi Sokrates. 

Sonra şöyle devam etti: 

“Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir 

testten geçmeni istiyorum. Buna ‘Üçlü Filtre Testi’  

deniyor. 

“Üçlü Filtre mi?” 

“Evet’,’ diye devam etti Sokrates. “Benimle 

arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce, bir 

süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek, iyi bir fikir 

olabilir. Üçlü filtre testi dememin sebebini birazdan 

anlayacaksın.” 

Şimdi birinci filtre, ‘Gerçek Filtresi.’ Bana 

birazdan arkadaşım hakkında söyleyeceğin şeyin tam 

anlamıyla gerçek olduğundan emin misin?” 

“Hayır!” dedi adam. “Aslında bunu sadece 

duydum ve... “ 

“Tamam,” dedi Sokrates. “Öyleyse, sen bu 

söyleyeceğin şeylerin gerçekten doğru olup olmadığını 

bilmiyorsun. 

Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. Bu, ‘İyilik 

Filtresi.’ Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere 

olduğun şey iyi bir şey mi?” 

“Hayır, tam tersi...” 
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“Öyleyse,” diye devam etti Sokrates, “O’nun 

hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun 

doğru olduğundan emin değilsin.” 

Fakat yine de testi geçebilirsin, çünkü geriye bir 

filtre daha kaldı: ‘İşe yararlılık Filtresi.’ 

Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim 

işime yarar mı?” 

Adam, “hayır, pek değil…” diye cevap verdi. 

“İyi,” diye tamamladı Sokrates. 

“Eğer, bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi 

değilse ve işe yarar değilse bana neden söyleyesin ki?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

“Ya hayır söyle, ya da sus!” derler eskiler. 

Üstelik söyleyeceklerin gerçek değilse, iyi değilse ve işe 

yaramıyorsa, ağzını bile oynatma! 

*** 

 

HÜDHÜD İLE KARGA 

 

Hazreti Süleyman bir gün büyük bir çadır 

kurunca, bütün kuşlar gelip hünerlerini birer birer sayıp 

dökmeye başladılar. Her biri hünerini anlatıyor, sonra 

diğeri geliyordu. Nihayet sıra Hüdhüd kuşuna geldi. 

Hüdhüd: 

“Ey ulu padişah,” dedi. “Ben size küçük bir 

hünerimden bahsedeceğim.” 

Hazreti Süleyman: 

“Buyur söyle, seni dinliyorum.” deyince Hüdhüd: 

“Yükseklerde uçarken baktığımda, yerin 

derinliklerindeki suyu görürüm. O suyun ne kadar 
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derinlikte olduğunu, renginin nasıl olduğunu, topraktan 

mı, yoksa taştan mı kaynadığını görür, bilirim. Ey ulu 

padişah! Sefere gidersen beni de yanına al. Sana 

konaklayacağın yer konusunda faydalı olurum.” dedi. 

Hazreti Süleyman: 

“Ey güzel arkadaş, susuz ve uçsuz bucaksız 

çöllerde bize arkadaş ol böylece!” dedi. 

Bunu duyan karga araya girdi: 

“Bu zavallı, yalan söyleyip yüzünü kara 

etmektedir.” dedi. “Çünkü eğer böyle bir hüneri olmuş 

olsa, önce yerdeki tuzağı görüp ona yakalanmaz ve 

kafeslerde mahkûm olmazdı.” 

Bunun üzerine Hazreti Süleyman: 

“Ey Hüdhüd! Yaptığını beğendin mi, bizim 

huzurumuzda yalan söylemek olur mu?” diye Hüdhüd’ü 

azarladı. 

Hüdhüd: 

“Ey yüce padişah! Benim hakkımda karganın 

söylediklerine inanmayınız. Ben huzurunuzda yalan 

söylemedim. Dediklerim doğrudur. Benim tuzağı 

görmeyişimin sebebi, kaza ve kaderin gözümü 

kapatması, aklımı bağlamasıdır. Yoksa elbette ki yerin 

üstündeki tuzağı görürüm. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kaza ve kader gelince, bilgi uykuya dalar, ay 

tutulur, gün kararır. 

*** 

 

NE DUYMAK İSTERSEN 
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Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı yemek 

molasında dışarıya çıkarlar. Gruptan biri Kızılderili’dir; 

yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, yolda 

çalışma yapan işçilerin, araçlarının çıkardığı gürültü ve 

araçların korna sesleri arasında ilerlerken Kızılderili, 

kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyler ve 

aranmaya başlar. Arkadaşları bu gürültü arasında bu sesi 

duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip 

yollarına devam ederler. 

Aralarından bir tanesi inanmasa da onunla birlikte 

aramaya devam eder. 

Kızılderili, caddenin karşısına doğru yürür, 

arkadaşı da arkasından takip eder ve o binaların arasında 

bir kaç tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır 

böceği bulurlar. 

Arkadaşı Kızılderili’ye: "Senin insanüstü güçlerin 

var! Bu sesi nasıl duydun?" diye sorar. 

Kızılderili ise bu sesi duymak için insanüstü 

güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek 

arkadaşına kendisini izlemesini söyler. 

Kaldırıma geçerler ve Kızılderili cebinden 

çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlayarak atar. Bir 

çok insan bozuk para sesinin “ceplerinden düşen bir para 

mı?” diye sesin geldiği yöne doğru bakar.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri 

önemsediğine bağlıdır. Her şeyi ona göre duyar, görür 

ve hissedersin... 

*** 
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KAYBOLAN HAZİNELER 

 

Bir gün, ülkenin padişahı veziri ile beraber şehri 

dolaşmaya çıkmışlar. Geçtikleri yerlerde herkes kendi 

işiyle ilgileniyor, bir koşturmacadır devam ediyormuş. 

Her sabah olduğu gibi bu sabah da dükkânlar bir bir 

açılmış. Padişah, halkının böylesine çalışkan olmasından 

büyük bir memnunluk duyuyormuş. 

Yürürken karşılarına bir demirci dükkânı çıkmış. 

Demirci, ikide bir örsün başına geliyor ve ağlıyormuş. 

Öyle bir ağlıyormuş ki, görenin merak etmemesi 

mümkün değilmiş. Bütün gün bunu yaptığı için hiç 

müşterisi kalmamış zavallı adamın. Çünkü ağlamaktan iş 

yapamıyormuş. Tabi ki durumu gören padişah da 

meraklanmış. 

“Çok garip,” demiş içinden. “Ne ola ki bu adamın 

derdi? Bilebilsek de bir yardımımız dokunsa.” 

Hemen vezirine emir vermiş: 

“Tez öğrenin bu adamın derdini, bana haber 

verin.” 

Yürümeye devam etmişler. O sokak senin, bu 

sokak benim dolaşıyorlarmış. Padişah, halkının 

durumunu merak ettiği için her şeyi inceliyormuş. 

Karşılarına bir bahçe çıkmış. Bahçede çeşit çeşit 

ağaç varmış. Birden gördükleri şeye inanamamışlar. 

Bahçıvan, kocaman bir elma ağacının yanında bekliyor, 

birden ağacın başında bir şey görmüş gibi sevinçle ağaca 

tırmanmaya başlıyor, fakat ağlaya ağlaya geri iniyormuş. 

Padişah hiçbir anlam verememiş adamın bu davranışına: 

“Acep bu bahçıvanın derdi ne ki?” 

Vezirine dönmüş ve; 
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“Bu adam neden böyle yapmaktadır öğrenesin.” 

demiş. 

Padişah, vezirle beraber yine yoluna devam etmiş. 

Hava öyle güzelmiş ki, yürüdükçe yürümek istiyorlarmış. 

Her taraf yemyeşilmiş. Rengârenk çiçeklerin kokusu, 

insanı sevince boğuyormuş. Neşeyle biraz daha 

yürümüşler. Bu sefer de karşılarına bir dilenci çıkmış. Bu 

dilencinin gözleri görmüyormuş. Fakat garip olan, yoldan 

gelip-geçen insanlar bu dilencinin ensesine bir tokat 

indirip avucuna para bırakıyorlarmış. Dilenci her tokat 

yiyişinde; 

“Sağ olun, eksik olmayın…” diyormuş. 

Padişah hayretler içinde kalmış.  

“Acaba bu insanlar delirmiş de benim mi haberim 

yok…”, diye kendi kendine sorar olmuş. Bir yandan da 

kızıyormuş: 

“Şu devletin padişahıyım. Bu insanların bir derdi 

olmalı ki böyle garip davranıyorlar. Ve ben bütün 

bunlardan habersizim. Kim bilir daha kaç kişi böyle acı 

çekiyor.” 

Vezirine; 

“Bu dilencinin de derdini dinleyin!” demiş. 

“Hepsinin başına ne geldiğini tez öğrenmek isterim.” 

Padişah ile vezir saraya dönmüşler. Fakat padişah 

huzursuz, bütün gördüklerinden şaşkına dönmüş. Vezir, 

hemen ertesi gün bu üç adamı saraya çağırtmış. Demirci, 

bahçıvan ve dilenci biraz korkmuşlar. Fakat emir 

padişahtan, gitmek zorundaymışlar. Endişeli şekilde 

sarayın yolunu tutmuşlar. Önce demirci başlamış 

başından geçenleri anlatmaya: 
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“Bir gün dükkânımın önünden tavuk satan bir 

adam geçiyordu. Onu hemen durdurup iki tane tavuk 

satın aldım. Çırağımla bu tavukları eve gönderdim. 

Çırağa, ‘Hemen ikisini de pişirsinler. Birini kendileri 

yesin, diğerini de bana göndersinler. İşim çok. Bütün 

gece çalışabilirim.’ dedim. Akşam vakti, çırak tavuğu 

getirdi bana. Öyle acıkmışım ki, ocağın başına soframı 

kurdum. Oturdum bir güzel tavuğu yemeye başladım. O 

sırada örsün yanında bir kedi ortaya çıktı. Nereden 

geldiğini görmemiştim. Yediğim tavuktan istediği açıktı. 

Miyavlayıp duruyordu. Fakat ne kadar yalvardıysa tek bir 

lokma dahi vermedim kediye. Tavuğun bir budu bir de 

kanadı kalmıştı geriye. Tam kanadı yiyecekken kedi 

konuşmaya başladı: ‘Bana o kanadı verirsen, karşılığında 

sana yüz tane altın veririm.’ Kedinin konuşması beni 

şaşırtmıştı, ama onu dinlemedim. Kanadı da afiyetle 

yedim. Tavuğun budunu elime almıştım ki, kedi yine 

konuşmaya başladı: ‘Budu yeme, bana ver! Buna karşılık 

sana bir hazine veririm.’ Ben kediyi kovaladım ve budu 

da bir güzel yedim. Budu tam bitirmiştim ki, kedinin 

birden ortadan kaybolduğunu fark ettim. Nereye gitmişti 

anlamadım. Fakat kedinin bulunduğu yerde bir parıltı 

vardı. Yaklaştım, bir de ne göreyim? Bir delik ve bu 

delikten bir hazine görünüyor. Elimi uzattım. Ama elimi 

her uzatışımda hazine kayboldu. Çıldıracaktım. 

Uzaklaşıyordum, hazine ortaya çıkıyordu. 

Yaklaşıyordum, kayboluyordu. Bunun için o günden beri 

örse yaklaşıp yaklaşıp ağlıyorum.” 

Demircinin hikâyesini dinledikten sonra sıra 

bahçıvana gelmiş. O da başına gelenleri şöyle anlatmış: 
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“Bir sabah meyveleri toplamak için bahçeye 

girdim. Elma ağacının başına çıkmış bir bir meyveleri 

topluyordum. Bu sırada tam karşımda duran çok güzel bir 

kuş gözüme çarptı. Daha önce böylesine güzel bir kuşu 

hiç görmemiştim. Kuşu yakalamak için elimi uzattım, 

fakat o daha hızlı davrandı ve beni yakaladığı gibi 

havalandı. Bir süre uçtuktan sonra kocaman bir gül 

bahçesine indik. Daha önce bu kadar güzel bir gül 

bahçesi de görmemiştim. Güller öyle güzel açmıştı ki, o 

renkte güllerin varlığını bile bilmiyordum. Aklım 

başımdan uçtu gitti. Bahçede deli-divane gezinirken bir 

ihtiyar çıktı karşıma. Beraberce bir köşeye oturduk. 

Benimle konuşmaya başladı: ‘O kuşu sana ben 

gönderdim. Seni alıp getirmesini ben istedim ondan. Seni 

oğlum olarak seçtim.’ Bunları söyledikten sonra bahçenin 

ortasında bulunan muhteşem bir saraya gittik. Sarayda bir 

hazinesi vardı ve bu hazineyi bana gösterdi. Bu kadar 

çeşit mücevheri bir arada görmek, benim için sadece 

rüyalarda mümkün olabilirdi. İhtiyar bana; ‘Yaşlandım, 

yakında öleceğim. Oğlum olmayı kabul edersen bütün bu 

gördüklerin senin olacak.’ dedi. Teklifi sevinçle kabul 

ettim tabi ki. İhtiyar adam bir ara dışarıya çıktı. Ben de 

onun gidişinden faydalanmak istedim ve bir yüzüğü 

cebime attım. Adam geri geldiğinde yüzündeki ifade 

değişmişti. Kuşu çağırdı; ‘Bu adamı nereden getirdiysen 

oraya götür. Ben böyle bir evlat istemiyorum.’ dedi. Kuş, 

beni yakaladığı gibi elma ağacının başına getirdi. Şimdi 

aşağıda olduğum zaman kuşu aynı yerde görüyorum. 

Hemen ağaca tırmanıyorum. Fakat kuş kaybolmuş 

oluyor. Ağlayarak tekrar iniyorum.” 



83 

 

Bahçıvanın hikâyesi de böyleymiş. Hayretle 

dinliyorlarmış bu garip adamların başından geçenleri. 

Sıra dilenciye gelmiş. Onun da hikâyesini ilgiyle 

dinlememek mümkün değilmiş: 

“Ben sapasağlam bir insandım. Gözlerim 

görüyordu. Bir işim vardı. Mutluydum. Yetmiş tane atım 

vardı benim. Onlarla yük taşırdım. İşim iyiydi. Kimseye 

muhtaç değildim. Fakat açgözlülüğüm yüzünden her 

şeyimi kaybettim. Bir gün bir tüccar atlarımı kiraladı. 

Bütün yükü güzelce yerleştirdik ve beraber yola çıktık. 

Konuşa konuşa yolumuza devam ediyorduk. Bir ara 

adam yükün tamamının altın olduğunu söyleyiverdi. Bir 

anda aklıma olmadık kötülükler gelmeye başladı. Zengin 

olabilirdim. İçimdeki ses, tüccarı öldürmemi söyleyip 

duruyordu. Issız bir yerden geçiyorduk. Ben atları 

durdurdum. Tüccar karşı çıktı: ‘İşim çok acele, durmadan 

devam etmeliyiz.’ Fakat ben onu dinlemiyordum. ‘Seni 

öldüreceğim ve bütün altınlar benim olacak.’ diyordum 

adama. Adam, altınların yarısını teklif etti, ama kabul 

etmedim. İlle de hepsi olacak diye tutturmuştum. Hem 

adamı bırakırsam, beni şikayet etmesinden korkuyordum. 

Öldürmeliydim. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Bu kadar 

kötü kalpli olduğumu ben de bilmiyordum. Meğer 

öyleymiş. Demek ki para, insanı bu kadar 

değiştirebiliyormuş. Tam elimdeki bıçağı saplayacaktım 

ki, adam beni durdurdu. ‘Dur!’ dedi. ‘Bende bir sürme 

var. Göze sürüldüğü zaman toprak altında ne kadar 

hazine varsa hepsi görülüyor.’ Bıçağı çektim. ‘Sür de 

görelim’ dedim. Keşke demeseydim. Sürmeyi cebinden 

çıkardı ve tek gözüme sürdü. Gerçekten de dediği 

doğruydu. Toprak altındaki hazineleri görebiliyordum. 
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Bu sefer de öteki gözüme sürmesini istedim. ‘Olmaz!’ 

dedi. ‘Eğer iki gözüne sürersem kör olursun ve bir daha 

hiçbir şey göremezsin.’ İnanmadım. Diğer gözüme de 

sürme çektirdim ve bir anda her taraf karardı. Artık hiçbir 

şey görmüyordum. Tüccar atlarımı da alarak kaçtı. 

Yaptıklarımın cezasını enseme tokat attırarak ödemeye 

çalışıyorum. Akılsızlığıma yanıyorum.” 

Padişah, hikâyelerin hepsini dikkatle dinlemiş, 

adamlara acımış. Hemen onlara hazineden para 

verdirmiş. Ve sarayda görevlendirmiş onları... İnsanlara 

başlarından geçen olayları anlatacaklarmış. 

Anlatacaklarmış ki hiç kimse böyle açgözlü olmasın. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsan elindekiyle yetinmeli ve çalışmaya devam 

etmeli! Bil ki açgözlülük; hırs ve tamah, insanın elindeki 

nimetin gitmesine sebep olduğu gibi, bin bir belâyı da 

beraberinde getirir… 

*** 

 

 

EĞER KURTULMAK İSTİYORSAN ÖL! 

 

Bir tacirin bir papağanı vardı. Kafeslere mahkûm 

edilmiş güzel bir kuştu. Bir gün tüccar, Hindistan'a 

gitmek için yol hazırlığına başladı. Kölelerinin, 

cariyelerinin her birine ayrı ayrı: 

“Sana Hindistan'dan ne getireyim, ne istersin?” 

diye sordu. 
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Her biri ayrı bir şey istedi. Tüccar papağanına da 

sordu: 

“Ey güzel kuşum, sana ne getireyim? 

Hindistan'dan ne istersin?” dedi. 

Papağan: 

“Oradaki papağanları görünce halimi anlat ve de 

ki; ‘falan papağan benim mahpusumdur, ben onu kafeste 

besliyorum. Size selam söyledi. Ben gurbet ellerde 

kafeslerde sizin hasretinizle can vereyim, siz serbestçe 

ağaçlıklarda kayalıklarda dolaşın, bu reva mıdır? Hiç 

değilse bir seher vakti ben garibi de hatırlayın ki, ben de 

birazcık mutlu olayım. Başka bir şey istemem.” dedi. 

Tüccar, kervanını düzdü, yola koyuldu. Günler, 

geceler boyu yol gitti. Nihayet Hindistan'a vardı. 

Giderken yolda kayalıklara konmuş birkaç papağan 

gördü. Bekliyorlardı, atını durdurup seslendi: 

“Ben falan memleketten filan kişiyim. Ticaret 

yapmak için buralara geldim. Benim bir papağanım var, 

size selam söyledi ve böyle böyle dememi istedi.” dedi. 

Tüccar sözlerini bitirir bitirmez, o papağanlardan 

birisi titredi, nefesi kesildi düşüp öldü. 

Tüccar bu haberi verdiğinden dolayı bin pişman 

oldu. 

“Ne yaptım ben? Bu zavallı kuşun ölümüne sebep 

oldum. Galiba bu benim kuşumun bir yakını, candan 

seveni olsa gerek.” diye düşündü. 

Aradan bir hayli zaman geçti ve tüccar alışverişini 

bitirip memleketine döndü. Herkesin istediğini bir bir 

verdi. 

Kuş, kafesinde bu olanları seyrediyordu. Sonunda 

dayanamayıp tüccara sordu: 
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“Benim istediğim nerede? Hemcinslerimi, 

papağanları gördün mü? Ne söyledin, ne gördünse bana 

anlat, beni de mutlu et.” dedi. 

Tüccar: 

“Sevgili kuşum, kusura bakma; fakat söylemesem 

daha iyi olacak sanıyorum. Çünkü hâlâ o saçma sapan 

haberi götürerek yaptığım akılsızlığa ve cahilliğe 

yanmaktayım. Onun için anlatmasam daha iyi.” dedi. 

Papağan ısrar etti. Bunun üzerine tüccar 

istemeyerek olanları anlattı: 

“Tarif ettiğin yere varıp dostların olan papağanları 

görünce, senin söylediklerini ve selamını söyledim. 

İçlerinden biri buna dayanamadı, üzüldü, titredi ve 

dayanamadı, öldü, gitti.” Bunu görünce çok pişman 

oldum fakat nafile bir kere söylemiş bulundum.” dedi. 

Tüccarın sözlerini duyan papağan kafesin içinde 

titredi hareketsiz kaldı ve biraz sonra düşüp öldü. 

Tüccar bunu görünce, aklı başından gitti ağlayıp 

sızlamaya başladı, külahını yere vurdu: 

“Ey güzel sesli kuşum! Sana ne oldu? Neden bu 

hale geldin? Ben ne yaptım, başıma ne işler açtım?” diye 

dövündü. Ağladı, ağıtlar söyledi. Sonunda ölü papağanı 

kafesten çıkarıp pencerenin kenarına getirdi. Getirir, 

getirmez papağan hemen canlanıp uçtu ve bir ağacın en 

yüksek dalına kondu. 

Tüccar şaşırıp kaldı. 

“Ey güzel kuş! Bu ne iştir, bu ne haldir? Bana 

anlat, bu hileyi nasıl öğrendin de beni kandırdın?” dedi. 

Papağan konduğu yerden seslendi: 

“Sevgili efendim; o Hindistan'da gördüğün 

papağan benim selamımı alınca, düşüp ölmüş gibi 
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yaparak bana bu haberi gönderdi. ‘Eğer kurtulmak 

istiyorsan öl!’ dedi. Ben de gördüğün gibi onun dediğini 

yaparak hapisten kurtuldum. Kısaca, öldüm ve kurtuldum 

kafeslerde tutulmaktan…” dedi. 

Ey dil sen bitmez tükenmez bir hazinesin, hem de 

dermanı olmayan bir dertsin. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ruh bedende hapistir. Bedenini azdıran şehvet, 

hırs ve kibir, ruhunu acıtır. Nefsini susturduğunda, ruhun 

özgürlüğüne kavuşacaktır. 

*** 

 

 

BEDEVÎNİN HEDİYESİ 

 

Zamanın birinde, cömertliği dillere destan bir 

halife vardı. O kadar cömertti ki, yaptığı bağış ve 

ihsanların haddi hesabı yoktu. Bu halifenin devrinde son 

derece fakir bir Bedevi, bir çölde karısıyla birlikte 

yaşıyordu. Bir gün karısı fakirlikten usanıp şikâyete 

başladı. Dünyayı adama zindan etti. Adam kadına diller 

döktü, nasihatler etti, sabrın faziletlerini anlattı; fakat 

nafile kadın dinlemedi, sonunda da ağlayıp gözyaşı 

dökmeye başladı. Bunun üzerine adam dayanamadı: 

“Ağlamayı bırak da bir çare biliyorsan onu 

söyle!” dedi. 

Kadın fırsatını yakalamıştı; biraz daha ağlayıp 

nazlandıktan sonra: 
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“Halifeye git ve derdini anlat! O sana ihsanda 

bulunur; çünkü halife, ihsanda nisan bulutunu geçmiştir, 

fakir fukaranın ümit kapısıdır.” dedi. 

Adam: 

“Yahu hatun iyi diyorsun da, koskoca halifenin 

huzuruna eli boş varılır mı? Benim götürecek bir 

hediyem yok. Ne götüreyim, o kutlu kişinin huzuruna 

nasıl varayım?” dedi. 

Kadın: 

“Sen halifeye bir testi yağmur suyu götür; çünkü 

tatlı su çok değerlidir. Halifenin suyu kim bilir nasıl acı 

ve içilmez bir sudur.” dedi. 

Bu iş adamın aklına yattı ve ertesi gün bir testi 

suyu alarak yollara düştü, günlerce gittikten sonra 

nihayet halifenin sarayına vardı. 

Halifenin mihmandarları adamı karşılayıp güler 

yüzle tatlı sözler söyleyerek saraya aldılar. 

Halifenin sarayı Dicle nehrinin kıyısındaydı. 

Adam testideki suyu halifeye sundu, sonra getirdiği o 

suyu öve öve bitiremedi. 

Halife suyu teşekkür ederek aldı. Testiyi altınla 

doldurarak adama geri verdi. Adamlarına: 

“Çöl yolu uzundur. Bu zavallı adamı Dicle 

yoluyla, gemiyle gönderin!” diye tembihledi. 

Halifenin adamları bedeviyi gemiye bindirmek 

üzere Dicle'nin kenarına götürdüler. Bedevi gürül gürül 

akan tatlı sulu Dicle'yi görünce mahcup oldu. Halifenin 

bu ihsanı karşısında hayretler içinde kaldı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Sahip olduğun nimetlerle övünme! Çünkü o 

nimetleri yaratan Yüce Padişah’ın sofrasında öyle sonsuz 

nimetler vardır ki, onların bir cüz’ünü görsen, 

dudakların uçuklar, mahcup olursun! 

*** 

 

YEDİ CÜCESİZ PAMUK PRENSES 

 

Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde bir 

Pamuk Prenses yaşarmış. Ne var ki bu Pamuk Prenses, 

yedi cücesi olmayan bir Pamuk Prenses’miş. Bu yüzden 

hayatta en büyük emeli, yedi cüceye sahip olmakmış. 

Sabah-akşam penceresinin kıyısına oturur, kendine yedi 

cüce vermesi için Tanrı’ya yakarır, günün birinde 

çıkagelecek yedi cücenin yolunu gözlermiş.  

Kapısında Beyaz Atlı Şehzadelerin bini bir 

paraymış; prenslerin biri gidip, biri geliyormuş ama neye 

yarar? Yedi cücesi yokmuş. 

Prenslerin, Şehzadelerin hepsi de en büyük 

vaatlerde bulunuyorlarmış kendisine, yalvarıp 

yakarıyorlarmış ama o bunların hiçbirini istemiyor, bu 

erken ziyaretçilerin hepsine burun kıvırıyormuş. 

“Önce yedi cücem olsun; ben onlarla küçük bir 

kulübede yaşayayım. Evlerini süpüreyim, yerlerini 

sileyim, çamaşırlarını bulaşıklarını yıkayayım; sonra cadı 

kadın gelsin, beni yerden yere çalsın, siz ondan sonra 

gelip beni kurtarın… Şimdi gelmişsiniz ne çıkar?” 

diyormuş. 

Şehzadeler, prensler geri dönüyorlarmış Pamuk 

Prenses’in kapısından... Üvey annesi ise çok 

üzülüyormuş bu işe. Ama onun da elinden bir şey 
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gelmiyormuş. Bir türlü Pamuk Prenses’e söz 

dinletemiyormuş. 

Pamuk Prenses, beklemekten bıkmamış, 

usanmamış. O pencerenin kıyısında solmuş, durmuş. 

Yoldan her geçen her kadının sepetini “Acaba elma var 

mı, yok mu?” diye karıştırıyormuş. Her yaşlı kadını 

elmacı kadın sanmaktan, her sepette zehirli elma 

aramaktan kendine de gına gelmiş. 

Bu arada üvey annesinin meşhur aynasına 

yalvarıp duruyormuş: 

”Ne olur üvey anneme söyle; beni ormana 

göndertsin, boynumu kestirtin, avcı bana acısın, bir 

tavşanın kanını sürsün bir beze… Ölümü öp ayna! Aynen 

bunları söyle üvey anneme.” 

Gel zaman, git zaman bunların hiçbiri olmamış. 

Pamuk Prenses kendine yedi cüce bulamamış. Umutları 

eskidikçe güçlenmiş, içine kök salmış. Yıllar haince 

geçmiş, yaşlanmaya yüz tutmuş, geçkin bir kız olmuş. 

Yedi cücelerden umudu iyice kesmiş artık. Onları 

aramaktan vazgeçmiş. Ne var ki bu kez de artık eski 

şehzadeler, prensler de uğramaz olmuşlar kapısına, 

penceresinin dibine… 

Bu Pamuk Prenses, bu yüzden hiçbir masala 

girememiş. Kendinin bir masalı olmamış. Gün gelmiş 

iyice yaşlanmış, çirkin bir kız kurusu olmuş. Yaşamının 

da kendisi gibi iyice kuruduğunu görmüş. Şaşkınlıklar 

içinde korkulara, kuşkulara kapılmış. Oysa masalından, 

düşlerinden de bir türlü vazgeçemiyormuş. Bunun 

üzerine masalında yeni bir yer edinmeye karar vermiş. 

Koluna bir elma sepeti takmış, dağ tepe demeden kulübe 

kulübe dolaşmaya başlamış. 
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“Nasılsa her zaman bir pencerede yazgısını 

bekleyen bir Pamuk Prenses bulunur…” diyormuş. 

“Belki uzak bir kulübede, bir ışıksız pencerede bir Pamuk 

Prenses beni bekliyordur.” diye düşünüyor, hiç olmazsa 

onu mutlu etmek, zehirli elmalarıyla onu özlemlerine, 

düşlerine kavuşturmak istiyormuş. 

Onca yol tepmiş, onca dağ tepe dolaşmış. Oysa 

hiçbir Pamuk Prenses’li pencere onu çağırmamış, her 

kulübeden, her kapıdan geri dönmüş. Elmaları, sepetinde 

kendi zehirleriyle çürüyüp kalmış. 

Dişleri dökülmüş, burnu uzamış, kamburu çıkmış 

artık... Artık ayakları tutmaz olmuş, siyatikleri azmış, 

romatizmadan her yanı sızım sızım sızlıyormuş. Gözleri 

iyi seçmiyor, kulakları iyi duymuyor, beli tutmuyormuş. 

Ama o, büyük bir inat ve ısrarla dağ, taş, orman geziyor, 

elmasından ısırtacağı bir Pamuk Prenses arıyormuş. 

Düş uykusuna dalacaktı Pamuk Prenses. Tâ ki 

Beyaz Atlı Şehzade gelene dek... Oysa bütün masallar 

sonsuz bir kış uykusuna yatmışlardı. 

Sonunda zamanın her şeyi değiştirdiğine karar 

verip, bütün dünyaya küsmüş, köşesine çekilmiş. 

Yoksulluklar, sıkıntılar içerisinde kırgın, küskün günler 

geçirmiş. Artık kimsenin ideallere hürmeti kalmamış, 

bunu anlamış... 

Pamuk Prenses ise kendini idealleri uğruna feda 

etti. Ölürken kendini -eksik de olsa- bir kahraman gibi 

hissediyordu. Bir masalı bir başına yaşamaya kalkışmıştı. 

Ve Pamuk Prenses, doksan yaşındayken ölmüş. O 

küçük kulübesinde yoksul ve kimsesiz biri olarak hayata 

gözlerini yummuş. 
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Öldüğünde bütün ülke ayağa kalkmış. Ulusal yas 

ilan edilmiş, bayraklar yarıya indirilmiş.  Çok büyük,  

görkemli bir cenaze töreni yapılmış. Yurdun dört bir 

yanından, yediden yetmişe herkes bu törene katılmış. 

Bütün halk, Pamuk Prenses’leri için gözyaşı dökmüş. 

Cenaze törenine Pamuk Prenses’in tabutunu yedi 

cüce gelip taşımış. Daha sonra bu yedi cüce, Pamuk 

Prenses’in mezarına kapanıp “Bizi bırakıp da nerelere 

gittin?” diye uzun uzun ağlamış. 

Törene ailevi nedenlerden ötürü katılamayan 

beyaz atlı şehzadeler, prensler kutlama mesajı yollamakla 

yetinmişler… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Varmak istediğin yere gitmek için, 

canla, başla mücadele et! Ama yanlış yola girdiğinde, bu 

yolda ısrar etme! Israr etme ki ömrün boyunca fasit bir 

dairenin içinde dolanarak hayatını hebâ etme! 

*** 

 

HELVACI ÇOCUK 

 

Cömertliğiyle tanınmış bir şeyh vardı. Bu yüzden 

bir türlü borçtan kurtulamazdı. Şeyh, yıllarca bulduğunu 

dağıttı, bundan dolayı da borcu arttıkça arttı, nihayet dört 

yüz dinara yükseldi. 

Bir gün şeyh hastalandı. Öleceğini anlayan 

alacaklıları başına toplandılar. Şeyhe kötü kötü bakıyor, 

onun hakkında kötü şeyler düşünüyorlardı. O sırada 

helva satan bir çocuk sokaktan geçiyordu. Şeyh, 

hizmetçisine: 
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“Git şu çocuktan helvanın tamamını satın al da bu 

alacaklılar yesin, hiç olmazsa bir süre gönülleri hoş 

olsun.” dedi. 

Hizmetçi çıkıp helvacı çocuğu çağırdı, helvayı 

yarım dinara satın aldı, getirip şeyhin borçlularına ikram 

etti. Borçlular helvayı yiyip bitirdiler. Helvacı çocuk, boş 

tepsiyi eline aldı ve ücretini istedi. Ölmek üzere olan 

Şeyh: 

“Ben zavallı ve ölmek üzere olan bir adamım 

bende para ne arar?” dedi. 

Bunu duyan helvacı çocuk ağlayıp inlemeye, 

feryada başladı. Alacaklıların buna iyice canları sıkıldı 

ileri geri söylenmeye başladılar. Çocuk, ta ikindi vaktine 

kadar ağlayıp durdu. Şeyh, bu sırada gözlerini yummuş 

çocuğa hiç bakmıyordu. 

İkindi vaktinde bir hizmetçi elinde bir tabakla 

içeriye girdi, tabağı şeyhin önüne bıraktı. Şeyh, 

hizmetçiye tabağı alacaklılarına vermesini söyledi. 

Hizmetçi tabağı alacaklıların önüne koydu. Tabağın 

örtüsünü açtıklarında herkes hayretler içinde kaldı. Zira 

tabakta, Şeyh’in borcu olan dört yüz dinar vardı. Tabağın 

bir kenarında da kâğıda sarılı yarım dinar vardı. O yarım 

dinar da helvacı çocuğun parasıydı. 

Bu duruma şaşıran alacaklılar, utandılar. Şeyh 

hakkındaki kötü sözlerine ve yanlış zanlarından dolayı 

pişman oldular. Şeyhin ellerine sarıldılar: 

“Ey ulu kişi! İşin sırrı, hikmeti nedir anlat bize!” 

dediler. 

Bunun üzerine Şeyh: 

“Ey insanlar! Bunun sırrı şudur: Ben bunu 

Allah'tan diledim. Allah, bana doğru yolu gösterdi. O 
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paranın gelmesi, çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı 

çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coşmazdı.” dedi. 

Ey kardeş! Çocuk, senin cisim çocuğundur. İyi bil 

ki, muradına erebilmen de ağlamana bağlıdır. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Bil ki, gözyaşlarıyla birlikten içten 

gelen dualar, Rahmet Denizi’ni coşturur da, bilinmedik 

diyarlardan sofralar kurulur önüne! 

*** 

 

GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ 

Bir köyde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş 

ama imparator bile onu kıskanırmış Öyle dillere destan 

beyaz bir atı varmış ki, İmparator at için ihtiyara 

neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş, ama adam 

satmaya yanaşmamış.  

“Bu at, sadece bir at değil benim için. Bir dost… 

İnsan dostunu satar mı?” dermiş hep. 

 Bir sabah kalkmışlar ki, at yok! Köylüler 

ihtiyarın başına toplanmış; “Seni ihtiyar bunak… Bu atı 

sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. İmparatora 

satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. 

Şimdi ne paran var, ne de atın!” demişler. 

 İhtiyar, “karar vermek için acele etmeyin” demiş. 

“Sadece 'at kayıp' deyin. Çünkü gerçek bu… Ondan ötesi 

sizin yorumunuz… Atımın kaybolması bir talihsizlik mi, 

yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay 

henüz bir başlangıç… Arkasının nasıl geleceğini kimse 

bilemez…” 
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Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler ama 

aradan iki hafta geçmeden, at bir gece ansızın dönmüş 

Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi başına… 

Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. 

Köylüler, ihtiyar adamın etrafına toplanıp özür dilemişler 

“Babalık,” demişler. “Sen haklı çıktın. Atının kaybolması 

bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. 

Şimdi bir at sürün var.” 

“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz!” 

demiş ihtiyar. “Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. 

Bilinen gerçek sadece bu! Ondan ötesinin ne getireceğini 

henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç…” 

Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler 

açıktan ama, içlerinden “bu ihtiyar sahiden normal değil” 

diye düşünmüşler. Bir hafta geçmeden, vahşi atları 

terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve 

ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul, şimdi 

uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler 

ihtiyara: “Bir kez daha haklı çıktın,” demişler. “Bu atlar 

yüzünden tek oğlun uzun süre yürüyemeyecek Sana 

bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, 

daha zavallı olacaksın.” demişler. 

İhtiyar; “Siz erken karar verme hastalığına 

tutulmuşsunuz…” diye cevap vermiş. “O kadar acele 

etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu! Ötesi sizin 

verdiğiniz karar… Ama acaba ne kadar doğru? Hayat 

böyle küçük parçalar halinde ilerler ve ondan sonra neler 

olacağı size asla bildirilmez.” 

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir 

ordu ile saldırmışlar ülkeye… İmparator, son bir ümitle 

eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen 
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görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün 

gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü 

savaşın kazanılmasına imkân yok gibiymiş; giden 

gençlerin ya öleceğini ya esir düşüp köle diye satılacağını 

herkes adeta biliyormuş. Köylüler, gene ihtiyara 

gelmişler: “Gene haklı olduğun kanıtlandı…” demişler. 

“Oğlunun bacağı kırık, ama hiç değilse yanında… Oysa 

bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun 

bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer…” 

“Siz erken karar vermeye devam edin…” demiş 

ihtiyar… “Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen 

bir tek gerçek var: Benim oğlum yanımda, sizinkiler 

askerde… Ama bunların hangisinin talih, hangisinin 

talihsizlik olduğunu sadece Allah biliyor…”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Bir yol biter, yenisi başlar… 

Acele karar verme! O zaman senin de herkesten farkın 

kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı 

hakkında karar vermekten kaçın! Oysa yolculuk asla 

sona ermez. Bir yol biterken, yenisi başlar… Bir kapı 

kapanırken, bir başkası açılır... 

*** 

KÖTÜLÜĞÜN KAYNAĞI 

Adamın biri bir gün anasını hançerleyerek 

öldürdü. Bunun üzerine halk başına toplanıp başladı onu 

azarlamaya: 

“Ananı niçin öldürdün? Ne hayırsız evlatsın sen?” 

dediler. 

Adam cevap verdi: 
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“Anam çok çirkin bir iş yaptı; onun için 

öldürdüm, günahını toprak örtsün.” dedi. 

Bunun üzerine insanlar: 

“Onu öldüreceğine, ona musallat olan adamı 

öldürseydin, ananı neden öldürdün?” dediler. 

Adam: 

“Her gün başka birini öldüreceğime sadece bir 

kişiyi öldürdüm!”dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Adam, “kötülüğün kaynağını kuruttum” demek 

istedi ama bil ki, kötü huylu ana, fesadı her tarafta açık 

olan nefsindir... 

*** 

İNSANA KENDİ KÖTÜLÜĞÜ YETER 

İyi kalpli vezir, ülkenin sultanı ile iyi geçiniyor, 

halkın sorunlarına çare bulmaya çalışıyordu. Onun 

başarısı, etraftaki bazı arkadaşlarının kıskançlığı sonucu 

istenmedik davranışlara yol açıyordu. 

Yine bir gün iyi kalpli Sultan ile Veziri 

konuşuyorlardı. Sultan: 

“Kötü insana kendi kötülüğü yeter. Başka bir şey 

yapmaya gerek yok derler. Ne güzel söz değil mi?” diye 

sordu Vezirine… 

“Evet efendim! Gerçekten öyle.” dedi Vezir. 

Biraz sonra, Vezir dairesine gitti. Birçok iş sahibi 

onu bekliyordu. Hepsinin işini sıkılmadan güler yüzle 

halletti. 

Vezir akşam evine vardı. Hanımı ve çocuklarıyla 

yemek yedi. İnsan vezir de olsa hanımını ve çocuklarını 

ihmal etmemeliydi. Yemekten sonra hanımına ve 
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çocuklarına günü nasıl geçirdiklerini sordu. Onlara sevgi 

gösterdi. Hep beraber yatsı namazını kıldılar. Cemaat 

oldular. “Cemaat olursa namazın sevabı daha fazla 

olur…” dedi iyi kalpli Vezir. Sonra Kur'an-ı Kerim 

okudu. Ardından herkes yatağına çekildi. 

Ertesi gün, onu kıskanıp kötülük yapmayı 

düşünen bir arkadaşı ziyaretine geldi. Kendisini Sultan’la 

görüştürmesini rica etti. Kalbinde kötülük olmayan Vezir 

de “Hallederiz.” dedi. 

Biraz sonra arkadaşı, Sultan’ın huzuruna 

çıkarılmıştı bile. Adam şöyle konuştu: 

“Muhterem Sultanımız. Sizin bu Veziriniz benim 

yakın arkadaşımdır. Fakat maalesef kendisini sizden bile 

büyük görüyor. Çok kibirli...” 

“Ne diyorsun?” 

“İnanmazsanız dikkat edin. Sizinle konuşurken 

burnunu tutacak. Kibir ve gururdan başını öteki tarafa 

çevirecektir!” 

“Olur mu öyle şey?” 

“Deneyin, göreceksiniz efendim...” 

Konuşması bitti, dışarı çıktı. Vezir gülüyordu. 

Arkadaşı ona dedi ki: 

“Beni Sultan'la görüştürdüğün için çok teşekkür 

ederim. Ben de seni öğle yemeğine davet ediyorum.” 

“Canım ne lüzum var?” 

“Gelmezsen darılırım. Yoksa bizim yemeklere 

tenezzül etmiyor musun?” 

Vezir mecburen ziyafete gitti. Ziyafette bol 

soğanlı, sarımsaklı çorbalar, mantılar yendi, içildi... 
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Yemekten sonra Vezir, hızla saraya döndü. 

Öğleden sonra birçok işi vardı. Bir ara Sultan’ın çavuşu 

geldi. Sultan’ın kendisini hemen beklediğini haber verdi. 

Sultan'ı ayakta gören Vezir: 

“Efendim beni emretmişsiniz.” dedi. 

“Yaklaş... Yanıma yaklaş, sana bir şey 

vereceğim.” 

Vezir yaklaştı. Fakat ağzı soğan, sarımsak 

kokmasın diye, eliyle ağzını kapattı. Sultan ona 

eğildikçe, Vezir başını çeviriyordu. Sultan çok üzüldü. 

“Demek söylenenler doğruymuş.” diye düşündü. 

Masanın üzerinde kapalı bir şekilde duran zarfı aldı, ona 

verdi. 

“Bunu kendi elinle baş vezire teslim eyle!..” 

Sultan, böyle emirnameler ile sevdiklerini elçi 

tayin ederdi. Vezir, “hayırlı işte acele edeyim” diyerek 

derhal yola koyuldu. 

Yolda yine arkadaşını gördü. Arkadaşı merak etti. 

O da her şeyi anlattı. 

“Sultan herhalde çok sevdiği birisine yardım 

ediyor ki, böyle acele etti. Elden emirname gönderiyor.” 

dedi. 

Arkadaşı yine çok rica etti. “Sabahleyin bende 

ondan böyle bir şey istedim. Belki benim için yazılmış 

bir emirdir. Ne olur bana ver de kendi elimle götüreyim.” 

diye yalvardı. Vezir kabul etti. Nasıl olsa “İyi arkadaşım 

olduğunu Sultan biliyor, kızmaz.” diye düşündü. Biraz 

sonra baş vezir mektubu okudu, şunlar yazılıydı: 

“Bu mektubu sana getireni derhal öldüreceksin, 

sonra da kibirli burnunu kesip saraya yollayasın!  Baş 
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vezir tereddüt etmeden emri yerine getirdi. Akşam üzeri 

Veziri gören Sultan pek şaşırdı! 

“Sen burada ne arıyorsun?” diye sordu. 

O da yolda arkadaşına rastladığını ve olanları 

anlattı. Tam konuşurlarken çavuş yanlarına geldi. Elinde 

kapaklı tabak tutuyordu. 

“Bunu baş vezir yolladı efendim.” dedi. 

Kapağı açtılar; içinde kocaman bir insan burnu 

vardı. Yanındaki kağıtta şunlar yazılıydı: “Kibirli Burnu” 

Sultan artık dayanamadı, sordu: 

“Sen bugün başını neden uzaklaştırıyordun?” 

Vezir güldü: 

“Ağzımın kokusu sizi rahatsız etmesin diye 

efendim. Öğle yemeğine arkadaşım davet etmişti. 

Fazlaca soğan, sarımsak yemiştik.” 

Sultan hem sevindi, hem üzüldü ve şunları 

mırıldandı: 

“Kötü insana kendi kötülüğü yetişir.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanın başına gelenler, kendi ettiklerindendir. Ey 

sevgili Dost! Kötülük ettinse, başına kötülük gelir de, 

kaza ve kader hükmünü gösterir, helâk olur gidersin… 

*** 

 

CAHİLİN SEVGİSİ 

 

Bir padişahın güzel ve bakımlı bir doğan kuşu 

vardı. Bir gün bu kuş, serkeşlik edip kaçtı ve bir 

kocakarının çadırına girdi. Kocakarı bu sırada un 
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eliyordu. Doğanı tutup bağladı, kanatlarını ve tırnaklarını 

kesti: 

“Ehli olmayanların eline düşmüşsün, sana iyi 

bakamamışlar; kanatların da tırnakların da çok uzamış.” 

dedi. 

Doğan yesin diye önüne saman koydu ve: 

“Anacığın sana ne güzel bakıp seni besleyecek.” 

dedi. 

İşte cahilin sevgisi böyledir… Cahil, yolda daima 

çarpık, daima aykırı yürür... 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Cahilin sevgisinden kork! Zira onun sevgisi, senin 

bilgi tırnaklarını ve hikmet kanatlarını törpüler. Seni 

muhafaza ettiğini sanır da, engin gönül dünyasında 

seyrü- sefer etmemen için, seni mahpus eder. 

*** 

 

ALLAH BÖYLE REZİL EDER 

 

Köylünün birinin bir şehirliyle ahbaplığı vardı. 

Köylü şehre indiğinde, şehirli dostunun evine gider 

kurulur, aylarca yer içer, şehirlinin dükkânına gider, 

ihtiyaçlarını temin ederdi. 

Köyüne dönerken, şehirli dostu bütün ihtiyaçlarını 

temin eder ondan para pul almazdı. 

Köylü, her şehre gelişinde şehirli dostunu köye 

davet eder: 

“Sevgili dostum, sen hiç gezmeye gitmez, 

şehirden dışarıya çıkmaz mısın? Allah aşkına bütün 
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aileni, çoluk çocuğunu, akrabalarını alıp köye gel! Şimdi 

bahar, tam da gül mevsimi, köyde her yer güllük 

gülistanlık, her yer cennet gibi... Eğer şimdi gelmezsen, 

bari yazın meyve, sebze zamanı gel de bana misafir ol! 

Aylarca sana ve ailene hizmet ederek mutlu olayım…” 

der. 

Şehirli, onu başından savmak için geleceğine söz 

verir. Bugün, yarın derken aradan sekiz yıl geçer. 

Köylü her yıl: 

“A efendim, ne zaman geleceksin? Bu yıl da kış 

geldi çattı.” deyince, şehirli dostu bir bahane bulur: 

“Bu yıl filan yerden misafir geldi, filan iş çıktı 

gelemedim, seneye gelirim.” diye başından savmaya 

çalışır. 

Bunu duyan köylü üzülür, yakınır, yalvarır: 

“Ey sevgili dost! Ailem, çocuklarım seni bekliyor, 

hasretle yollarını gözlüyor, bizi daha fazla bekletme ne 

olur.” 

Aradan aylar, yıllar gelir geçer. Köylü, şehre gelip 

aylarca kalma alışkanlığını sürdürdüğü gibi, şehirliyi 

köyüne davet etmeyi de sürdürür. 

Köylünün bu samimi ısrarı üzerine şehirlinin 

hanımı, çocukları: 

“Senin köylüye, bu kadar hakkın, bu kadar 

emeğin geçti. Adam bizi davet edip duruyor, artık bir de 

biz gidip onda misafir olalım.” demeye başlarlar. 

Bunun üzerine şehirli de köye gitmeye karar verir. 

Hazırlıklar tamamlanır. Şehirli, ailesiyle birlikte köye 

doğru yola çıkar. 

Köyün yolunu bilmediklerinden aylarca oradan 

oraya dolaşırlar, günlerce yollarda perişan olurlar. 
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Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra şehirli, 

dostunun köyüne varıp kapısına gelir. Bir anda bütün 

yorgunluklarını, perişanlıklarını unuturlar. Nihayet köye 

gelmiş, menzile ermişlerdir. Köylü, onlara çektiklerini 

unutturacak ikram ve hizmetlerde bulunacaktı. Fakat 

hayret, köylü dost onlarla hiç mi hiç ilgilenmez. Şehirli, 

köylünün kapısına varıp: 

“Sevgili dostum; beni davet edip duruyordun. İşte 

geldim.” der. 

Köylü sanki hayatında ilk defa şehirliyi 

görüyordur: 

“Sen kimsin, seni tanımıyorum.”, deyince şehirli: 

“Nasıl olur? Yıllarca her şehre gelişinde evimde 

misafir kaldın, aylarca sana hizmet ettim; beni nasıl 

tanımazsın?” diyecek olduğunda köylü: 

“Ben, Allah aşkıyla öylesine kendimden 

geçmişim ki, hiçbir şeyin farkında olmadığım gibi, senin 

de kim olduğunu bilmiyorum, seni tanımıyorum.” der. 

Şehirli, perişan bir vaziyette ailesinin yanına 

döner. Günlerce yürümüş, yollarda perişan olmuşlardır. 

Adım atacak halleri yoktur. Uzun zaman, köylü dostunun 

kendilerini tanımasını ve içeri almasını aç susuz 

beklerler. Fakat nafile…  

Aradan beş gün geçer… Gündüzleri sıcaktan 

kavrulup, geceleri soğukta titrerler. Beşinci gece şiddetli 

bir yağmur başlar. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. 

Şehirli, köylünün kapısına vararak yumruklamaya başlar. 

Köylü, uzun bir bekleyişten sonra nihayet bin bir 

nazla kapıyı açar: 

“Kimsin, ne istiyorsun, ne var?” deyince şehirli: 



104 

 

“Bütün yaptıklarım sana helal olsun. İstersen beni 

öldür, yalnız bu karanlık ve yağışlı gecede bize sığınacak 

bir yer ver.” der. 

Köylü: 

“Orada bağcının gece eline yayını alarak kurtları 

beklediği bir kulübe var. Eğer yayı eline alıp kurtları 

beklemeyi göze alırsan, bu hayvanlarımı beklersen, orayı 

size veririm. Orada kalın, yoksa da istediğin yere 

gidebilirsin.” der. 

Şehirli seve seve bunu kabul eder. 

“Aman, o kulübeyi göster ne olur! Sabaha kadar 

gözümü kırpmadan bekler, eğer kurt gelirse onu okla 

vururum; bundan başka da ne istersen yaparım. Yeter ki 

bu karanlık gecede bizi bu şiddetli yağmurun altında 

bırakma!”  

Şehirlinin ailesi, o küçücük kulübeye sığınır; bu 

daracık yerde sıkışık vaziyette, gecenin karanlığı, yağan 

yağmur, onları perişan eder. 

Şehirli eline okunu yayını alıp kurt beklemeye 

başlar. “Eğer kurt gelir de ben görmeden bir zarar verirse, 

köylü saçımı sakalımı yolar.” diye düşünür. Bu yüzden 

gözlerini dört açar, her tarafı dolaşır. Derken karanlığın 

arasında bir kıpırdanma fark edince, kurdun geldiğini 

sanıp oku fırlatır, kurdu vurur; kurt tepeden 

yuvarlanırken yellenir. 

Bunun üzerine köylü yatağından fırlayıp gelir. 

Bağırıp çağırmaya başlar: 

“Bre ahmak, sen ne yaptın? Benim sıpamı 

vurdun!” 

Şehirli şaşırır: 
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“Aman efendim, ne sıpası? Hayvanlara zarar 

vermesin diye kurdu vurdum.” 

Köylü iyice kızar: 

“Ben tanımaz mıyım, benim sıpamı vurdun!” 

Şehirli iyice şaşırır: 

“Bu karanlık ve yağmurlu gecede bunu nasıl 

anladınız? Sıpayı kurttan nasıl ayırt edip tanıdınız?” diye 

sorar. 

Köylü: 

“Sıpayı yellenmesinden tanıdım.” deyince 

şehirlinin kanı beynine sıçrar ve köylünün yakasına 

yapışır: 

“Bre ahmak, bre sersem sahtekâr! Hani Allah’ın 

aşkından kendinden geçmiştin? Hiçbir şeyin farkında 

değildin? Gece yarısı bu zifiri karanlıkta, bir eşek sıpasını 

yellenmesinden tanıyorsun da, gündüz ortası kırk yıllık 

dostunu tanımıyorsun. Masken düştü, sahtekârlığın 

ortaya çıktı. Sıpanın yellenmesi seni rezil etti, gerçek 

yüzünü ortaya çıkardı. İşte, Allah insan böyle rezil eder.” 

dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Cahil, kendini kurnaz sanır da gerçekleri 

gizlemeye çalışır. Bilmez ki, yalancının mumu yatsıya 

kadar yanar. Ey yolcu! Dost görünen yalancılar, seni 

yarı yolda bırakır elbet… 

*** 

 

 

KIRMIZI İBİKLİ KÜÇÜK TAVUK 
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Zamanın birinde bir çiftlikte kırmızı ibikli küçük 

bir tavuk yaşarmış. Tavuk, kendi yiyeceğini kendisi bulur 

ve bu güzel çiftlikte çok mutlu bir hayat yaşarmış. Bir 

gün buğday taneleri bulmuş ve bunları ekerek daha çok 

yiyecek elde edeceğini düşünmüş. Ancak nasıl ekeceğini 

bilmediği için arkadaşlarından yardım istemiş: 

“Bu buğday tanelerini ekmek için kim bana 

yardım edecek” 

Ördek cevaplamış: 

“Ben yardım edemem, ancak istersen sana kahve 

tohumu satabilirim. Buğday yerine kahve ekersen, çok 

para kazanır ve istediğin kadar buğday alırsın.” 

Domuz oradan seslenmiş: 

“Ben de yardım edemem, ancak kahve ekersen 

ürünlerini ben satın alırım.” 

Fare hemen atlamış: 

“Ben buğday ekiminden anlamam, ancak kahve 

ekmek için gereken parayı sana borç verebilirim, sonra 

ödersin.”  

Ticaretten ve tarımdan anlamayan kırmızı ibikli 

şirin tavuk, bu sözler sonrasında kahve ekmeye karar 

vermiş ve buğdaydan vazgeçmiş.  Ancak kahve nasıl 

ekilir, bilmediğinden yine yardım istemiş: 

“Kahve ekmek için kim bana yardım edecek?” 

Ördek: 

“Ben yardım edemem, ancak kahvenin çabuk 

büyümesi için gereken gübreyi sana satabilirim.” demiş. 

Domuz: 

“Ben kahve yetiştirmekten anlamam, ancak 

kahveleri zararlı böceklerden korumak için ilaca ihtiyacın 

var, istersen sana satarım.” demiş. 
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Fare de: 

“Gübre ve ilaç için gereken parayı istersen, sana 

borç olarak veririm.” demiş. 

Sonunda kırmızı ibikli tavuk çalışmaya 

başlamış… 

Kahve yetiştirmek, buğday yetiştirmekten daha 

zormuş ve daha çok gübre ve ilaç gerekiyormuş. Ama 

tavuğumuz sonunda çok zengin olacağını hayal ederek 

sabretmiş. Ve sonunda hasat zamanı gelmiş ve gerçekten 

de tavuk çok miktarda ürün elde etmiş, kendisine yol 

gösteren arkadaşlarına seslenmiş: 

“Kahveleri satmama kim yardım edecek?” 

Ördek: 

“Ben yardım edemem, ancak kahveleri işlemek ve 

paketlemek için benim fabrikama getirmelisin.” 

Domuz: 

“Ben de yardım edemem, zaten her önüne gelen 

kahve ektiği için kahve fiyatları çok düştü, senin kahven 

beş para etmez.”' 

Fare: 

“Ben bu işlerden anlamam, ayrıca artık sana 

verdiğim borçları ödemen lazım.” 

Sonunda kırmızı ibikli küçük tavuk, gerçeğin 

farkına varmış ve buğday yerine kahve ekmenin büyük 

bir hata olduğunu anlamış; çünkü borç içinde imiş ve 

yiyecek tek bir lokması yokmuş. Açlıktan ölmemek için 

yine yardım istemiş: 

“Yiyecek bir kaç lokma bulmama kim yardım 

edecek?” 

Ördek: 

“Ben yardım edemem, senin hiç paran yok.” 
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Domuz: 

“Ben de yardım edemem, zaten herkes kahve 

ektiği için buğday eken de kalmadı, yiyecek yok.” 

Fare: 

“Ben yiyecek bulamam. Ancak bana borçlarını 

ödemediğin için para yerine senin tarlanı almak 

zorundayım, iyi bir tavuk olursan, belki senin o tarlada 

boğaz tokluğuna çalışıp, benim için buğday yetiştirmene 

izin verebilirim.” 

Şimdilerde bizim kırmızı ibikli küçük tavuğumuz, 

artık farenin olan eski tarlasında buğday yetiştiriyor ve 

karnını doyurmaya çalışıyor... 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Tartıp biçmeden bir işe girişme! Herkesin 

söylediğine aldanma! Elindekinin kıymetini bil de, 

başkalarının tuzaklarına onları heba etme! 

*** 

 

 

SEBELİLERİN AZGINLIĞI 

 

Sebe ahalisi büyük bir nimete ermişti ve bolluk, 

bereket içerisinde yaşıyordu. Şehirleri mamur, köyleri 

birbirine yakın, ekinleri, meyve ve sebzeleri oldukça 

boldu. Bu bolluk, bir müddet sonra onların azmasına 

sebep oldu: 

“Köylerimiz, şehirlerimiz birbirine çok yakın, biz 

bunların birbirine uzak olmasını istiyoruz. Biz bu 

köşkleri, bağ ve bahçeleri, bu güzel kadınları 
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istemiyoruz. İçinde canavarlar dolaşan çöller bizim için 

daha iyidir…” demeye başladılar. 

Yaz olunca yazı, kış olunca kışı beğenmiyorlardı. 

Hatta bazıları: 

“Bizim için veba hastalığı, bu esen seher yelinden 

daha iyidir.” diyorlardı. 

Sebelilerin iyiliğini isteyenler onlara nasihatler 

etti: 

“Yapmayın etmeyin; sizin bu yaptığınız nimete 

küfürdür. Allah'a şükredin, yoksa yok olursunuz.” 

dediler. 

Sebeliler, o nasihatçileri dinlemedikleri gibi onları 

öldürmeye kalktılar. Bunun üzerine Allah'ın azabı geldi. 

Şehirlerinde bulunan su barajı çatır çatır çöktü. Birçok 

insan boğuldu, şehir yıkıldı. Kalan Sebeliler dağılıp 

perişan oldular. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Nefis her daim fazlasını ister. İstemenin sonu 

yoktur. İnsanoğlunu çepeçevre kuşatan nefis ateşi 

kontrolden çıktığında, insan elindeki nimetlerin değerini 

unutur, Rabbi’ne şükürden uzaklaşır da, nimete ihanet 

ederek onu beğenmez. Ey yolcu! Bu hareket 

Gayretullah’a dokunur. Nimete şükürsüzlükten kork! Zira 

bu, senin daha bu dünyada helâk olmana sebep olur… 

*** 

 

RÜZGÂR ESTİĞİNDE UYUYABİLİR MİSİN?  

Çok yakışıklı genç bir adam, Amerika’nın 

batısındaki bir çiftliğe iş başvurusunda bulunmuştu. 
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Çiftliğin sahibi ona özelliklerini sorduğunda, genç adam 

kendine güvenen bir edayla söyle cevap vermişti:  

“Rüzgâr estiğinde dahi uyuyabilirim.” 

Bu söz, yaşlı çiftlik sahibinin kafasını çok 

karıştırmıştı, fakat bu zeki genç adamdan da çok 

hoşlanmıştı. Bu yüzden onu işe aldı.  

Birkaç gün sonra yaşlı çiftlik sahibi ile karısı, 

gece yarısı çok sert ve şiddetli bir rüzgârla uykularından 

fırladılar. Bir sorun çıkma ihtimaline karşı her yeri 

kontrol etmeye başladılar. Pencere ve kapıdaki 

kepenklerin sıkıca kapatılıp, kancalarının yerlerine 

takıldığını gördüler.  

Kalın ağaç kütükleri ise sıra sıra şöminenin 

yanına dizilmişti. Tarım araçları güvenli bir şekilde 

hangara yerleştirilmişti. Traktör garajdaydı. Ahırın kapısı 

düzgün bir şekilde kapatılmış ve kilitlenmişti. Hatta 

içerideki tüm hayvanlar oldukça sakindiler. Genç adam, 

hemen ilerdeki kulübesinde huzurlu bir şekilde uyuyordu. 

İşte o anda yaşlı çiftlik sahibi genç adamın, o gün ona ne 

demek istediğini anlamıştı.  

“Rüzgâr eserken dahi uyuyabilirim.” 

Çünkü genç adam, fırtınasız güzel günlerde 

herhangi bir gün şiddetli bir fırtına ile çiftlikteki her 

şeylerini kaybedebilecekleri düşünerek, işlerini o kadar 

bağlılıkla ve düzgün bir şekilde yapmıştı ki, en sert, en 

şiddetli fırtına esse dahi, yatağında huzurla uyuyabilirdi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yapabildikleriniz değil, bir gün gerçekten 

yapamadığınız şeyler, güneş battığında size baş ağrısı 

verir… 
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*** 

 

ZAMAN 

 

Bir zamanlar, bütün duygu ve kavramların 

üzerinde yaşadığı bir ada varmış. Mutluluk, Üzüntü, 

Bilgi ve tüm diğerleri... Aşk da dâhil… 

Bir gün, adanın batmakta olduğu, duygulara haber 

verilmiş. Bunun üzerine hepsi, adayı terk etmek için 

sandallarını hazırlamışlar. 

Aşk, adada en sona kalan duygu olmuş, çünkü 

mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş. Ada 

neredeyse battığı zaman, Aşk yardım istemeye karar 

vermiş. 

Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde 

geçmekteymiş. Aşk, “Zenginlik, beni de yanına alır 

mısın?” diye sormuş. 

Zenginlik: “Hayır, alamam. Teknemde çok fazla 

altın ve gümüş var. Senin için yer yok.” demiş. Aşk, çok 

güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir’den yardım istemiş: 

“Kibir, lütfen bana yardım et!”  

“Sana yardım edemem Aşk. Sırılsıklamsın ve 

yelkenlimi mahvedebilirsin.” diye cevap vermiş Kibir… 

Üzüntü yakınlardaymış ve Aşk ondan yardım 

istemiş:  

“Üzüntü, seninle geleyim.”   

“Of Aşk; o kadar kötüyüm ki, yalnız kalmaya 

ihtiyacım var.” 

Mutluluk da Aşk’ın yanından geçmiş; ama o 

kadar mutluymuş ki Aşk’ın çağrısını duymamış bile... 
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Aşk, birden bir ses duymuş: “Gel Aşk! Seni 

yanıma alacağım...” 

Bu, Aşk’tan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk, kendini 

o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki, onu yanına alanın 

kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara 

parçasına vardıklarında, Aşk’a yardım eden, yoluna 

devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden 

Aşk, Bilgi’ye sormuş: 

“Bana yardım eden kimdi?”  

“O, Zamandı...” diye cevap vermiş Bilgi.  

“Zaman mı? Neden bana yardım etti?” diye 

sormuş Aşk. Bilgi gülümsemiş: 

“Çünkü sadece Zaman senin ne kadar büyük 

olduğunu anlayıp değerini bilebilir...” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevgi, bilgi, mutluluk… Tüm bunlar güzel gelse de 

insana, bunların hepsi geçidir. Baki kalan ise sadece ve 

sadece Aşk’tır… 

*** 

UMUT BİTERSE HAYAT DA BİTER 

 

Ülkenin birinde, ömür boyu hapis cezasına 

çarptırılan bir mahkûm, yıllarca uğraşıp bir tünel 

kazmayı başarır. Fakat kaçmayı başardıktan hemen sonra 

cezaevi görevlileri tarafından tünel fark edilir ve kaçan 

mahkûm ile polis arasında amansız bir takip başlar. 

Tekrar cezaevine dönerse bir daha asla çıkamayacağının 

farkında olan mahkûm, tüm gücü ile kaçar. Ama polis 

onu yakalamak üzeredir. Kaçarken bir tren istasyonuna 
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ulaşan mahkûm, gördüğü ilk trenin vagonuna atlar ve 

hemen arkasından polis trene ulaşamadan tren hareket 

eder, vagonların kapıları kapanır. Bu tren, yolculuğu 

boyunca hiç durmayacak olan bir ekspres yük trenidir. 

Tren hareket ettikten sonra mahkûm, içerisinde 

bulunduğu vagonun bir derin dondurucu vagonu 

olduğunu anlar. Ve bu yolculuktan sağ çıkmasının da 

mümkün olmadığının farkındadır. Tren durup da kapıları 

açılınca, kaçan mahkûm girdiği vagonda ölü bulunur. 

Etrafta intihar edebilecek hiç bir malzeme yoktur. Hatta 

vagonun derin dondurucusu bile çalışmamaktadır… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Güçlü bir şekilde inandığınız şeyler, gerçekleriniz 

olur… 

*** 

 

DARVANLILARIN HİLESİ 

 

Darvan, Yemen'de bir yerin adıdır. Burası Sana'ya 

yakın bir yerdir. Büyük bir çölün kenarında kurulmuş 

olan bu kasabada salih bir kimsenin bir bağı vardı. Bu 

salih kişi, bağdaki mahsulü toplayacağı zaman fakir 

fukarayı çağırır, onlara hakkını verir, gönüllerini alırdı. 

Bundan dolayı da Allah o kuluna bol mahsul ihsan 

ederdi. 

Salih kimse ne kadar cömert idiyse, çocukları da o 

derece cimriydi. Onun ölümü üzerine, o yıl çocukları hiç 

kimseye bir şey vermemek üzere anlaştılar. Ertesi gün, 

sabah erkenden kalkıp mahsulü toplayacak, hiçbir fakiri 

bağa sokmayacaklardı. 
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Ama içlerinden birisinin içine sinmez bu durum 

ve onları uyarmaya çalışır: 

“Yapmayın; sizin bu yaptığınız doğru değil! 

Babamızın yaptığını devam ettirelim!” dediyse de 

dinletemez. 

Onlar geceleyin uyurken Allah'tan bir afet iner ve 

o bağın tamamı yanıp kavrulur; bağ, kapkara kesilir. 

Sabahleyin erkenden kalkan oğullar, mahsul 

toplamak üzere bağa geldiklerinde gözlerine 

inanamazlar. Bu manzara karşısında şaşırıp kalırlar. 

Yaptıklarının kötülüğünü anlayıp: 

“Ey Rabbimiz! Biz gerçekten büyük bir kötülük 

işledik…” deyip birbirlerini kınayıp tövbe ederek, Allah'a 

sığınırlar. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Şükür ve sadaka, nimeti artırır. Ey yolcu! Sen 

fukarayı gördükçe, malın eksilmez de, o gizli hazineden 

sana nimetler akar durur. Sen sakın, bunları kendinden 

sanma! Zira Mülkün Gerçek Sahibi’nin ikramıdır bunlar. 

Sen ikram et ki, o sonsuz sofralardan sana nimetler 

aksın! Hem bu dünyada, hem öbür dünyada… 

*** 

 

 

 

 

 

MECNUN’UN KÖPEĞİ ÖPMESİ 
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Mecnun, Leylâ’nın aşkıyla yanıp dururken, bir 

gün bir köpeği yakaladı. Öpüp koklamaya başladı. Bunu 

görenler başına toplandılar onu ayıplamaya başladılar: 

“Akılsız Mecnun, sen iyice işi azıttın. Bu 

yaptığın, deliliğin de, azgınlığın da sınırını aştı. Hiç 

köpek öpülüp sevilir mi? Köpek daima pis şeyler yer, 

gerisini bile diliyle yalayarak temizler, o pis bir 

hayvandır.” 

Bunları duyan Mecnun güldü: 

“Ne gafil, ne cahil kimselersiniz siz! Sizin 

gördüğünüz bu köpek sıradan bir köpek değil; o 

Leyla'nın mahallesinin köpeği... Bu köpek benim için en 

değerli bir varlıktır, Allah'ın çözülmez bir sırrıdır. Birçok 

yer varken, o Leylâ'nın mahallesini mekân tutmuş kutlu 

bir hayvandır. Sizin gözünüzde aşağılık bir hayvan olan 

bu köpeğe bir de benim gözümle bakın bakalım. O 

zaman da böyle düşünebilecek misiniz? Sizin gözünüzde 

rastgele bir hayvan olan bu köpek benim sırdaşım, 

gamdaşımdır. Onun gözleri, Leylâ'mı gören mübarek 

gözlerdir. Onun ayakları, Leylâ'mın bastığı topraklarda 

dolaşan ayaklardır. Ben bu gözleri nasıl öpmeyeyim, bu 

ayaklara nasıl yüz sürmeyeyim?” dedi. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Âşık, sevgiliyle irtibatı olan her şeye âşıktır. Onun 

izini gördüğü toprak bile, onu gören köpeğin gözü bile 

onun için kutsaldır. Ey yolcu! Hakiki âşıksan, sevgilin 

izlerini takip et! 

*** 
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BEKÇİDEN KAÇAN ÂŞIK 

 

Aşığın biri, bir bekçiden korkarak kaçıp bilmediği 

bir bağa girdi. Tanımadığı bu yerde bir hayli zorluklar 

çekerek yürüdü. Meğer âşık olup aşkıyla tam sekiz yıldır 

yanıp tutuştuğu sevgilisi o bağda imiş.. 

Âşık, yıllardır aşık olduğu bu dünya güzelinin 

gölgesini bile görmeye imkan bulamamıştı. Günler, aylar 

boyu ağlamış yalvarmıştı fakat nafile... 

Bekçinin korkusundan o gece vakti koşarak bağa 

giren âşık, sevgilisini karşısında görünce şaşırdı. O 

bağdan geçmekte olan, ırmağa yüzüğünü düşürmüş olan 

sevgili, elinde fener, yüzüğünü arıyordu. 

Âşık sevgilisini görünce kendisini korkutan 

sıkıntılara düşüren bekçiye hayır dualar etti durdu. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Her işte bir hayır vardır. Bazen şer gibi 

görünen şey, bizim için bir hayır olabilir. Allah bilir, biz 

bilmeyiz. Kaderin Mutlak Sahibi’nin hükmü kâinatı 

kuşatmıştır. Bu sebeple, başına bir şey geldiğinde, 

sükûnetini koruyup, önce dur ve düşün! İsteneni 

isteyenlerin gözüyle gör... 

*** 
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BİR APTALIN HİKÂYESİ 

 

Adamın biri durumundan çok şikâyetçiymiş. 

“Çalışıyorum, didiniyorum; ancak karnım ya doyuyor ya 

doymuyor. Tek başınayım, kimsem yok…” diye mutsuz 

mutsuz geziniyormuş. Sonunda bir karar vermiş ve gezip 

dolaşacak bir melek bulacak, durumunu ona anlatıp bu 

haksızlığı düzeltmesini isteyecekmiş... 

Ve yola koyulmuş. Dağda ilerlerken bir kurda 

rastlamış. Kurt, bir deri bir kemik, ayakta zor 

duruyormuş; adamın yanına yaklaşmış, nereye gittiğini 

sormuş. Adam derdini anlatmış: “Bir melek bulacağım, 

halimi düzeltmesini isteyeceğim...” Kurt da ona; “Bana 

bir iyilik yapar mısın?” demiş. “Ben de gece gündüz 

dolaşıyorum, bir lokmacık yiyecek zor buluyorum. O 

meleğe beni de anlat, böyle açlıktan ölmek reva mıdır?” 

diye sor... 

Adam yoluna devam etmiş, bir süre sonra güzel 

bir kıza rastlamış. Kız da nereye gittiğini sormuş adama, 

melek hikâyesini öğrenince adamın ellerine sarılmış:  

“Ne olur, o meleğe beni de anlat. Gencim, 

güzelim, zenginim, her şeyim var ama çok mutsuzum. 

Mutluluğa ulaşmak için ne yapmam gerektiğini sor o 

meleğe...” Adam, melekle kız için de konuşacağına söz 

vermiş ve yoluna devam etmiş. Bir süre sonra dinlenmek 

için bir ağacın altına uzanmış. Dört bir yanı yemyeşil 

olan bu ağacın neredeyse hiç yaprağı yokmuş ve ağaç bu 

duruma çok üzülüyormuş. O da derdini adama anlatmış: 

“Eğer o meleği bulursan, benden de söz eder 

misin? Bu kaderimden hiçbir şey anlamıyorum. 

Görüyorsun, bereketli bir toprak üzerindeyim, her taraf 
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yemyeşil, bütün ağaçların yaprakları var, meyveleri var. 

Benimse hiçbir şeyim yok. Benim de diğerleri gibi 

yeşillenmem için ne yapmam gerekiyor? Ne olur o 

melekten bunu öğren...” Adam, ona da “peki” demiş, 

yoluna devam etmiş. Nihayet bir gün, tam melek 

bulmaktan umudu kesilmiş, vazgeçmek üzereyken 

karşısına bir melek çıkmış. Adam kendiliğinden başlamış 

bir bir anlatmaya:  

“Gece gündüz demeden çalışıyorum, dünyanın 

hiçbir nimetinden faydalanamıyorum, acınacak bir 

hayatım var. Benden daha az çalışan ama daha keyifli 

yaşayan pek çok insan var. Nerede hak, nerede adalet?” 

“Tamam tamam!” demiş melek… “Sana mutlu ve 

zengin olman için bir şans veriyorum. Şimdi aynı yoldan 

evine dön.” Adam rahatlamış ve ağacın, kızın, kurdun 

dertlerini de meleğe anlatmış. Melek onlar için de 

konuşmuş, adam dönüş yolunu tutmuş. Uzun bir 

yürüyüşten sonra ağacın yanına gelmiş ve meleğin 

sözlerini aktarmış:  

“Senin köklerinin tam yanına bir sandık altın 

gömülüymüş. Sen bu yüzden beslenemiyorsun, 

dolayısıyla yaprağın, meyven olmuyor. Bu altın sandık 

çıkarılınca, sen de diğer ağaçlar gibi yeşilleneceksin.”  

“Harika!” diye bağırmış ağaç, “Çabuk kaz ve 

sandığı çıkar.”  

Adam; “Olmaz” demiş, “Melek bana kendi 

şansımı verdi. Evime dönmeliyim.” Adam yine yola 

düşmüş. Genç kız, zaten yolunu bekliyormuş.  

“Ne dedi, ne dedi?” diye koşmuş. “Acılarını ve 

sevinçlerini paylaşacak biriyle evlenirse bütün dertleri 

hallolacak, sen de mutlu olacaksın” demiş adam. Kız 
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“Hadi o zaman…” demiş, “evlenelim seninle ve mutlu 

olmaya çalışalım.” Adam yine “Olmaz” diye cevap 

vermiş. “Zamanım yok. Meleğin bana verdiği şansı 

bulmak için hemen evime dönmeliyim. Sen kendine 

başka bir koca bul.” 

Biraz sonra da sıska kurt çıkmış karşısına. Adam 

ona da olan biteni anlatmış, kendi şansını bulmak için 

acelesi olduğunu söylemiş. “Peki ya ben?” demiş kurt, 

“Benim için ne dediğini söyle ve git.”  

“Senin için söylediğini ben de pek anlamadım 

doğrusu…” demiş adam…  

“Melek dedi ki; ‘o kurt yiyecek bir aptal 

bulamazsa aç dolaşmaya mahkûmdur.'”  

Kurt: “Ben çok iyi anladım.” demiş ve aptalı 

yemiş. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey mutluluk yolcusu! Mutluluk çok uzaklarda 

değil, elinin altında… Yeter ki onu gör ve değerlendir. 

Hayali vadilerde, çok uzaklarda arayıp da ayağını 

yerden kesme! Aksi halde başına belâlar gelir de helâk 

olur gidersin… 

*** 

 

 

YA KİMLERE DUA EDEYİM? 

 

Memleketin birinde bir vaiz vardı. Minbere çıkar 

çıkmaz kötülere duaya başlar: 
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“Ya Rabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara, yol 

kesenlere merhamet et, hayır sahipleriyle alay edenlerin 

hepsine, bütün kâfir gönüllülere, kiliselerde bulunanlara 

merhamet et!” derdi. 

Temiz kişilere hiç dua etmez, kötülerden 

başkasına duada bulunmazdı. Halk bir gün başına 

toplandı: 

“Biz böyle bir şey görmedik. Neden kötülere dua 

edip duruyorsun?” dediler. 

Vaiz dedi ki: 

“Ben onlardan iyilikler gördüm, bu yüzden onlara 

dua etmeyi adet edindim. Onlar bana o kadar 

kötülüklerde bulundular, o derece zulmettiler ki, nihayet 

beni şerden kurtardılar, hayırlara ulaştırdılar. Ne zaman 

dünyaya yönelsem onlardan eziyetler gördüm, zorluklar 

çektim, dayaklar yedim; bu yüzden de iyiliklere taraf 

kaçtım, iyiliklere yöneldim. Kısaca, beni o kurtlar yola 

getirdi. Benim iyiliğime sebep onlardır. Onlara dua 

etmeyeyim de kimlere edeyim?” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişinin başına gelenler, kendi ettiklerindendir. 

Sana birileri zulmettiyse, geçmişine bir bak düşün. Bu, 

senin için bir fırsattır!  Zulme uğradığında, bundan 

alacak o kadar çok ders vardır ki! Ders alabilirsen eğer, 

dünyaya aşırı meyledip etmediğine bak! Bu sayede, 

kötülerden gelenlerden de ders alır, şerden kurtulup, 

hayırlara erebilirsin. Sen Dünya aşkını bırak da, 

Dünya’yı Yaratan’a âşık ol! 

*** 
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AHMAK ÂŞIK 

 

Ahmak bir âşık, sevgilisine tenha bir yerde 

ulaşınca, onu hemencecik sarıp öpmeye kalkıştı. 

Dünyalar güzeli sevgili geri çekilerek o aptal aşığı 

azarladı. 

“Küstahlık etme! Edepsizliğin, hayâsızlığın 

lüzumu yok, aklını başına topla!” diye bağırdı. 

Âşık bunun üzerine şaşırıp kaldı: 

“Burası ıssız, tenha bir yer ve ikimiz yapayalnızız. 

İn yok cin yok, su ortada duruyor, suyun başında da 

benim gibi çılgın bir susuz, artık nasıl sabredebilirim? 

Görüyorum ki hafif hafif esen aşk rüzgârından başka bir 

şey yok, vuslatımıza kim mani olabilir, kim halimizden 

haberdar olabilir?” dedi. 

Sevgili, sesini daha da yükselterek aşığını iyice 

azarladı: 

“A! akılsız adam! Meğer sen âşık değil, budalanın 

tekiymişsin. Sen bilmiyor musun ki, her hareket edeni bir 

hareket ettiren vardır. Rüzgârı esiyor gördün mü, bil ki 

onu bir estiren, bir harekete getiren var. O da her şeyi 

Yaradan Yüce Allah'tır.” dedi. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanlardan çekindiğin kadar, yalnız kaldığında 

da Allah’tan çekin! Bil ki, asıl sen yalnız kaldığında O’na 

daha çok yakınsın! Kâinata sığmayan ama insan gönlüne 

misafir olan o Yüce Kudret’e karşı saygılı ol! Zira senin 

tüyünün kıpırdaması bile onun ilmi ve takdirindedir. 
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*** 

 

TEMİNAT 

 

Çok şık giyimli bir adam, New York’un en iyi 

bankalarından birine girer. Sırasını bekledikten sonra, 

müşteri temsilcisinin önündeki koltuğa oturur ve utangaç 

bir eda ile “Çok acele 5.000 dolara 3 haftalığına 

ihtiyacım var. Bunu sizden hemen temin edebilir 

miyim?” diye sorar. Müşteri temsilcisi adamın 

giyiminden ve konuşmasından çok etkilenmesine 

rağmen, kendi bankaları ile daha önce hiç çalışıp 

çalışmadığı veya herhangi bir referansı olup olmadığı 

gibi beylik sorularını, ezberletildiği şekilde sorar. 

Adam, bunun üzerine kibarca, bunların hepsini 

aslında kendisine temin edebileceğini, fakat çok 

acelesinin olduğunu ve müşteri temsilcisinin temkinli 

yaklaşımını da gayet anlayışla karşıladığını anlatır ve 

sorar: “Benim aklıma bir çözüm yolu geliyor; kapınızın 

önünde 200.000 dolar değerinde Rolls Royce arabam var, 

bunu size teminat olarak bırakayım, 3 hafta sonra 5.000 

doları ve faizini ödedikten sonra arabamı geri alırım, 

böyle bir çözüm sizce uygun mu?” Müşteri temsilcisi 

bunu hemen sevinçle kabul eder, adamın Rolls Royce'u 

bankanın garajına park edilir ve adam arzu ettiği 5.000 

doları alıp gider. Adam 3 hafta sonra yine aynı müşteri 

temsilcisinin önüne gelir, borç aldığı 5.000 doları ve 3 

haftalık süre için tahakkuk eden 15 dolar 42 cent faizi 

öder. Müşteri tam Rolls Royce'u ile bankanın önünden 

ayrılırken, müşteri temsilcisi biraz utanarak: “Kusura 

bakmayın ama sizin gibi bir beyefendi nasıl olur da, kredi 
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kartı ile çekebileceği 5.000 dolar için 200.000 dolar 

değerindeki Rolls Royce arabasını rehin bırakıp 5.000 

dolar kredi alır?” diye sorar.  

Adamın cevabı oldukça ilginçtir: “Peki, siz New 

York'da Rolls Royce'umun başına bir şey 

gelmeyeceğinden bu kadar emin olduğunuz ve 3 haftalık 

park ücretinin 15 dolar 42 cent tuttuğu başka bir park yeri 

biliyor musunuz?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aklını iyi kullan! Her zaman iyi bir yol vardır… 

*** 

 

 

GÜL KOKUSUNDAN BAYILAN ADAM 

 

İri yarı adam, bir gün güzel koku satanların 

pazarına gelince aklı başından gitti; yere yıkılıp bayıldı, 

yol ortasına bir ölü gibi yığıldı kaldı... 

Bunu gören halk başına üşüştü. 

Başına toplananlardan kimi kalbini yokluyor, 

kimi yüzüne gül suyu döküp duruyordu. 

Bilmiyorlardı ki, adamcağız gül kokusundan 

bayılmış... 

Kimi bileklerini, başını ovuyor, kimi öd ağacına 

şeker karıştırarak tütsü yapıyor, bir başkası elbiselerini 

çıkarıp üstünü hafifletiyordu. 

Bir türlü adamın neden bayıldığını anlayamayan 

halk şaşırıp kaldı. Son çare olarak akrabalarına haber 

vermeye karar verdiler. O bayılan kişinin akıllı ve 

anlayışlı bir kardeşi vardı. Bu haberi alır almaz, yanına 
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biraz köpek pisliği alarak koşup geldi. Çünkü kardeşi, 

köpek bakıcısıydı köpek pisliği kokusuna alışmıştı. Gül 

kokusu duyunca bu yüzden bayılmıştı. Kardeşinin yanına 

varınca, o akıllı kişi, kimse anlamasın diye önce halkı 

dağıttı, sonra ağzını kulağına götürerek okuyormuş gibi 

yaptı, bu arada gizlice köpek pisliğini burnuna götürerek 

koklattı… Koklatır koklatmaz, adam ayılarak kendine 

gelmeye başladı. 

Halk şaşırdı: 

“Bu ne büyük bir efsun bir sihir!” dediler. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Neyle beslendiysen, sana o hoş gelir. 

Güzelliklerle gönlünü besle ki, güzellikler içinde 

yaşayabilesin. Aksi halde, gül kokusu bile senin sonun 

olabilir. 

*** 

 

MARANGOZ 

 

Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. 

İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım işinden 

ayrılmak, eşi ve büyüyen ailesi ile birlikte daha dingin bir 

yaşam sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı ücretini 

elbette özleyecekti. Ne var ki emekli olmak 

ihtiyacındaydı. Müteahhit iyi isçisinin ayrılmasına 

üzüldü. Ve ondan, kendine bir iyilik olarak, son bir ev 

daha yapmasını rica etti. Marangoz kabul etti ve işe 

girişti…  
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Ne var ki gönlünün, yaptığı işte olmadığını 

görmek pek kolaydı. Baştan savma bir işçilik ve kalitesiz 

malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine 

böyle son vermek ne talihsizlikti! İşini bitirdiğinde, 

işveren, evi gözden geçirmek için geldi ve dış kapının 

anahtarını marangoza uzattı. “Bu ev senin” dedi, “sana 

benden hediye”. Marangoz’un şaşkınlığı tarif edilir gibi 

değildi. Ne kadar utanmıştı!  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey dost! Bir işi yapmayı kabul ettiysen, onu en iyi 

şekilde yap, kendine yapıyormuş gibi yap… Baştan 

savacaksan, işin başında kabul etme… Yoksa mahcup 

olursun… 

*** 

 

DOYA DOYA AĞLAYAYIM 

 

Bir Bedevînin çok değer verdiği bir köpeği vardı. 

Bir gün bu köpek hastalandı, can çekişiyordu. Bunu fark 

eden adam ağlayıp gözyaşı dökmeye başladı. O sırada 

oradan bir dilenci geçiyordu; merak edip sordu: 

“Neden böyle ağlıyorsun? Ne oldu?” 

Adam hüzünle cevap verdi: 

“Bir köpeğim vardı, çok akıllı çok marifetli bir 

köpekti… Bak, işte şuracıkta, yolun üstünde ölüyor, onun 

için ağlıyorum.” 

Dilenci sordu: 

“Köpeğinin derdi neydi, neden ölüyor?” 

Bedevî cevap verdi: 

“Zavallı köpeğim açlıktan ölüyor.” 
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Bunun üzerine dilenci sordu: 

“Elinde şu dolu dağarcıkta ne var?” 

Bedevî: 

“Dün geceden kalan ekmeğim, azığım,” dedi. 

Dilenci: 

“Madem öyle, neden o zavallı köpeğe bir parça 

ekmek vermedin de şimdi ağlayıp duruyorsun?” diye 

sordu. 

Bedevî: 

“Ekmeği, insana kimse bedava vermiyor; fakat 

gördüğün gibi gözyaşı dökmek bedava... Onun için bırak 

da doya doya ağlayayım…” dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Nefis, her daim kolayına geleni seçer ve bunu 

haklı çıkaracak bahaneler bulur. Ey Dost! Dostlarına, 

kendinden bir şeyler vermedikçe, karşılıksız iyilik 

etmedikçe, bir gün onları kaybetmeye mahkûm olursun. 

*** 

 

 

TEK HAREKET 

Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci 

olmaktı. Fakat ailesi buna izin vermiyordu. Bir gün 

talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi 

çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce, çocuğun 

karate öğrenmesine izin verdi ve ona bir karate hocası 

tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karsısındakini sağ 

koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, 

üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep aynı hareketi 

yapıyorlardı. 
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Çocuk bir gün hocasına “Hocam, ben çok 

sıkıldım, artık başka hareketlere geçsek.” dedi. Hoca ise 

bunu kabul etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi 

olmadıkça başka hareketlere geçemeyeceklerini söyledi. 

Çocuk, o kadar hızlanmıştı ki, hocasını bile göz açıp 

kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu. 

Bir gün hoca, elinde bir kâğıtla geldi. Kâğıtta, 

çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği 

yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk 

rakibinin karşısına çıkacakken heyecanla hocasına sordu, 

“Hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket 

biliyorum, kesin kaybederim.” Hocası ise, “Sen sadece 

hareketi yap” cevabını verdi. 

Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. 

Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde karşısında 

kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama yine 

bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi ve 

şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu 

“Hocam nasıl olur anlamıyorum; sadece bir hareket 

biliyorum, tek kolluyum ve şampiyon oldum.”  

Hocası çocuğa baktı ve dedi ki, “Senin yaptığın 

hareket, karatedeki en zor hareketlerden biridir. Ve bir 

tek savunması vardır; o da, rakibin sol kolunu tutmak.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey sevgili dost! Her şeyi bil ama bir şeyi iyi bil! 

*** 

 

BİR UZAKDOĞU İNANIŞI 
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Öykü, yüzyıllar önce gözlemlenen bir olayı 

nakletmektedir. Bir keşiş, araştırma yapmak için bir köye 

gitmişti. Önce, o köyün mezarlığına girdi. Çünkü 

kültürlerin, yaşam felsefesinin böyle yerlerde gizli 

olduğuna inanıyordu.. Gözleri birden mezar taşlarının 

üzerindeki rakamlara takıldı. Mezar taşlarında 5, 867, 

900, 20003, 4979, 7, 421 gibi birbiriyle hiç de bağlantısı 

olmayan rakamlar vardı. Uzun uzun düşündü, fakat bu 

rakamların anlamını çözemedi. 

Köyün en bilge kişisine gitti, ona sordu: “Nedir 

bu rakamlar Tanrı aşkına?” dedi. “Bu rakamların 

gösterdikleri ay mıdır, yıl mıdır, saat midir?” 

Bilge kişi gülümseyerek yanıtladı: “Bizler, 

bebeklerimiz doğduğu zaman, bellerine bir ip bağlarız.” 

dedi. “Yaşamı boyunca her güldüğü an, o ipe bir düğüm 

atarız. Öldükten sonra ise, bellerindeki düğümleri sayar, 

düğümün sayısını mezar taşına yazarız.” 

Bilge kişi, karşısındaki kişinin bir şey 

anlamadığını görünce açıklamasını sürdürdü: “Böylece 

onun, ne kadar ‘yaşamış’ olduğunu anlarız.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yüzünle olduğu kadar, yüreğinle de şu kâinata 

gülümse! Gülümse ki, kâinatı Yaratan, senin ömrüne 

bereket katsın! 

*** 

 

ERENLERİN CÖMERT AHLÂKI 
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Bir derviş gördüm. Bir mağaraya çekilmiş, 

kapısını dünyaya kapamıştı. Onun himmet gözünde 

beylerin, sultanların büyüklüğü kalmamıştı. 

Üzerine dilenme kapısını açan, ölünceye kadar 

hep muhtaç kalır. Sen hırsı bırak da padişahlık et! 

Kimseye güvenmeyen kişinin başı dik olur. 

O tarafın sultanlarından biri: 

“Erenlerin cömert ahlâkından umarız ki, bizde 

arzu ettiklerine ulaşacaklardır!” diye haber saldı. 

Şeyh: 

“Daveti kabul etmek sünnettir!” deyip razı oldu. 

Ertesi gün padişah, kendisini rahatsız ettiği için 

adamdan özür dilemeye gitti. Adam ayağa kalktı. 

Hükümdarı kucakladı, onu çok iyi karşıladı. Padişah 

gidince müritlerinden biri şeyhe: 

“Padişaha bu kadar güzel davranmak âdetinize 

aykırı idi. Bunda ne hikmet var?” diye sordu. 

Şeyh: 

“Duymadın mı,” dedi. Büyükler demişler ki: 

“Eğer birinin sofrasına oturdunsa, onun hizmetine 

kalkmak vaciptir. Üstünlüğün karşılığını veremeyince, 

naçarlığın özrünü dilemek gerek.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kulak, ömür boyunca, def sesi, çenk sesi, ney sesi 

dinleyebilir; göz, bahçe seyrinden vazgeçebilir, burun, 

gülsüz, nesrinsiz de olabilir. Kuştüyü yastık bulunmazsa 

eğer, baş altında bir taşla uyuyabilirsin; yanında yatan 

bir dilber yoksa kol kendi kendini kucaklayabilir. Ama bu 

karmakarışık, hünersiz kalp, bir hiçe kanacak kadar 

sabredemez. 
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*** 

 

BİR KİMSEYE GÖNÜL BAĞLAMA 

 

Yoksul bir derviş, Hicaz kervanında yoldaşımızdı. 

Kendisine, Arap emirlerinden biri, çoluk çocuğuna 

nafaka olarak yüz dinar bağışlamıştı. 

Ansızın Hafâce haramileri kervana baskın 

yaptılar. Her şeyi silip süpürdüler. Tüccarlar ağlayıp 

sızlanmaya, boşu boşuna bağırıp çağırmaya başladılar. 

İster yalvar, ister feryat et; altını hırsız geri 

vermeyecek. 

Yalnız o derviş, istifini bozmamış, halinde bir 

değişiklik olmamıştı. 

“Senin şu paranı almadılar mı?” diye sordum. 

“Evet, aldılar”, dedi. “Ama ben paraya o kadar 

alışık değildim ki, ondan ayrılınca gönlüm üzülsün...” 

Cevap verdim: 

“Senin bu dediğin, benim durumuma da uyuyor. 

Gençlik çağlarımda, nasılsa, bir güzelle düşüp 

kalkmıştım. Kendisini o kadar candan severdim ki, 

gözümün kıblesi onun cemali, ömrümün varı yoğu onun 

hayaliydi. 

Onun yüz güzelliği, yerdeki insanlarda değil, olsa 

olsa gökteki meleklerde olurdu. Dostluk üzerine ant 

içerim ki, ondan sonra sevgi artık haramdır. Çünkü hiçbir 

dönemde öyle bir insan gelmeyecektir. 

Ne çare ki, ansızın varlığının ayağı ecel çamuruna 

battı. Kavminden, kabilesinden hicran dumanı yükseldi. 

Mezarının başında günlerce kaldım. Özlemiyle 

söylediğim şiirlerden bazıları şunlardı: 
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‘Ayağına ecel dikeninin battığı o gün, feleğin eli, 

ölüm kılıcını benim boynuma da keşke çalsaydı; gözüm 

bugün dünyayı sensiz görmeseydi... İşte, toprağının 

başındaki benim; toprak başıma!’ 

Yatağına gülle nesrin serpmeyince rahat edemez, 

uykusu tutmazken; feleğin dönüşü, onun yüzünün gülünü 

döktü... Toprağında diken kökleri bitti. 

Ondan ayrıldıktan sonra, dünyada kaldıkça heves 

defterini dürmeğe, kimseyle yakınlık kurmamaya kesin 

bir niyetle karar verdim. 

Denizin faydası iyi olurdu, eğer dalga korkusu 

bulunmasaydı. Gülün arkadaşlığı güzel olurdu, eğer 

diken derdi bulunmasaydı... Dün gece, tavuslar gibi 

vuslat bahçesinde nazlanıyordum. Bugün, yârin 

özleminde yılanlar gibi kıvranıyorum!” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bir şeye, bir kimseye gönül bağlama. Çünkü 

gönül ayırmak çetin bir iştir. 

*** 

 

KUYRUĞU MU, BAŞI MI? 

 

Bir gün cahil adamın biri, bir vaizin yanına 

yaklaşarak: 

“Ey vaiz! Minberde senin kadar güzel söz 

söyleyen, senin gibi güzel vaaz eden birini daha 

görmedim. Sana bir soru sormak istiyorum, lütfedip bana 

cevap ver. Bir kalenin burcuna bir kuş konsa, bu kuşun 

başı mı daha üstündür, kuyruğu mu?” diye sordu. 
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Vaiz bu garip soruya şöyle cevap verdi: 

“Eğer kuşun yüzü şehre, kuyruğu köye doğruysa; 

başı kuyruğundan üstündür. Yok, eğer kuyruğu şehre, 

başı köye doğruysa; kuyruğu başından daha üstündür...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Dost! İnsanın değeri, başını yönelttiği yön 

değerindedir. Fukara adam, ilim ve hikmet şehrine 

yönelmişse üstündür. Kral bile olsa, kötü yola, hırs, kibir 

ve şehvete yönelen değersizdir. 

*** 

 

AŞK DERDİ ONULMAZDIR 

 

Zengin bir adamın Hintli bir kölesi vardı. Onu 

küçük yaştan itibaren beslemiş büyütmüş, terbiye ederek 

birçok bilgi, birçok hüner öğretmişti. Bu adamın bir de 

çok güzel iyi huylu bir kızı vardı. Kız, gelinlik çağa 

gelince onu birçok isteyen oldu. Nihayet adam kendine 

iyi huylu bir damat seçti. 

Kızın nişanlanması ile birlikte; o güzel, o hünerli 

köle hastalandı, sararıp solmaya başladı. Birçok hekimler 

geldi; fakat derdini anlayan, çaresini bulan olmadı. 

Nihayet bir gece adam karısına: 

“Şu kölenin yanına giderek halini bir sor, sen 

onun annesi sayılırsın; belki derdini sana söyler.” dedi. 

Kadın, bunun üzerine ertesi gün kölenin yanına 

gitti. Tıpkı bir anne gibi başını okşayarak yumuşaklıkla 

halini hatırını sordu, derdine ortak olmak istediğini 

söyledi. Kadın, daha çok diller döktü, çok tatlı sözler sarf 

etti, nihayet köle derdini söyledi: 
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“Ben seni annem gibi bilirdim, bunu senden hiç 

ummazdım… Benim âşık olduğumu bile bile kızını 

başkasına verdin.” dedi. 

Bu sözü duyan kadın öyle bir kızdı, öyle bir 

sinirlendi ki; o an köleyi dövüp damdan aşağı atmak 

istedi, fakat sabretti. Gelerek durumu kocasına anlattı. 

Kölesinin neden hastalandığını anlayan adam 

sevindi. 

“Söyle ona sabretsin. Her derdin bir çaresi vardır. 

Mademki kızı seviyor, âşıkların arasına girmek olmaz, 

kızı ona veririz…” dedi. 

Kadın, köleye bunları söyleyince kölenin 

gönlündeki kader bulutları dağıldı. Günden güne 

iyileşerek eski sıhhatine ve neşesine kavuştu. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aşk derdi onulmaz, iyileşmez bir derttir; çaresi, 

sevgiliye kavuşmaktır. 

*** 

 

EYAZ’IN BAŞARDIĞI İŞ 

 

Bir gün beyleri Sultan Mahmud’a: 

“Eyaz denilen bu kölenin ne marifeti var ki, sen 

ona otuz kişinin maaşı kadar maaş ödüyorsun?” dediler. 

Sultan Mahmud, bu soruya o anda karşılık 

vermedi. Birkaç gün sonra beylerini alarak ava çıktı. 

Giderken bir kervan gördüler. Sultan Mahmud, beylerden 

birine: 

“Git, sor bakalım; bu kervan nereden geliyor?” 

dedi. 
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Bey, atını sürerek gitti, birkaç dakika içinde 

geriye döndü. 

“Efendim kervan Rey şehrinden geliyor.” dedi. 

Sultan Mahmud: 

“Peki, nereye gidiyormuş?” diye sorunca Bey 

susup kaldı. 

Bunun üzerine Sultan Mahmud, başka birini 

gönderdi. O da gidip geldi: 

“Efendim, Yemen'e gidiyormuş.” dedi. 

Padişah: 

“Yükü neymiş?” deyince o da sustu kaldı. 

Bu defa padişah başka bir beye: 

“Sen de git yükünü öğren!” dedi. 

Bey gitti, geldi: 

“Her cins mal var; fakat çoğu Rey kâseleri…” 

dedi. 

Padişah: 

“Peki, kervan Rey’den ne zaman çıkmış?” diye 

sorunca Bey susup kaldı, cevap veremedi. 

Padişah böylece tam otuz beyi gönderdi; otuzu da 

istenen bilgileri tam olarak getiremedi. 

Padişah son olarak Eyaz’ı çağırdı: 

“Eyaz,” dedi. “Şu kervan nereden geliyor?” 

Eyaz, saygıyla padişahın huzurundan eğilerek 

konuşmaya başladı: 

“Efendim, kervan görünür görünmez sizin merak 

ederek soracağınızı tahmin ettiğimden gidip gerekenleri 

öğrendim. Kervan, Rey'den geliyor, Yemen'e gidiyor, 

yükü şudur, şu kadar at, şu kadar deve, şu kadar katırdan 

oluşuyor. Kervanda şu kadar insan var, onlardan şu 

kadarı silahlı...” 
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Bütün bunları beyler ağzı açık dinliyorlardı. 

Böylece Eyaz, tek başına otuz beyin edinemediği 

bilgiyi edinmiş, başaramadığı işi başarmıştı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Çıktığın bu dünya yolculuğunun hakkını 

ver! Zira işini iyi yapanın değeri büyük olur, iltifat 

görür… 

*** 

 

KERVAN MUHAFIZININ BAŞINA 

GELENLER 

 

Bir kervan muhafızı uyumuştu. Haramiler 

gelerek, kervanda ne var, ne yok alıp götürdüler. 

Sabahleyin kervandakiler uyandılar. Mallarının, 

develerinin yerlerinde yeller esiyordu. Muhafızın başına 

üşüştüler: 

“Mallarımız, develerimiz nerede? Söyle bakalım, 

hesap ver!” dediler. 

Muhafız çaresiz bir şekilde: 

“Gece hırsızlar geldi; ne var, ne yok her şeyi alıp 

götürdüler…” dedi. 

Kervandakiler kızarak: 

“Be adam, sen ne yaptın,?” dediler. 

Muhafız: 

“Ben ne yapabilirdim? Bir tek kişiyim; onlar bir 

alay silahlı adamdı…” dedi. 

Kervandakiler: 



136 

 

“Madem onlar çoktu, madem başa 

çıkamayacaktın, bari bağırıp çağırarak bizi 

uyandırsaydın!” dediler. 

Muhafız: 

“Bağırmak istedim ama bana kılıç göstererek, 

‘Sus, yoksa canından olursun, seni öldürürüz!’ dediler. 

Ben de korktum, korkumdan soluk bile alamadım. Eğer 

isterseniz, şimdi dilediğiniz kadar bağırayım.” dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Başına bela gelmeden önlemini al! Kötü ve rezil 

şeytan, ömrünü zayi eder; bundan sonra besmele çekmek, 

Fatiha okumak boşunadır. Ey Dost! Bil ki, iş işten 

geçtikten sonra aldığın tedbir hiçbir işe yaramaz. 

*** 

 

 

SULTAN MAHMUT VE HIRSIZLAR 

 

Sultan Mahmut, bir gece yalnız başına şehri 

dolaşırken, bir grup hırsıza rastladı. Hırsızlardan biri: 

“Ey Âdemoğlu! Sen de kimsin?” diye sordu. 

O da: 

“Ben de sizlerden biriyim.” dedi. 

Daha önce onu hiç görmedikleri halde, her biri, 

diğerlerinden birinin arkadaşı olacağı düşüncesiyle 

padişaha ilişmedi. “Yabancı biri olsa, hiç tanımadığı, 

kılıklarından halleri belli olan böyle bir topluluğa kolayca 

yanaşıp da; bende sizdenim, diyebilir mi hiç?” düşüncesi 

rahatlattı herkesi… İlişmediler, kabullenip kendi haline 

bıraktılar. 
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İçlerinden birisi: 

“Ey hile ve düzende mahir olanlar! Haydi, herkes 

hünerini bir bir sayıp döksün ortaya da, kimlerde neler 

var bilelim.” dedi. 

Birisi dedi ki: 

“Benim kulaklarımda öyle bir özellik var ki, 

köpek havladığı zaman ne dediğini anlarım.” 

Diğerleri burun kıvırarak: 

“Bu iki metelik eder ancak…” dediler. 

Bir başkası: 

“Benim bütün hünerim gözümdedir. Geceleyin 

karanlıkta kimi görsem, hiç şüpheniz olmasın ki, gündüz 

gördüğümde onu tanırım.” dedi. 

Başka biri: 

“Benim bütün hünerim kolumdadır. Bu kuvvetle 

duvarları delerim, dedi. 

Diğeri: 

“Allah bana bir burun vermiş ki; ‘insanlar 

madenlere benzer’ sırrına ermişim. Toprağın bedeninde 

ne kadar para var, hangi maden gizli, masrafı kendinden 

fazla olur mu, derhal anlarım, Mecnun gibi toprağı 

koklayıp, yanılmadan Leylâ’nın toprağını seçerim. Her 

gömleği koklarım da, içinde Yusuf mu var, şeytan mı 

bilirim…” dedi. 

Başka birisi: 

“Marifetim elimdedir benim. Dağın başına kadar 

kement atarım. Ahmet gibi: O bir kement attı göklere, taa 

Beyt-i Ma’mur’a ulaştı da, ‘Attığını benden bil, sen 

atmadın, ben attım.’ dendi ya, benim kemendim de çok 

yerlere ulaşır.” 

Nihayet dediler ki: 
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“Ey vefalı ve yüce dost! Söyle bakalım senin 

hünerin nedir?” 

Sultan Mahmut: 

“Benim bütün hünerim sakalımdadır. Öyle ki, 

suçluları cellâda verdiklerinde; sakalım oynayınca 

kurtuluverirler; tüm cezadan da, ölümden de... Ne bir 

dertleri kalır, ne elemleri…” 

“Liderimiz sensin! Minnet gününde kurtuluşumuz 

senden olacaktır; hiç kimsede sendeki bu hünerin eseri 

dahi yoktur…” dediler. 

Sultan Mahmut’u kendilerine lider seçtiler. Sonra 

hep beraber yola dizildiler, soymak için saraya doğru 

başladılar ilerlemeye. Bu sırada sağ taraflarında bir 

köpek havladı. Köpek sesinden anlayan hırsız: 

“Köpek diyor ki, padişah sizinle beraberdir.” 

Kement atan, yüksek bir yere kement attı, hepsi 

tırmanıp çıktılar. Koku alan devamlı etrafını koklarken: 

“Hah! Bulduk... Şurada eşsiz bir hazine var!” 

dedi. Padişahın hazinesinin duvarını göstererek.  

Delik delen kişi, deldi duvarı, içeri girdiler, her 

biri gücü yettiğince, umudunun ulaştığınca aldı alacağını, 

çıkıp döndüler yerlerine... 

Padişah, geçtikleri yolları, hırsızların eşkâllerini, 

her birinin aldıklarını iyice kafasına not etti, uykuya 

daldıklarında gizlice ayrıldı yanlarından, sarayına döndü. 

Muhafızları, kolcuları, askerinden yiğit olan bir bölüğü, 

hırsızların yerlerini tarif ederek yolladı. Hırsızların 

tamamını tutup getirdiler huzura. Tir tir titriyordu hepsi... 

Hem de büyük bir şaşkınlık içinde… Öyle ya kendilerini 

kimse görmemişti, daha üzerinden bir gün bile 
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geçmemişti soygunun... Elleriyle koymuş gibi 

yakalanmışlardı askerler tarafından. 

Geceleyin kimi görse, onu gündüz tanıyan 

kafasını kaldırıp padişahın yüzüne bakar bakmaz 

tanıyıverdi yüce sultanı. 

Arkadaşlarına dönerek: 

“Padişahımız; gece bizimle olan, sakalı hünerli 

arkadaşımızdır.” dedi. ‘Nerede olursanız olun; o 

sizinledir!’ denilen padişah budur işte arkadaşlar... Ben 

ondan ümmetimi isteyip, şefaatte bulunacağım. Biz can 

gibi balçığa kakılıp kaldık. Kıyamet gününde can güneşi 

sensin. Ey gizlice yürüyen padişah; vakit geldi. Kerem et, 

hayırlısıyla sakalını bir oynat. Biz hepimiz hünerlerimizi 

gösterdik, fakat o hünerler ancak bahtsızlığımızı arttırdı, 

boynumuzu bağladı da baş aşağı düştük, alçaldık. 

İşe yaradı, gece gördüğünü gündüz tanıyanın 

söyledikleri ve hepsi affedildiler… 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Zaten diğerlerinin marifetleri; insana yolunu 

şaşırtan gulyabaniler gibiydi. Yalnız, geceleyin padişahın 

yüzünü gören göz başka… Zaten padişah da ondan hayâ 

eder... 

Ey Dost! Kâinatın Padişah’ını, ne yaparsan yap 

unutma, onu varlığında bil! Bu, senin yanlış yapmana set 

olacak, affına vesile olacaktır! 

*** 

 

DOKTOR İLE YAŞLI HASTASI 
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Yaşlı adamın biri hekime gider. Başlar 

şikâyetlerini anlatmaya: 

“Aklım çok dağınık, yerinde değil. Fikirlerim 

karmakarışık...” 

Hekim: 

“Sizi anlıyorum ama bu hastalıkların tek sebebi 

yaşlılıktır.” 

Adam devam eder: 

“Gözlerim kararıyor, iyi de göremiyorum.” 

Hekim, yine cevap verir: 

“Ey çok ömür sürmüş kişi! bunun sebebi de 

ihtiyarlıktır...” 

“Sırtım da çok kötü ağrıyor...” 

“İhtiyarlıktandır...” 

“Ne yersem yiyeyim, hazmedemiyorum. Midem 

şişiyor, yediğim hiçbir şeyden zevk alamıyorum...” 

“Hepsinin sebebi ihtiyarlıktandır ey yaşlı kişi!” 

“Nefes alırken zorluk çekiyorum...” 

“İhtiyarlıktan...” 

En sonunda yaşlı adam kızarak bağırmaya başlar: 

“Be adam! Bildiğin tek şey bu mu senin? Sen 

okulda sadece bunu mu öğrendin? Her söylenen şeye 

aynı şeyleri mi söylersin? Sen bilmez misin, her derdin 

dermanını veren Allah’tır...” 

Hekim, istifini bozmadan yaşlı adama cevap verir: 

“Ey benim sevgili amcam! Senin bu kızgınlığın 

ve öfken de ihtiyarlıktandır...” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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İnsanın gözü, toprağa bakmaya görsün; her 

şikâyeti ona ölümü hatırlatmalı! Dermanı veren Allah’tır, 

ancak ölüm de haktır; yaşlılık ve hastalıklar bunun 

habercisidir… 

*** 

 

 

 

 

 

YARALI EŞEĞİN HALİ 

 

Birisi, yaralı bir eşeğin yarasına bir bez bağlasa o 

bez yaraya yapışsa... Sonra o bezi çekip çıkarmak 

isteseler, eşek acıdan derhal çifte atmaya başlar. Ne 

mutlu o insana ki, böyle bir işe girişmeye kalkışmaz. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Dost! Hele bu eşeğin elli tane yarası olursa ve 

bu elli yaraya da yapışmış elli bez bulunursa artık sen 

onları çekip çıkarmaya çalışan adamın halini düşün... 

*** 

 

GERÇEK ÂŞIKLIK 

 

Aşktan çılgına dönmüş bir zavallı, sevgilisinin 

huzurunda yaptıklarını sayıp döküyordu. 

“Senin için şunu yaptım, bunu yaptım. Savaş 

meydanlarında senin için oklara göğsümü siper ettim. 

Senin uğrunda malım, mülküm, namusum, şerefim 

gitti… Üç paralık oldum insanların gözünde... Senin için 
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büyük üzüntüler çektim... Hiç bir gün güneş üstüme 

doğmadı, hiçbir Allah'ın kulu beni gülerken görmedi. 

Hayatım acı ve ıstıraplarla geçti…” dedi. 

Bütün bunları dinledikten sonra sevgili şöyle 

dedi: 

“Doğru… Bütün bunları yaptın; fakat beni iyi 

dinle! Sen asıl yapman gerekeni, gerçek bir aşığın 

yapması icap edeni yapmadın.”  

Bunu duyan âşık ileri atıldı: 

“Yapmam gereken asıl şey neymiş, söyle hemen 

yapayım.” dedi. 

Sevgili bunu duyunca şöyle dedi: 

“Gerçek âşıklık, aşkı uğrunda can vermektir. Eğer 

gerçek bir âşıksan hemen öl!” dedi. 

Bunu duyan âşık, o anda gülerek can verdi ve o 

gülüş onda ebedî olarak kaldı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aşk için çıkılan yolda gösterilen özveriler, 

maşûkun başına kalkılmaz. Aşıksan eğer, bu yola baş 

koyacaksın, ölmek gerekirse öleceksin ki, ebedi âlemde 

yüzün sürekli gülsün! 

*** 

 

GARİP BİR SORU 

 

Bir kişi gizlice müftüye sordu: 

“Bir kimse namazda iken feryat ederek ağlasa, 

acaba namazı bozulur mu, namazda ağlamak caiz midir?” 

Müftü: 



143 

 

“Adamın neden ağladığına bakmak lazımdır. 

Acaba adam ne gördü de, namazda huzuru ilahide iken 

ağladı. Eğer ağlayan kişi öbür âlemi görerek, onun 

heybetiyle ağladıysa, namazı daha makbul hale gelir. 

Yok, eğer bedeninde hâsıl olan bir ağrıdan dolayı 

ağladıysa, o zaman ip de kırıldı iğne de; ne namaz kaldı 

ne niyaz…” dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! “Ameller, niyetlere göredir.” sırrına 

vakıf isen, döktüğün gözyaşının da niyetin değerince 

değerli olduğunu bilirsin… 

*** 

 

NİMET DERİYE BENZER 

 

Kış geldiğinde köpek soğuktan ezilir, büzülür, 

perişan bir hale gelir. 

“Kışa dayanamıyorum artık! Sağ olur da yaza 

erişirsem, dişimle, tırnağımla çalışıp, çabalayacağım, 

taştan bir kulübe yapacağım.” der. 

Fakat yaz gelip de vücudu ısınıp, kellesi kemiği 

yerine geldiğinde, ilikleri kızışıp, derisi gerildiğinde 

kendini koskocaman görür de: 

“Ev yapayım yapmasına da... Ben hangi eve 

sığarım ki?” der. 

İrileşir, ayağını çeker, tembel tembel, karnı tok, 

sırtı pek, kendine güvenmiş bir halde gölgeye çekilir… 

Aklı: “Bir ev yapmalısın!” dedikçe: 

“Söyle yahu! Ben nasıl olur da bir eve 

sığabilirim?” diye cevaplandırır kendi sorusunu. 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sen de bir belâya, musibete düştüğünde 

büzülürsün, hırs kemiklerin bitişir, küçülür kalırsın da: 

“Tövbeden bir ev yapayım, kışın o evceğizde 

barınayım.” dersin. Fakat dertten kurtuldun da, hırsın 

büyüdü mü, köpek gibi ev sevdası geçer gider. 

Nimete şükretmek; nimetten daha hoştur. 

Şükreden kişi, hiç şükretmeyi bırakır da nimet sevdasına 

düşer mi? Şükür nimetin canıdır, nimet ise deriye benzer. 

Çünkü seni sevgiliye kadar ulaştıran, şükürdür. 

Nimet insana gaflet verir, şükürse uyandırır. Padişahın 

şükür tuzağıyla, nimet avlamaya bak... 

Şükür nimeti, gözünü doyurur, seni bey yapar. Bu 

suretle de yoksullara yüzlerce nimet bağışlarsın. Hak 

yemeğinden ye, doy ki, senden oburluk, tamah ve şuna 

buna ihtiyacını arz etme illeti son bulsun... 

*** 

 

MECNUN’UN DEVESİ 

 

Bir gün Mecnun, Leylâ’nın köyüne varmak için 

bir deveye bindi, yol almaya başladı. Bütün derdi, bir an 

önce Leylâ’nın köyüne ulaşmaktı. Mecnun’un derdi 

buydu; fakat devenin de derdi başkaydı. O da geride, 

ayrıldığı yerde kalan yavrusunu düşünüyordu. Ona 

kavuşmak istiyordu.  

Mecnun kendindeyken deveyi Leylâ’nın köyüne 

doğru sürüyordu. Fakat birazcık dalınca, deve geri 

dönüyor, yavrusuna doğru koşuyordu. 
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Mecnun, kendisine gelince biraz önce geldikleri 

yerden fersahlarca geriye gittiğini görüyordu. Mecnun’la 

devesi böyle tam üç gün boyunca yol aldılar. En sonunda 

Mecnun, bu işin böyle sürüp gidemeyeceğini anladı 

deveden indi. 

“Ah devecik! İkimiz de aşığız, fakat gideceğimiz 

yerler birbirine zıt, onun için seninle arkadaşlık 

edemeyiz. Eğer bu beraberliği sürdürecek olursak hiçbir 

zaman hedefe ulaşamayız.” deyip deveyi serbest bıraktı.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Âşık’ın gözü, sevgiliden başkasını görmez. Yolu, 

onun yoludur; yönü, onun yönüdür. Her âşığın yolu 

ayrıdır, sevgilisinedir… 

*** 

 

 

 

 

HERKES KENDİ AYIBINI GÖRMELİ 

 

Dört Hintli Müslüman, bir mescidde Allah’a 

ibadet için namaza durmuşlardı. Her biri niyet edip, 

tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı. Bu 

sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin 

ağzından yanlışlıkla bir söz çıktı: 

“Müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?” 

Yanındaki Hintli, namaz kıldığı halde konuşan 

arkadaşına; “Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu!” 

diye çıkıştı. 

Üçüncü Hintli, ikincisine dedi ki: 
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“Ona ne diye kızıyorsun? Sen kendine bak. Senin 

namazın da gitti.” 

Dördüncüsü;  “Çok şükür, ben sizin gibi 

yapmadım. Üçünüz gibi kuyuya düşmedim.” dedi. 

Ama sonuçta dördünün de namazı bozuldu. 

Çünkü insanın yarısı ayıptandır, yarısı kayıptan! 

Mademki başında onlarca yara var, merhemini başına 

vurmalısın. Yarayı ayıplamak, ona merhem koymaktır. 

Sende o ayıp yoksa da yine emin olma. Olabilir ki, o 

ayıbı sen de yaparsın, günün birinde o ayıp, senden de 

zuhur edebilir. 

Allah’tan “Emin olmayın” sözünü duymadın mı? 

Peki, o halde neden müsterih ve emin oluyorsun? İblis, 

yıllarca iyi adla anılarak yaşadığı halde nihayet bak, nasıl 

rezil oldu, adı ne oldu? Yüceliği âlemde tanınmıştı, 

aksiyle tanındı, yazık! 

Emin değilsen, tanımayı isteme. Yürü, yüzünü 

korkuyla yıka da sonra göster. Sakalın çıkmıyorsa başka 

sakalsızları kınama. Şu işe bak: Şeytan, belâlara düştü de 

sana ibret oldu. Sen belâya uğrayıp ona ibret olmadın. O 

zehri içti, sen şerbetini iç, yani ibret almana bak! 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Yolcu! Başkalarının ayıbını söyleyen, daha 

fazla yol kaybeder. Ne mutlu o kişiye ki, kendi ayıbını 

görürse o alınır, o ayıbı kendisinde bulur. 

*** 

 

MESCİDE BAĞLAYAN SEBEP 
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Zengin adamın biri hamama gitmek ister. Sabahın 

alacasında hizmetçisine seslenir: 

“Sungur, neden yatıyorsun? Uyanıp başını 

yastıktan kaldır! Tası, peştamalı alıp gel de hamama 

gidelim.” 

Sungur, efendisinin sesini uyar duymaz 

yatağından fırladı. Tası, peştamalı aldı ve yola çıktılar. 

Yolda bir mescidin yanından geçiyorlardı ki, Sungur’un 

kulağına çok güzel bir ezan sesi geldi. Namazını hiç 

kaçırmayan Sungur, utanarak efendisine seslendi: 

“Ey benim efendim! Siz şu dükkânda biraz 

otursanız da ben namazını eda etsem... Sonra hamama 

gitsek! İzin verin de namazını kılayım.” 

Adam, hizmetçisine baktı: 

“Pekâlâ, Sungur, hadi namazını kılıp gel!” dedi. 

Namaz kılınıp bitti. Herkes mescidden çıktı; fakat 

Sungur ortalıkta görünmüyordu. Sahibi, birkaç kez 

seslendi ancak bir cevap alamadı. 

Bir süre sonra adam yine içeriye seslendi: 

“Sungur! Neredesin? Hadi gelsene...” 

İçeriden şöyle bir cevap geldi: 

“Ey benim hünerli efendim! Beni bırakmıyor. Ne 

olur anlayın. Birazdan geliyorum. Sizi unutmadım.” 

Bey, yedi kere seslendi ve yedisinde de aynı 

cevabı aldı. Sonunda Sungur mescidin kapısında 

göründü. 

“Mescitte kimse kalmadı ama sen dışarı çıkmadın. 

Neler oldu orada?” diye sordu bey. 

Sungur’un cevabı çok şaşırtıcı oldu: 
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“Haklısınız efendim... Seni dışarıda bağlayan, 

beni de içeride bağladı. Seni mescide sokmayan var ya, 

işte o beni içeride tuttu, dışarıya bırakmadı...” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey dost! Bil ki, kişinin ülkü edindiği şeyler, onun 

nerede duracağına sebep olur. 

*** 

 

 

AĞIZA KAÇAN YILAN 

 

Akıllı birisi, atına binmiş geliyordu. Uyumakta 

olan birisinin ağzına da bir yılan kaçmak üzereydi. Atlı 

onu görüp, adamcağızı kurtarmak, yılanı ürkütüp 

kaçırmak için koşmaya başladı. Fakat fırsat bulamadı. 

Aklı kendisine yardım ettiğinden, uyuyan adama 

şiddetlice birkaç topuz vurdu. O şiddetlice vurulan 

topuzun acısı, adamı bir ağaç altına kadar kaçırdı. 

Ortaya bir hayli çürük elma dökülmüştü. Adama: 

“Ey dertli kişi bunları ye!” dedi.  

Adam şaşkınlık ve korku içerisinde: 

“Beyim, ben sana ne yaptım, bana ne kastın var? 

Eğer bana gerçekten bir kastın varsa, vur kılıcı, birden 

kanımı dök! Sana çattığım saat ne talihsiz saatmiş. Ne 

mutlu senin yüzünü görmeyene! Dinsizler bile kimseye 

suçsuz, günahsız, az çok bir şey yapmadan böyle sitem 

etmezler, bu sitemi caiz saymazlar.” 

Söz söylerken ağzından kan geliyordu; “Yarabbi 

cezasını sen ver!” diye bağırmakta, her an ona kötü 
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söylemekte, lanet etmekteydi. Atlı ise “bu ovada koş” 

diye onu dövüyordu. Adam, topuz acısıyla atlının 

korkusundan yel gibi koşmaya başladı. Hem koşuyor, 

hem yüzüstü düşüyordu. Karnı toktu, uykulu ve gevşemiş 

bir haldeydi. Ayağında, yüzünde yüz binlerce yara vardı. 

Atlı o adamı akşam çağına kadar çekiştirip durdu. 

Nihayet, adamın safrası kabardı, kusmaya başladı. İyi, 

kötü yediklerini kustu. Bu kusma esnasında yılan da 

içinden dışarı çıktı. O yılanı görünce kendisine iyilik 

eden atlıya secde etti. O kapkara çirkin ve heybetli yılanı 

görünce bütün dertlerini unuttu. 

Dedi ki: 

“Sen, bir rahmet Cebrail’isin yahut da velinimet. 

Ne kutlu saatmiş ki, beni gördün. Ölüydüm, bana yeni bir 

can bağışladın. Sen beni analar gibi aramaktayken, ben 

eşekler gibi senden kaçıyordum. Eşek, sahibinden 

eşekliği yüzünden kaçar. Hâlbuki sahibi, iyiliğinden 

dolayı onun peşine düşer. Onu bir fayda elde etmek bir 

ziyandan kurtulmak için aramaz. Kurt yahut yırtıcı bir 

canavar paralamasın diye arar. Ne mutlu yüzünü görene; 

yahut ansızın senin bulunduğun yere ulaşana! Temiz ruh 

bile seni övmüş. Hâlbuki ben sana ne kadar kötü ve 

saçma şeyler söyledim. Fakat efendim, padişahlar 

padişahı sultanım, onları ben söylemedim, bilgisizliğim 

söyledi. Bir parçacık olsun bu hali bilseydim, böyle abes 

sözler söyleyebilir miydim? Ey iyi ruhlu! Eğer bana bu 

hali kinâye ile bile olsa çıtlatsaydın, seni bir hayli 

överdim. Fakat sükût ederek kızgın göründüm. Hiçbir şey 

söylemeksizin kafama vurmaya başladın, başım 

sersemleşti, aklım gitti. Hele benim bu başımın zaten aklı 
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da kıt! Ey yüzü de güzel, işi de güzel adam! Affet, 

deliliğimden söylediğim sözleri bağışla. 

Atlı: 

“Eğer ben bunu biraz çıtlatsaydım, derhal yüreğin 

su kesilir, ödün patlardı. Yılanı anlatsaydım, korkudan 

canın çıkıverirdi…” dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Umulmadık anda keyfinizi kaçıran şeyler, ola ki 

sizi çok büyük bir belâdan kurtarmayı amaçlar. Dosttan 

gelen acı, onulmaz dertlerin ilacı olabilir… 

*** 

 

 

5 KURUŞU SİZ BÖLÜŞÜN 

 

Adamın biri hastalanıp doktora gitti: 

“Ey hünerli hekim, şu nabzıma bir bak. Çünkü 

nabızdan kalbin durumunu anlarsın. Çünkü nabızdan 

geçen kan kalbe ulaşır. Çünkü kalp içtedir, görünmez. 

Onun hali, nabzın atışından anlaşılır.” 

Doktor, hastasının nabzını tuttu. Onun iyileşme 

ümidinin kalmadığını gördü ve konuştu: 

“Canın nasıl davranmak istiyorsa öyle yap. 

Bedenindeki bu eski hastalığın geçsin. Şunu bil ki, sabır 

ve perhiz, hastalığa iyi gelmez. Ne istiyorsan onu yap...” 

Hasta, kendisine iyi ve sağlıklı bir kapı aralansın 

diye ırmak kenarında gezinip durmaya başladı. Orada bir 

derviş oturmuş; elini, yüzünü yıkıyor, temizleniyordu. 

Hasta adam, dervişin ensesini gördü. İçinden 

ensesine bir tokat atmak geldi. Boğazına düşkün dervişin 
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ensesine içinden geldiği gibi öyle bir tokat patlattı ki 

sormayın. Çünkü içinden geldiği gibi davranması 

gerektiğini söylemişti doktoru ona... Dervişin ensesinden 

“şırrak” diye bir ses geldi. 

Adam neye uğradığını şaşırmış, bağırmaya 

başlamıştı: 

“Be adam! Sen ne yapıyorsun!” 

Bunları söyler söylemez aklından bir sürü şey 

geçti. Öyle vurmak istiyordu ki, sakallarını bile yolmayı 

düşündü. “Bir tokat yüzünden başımı bu kadar belâya 

sokmamam gerekiyor” dedi. “Ben de bir yumruk vurup 

öcümü alayım. Ama vurursam, padişah bana kızar ve 

kısas isterse ne yaparım?” diye düşünmekten de kendini 

alamadı. 

Derviş, biraz daha düşününce siniri geçti. Adama 

vurmaktansa kadıya şikâyet etmenin daha doğru 

olabileceğini düşündü. Çünkü kadı, adaletin terazisidir ve 

en doğru olanı o bilir. 

Adamın yanına gitti. Kolundan tutarak zorla 

kadının huzuruna götürdü ve başından geçenleri şöyle 

anlattı: 

“Bu adamı bir eşeğe bindirip herkese rezil et; 

çünkü durup dururken bana vurdu...” 

Kadı: 

“Ama önce ne olduğunu iyice anlatmalısın. Ben 

adama nasıl böyle bir ceza verebilirim? Adamın sana 

vurduğunu söylüyorsun ama sana vuran adam neredeyse 

yarı canlı gibi... Ona ne oldu? Kanunlar yaşayanlar 

içindir, ölüler için değil...” 

Derviş: 



152 

 

“Tamam, kadı efendi! Madem öyle... Hiçbir 

suçum yokken bu adam bana tokat attı. Bunu doğru 

buluyor musunuz?” 

Kadı, suçlanan adama baktı: 

“Doğru mu? Peki, yanında hiç para var mı?” 

“Cebimde 5 kuruş param var...” 

“O paranın üç kuruşunu kendine harca, diğer iki 

kuruşunu da şu dervişe ver bakalım...” 

Adam, kadının söylediklerinden çok ensesiyle 

ilgilenmeye başlamıştı. Çünkü kadının ensesi 

dervişinkinden daha güzel görünüyordu. Hasta adam: 

“Vurduğum tokat çok ucuz kadı efendi.” 

Bunu söylerken elini kaldırıp kadının yanına gitti. 

Kulağına bir şey söyleyecekmiş gibi eğildi ve tam o 

sırada kadının ensesine bir tokat patlattı. Hiçbir şey 

yokmuş gibi iki şaşkın adama seslendi: 

“Siz iki kişi olarak 5 kuruşu bölüşün, ben de bu 

dertten kurtulayım...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kaybedecek bir şeyi kalmayandan kork! Çünkü o, 

her şeyi yapacak rahatlıktadır… 

*** 

 

TOHUM 

 

Bir zamanlar Uzak Doğuda, artık yaşlandığını ve 

yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir 

İmparator varmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından 

birini seçmek yerine, kendi yerine geçecek kişiyi değişik 

bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir gün, ülkesindeki tüm 
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gençleri çağırmış ve: “Artık tahttan inip bir imparator 

seçme vakti geldi. Sizlerden birini seçmeye karar 

verdim.” 

Gençler şaşırmışlar, ancak o sürdürmüş: “Bugün 

hepinize birer tohum vereceğim. Bir tek tohum… Ama 

güzel bir tohum... Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp 

büyütmenizi istiyorum. Tam bir yıl sonra büyüttüğünüz o 

tohumla buraya geleceksiniz. Yetiştirdiğiniz o tohuma 

göre değerlendirip birinizi İmparator seçeceğim.” 

             Saraya çağrılan gençlerin arasında Ling 

adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumunu 

almış. Evine gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. 

Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup, onun tohumunu 

ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice 

sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlarmış. 

Yeterince zaman geçtikten sonra diğer gençler, 

bitkinin ne kadar büyüdüğünü anlatırken, Ling hayal 

kırıklığı içinde kendi tohumunda hiçbir değişiklik 

olmadığını görüyormuş. Üç hafta, dört-beş hafta geçmiş. 

Hâlâ hiçbir gelişme yokmuş. Diğerleri, yetişen 

bitkilerden söz ederken Ling çok üzülüyormuş. 

İmparatorun beceriksiz sanmasından çok 

endişeleniyormuş. Arkadaşlarına da hiç bir şey demiyor, 

sabırla bekliyormuş. 

Sonunda bir yıl bitmiş ve gençlerin yetiştirdikleri 

bitkileri imparatorun huzuruna götürecekleri gün gelip 

çatmış. Ling, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini 

söyleyince, annesi ona cesaret verip, saksısını götürüp, 

dürüst bir şekilde olanları imparatora anlatmasını istemiş. 

Ling, pek istemese de annesinin sözünü tutmuş ve boş 

saksıyla saraya gitmiş. 
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              Saraya varınca, arkadaşlarının yetiştirdiği 

bitkilerin güzellikleri karşısında şaşırmış. Sonra 

imparator gelmiş ve tüm gençleri selamlamış. Ling 

arkalarda bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. 

İmparator: “Ne büyük bitkiler, çiçekler ve ağaçlar 

yetiştirmişsiniz. Bugün biriniz İmparator olacak…” 

derken, aniden arkada elinde boş saksıyla Ling’i fark 

etmiş. Hemen muhafızlarına ön tarafa getirmelerini 

emretmiş. Ling çok korkmuş, “beceriksizliğinden dolayı 

beni öldürebilir” diye düşünmüş. Ling ön tarafa gelince, 

imparator adını sormuş.  

“Adım Ling…” 

Diğer gençler gülüp, alay etmeye başlamışlar. 

Ama imparator onları susturmuş. Ling’in elindeki saksıya 

dikkatli bakıp kalabalığa doğru dönmüş: 

“Yeni imparatorunuzu selamlayın! Adı Ling!” 

demiş. 

Ling inanmamış, nasıl olur ki? Tohumu 

yeşermemiş bile… 

İmparator devam etmiş: 

“Bir yıl önce burada herkese bir tohum verdim; 

siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz. Ama hepinize 

kaynamış tohum vermiştim. O asla büyümez! Ling’in 

dışında herkes, ağaçlar, bitkiler, çiçekler getirdi. Çünkü 

tohumun büyümediğini fark edince, hepiniz bir başka 

tohumla onu değiştirdiniz. Sadece Ling, benim verdiğim 

tohumu boş saksıyla getirme cesareti ve dürüstlüğünü 

gösterdi. Beklentisi gerçekleşmeyince umutsuzluğa 

kapıldı ama dürüstlüğünden vazgeçmedi. Onun için 

İmparatorunuz o olacak!” 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bazen hoşuna gitmese de doğruluktan ayrılma. 

Kimsenin görmediğini, duymadığını sanma! Zira Yüce 

Padişah, senin gösterdiğini de bilir, gizlediğini de… 

Doğruluktan ayrılma ki seni ummadığın bir anda 

nimetlere boğsun… 

*** 

 

 

KAZLARIN VERDİĞİ DERS 

Güz mevsiminde, yaban kazlarının güneye doğru 

hep V şeklinde uçtuklarını görmüşsünüz ve bunun 

nedenini merak etmişsinizdir. Araştırmacıların 

söylediklerine göre, bu V şeklinde uçuşun sırrı şuymuş: 

Her bir kuş, kanatlarını çırptığında hemen 

arkasından gelen kuşun uçmasına yardımcı olacak bir 

hava dalgası üretiyormuş. Böylece, her kuş önünde kanat 

çırpan arkadaşının sayesinde daha az yorularak daha 

fazla mesafe kat edebiliyormuş. 

Araştırmacılara göre, V şeklinde uçan kuş sürüsü, 

her bir kuşun tek başına uçmasına kıyasla en az yüzde 71 

daha fazla mesafe kat edebiliyorlarmış. İnsanlarda da 

böyle değil mi? Aynı hedefe doğru yürüyen ve birliktelik 

duygusuna sahip insanlar, omuz omuza verdiklerinde 

amaçlarına çok daha rahat ve çabuk ulaşabiliyorlar. 

Ama kazların öyküsü burada bitmiyor. Bir kaz V 

şeklindeki uçuş grubundan ayrıldığında, bu şeklin 

sağladığı rahatlıktan anında mahrum kalıyor ve yalnız 
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başına uçmanın çok daha zor olduğunu hissederek hemen 

sürüye katılıyormuş. 

Eğer kazlar kadar aklımız varsa, bizimle aynı 

hedefe ulaşmaya çalışan insanlarla birlikte gayret 

göstermemiz gerekmez mi? Sürünün en önünde uçan reis 

kaz yorulduğunda, kanatlarını tersine çırpar ve başka bir 

kaz onun yerini alırmış. 

Ve nihayet, bir kaz hasta düşüp ya da avcıların 

kurşunuyla yaralanıp gruptan ayrıldığında, başka iki kaz, 

yardım ve koruma eli uzatmak için o kazla birlikte 

gelirmiş. Hasta kaz iyileşinceye ya da ölünceye dek onun 

yanında kalır, ancak ondan sonra yollarına devam 

ederlermiş. Ya başka bir kaz grubuna katılırlar ya da 

kendi arkadaşlarına yetişirlermiş. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yaban kazlarının bu yardımlaşmasını ve 

dayanışmasını gördükten sonra, yüksek hedeflere ulaşma 

yolunda bencilliğe ve sevgisizliğe düşüp, arkadaşlarıyla 

yardımlaşmayanlara, “kaz kafalı” tabiri bile çok 

sayılmaz mı? Ne dersiniz? 

*** 

 
 

 

 

KENDİ KAZANDIĞINI YEMEK 

 

İki kardeş vardı. Biri sultana hizmet ederdi. Öteki, 

ekmeğini kendi elinin emeğiyle kazanırdı. Bir keresinde 

zengin kardeş, yoksuluna dedi ki: 
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“Niçin sen de sultana hizmet etmiyorsun? İş 

görme zorluğundan kurtulursun.” 

Yoksul kardeş cevap verdi: 

“Sen de niçin kendi başına iş görmüyorsun? 

Hizmet etme gereksizliğinden kurtulursun. Bilgeler, 

‘Kendi kazandığını yiyip oturmak, altın kemer takıp, 

divan durmaktan iyidir.’ demişler. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Yolcu! Kızgın kireci elle yoğurmak, emir 

huzurunda el pençe divan durmaktan hoştur. 

“Yazın ne yiyeyim? Kışın ne giyeyim?” 

düşüncesiyle kıymetli ömür boşuna gitti. Bir ekmekle 

yetin de, huzurda belin iki kat olmasın! 

*** 

 

ÖLEN DÜŞMAN 

 

Bir adam, Âdil Nûşirevan’a müjde getirdi: 

“Yüce Allah, filanca düşmanını ortadan kaldırdı.” 

dedi. 

Nûşirevan sordu: 

“Peki, beni bırakacağını işittin mi?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Dost! Düşmanın ölümüyle sevinmenin yeri 

yok. Çünkü senin dirliğin de sonsuz değil! 

*** 

 

 

AMAN BENİ ACELE ÇİN’E GÖNDER 
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Hazreti Süleyman’ın yanında bir zat oturuyordu. 

Ölüm meleği geldi ve o kimseye öyle bir baktı ki, 

kendisine korku ve ürperme geldi. Bu gelenin kim 

olduğunu Süleyman Peygamber’den sordu. Ve ölüm 

meleği olduğunu öğrenince: 

“Ey Allah’ın peygamberi! Ben ondan çok 

korktum. Beni Çin’e gönder de, ondan uzakta olayım!” 

dedi. 

Hazreti Süleyman, rüzgâra emrederek o kimseyi 

Çin’e gönderdi. Biraz sonra ölüm meleği tekrar yanına 

geldi ve Süleyman Peygamber ölüm meleğine sordu: 

“Biraz önce buraya geldin, baktın ve gittin. Bu 

meraklı bakış ve aniden gidişinin sebebi neydi?” 

Ölüm meleği cevap verdi: 

“Burada, yanınızda oturan bir kimsenin, ruhunu 

Çin’de almakla emrolundum. Hâlbuki onu sizin 

yanınızda Kudüs’te görünce gayet şaşırdım ve hayret 

ettim. Oysa, o kimse sizden Çin’e gönderilmesini istedi 

ve siz de bu isteği kabul ederek onu Çin’e gönderdiniz. 

Böylece ben de aldığım emir gereğince Çin’e giderek 

onun ruhunu aldım.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey sevgili Dost! Kaderin hükmünden nereye 

kaçabilirsin ki? 

*** 
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BİN AYNALI DAĞ 

 

Uzun yıllar önce, uzaklardaki bir ülkede “Bin 

Aynalı Dağ” denilen bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine 

gerçekten de bin tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti. 

Herkes, zaman zaman Bin Aynalı Dağ’a çıkıp, ilginç 

görüntülere şahit olmayı ve daha sonra gördükleri 

hakkında arkadaşlarıyla konuşmayı isterdi. 

Bir gün, bu ülkede yaşayan küçük mutlu bir 

köpek, bu dağı duydu ve oraya gitmeye karar verdi. 

Dağın eteğine ulaştı ve sonra da neşeyle yukarı tırmandı. 

Yorulmuştu, ama yeni şeyler göreceği için keyiflenmiş 

ve yorgunluğunu çoktan unutmuştu. 

Aynaların bulunduğu zirveye geldiğinde 

kulaklarını dikmiş, kuyruğunu hızlı hızlı sallıyordu. 

Zirvede az kalsın hayretten dilini yutacaktı! Bin tane 

küçük mutlu köpek kendisi gibi kuyruklarını hızlı hızlı 

sallıyordu. Kocaman bir gülümseme gönderdi onlara. 

Karşılığında bin tane kocaman sıcak ve dostane 

gülümseme aldı. Mutluluğu kat kat artmıştı. Oradan bir 

türlü ayrılmak istemiyordu. Türlü türlü sevinç ve dostluk 

hareketleri yapıyor, yaptıklarının bin katı fazlasıyla 

karşılığını görüyordu. Nihayet gün karardı ve oradan 

ayrılması gerektiğini anladı. 

Dağdan inerken kendi kendisine “Burası harika 

bir yer! Buraya sık sık geleceğim.” diye düşünüyordu. 

Aynı ülkede yaşayan başka küçük bir köpek daha 

vardı. Ama ilki kadar mutlu değildi. Huysuz ve 

mutsuzdu. O da o dağa gitmeye karar verdi. Dağın 
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eteklerine kadar gelip de yukarıya baktığında, şikâyete 

başlamıştı bile… “Gösteri yerini neden bu kadar yükseğe 

koyarlar, anlamıyorum ki!” 

Sızlana sızlana dağın tepesine kadar çıktı. 

Yorgunluk ve kızgınlığa şimdi bir de korku eklenmişti. 

Doğru ya, bu dağın tepesinde kendisini kim bilir hangi 

hırsızlar, haydutlar bekliyordu! 

Aynaların olduğu alana yaklaşırken, her an bir 

düşmanla karşılaşacakmış gibi başını aşağıya eğmişti. 

Kafasını kaldırıp da aynalara baktığında gözlerine 

inanamadı: Soğuk soğuk bakan bin tane köpek, gözlerini 

onun üzerine dikmişti. Güya onlardan korkmadığını 

göstermek için hırlamaya, dişlerini göstermeye başladı. 

Aynı anda korkunç görünümlü bin köpek kendisine 

hırlayınca, korkudan ne yapacağını bilemedi ve dağdan 

kaçmaya başladı. 

Dağdan inerken kendi kendine; “Burası korkunç 

bir yer! Buraya bir daha asla gelmeyeceğim!” diyordu. 

Huysuz köpek, o hızla ve korkuyla kaçarken, aynalı dağ 

hakkında bilgi veren levhayı ve üzerindeki yazılan 

görmemişti bile. Levhada şöyle deniyordu: 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Sakın aldanma, gördüğün görüntüler 

sadece ve sadece sana aittir. Hayatta başına gelen bütün 

olaylar sana tutulmuş aynalardır. Onlarda sadece 

kendini, kendi duygu ve düşüncelerin görürsün... 

*** 

 

ÜÇ SORU 
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Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir düşünce 

geldi: 

“Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı; kimi 

dinleyeceğimi ve yapmam gereken en önemli şeyin ne 

olduğunu bilseydim, girdiğim her işi başarırdım.” 

Aklına böyle bir fikir düşünce, krallığın dört bir 

yanına, kim kendisine her iş için en uygun vakti, bu iş 

için en gerekli kişinin kim olduğunu ve yapılması 

gereken en önemli şeyin ne olduğunu öğretirse ona 

büyük bir mükâfat vereceğini ilan etti. 

Bilgeler, kralın huzurunda toplandı; fakat sorulara 

verdikleri cevaplar birbirinden tamamen farklı çıktı. İlk 

soruya cevap olarak; kimileri her hareketin doğru vaktini 

bilmek için önceden günlerin, ayların, yılların yer aldığı 

bir takvim hazırlamak ve sıkı sıkıya buna uyarak 

yaşamak gerektiğini söylediler. “Ancak böylece..” 

dediler “Her şey tam zamanında yapılabilir...” 

Diğerleri ise her hareketin doğru vaktine önceden 

karar verilemeyeceğini, kişinin kendisini boş eğlencelere 

kaptırmayıp, hep daha önce olmuş olayları izleyerek en 

lüzumlusunu yapabileceğini iddia ettiler. 

Bu defa başka bilginler de, kral neler olup 

bittiğine ne kadar dikkat ederse etsin, tek bir kişinin her 

hareket için en uygun vakte karar vermesinin imkânsız 

olduğunu; kralın, her şeyin en uygun vaktini tespitte ona 

yardım edecek bir bilge kişiler konseyi kurması 

gerektiğini söylediler. 

Fakat bu defa da başka bilginler: 

“Bir konseyin önünde beklemesi imkânsız bazı 

şeyler vardır. Bu işlerin yapılıp yapılmayacağına ancak 

tek bir kişi anında kara verebilir.” dediler. “Buna karar 
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vermek içinse neler olacağını önceden bilmek gerekir. 

Neler olacağını önceden bilenler de yalnızca 

sihirbazlardır. Dolayısıyla her hareketin doğru vaktini 

bilmek isteyen, sihirbazlara danışmalıdır.” 

İkinci soruya da aynı şekilde türlü türlü cevaplar 

geldi. Kralın en fazla ihtiyaç duyduğu, en gerekli kişiler, 

bazılarına göre danışmanlar; bazılarına göre papazlar; bir 

kısmına göre hekimler; daha başka bir kısmına göre ise 

savaşçılardı. 

Üçüncü soruya, yani en önemli işin ne olduğu 

konusuna gelince; bazıları dünyadaki en önemli şeyin 

bilim olduğunu söyledi. Bir kısmı savaşta ustalaşmak; 

daha başkaları da dinî ibadet dediler. 

Bütün cevaplar birbirinden farklı çıkınca, kral 

bunların hiçbirisini kabul etmeyip hiç kimseye de ödül 

vermedi. Ama hâlâ doğru cevapları aradığı için, 

bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. 

Münzevi, hiç ayrılmadığı bir ağaç kovuğunda 

yaşar, yanına sade halktan başkasını kabul etmezdi. Bu 

yüzden kral, üstüne sade elbiseler giyerek kendisini 

halktan biri gibi göstermeye çalıştı ve yola düştü. 

Münzevinin kovuğuna yaklaştıklarında atından 

indi ve muhafızını da geride bırakıp yola devam etti. Kral 

yaklaşırken münzevi kovuğunun önüne çiçek tarlaları 

kazıyordu. Kralı gördü, selamlayıp kazmaya devam etti. 

Münzevi, mecalsiz ve zayıf birisiydi; küreğini toprağa 

her sokuşunda bir parçacık toprak çıkarıyor, soluk soluğa 

kalıyordu. Kral yanına gelip şöyle dedi: 

“Ey bilge münzevi! Size üç sorunun cevabını 

sormak için geldim. Doğru şeyi, doğru zamanda yapmayı 

nasıl öğrenebilirim? En fazla muhtaç olduğum, 
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dolayısıyla diğerlerinden fazla ilgi göstermem gereken 

insanlar kimdir? En önemli ve her şeyden önce kendimi 

vereceğim işler nelerdir?” 

Münzevi kralı dinledi, ama cevap vermedi. 

Avuçlarına tükürüp kazmaya devam etti: 

“Yoruldunuz,” dedi kral; “Küreği bana verin de 

biraz dinlenin.” 

Münzevi: 

“Sağ olun,” diyerek küreği krala verip yere 

oturdu. Kral, biraz kazdıktan sonra durup sorularını 

tekrarladı. Münzevi yine cevap vermedi; bu defa ayağa 

kalktı, elini küreğe uzattı ve şöyle dedi: 

“Biraz dinlenin; bir parça da ben çalışayım.” 

Fakat kral küreği ona vermeyip kazmaya devam 

etti. Bir saat geçti, bir saat daha... Güneş, ağaçların 

ardından batmaya başladı; sonunda kral küreği toprağa 

saplayıp şöyle dedi: 

“Ey bilge kişi, senin yanına sorularıma bir cevap 

bulmak için geldim. Eğer cevap vermeyeceksen, söyle de 

evime gideyim.”  

Münzevi, “Buraya koşarak birisi geliyor.” dedi, 

“Bakalım kim?” 

Kral, arkasına döndüğünde bir adamın koşarak 

kendilerine doğru geldiğini gördü. Adamın karnına 

bastırdığı ellerinin altından kan sızıyordu. Kralın yanına 

ulaşınca, kendinden geçercesine inledi, sonra da bayılıp 

yere düştü. Kral ve münzevi, hemen adamın üstündeki 

elbiseleri çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral, 

yarayı elinden geldiğince yıkadı, mendiliyle ve 

münzevinin havlusuyla sardı. En sonunda kan durdu, 

adam kendisine gelince içecek bir şey istedi. 
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Kral dereden taze su getirip ona verdi. Bu arada 

akşam olmuş, hava soğumuştu. Kral, münzevinin de 

yardımıyla yaralı adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. 

Yatağa uzanan adam, gözlerini kapatıp derin bir uykuya 

daldı. 

Kral, koşuşturmadan ve yapmış olduğu işlerden 

öylesine yorulmuştu ki, eşiğe çöktü ve uyuyakaldı; kısa 

yaz gecesi boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah 

uyanınca nerede olduğunu, yatakta uzanmış ve canlı 

gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının kim 

olduğunu uzun süre hatırlayamadı. Kralın uyandığını ve 

kendisine baktığını gören adam:  “Beni affedin,” dedi, 

zayıf bir sesle. Kral: 

“Sizi tanımıyorum, üstelik affedilecek bir şey 

yapmadınız ki…” dedi. 

 “Siz beni tanımıyorsunuz, ama ben sizi 

tanıyorum.” 

“Ben, kardeşimi astırdığınız ve mallarını elinden 

aldığınız için sizden öç almaya yemin etmiş bir 

düşmanınızım. Tek başınıza münzeviyi görmeye 

gittiğinizi öğrendim ve dönerken yolda sizi öldürmeye 

karar verdim. Ama akşam olduğu halde dönmediniz. Ben 

de sizi arayıp bulmak için pusuya yattığım yerden çıkınca 

muhafızlarınıza rastladım, beni tanıyıp yaraladılar. 

Onlardan kaçtım, fakat yaramdan çok kan akıyordu. 

Yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben sizi 

öldürmek istedim, siz ise hayatımı kurtardınız. Eğer 

yaşarsam, şimdiden sonra en sadık köleniz olup size 

hizmet edeceğim ve oğullarıma da aynı şeyi 

emredeceğim. Affedin beni.” 
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Kral, düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve onun 

dostluğunu kazandığı için çok mutlu oldu; onu 

affetmekle kalmayıp uşaklarını ve kendi doktorunu 

gönderip onun tedavisini yaptıracağını söyledi, ayrıca 

mallarını iade edeceğine de söz verdi. Yaralı adamla 

vedalaşan kral, kapının önüne çıkıp münzeviyi aradı. 

Gitmeden önce, sormuş olduğu sorulara cevap vermesini 

bir kez daha rica etmek istiyordu. Münzevi dışarıda, bir 

gün önce kazmış oldukları tarhlara çiçek tohumlarını 

ekiyordu.  

Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi: 

-“Sorularıma cevap vermeniz için size son defa 

yalvarıyorum!” 

Yorgun dizlerinin üstünde çömelmeye devam 

eden münzevi, gözlerini kaldırıp krala baktı ve 

“Cevabınızı aldınız.” dedi. 

“Nasıl aldım? Ne demek istiyorsunuz?” diye 

sordu kral.  

“Anlayamıyorsunuz...” diye cevapladı münzevi. 

“Dün, eğer benim dermansızlığıma acımayıp şu bahçeyi 

kazmasaydınız, gidecek ve şu adamın saldırısına 

uğrayacaktınız ve yanımda kalmadığınıza pişman 

olacaktınız. Yani en önemli vakit, bahçeyi kazdığınız 

vakitti; en önemli kişi bendim ve en önemli işiniz bana 

iyilik yapmaktı. Daha sonra bu adam yanımıza koşarak 

geldiğinde, en önemli vakit, onunla ilgilendiğiniz vakitti; 

çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, sizinle 

barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi oydu, en 

önemli iş de onun için yaptıklarınızdı.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Tek önemli vakit vardır, o da içinde 

bulunduğunuz an... O an en önemli vakittir; çünkü sadece 

o zaman elimizden bir şey gelebilir. En önemli kişi, 

kiminle beraberseniz odur; zira hiç kimse, bir başkasıyla 

bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilemez ve en önemli 

iş iyilik yapmaktır; çünkü insanın bu dünyaya 

gönderilmesinin tek sebebi budur. 

*** 

 

GARCİA’YA MEKTUP 

 

1904 Rus-Japon savaşı öncesinde bir Amerikan 

gazetesinde “Garcia’ya Mektup” başlıklı bir yazı çıktı. 

Yazarı, tanınmamış biriydi ama yazının muhtevasındaki 

hakikatler o kadar özlü anlatılıyordu ki, kısa sürede 

yayıldı. 

Yazı bir ara Çarlık Rusya’nın Devlet Demiryolları 

Bakanı’nın eline geçti. Bakan, bütün memurların bu 

yazının kopyasını yanında taşımalarını emretti. O sırada 

Rus-Japon savaşı başladı. Japonlar, esir ettikleri Rus 

demiryolu işçilerinin hepsinin üstünde bu yazıyı görerek 

meraka düştüler. Japon Milli Eğitim Bakanlığı yazıyı 

inceledikten sonra, bunun bütün Japonlar tarafından 

okunup üstlerinde taşınmasını emretti. “Garcia’ya 

Mektup”, şimdi ABD’de bütün ordu mensuplarına ve 

izcilere verilmektedir. Başarılı, hemen işe girişen, 

zorlukların üzerine giden, hedefe kilitlenmiş insan tipine 

Elbert Hubbart’ın “Garcia’ya mektup” makalesi örnek 

gösterilir.  
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1899’da yazılan bu makale, bütün dünyada büyük 

ilgiyle karşılanmış, her çeşit iş ve meslek adamı için 

faydalı olmuştur. 

Gelin, şimdi bu mektubun hikâyesini okuyalım: 

ABD’yle İspanya arasında savaş çıktığı zaman, 

Küba’nın yüksek ve esrarlı dağları arasında, bilinmeyen 

bir yerde bulunan Amerika Kuvvetleri Başkomutanı 

General Garcia’yla derhal haberleşmek gerekiyordu. 

Garcia, Küba’nın sarp dağları arasında bir yerdeydi ama 

nerede olduğunu da kimse bilmiyordu. Kendisine 

telgrafla da, postayla da haber göndermeye imkân yoktu. 

Hâlbuki Amerika Cumhurbaşkanı Mackiney, mutlaka 

onu bulup kendisiyle işbirliği yapmak mecburiyet ve 

azmindeydi. Ne yapabilirdi? 

Birisi Cumhurbaşkanına dedi ki:  

“Ben, Rowan isminde bir adam biliyorum. O, bu 

işi muhakkak yapar.”  Rowan’ı derhal çağırttılar. 

Garcia’ya verilecek mektubu kendisine teslim ettiler. 

Rowan, mektubu nasıl kaptı; deriden bir kese içine koyup 

kalbinin üstüne nasıl bağladı; dört gün sonra bir gece 

yarısı Küba kıyılarına nasıl kayığını yanaştırıp orada 

bataklıkları, balta girmemiş ormanları nasıl geçti? 

Garcia’ya mektubu teslim ettikten sonra Amerika’ya 

nasıl döndü? Bunların hiçbiri üzerinde durmuyoruz. Asıl 

önemli nokta şudur:  

Cumhurbaşkanı, Garcia’ya teslim edilecek 

mektubu Rowan’a verdi. Rowan mektubu aldı ve “Acaba 

Garcia nerede?” diye sormadan doğru işine gitti.  

İşte dünyanın her okuluna abidesi yapılacak insan 

örneği!  

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Uğruna kendini bir ülküye adadığını 

söylüyorsan eğer, ne yağmur, ne kar, ne fırtına ne de 

engebeli araziler, dağlar ve uçurumlar, senin için bir 

bahane olmamalı! Sen gemiyi limana ulaştırmalısın, 

rüzgâr, fırtına ve dev dalgalar, böyle bir kişiye engel 

olamaz! 

*** 

 

 

GİDECEK BAŞKA KAPINIZ VAR MI? 

 

Bir gece pirin biri, sabaha kadar ibadet etmiş, 

seher vakti elini Allah’a kaldırıp hacet dilemişti. O sırada 

kulağına gaipten şöyle bir ses geldi:  

“İster defol git, ister yalvarıp yakarmana devam 

et; bu kapıda senin dileğin kabul edilmeyecek. Boşu 

boşuna uğraşma, başının çaresine bak!”  

Pir, ertesi geceyi de zikirle, ibadetle geçirdi. 

Müritlerden biri onun durumunu öğrenmişti: 

“Pirim,” dedi; “Gördün ya, sana o taraftan kapı 

kapanmış. Boş yere bu kadar uğraşıp durma!” 

İhtiyarın gözlerinden, yüzüne hasretle, yakut 

renginde yaşlar boşandı: 

“A oğlum,” dedi; “Eğer bundan daha iyi bir kapı 

bilseydim, ancak o vakit umudumu keser, geri dönerdim. 

O benden dizginini çevirdi ama sanma ki terkisinden ben 

el çekeceğim. Dilenci, eğer başka bir kapı tanıyorsa, 

herhangi bir kapıdan mahrum döndüğü zaman gam 

yemez. Evet, benim bu semte yolum yokmuş, işittim. 

Ama başka bir ülkeye gitmem de imkânsız.” 
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Pir bunları söylerken kendini Allah’a vermiş, 

başını yere koymuştu. O sırada can kulağına bir ses geldi; 

diyorlardı ki: 

“Bize lâyık bir hüneri yoksa da onu kabul ettik. 

Çünkü bizden gayrı sığınağı yok!” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

A güzel dostum! Allah’ın kapısından gayrı başka 

kapı var mıdır ki? O kapı, ümit kapısıdır, rahmet 

kapısıdır, çaresizlerin derman bulduğu kapıdır. Sen, sen 

ol, Yüce Padişah’ın kapısından ümit kesme! Zaten 

gidecek başka kapın yok ki! 

*** 

 

KÖLENİN ŞİKÂYETİ 

 

Sözü kısa kes de padişaha mektup yazıp gönderen 

köleyi anlat! O köle, nazenin padişaha savaşla, varlıkla, 

kinle dolu bir mektup yazıp gönderir. Kalıbın, cesedin 

mektuptur, ona dikkat et, padişaha layık mı, değil mi? Bir 

anla da sonra gönder! Bir bucağa git, mektubu aç, oku... 

Bak bakalım, içindeki sözler, padişahlara layık olan 

sözler mi? Layık değilse, o mektubu yırt, çaresine bak, 

başka bir mektup yaz! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ten mektubunu açmayı kolay sanma. Yoksa 

herkes gönül sırrını apaçık görürdü! Bu mektubu açmak 

ne güçtür, ne sarptır! Erlerin işidir bu, çocuk işi değil! 
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Hepimiz, fihriste kani olmuş kalmışız... Çünkü hevese, 

hırsa bulaşmışız! 

*** 

 

İÇTEKİ, DIŞTAN DEĞERLİDİR 

 

Bir fakih, bez parçaları toplamış, sarığın içine 

ezip büzerek yerleştirmişti. Bu suretle kavuğunun büyük 

ve iri görünmesini, halkın kendisine önem vermesini ve 

mescide gelince başköşeye geçirilmesini istiyordu. 

Elbiselerden parçalar almış, onlarla sarığını büyütmüştü. 

Sarığının dışı, cennet elbiselerine benzemekteydi... Fakat 

içi, münafık gönlü gibi rezil, çirkin bir şeydi. 

Parça parça bezler, yünler, deriler... Hep o sarığın 

içine gömülmüştü. Bir sabah çağı, bu şatafatla bir şeyler 

elde etmek üzere medreseye giderken, hırsızın biri de dar 

bir yolda her türlü hilelere başvurup bir şeyler yapmak 

üzere bekliyordu. 

Fakih, o yola sapınca hemen başından kavuğunu 

kaptı, işini başarmak için koşup gitmeye başladı. Fakih 

arkasından bağırdı; “Oğul, sarığı çöz de öyle götür!” 

Böyle dört kanatla uçar gibi gidiyorsun ama götürdüğün 

hediyeyi bir aç da gör! Onu, kendi elinle bir aç, ovala da 

sonra götür, sana helal ettim!” 

Hırsız, kaçarken sarığı çözer çözmez içinden yola 

yüz binlerce bez parçası dökülüverdi! 

Hırsız, elindekini yere vurup: 

“Aşağılık adam, bu hileyle beni işimden 

gücümden ettin.” dedi. 

 

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dünya da böyledir işte... Bir hoşça açılır, saçılır 

ama vefasızlığını da bağıra bağıra söyler! 

*** 

 

YOLLAR VE AYAKLAR 

 

Çok eski zamanlarda, zengin sayılabilecek bir 

ülkeye hükmeden bir kral vardı. Bir gün, hayatında ilk 

kez, ülkesinin uzak bölgelerini ziyarete gitti. Sarayına 

döndüğünde ayaklarının çok acıdığından şikâyet 

ediyordu. Çünkü hem böyle bir yolculuğa ilk kez 

çıkmıştı, hem de atından inip de yürümek zorunda kaldığı 

yollar çok taşlı ve sertti. 

Kral, hemen bir ferman çıkarıp halkına ülkenin 

her tarafındaki yollara deri kaplanmasını emretti. Böyle 

bir şeyin, binlerce ineğin derisine mal olacağı, hem de 

fazlasıyla pahalıya çıkacağı belliydi. 

Kralın bilge danışmanı, huzuruna gelerek ona 

şöyle seslendi: "Kral hazretleri, neden o kadar gereksiz 

parayı harcamak zorunda kalasınız? Neden küçük bir deri 

parçasını kesip kendi ayağınıza sarmıyorsunuz?"  

Her nasılsa, o zamana kadar ayakkabıdan haberi 

olmayan kral önce şaşırdı, ama daha sonra bu fikri 

beğendi ve kendisine inek derisinden bir ayakkabı 

yaptırdı. 

Sonra da, sıkıntılardan kurtulmak için ille de 

sıkıntı kaynağı diye baktığı şeyleri değiştirmeye 

çalışmanın beyhude olacağını anladı.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Bazı şeyleri değiştirmek mümkün değildir 

şüphesiz! Asıl yapman gereken şey, dünyadan önce 

kendini ve kendi bakış açını değiştirmektir... 

*** 

 

HER ŞEY BİR ŞEYİ ÇEKER 

 

Âlemde her şey, bir şeyi çekmektedir... Küfür, 

kâfiri; doğruluk, doğru yola götüreni! Kehribar da vardır, 

mıknatıs da... Sen demir de olsan, saman çöpü de olsan, 

elbette bir tuzağa düşersin! Demirsen seni bir mıknatıs 

kapar... Yok, saman çöpüysen kehribara tutulur, ona 

gidersin! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İyi kişilerle dost olmayan, elbette kötülerin 

yanında yer alır, onlara komşu olur! Musa, Kıpti’ye göre 

pek kötüdür ama Haman da İsrailoğullarına göre 

taşlanmış mel’unun biridir. Haman’ın canı Kıpti’yi 

çeker, Âdem’in midesiyse buğdayla suyu! Karanlık 

yüzünden birisini tanıyamadın mı, kendisine kimi imam 

edinmiş, kime uymuş, bir öğren, onun ne olduğunu 

anlarsın! 

*** 
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BALTAYI BİLEMEK 

 

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci 

adam, sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye 

başlıyormuş; bir ağaç devrilirken hemen diğerine 

geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor, ne öğle yemeği için 

kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından 

bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.  

İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava 

kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta 

boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç 

kestiklerini saymaya başlamışlar. 

Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. 

Birinci adam öfkelenmiş: “Bu nasıl olabilir? Ben daha 

çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden 

daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu 

isin sırrı ne?”  

İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş:  

“Ortada bir sır yok.. Sen durmaksızın çalışırken, 

ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin 

baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. 

Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla 

gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı 

geliştirmek için çaba göstermektir. Bu, zihnimizin, 

ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa 

olmaz bir koşuldur. 

*** 
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KÖTÜ SESLİ MÜEZZİN 

 

 Sesi çok çirkin olan bir müezzin vardı. 

Müslüman’ı az, Hıristiyan’ı çok bir şehirde müezzinlik 

yapıyordu. Cemaatten bazıları adama: 

“Bu çirkin sesinle ezan okuma, tepki alırsın, 

düşmanlıklar olur. Dine iyi bakmaz hiç kimse…” 

diyorlardı. 

İnatçı müezzin, söylenenlere kulak asmıyor, ezan 

okumaya devam ediyordu. Halktan bir tepki gelmesinden 

korkulurken, elinde bir takım elbiseyle bir Hıristiyan 

geldi. Sanki eski bir dostuymuş gibi müezzine bu takım 

elbiseyi ve biraz da helva getirmişti. Orada bulunanlara: 

“Nerede o insana huzur veren sesin sahibi 

müezzin?” diye sordu. 

Herke şaşırmıştı: 

“Ne diyorsun be adam! O çirkin ses, nasıl huzur 

verebilir ki insana!” 

Hıristiyan çok mutluydu: 

“Öyle söylemeyin. O ezan okuduğunda biz de 

duyuyoruz. Sesi bizim kiliseye kadar geliyor. Benim çok 

güzel bir kızım var. Çoktandır Müslüman olmak 

istiyordu. Birçok din kardeşi ona öğüt verdi ama o hiç 

birini dinlemedi. O Müslüman olmayı istedikçe beni 

ıstırap sarıyordu. Kendi kendime işkence çekiyordum. 

Çok sevdiğim için ona da bir şey yapamıyordum. Ne 

yapacağımı bilemiyordum. Nihayet şu sizin müezzinin 

sesi kilisede duyulunca kızım, “bu çirkin ses de ne 

böyle?” dedi. Ablası onu yanına çağırıp, “bu ezan sesidir 

kardeşim, bu sesle Müslümanlar ibadete çağrılır” dedi. 
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Kızım buna inanamadı. İçindeki Müslümanlık imanı 

sarsıldı, üzüldü ve dinine daha çok bağlandı. 

Müslümanlıktan iyice soğudu. O Müslüman olmaktan 

vazgeçti, ben de acı çekmekten kurtuldum. Bu müezzine 

hediye getirmem kadar doğal bir şey olabilir mi? 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Temsil ettiğin şeyin hizmetini en iyi şekilde yap! 

Ehil değilsen bir kenara çekil de, güzel örnek olup 

insanları kendine çekeceğine, davana ihanet etme! 

*** 

 

CAN MUMUNUN ALEVİ 

 

Bir adam yokluğa erişir, kendisine yokluğu ziynet 

edinirse, o adamın, Muhammed gibi gölgesi olmaz. 

“Yokluk benim iftiharımdır” sırrına ziynet, yokluktur. Bu 

çeşit adam, mumun alevi gibi gölgesizdir. Mum, baştan 

aşağı alevden ibarettir. Gölge onun çevresine uğrayamaz. 

Mum kendisinden de kaçtı, gölgeden de. Mumu dökenin 

isteğine uydu, ışığına sığındı.  

Mumu döken muma der ki: 

“Seni yok olmak için döktüm. O da, “ben yokluğa 

kaçtım” diye cevap verir. Bu, var olan ışık, lazım bir 

ışıktır, geçici ışık gibi değil. 

Mum, ateşe tamamı ile yok oldu mu, artık ondan 

ne bir eser görürsün ne bir ışık! Suret ateşi karanlığı 

gidermek için mum suretinde durur. Beden mumu, şu 

görünen mumun aksinedir; yok oldukça can nuru artar. 

Bu ebedi ışıktır, mumsa geçici... Can mumunun alevi, 
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Allah’a aittir. Ateşten meydana gelen şu ateş, nur 

olduğundan geçici gölge, ondan uzaklaşmıştır. 

Bulutun gölgesi yere düşer. Fakat gölge, ayla 

düşüp kalkmaz. Ayın lûtfuna bak ki, bu da onun lûtfudur, 

çünkü bize, “bulutlar düşmanımızdır” demiştir. Ay, ne 

buluta aldırış eder, ne toza. O, göğün yücesindedir. Bulut, 

bizim canımıza düşmandır. Bulut, bizim gözümüzden ayı 

gizler. 

Bu perde, huriyi Zal gibi kuvvetlendirir, dolunayı 

yeni aydan daha noksan bir hale getirir. Ay, bizi yücelik 

kucağına oturtmuş, düşmanımızı kendi düşmanı 

saymıştır. Bulutun letafeti ve parlaklığı da yandandır. 

Fakat buluta ay diyen hayli yol sapıtmıştır. Ayın nuru 

buluta vurdu mu, onun kara yüzünü ay gibi parlatır... 

Kanadım buluttur. O, perdedir ve önümdekini 

göstermez. O yalnız Allah lûtfuyla letafet kazanır. 

Kanadımı yolayım, onu güzelliğini yolumdan atayım da 

aynı güzelliğini yine aydan seyredeyim. Ben dadı 

istemem, ana daha hoş. Ben Musa’yım benim dadım 

anamdır. 

Ben, aynı lütfunu vasıtayla elde etmek istemem. 

Çünkü bu ilgi, nicelerin helakine sebep oldu. Yahut da 

bulut, Allah yolunda yok olur da artık ayın yüzüne 

perdelik etmez. Suretini yokluk şeklinde gösterir. 

Peygamberlerle velilerin tenleri gibi... 

Bir kuşcağız kurt avlıyordu, kedi fırsat bulup onu 

kapıverdi. Yiyordu, yeniyordu, fakat kendisi avlanırken 

başka bir avcıdan haberi bile yoktu. Hırsız, bir kumaşı 

çalmaktadır ama şahne de, hırsızın düşmanları ile beraber 

ardındadır. Hırsız aklı, pılı pırtıda, kilitte ve kapıdadır. 

Şahneden ve seher çağından ah edeceğinden gafildir. 
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Sevdasına öyle dalmıştır ki, kendisini arayandan 

haberi bile yoktur. Bir ot, arı duru bir suyu içti mi derhal 

bir hayvan gelir, onu otlar yer. O ot, hem yer, hem yenir. 

Allah’tan her varlık böyledir işte... 

Düşünce arıdır, uykunsa su. Uyusan bile uyandın 

mı yine başına üşüşür. Nice hayal arılar uçuşup durur, 

seni bu yana o yana çekiştirir. Bu hayal, yiyenlerin en 

aşağılığıdır. Öbürlerini ise ululuk ıssı Allah bilir. 

Kendine gel de o kaba ve haşin yiyiciler bölüğünden kaç. 

“Seni biz koruruz” diyen Allah’a sığın. Yahut da o 

koruyucuya koşup kurtulmak elinden gelmiyorsa o 

koruma sıfatını kazanan kişiye kaç... 

Peygamber, “Canım hakkı için,” dedi, “yoksul 

düşen zengine, hor, hakir bir hale gelen yüceye yahut da 

bilgisizlikle şöhret kazanan, Mudar kabilesinin arasına 

düşmüş saf ve temiz âlime acıyın.” 

Peygamber dedi ki: 

“Taş ve dağ bile olsanız, bu üç bölük halka 

merhamet edin. Çünkü o, başlıkta bulunduktan sonra hor 

oldu. Öbürü, zenginken yoksul düştü, parasız kaldı. 

Üçüncüsü de âlemde ahmak adamlar arasında belâlara 

uğrayan âlimdir. Çünkü yücelikten horluğa düşmek, 

bedenden bir uzvu kesmektir. Bedenden ayrılan uzuv 

ölür, yeni kesilmiş uzuv bir müddet oynar, oynar ama bu 

hareket sürüp gitmez. Geçen yıl Elest kadehinden şarap 

içen, bu yıl baş ağrısına eza ve cefaya uğrar. Köpek gibi 

bayağı olan kişide padişahlık hırsı ne gezer? Suçu olan 

tövbe eder. Yolu kaybeden kişi ah eder. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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“Yokluk benim iftiharımdır” sözü, onun için yüce 

bir söz oldu, tamahkârlardan gani Allah’a kaçmama yol 

açtı. Mamurelerde oturanların hırsından kurtulmak için 

defineleri, yıkık yerlere gömerler. Kanadını yolmayı 

bilmiyorsan yürü, halvete gir de bütün kanatlarını şuna 

buna harcatma. Çünkü sen hem lokmasın, hem lokmayı 

yiyen. Ey can, aklını başına al, hem yiyorsun hem 

yeniyorsun! 

*** 

 

 

TAPINAK  

 

Vaktiyle, inşaat halindeki büyük bir binanın 

yakınından geçen bir adam, şantiyenin bir kenarında taş 

yontan iki adam gördü ve adamlardan ilkine yanaşıp 

sordu: 

“Burada ne yapıyorsunuz?”  

“Ben taş yontucuyum..” diye cevap verdi adam. 

“Burada bir bina yapıyorlar, ben de onlar için taş 

yontuyorum.” 

Meraklı adam, az ilerdeki diğer taş yontucuya 

yaklaşıp, ona da aynı soruyu sordu: 

“Burada ne yapıyorsunuz?” 

İkinci taş yontucu şöylece yanıtladı adamı: 

“Görmüyor musun? Kocaman bir tapınak inşa 

ediyorum.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yaptığın iş, ona verdiğin değer kadar 

anlamlıdır… 
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*** 

 

 

ÇOK ŞÜKÜR BU HALİME 

 

Bir zamanlar eşeğiyle su taşıyarak geçimini 

sağlayan bir saka vardı. Sakanın eşeği, yükten çember 

gibi iki büklüm bir hale gelmişti. Sırtında ağır yükten 

açılmış yüzlerce yara oluşmuştu. Ölüm gününü istiyor, 

bir an önce kurtulmak istiyordu. 

Arpa nerede? Kuru otla bile karnı doymuyordu. 

Yük altında ezildiği için sırtındaki yaralardan çok acı 

çekiyordu. Bir yandan da sahibi onu demir bir şişle 

dövüp duruyordu. Sarayda padişahın atlarına bakan biri 

eşeği görünce acıdı. Sahibine yaklaştı, selam verdi. 

Hatırını sordu. Sonra: 

“Neden bu eşek böyle iki büklüm oldu?” diye 

sordu. 

Eşeğin sahibi: 

“Benim yoksulluğumdan efendim... Ona saman 

alamıyorum, gıdasıyla yeterince ilgilenemiyorum.” 

Adam: 

“Onu birkaç günlüğüne bana ver de padişah 

ahırında besleyeyim, kendine getireyim…” dedi. 

Eşeğin sahibi buna çok sevinmişti. Eşeğini saray 

ahırının görevlisine teslim etti. Görevli, onu saray ahırına 

bağladı. Eşek, etrafında bol gıda ile beslenmiş, güzel 

genç Arap atlarını görünce çok şaşırdı. Atların 

ayaklarının altı bile güzelce süpürülüp temizlenmişti. 

Yiyecekleri ve içecekleri tam zamanında veriliyordu. 
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Atların kaşağı ile tımar edildiğini, güzel 

silindiğini görünce dayanamadı ve başını yukarı 

kaldırarak konuştu: 

“Ey büyük Allah’ım! Ben bir eşeğim ama senin 

yarattığın bir varlık değil miyim? Neden beni böyle 

perişan bir halde bırakıyorsun da bunları ihya ediyorsun? 

Geceleri sırtımın yaralarının sızısından, karnımın 

açlığından her gün ölümü istiyorum.” 

Aradan birkaç gün geçti. Yeni bir savaş 

başlamıştı. Arap atlara semerleri vuruldu. Silahları 

takıldı. Kimileri istemeyerek çıktı ahırdan. Geri 

döndüklerinde kimi ok yemiş, kimi kılıçla yaralanmıştı. 

Bitkin ve perişan bir halde geri dönmüşlerdi. Bakıcılar, 

sivri bıçaklarla yaralarını yarıyor, yaralarından kirli 

kanları çıkarıyorlardı. 

Eşek bütün bunları görünce: 

“Ey Allah’ım! Ben yoksulluğuma, sağlığıma 

razıyım. O güzel gıdaları da istemem, o çirkin yaraları 

da... Çok şükür bu halime, çok şükür...” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey Dost! Her daim haline şükret! Başkalarının 

senden daha rahat görünmeleri seni aldatmasın. Her 

nimetin bir külfeti vardır. Belki senin bu halde olman 

daha hayırlıdır! 

*** 

 

EĞER BİR KERE DENİZE GİRMİŞSEN... 
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Hatırımdadır; bir gece gözüme uyku girmemişti. 

Pervanenin muma: 

“Ben âşık’ım, yansam da yaraşır; ama sen niçin 

ağlayıp yanıyorsun sevgilim?” dediğini işittim. 

Mum cevap verdi: 

“Ah zavallı âşık’ım,” dedi; “benim de tatlı bir 

sevgilim vardı: Bal! Ben de ondan ayrıldım. Benden de 

bir Şirin uzak düşünce, Ferhat gibi ateş başıma çıktı.” 

Mum böyle konuşurken her lahza sarı benzine 

gamlı gözyaşları dökülüyordu: 

“Ah iddiacı,” diyordu; “aşk senin kârın değil ki... 

Çünkü ne sabrın, ne de ayakta durmaya kudretin var. Sen 

bir tek alevin önünden, daha yanmadan kaçıyorsun. Oysa 

ben tüm varlığımla yanıncaya kadar ayakta duruyorum. 

Aşkın ateşi, senin kanadını yakıyorsa, bak benim baştan 

ayağa her yanımı yakıyor... Sen benim meclisleri 

aydınlatan parıltıma değil, hararetime, yürekler yakan 

gözyaşlarıma dikkat et! Ben, tıpkı, dışı nurlar içindeyken 

içine bakınca yanmış gördüğün Sadi gibiyim.” 

Gecenin henüz pek az vakti geçmişti. Ansızın peri 

yüzlü bir dilber onu söndürdü. Mum, başından dumanlar 

çıkarak: 

“Oğlum,” dedi; “aşkın sonu budur! Sevmeyi 

öğrenmek mi istiyorsun? Bu yanıştan, ancak sevgilin seni 

öldürdüğü zaman kurtulacaksın. Sevdiğinin eliyle can 

veren bir kimsenin mezarında ağlama! Ne mutlu ki onun 

makbulüymüş diye düşün! Âşıksan başından bu derdi 

atma! Hakiki âşık gibi garezden el çek!  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok 

yağmuru yağsa da dileğinden el çekmez. Sana ben 

söylüyorum, “Sakın denize gitme!” diyorum; ama bir 

kere gittinse, artık tufanlara bırak kendini... 

*** 

 

 

DEDİKODUNUN ZARARI 

 

Bilge anlatır: 

Hatırlıyorum da, çocukluk çağımda pek 

sofuydum. Hep geceden kalkardım. İbadete ve perhize 

çok düşkündüm. Bir gece babamın yanında oturuyordum. 

Bütün gece gözümü yummamıştım. Kur’an-ı Kerim’i 

elimden bırakmamıştım. Bir takım kimseler etrafımızda 

uyuyorlardı. Babama; “Şunların bir tanesi başını kaldırıp 

da iki rekât namaz kılmıyor; öyle uyuyorlar ki ölmüş 

sanırsın!” dedim. 

Babam: 

“A babasının canı,” dedi, “el âlemin 

dedikodusunu edeceğine, keşke sen de uyusaydın” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İddialı kimse, kendinden başkasını görmez. Çünkü 

önünde kuruntu perdesi vardır. Ona, Allah’ı gören bir 

göz verilseydi, kendinden daha aciz bir kimse göremezdi. 

*** 

 

BOZUK SİMİT PARALARI VE CENNET 

 



183 

 

Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler 

çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını 

çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için 

hazırdılar. Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de 

elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler, 

bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır 

ağır eşyalarını topladı.  Bir yandan göz ucuyla 

öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının 

gitmesini bekliyordu. Öğretmen, onun bu halini fark etti:  

“Hayrola Ali,” dedi. “Eve gitmeyecek misin?”  

Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi: 

“Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.” 

“Peki,” dedi öğretmeni. “Ne söyleyeceksin 

bakalım?” 

“Ahmet arkadaşımız var ya…” 

“Evet, ne olmuş Ahmet'e?” 

“Durumları pekiyi değil galiba. Annesi, beslenme 

çantasına pek iyi şeyler koyamıyor.” 

- Ee?” 

“Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim 

yardım ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit parası 

biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz?” 

Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin 

masasının üzerine koydu. Öğretmen, paraya dokunmadı. 

Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini 

yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek de iyi 

değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, ne kadar da iyi 

niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu 

değildi. Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik 

yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu.” 

“Öğretmen: 
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“Dur bakalım Ali,” dedi. “Bildiğim kadarıyla 

sizin de maddî durumunuz pek iyi değil. Yanlış mı 

biliyorum?” 

“Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam 

gündelikçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de 

çalışıyorum, para kazanıyorum.”  

“Nerede çalışıyorsun?” 

“Simit satıyorum.” 

Öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu 

kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun gerçekleşmesi 

zordu. Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare 

bulmalıydı. Bunu yaparken, sevimli öğrencisini de 

kırmamalıydı. Onunla biraz daha konuşursa, belki bir 

yolunu bulurdu.” 

“ Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” 

“Çok zengin bir işadamı…” 

“Niçin?” 

“İnsanlara daha çok yardım etmek için…” 

“Güzel,” dedi Öğretmen. “Bak şimdi Ali. 

Ahmet'in ailesinin durumu pek iyi değil; bu doğru. Ama 

sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme; 

çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin. 

Olmaz mı?” 

“ Olmaz,” dedi Ali. “Şimdi yapmalıyım.” 

“Neden olmaz?” 

“Üç sebepten dolayı olmaz. Birincisi: Bu para 

zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah, beni 

insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan 

etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu 

çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele mahallede 
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Hasan Amca var, her gün iki simit alıp güvercinlere 

veriyor. 

İkincisi: ‘Ağaç yaş iken eğilir.’ deniliyor. 

Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem, büyüdüğümde 

hiç yapamam. 

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman 

çok zengin bir iş adamı olmak istiyorum. Zamanında 

yatırım yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.” 

Öğretmen, karşısında büyük biri varmış gibi 

dinliyordu: 

“Bu sonuncusunu pekiyi anlayamadım…”  

“Açıklayayım öğretmenim,” dedi Ali. “Şimdi, çok 

zengin olmadığım için, ancak günde bir simit parası 

kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. 

Allah, Cennet'i gücü kadar iyilik edene veriyor. Şimdi 

gücüm bu olduğuna göre Cennet'in fiyatı birkaç simit 

parası kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem, birkaç 

simit parasıyla Cennet'e girebilirim. Bundan daha kârlı 

bir yatırım olur mu?” 

Öğretmen'in gözleri dolmuştu. Başını “Evet” 

anlamında sallarken Ali’yi evine yolladı. 

Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. 

Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali'nin 

bıraktığı paraların masanın üstünde kaldığını fark etti. 

Sandalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı. 

Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki 

elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, 

elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile 

kıymetliydi. Öyle ya, bu paralar, bu bozuk simit paraları, 

Cennet’i satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak 
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istemeyen bir duygu ile sımsıkı kavradı bu bozuk simit 

paralarını... 

Oturduğu yerden kalkamadı Öğretmen. İçinin 

dolduğunu, tarif edilemeyen duygulara boğulduğunu 

hissetti. Birden boşalan sağanak yağmurlar gibi ağlamaya 

başladı. Ağladı... Yavaş yavaş sınıftan çıkıp okuldan 

ayrılırken Bekçi Sadık, “Bozuk simit paraları ile cenneti 

satın almak, bozuk simit paraları ile cenneti satın 

almak…” diye Öğretmen’in sayıkladığını duydu. 

Bekçinin hayretler içinde “Ne dediniz hocam?” demesini 

bile duymayan Öğretmen, onun şaşkın bakışları altında 

akşamın alaca karanlığına karışıvermişti.”   

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Her kişi, gücü nispetinde iyilik eder. Bir çocuğun 

masum bir gülüşü, belki de bir kralın büyük 

hazinelerinden daha kıymetlidir Allah katında… 

*** 

 

 

 

 

RESSAM 

 

Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes 

bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar 

beğenirmiş. Ve onu “Renklerin Ustası” anlamına gelen 

“Ranga Çeleri” olarak tanısa da; ona genellikle “Ranga 

Guru” derlermiş. 

Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raciçi ise artık 

eğitimini tamamlamış ve son resmini yaparak Ranga 
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Guru'ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini 

istemiş. Ranga Guru ise; “Sen artık ressam sayılırsın 

Raciçi. Artık senin resmini halk değerlendirecek.” 

diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini 

ve en görünen yerine koymasını istemiş. 

Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan 

beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir 

yazı bırakmasını istemiş. 

Raciçi denileni yapmış. Ve birkaç gün sonra 

resme bakmaya gittiğinde görmüş ki, tüm resim çarpılar 

içinde ve neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüş tabi. 

Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir 

duvar sanki. Alıp resmi götürmüş Ranga Guru'ya ve ne 

kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru, 

üzülmemesini ve yeniden resme devam etmesini önermiş. 

Raciçi yeniden yapmış resmi ve gene Ranga Guru'ya 

götürmüş. 

Tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını 

istemiş Ranga Guru. Ama bu defa yanına bir palet dolusu 

çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça ile birlikte... Ve 

yanına insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini 

rica eden bir yazı ile birlikte bırakmasını istemiş. Raciçi 

denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda 

görmüş ki resmine hiç dokunulmamış, fırçalar da, 

boyalar da kullanılmamış. 

Çok sevinmiş; koşarak Ranga Guru'ya gitmiş ve 

resme dokunulmadığını anlatmış. Ranga Guru ise; 

“Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insanlara fırsat 

verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile 

karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış 

insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci 
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konumda onlardan hatalarını düzeltmelerini istedin, 

yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. 

Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, 

cesaret edemedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Mesleğinde usta olman yetmez, bilge de olmalısın. 

Emeğinin karşılığını, ne yaptığından haberi olmayan 

insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiç 

bir değeri yoktur. Sakın emeğini, onu bilmeyenlere 

sunma ve asla bilmeyenle tartışma! 

*** 

 

HANGİSİ KAZANACAK? 

Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri torunlarına 

eğitim veriyordu. Onlara dedi ki: “İçimde bir savaş var. 

Korkunç bir savaş. Bu savaş, iki kurt arasında… 

Bu kurtlardan birisi: 

Korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, üzüntüyü, 

pişmanlığı, açgözlülüğü, kibri, kendine acımayı, 

suçluluğu, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, yalanları, 

yapmacık gururu, üstünlük taslamayı ve egoyu temsil 

ediyor. 

Diğeri ise: 

Zevki, huzuru, sevgiyi, umudu paylaşmayı, 

cömertliği, dinginliği, alçakgönüllülüğü, nezaketi, 

yardımseverliliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı 

temsil ediyor. 

Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor ve diğer tüm 

insanların içinde.” 
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Çocuklar, anlatılanları anlamak için bir dakika 

düşündüler ve içlerinden biri büyükbabasına; “Peki, 

hangi kurt kazanacak?” diye sordu. 

Yaşlı Cherokee kısaca cevapladı: 

“Beslediğiniz…” 

 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Her insanın içinde, iyilik ve kötülük vardır. 

Bunların en başta ikisi de uyumaktadır. Sen hangisini 

uyandırırsan öyle bir kişi olursun… 

*** 

 

UYUDUN MU ÖLDÜN 

Bilge anlatır: 

Bir gece Mekke Çölü’nde uykusuzluktan adım 

atmaya halim kalmamıştı. Başımı yere koydum. 

Deveciye; “Bırak beni!” dedim. 

Bu yürümeye deve dahi dayanamazken, zavallı 

yolcu nasıl yürüsün? Semiz, yorgunluktan zayıflayıncaya 

kadar zayıf ölmüş olur. 

Deveci; “Kardeş,” dedi. “Önümüz harem, ardımız 

harami... Yürüdün mü kurtuldun; uyudun mu, öldün!” 

Göç gecesi çöl yolunda giderken, ağaçların 

altında uyuması hoş olur, ama candan da el çekmek ister. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Çıktığın yolda, azmini yitirme, zorluklar 

karşısında pes etme ve rehavete düşme! Çünkü seni 

yolundan alıkoymak isteyen birçok gizli gölge vardır 
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ardında… Ve sen rehavete kapıldığında hepsi devreye 

girer de, bırak yola devam etmeyi, helâk bile olursun! 

*** 

 

LÜBNANLI ŞEYHİN KERAMETİ 

 

Lübnan’ın önde gelenlerinden bir şeyh vardı. 

Arap ülkelerinde menkıbeleri söylenir, kerametleri 

anlatılırdı. Bir gün Şam Camii’ne girmişti. Kellâse 

havuzunun kenarında abdest alırken ayağı kaydı, havuza 

düştü, buradan güçlükle kurtulabildi. Namazı bitirdikleri 

zaman müritlerinden biri: 

“Benim bir sorunum var.” dedi. 

Şeyh: 

“Nedir”, diye sorunca: 

“Hatırlıyorum,” dedi. “Denizin üzerinde 

yürüyordun da ayağın bile ıslanmıyordu. Bugün az kalsın 

bir kulaç suda boğulacaktın. Bunda ne hikmet vardır?” 

Şeyh, yakasının içinde yumularak daldı. Derin 

düşüncelerden sonra başını kaldırdı: 

“İşitmedin mi? Peygamber Efendimiz, ‘Benim 

Allah ile bir vaktim olur ki, o âna ne melek, ne de nebi 

mahrem olamaz!’ buyurmuştur. Ama ‘Daima böyledir!’ 

buyurmamıştır. Öyle bir zamanda Cebrail’e, Mikâil’e 

bile iltifat etmezdi. Ama başka vakitlerde Hafsa ve 

Zeynep’le sohbet ederdi. 

Sevdiğimi vasıtasız seyrederim; ama bana bir hâl 

olur, yolumu kaybederim. O bir ateş yakar, sonra su 

serpip onu söndürür. Bu yüzden beni hem yanmış 

görürsün, hem sular içinde... 

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Âşık maşûkunu düşündüğünde, zihin dünyasında 

artık onunla beraberdir. Ne eşya gözündedir ne de 

yanındakiler… Aşk sarhoşluğundan, bir dem gelir yanar, 

bir dem gelir ıslanır da sen bunu “ayağı sürçtü” 

zannedersin… 

*** 

 

 

 

ESİR 

 

Rivayetlere göre bir padişah, suçsuz bir esir içir 

“öldürün!” diye emretmiş. Zavallı esir, hayatından ümit 

kesince, başlamış kendi ana diliyle padişaha sövmeğe, 

hakaretler savurmağa... 

Hükümdar sormuş: 

“ Bu esir böyle ne diyor?” 

Huzurda bulunan iyi kalpli vezirlerden biri cevap 

vermiş: 

“Padişahım! ‘Öfkesini yenenler ve insanları 

affedenler için cennet hazırlanmıştır,’ mealindeki ayeti 

söylüyor.” 

Hükümdar acıyarak esiri affetmiş. Ama birinci 

vezire muhalif başka bir vezir ise:  

“Padişahım! Bize yakışan şey, padişahımızın 

huzurunda yalan söylemeyip, ancak doğruyu 

konuşmaktır. Bu esir size küfretti. Yakışık almaz sözler 

saf etti.” 

Hükümdarın canı, bu ikinci vezirin sözlerinden 

dolayı sıkılmış. 
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Ona şöyle demiş: 

“Onun yalanını senin doğru sözünden daha fazla 

beğendim. Zira onun yalanı, icabı hale daha uygundur. 

Onda iyilik ve hayır maksadı vardı. Seninkinde ise 

habislik ve kötülük var. İyilik dururken fenalıktan ne 

çıkar?  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hayırlı netice verin. Bir işin iyi bir şekilde bitmesi 

için söylenen yalan söz, fenalık ve fitne fesat çıkartan 

doğru bir sözden daha iyidir... 

*** 

 

HÜKÜMDARA AKIL VEREN ÇOBAN 

 

Şöhretli İran hükümdarlarından Dara, bir av 

sırasında askerlerinden epeyce uzaklaşmıştı. 

Çobanlarından biri aniden önüne çıkarak, koşa koşa 

kendisine yaklaşmaya başladı. Sakin bir mizaca sahip 

bulunan padişah, kendi kendine düşündü: 

“Bu, olsa olsa benimle savaşmaya gelen bir 

düşmandır. Şunu bir okla uzaktan haklayıvereyim...” 

Hemen yayını gererek, bir vuruşta çobanı 

öldürmek istedi. Çoban durumu görerek, korkuyla 

haykırdı: 

“Ey İran’ın ve Turan’ın sahibi, şanssızlığın kötü 

gözü senden uzak olsun. Ben sultanın atlarını ve 

sürülerini besleyip büyüten, onları yetiştiren adamım. Bu 

çayırda görevli bulunuyorum. Düşman değilim, beni 

öldürme!” 

Hükümdar kendine geldi: 
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“Ey kafasız adam, sana mutlaka kutlu bir melek 

yardım etti. Yoksa yayımı germiştim.” diye güldü. 

Bekçi de gülümsedi ve şöyle cevap verdi: 

“Padişahım! Bir hükümdarın dostunu düşmanını 

birbirinden fark edemeyişi asla beğenilecek bir durum 

değildir. Büyük kalarak yaşamanın şartı, her küçüğün 

kim olduğunu bilmekten geçer. Beni kaç kere 

huzurunuzda görmüş; sürüyü ve otlağı sormuştunuz. 

Şimdi yine seve seve yanınıza yaklaştığım halde beni 

düşman zannettiniz.  

Ey yüce hükümdarım, ben bir atı, yüz bin atın 

içinde de olsa, tanırım. Çobanlığım akılla, düşünceyledir. 

Sen de kendi halkını böyle korumalısın.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Halkın yöneticileri, halkını iyi tanımalı, muallim, 

öğrencilerini iyi tanımalı, aile reisi, maiyetindekileri iyi 

tanımalı, çoban, sürüsünü iyi tanımalı… Ey insanoğlu, 

seninle beraber olan, sana hizmet ya da arkadaşlık eden 

herkesi iyi tanı! Tanı ki, dostunu da düşmanını da iyi 

ayırt edesin. 

*** 

 

 

TUZ VE SU 

 

Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden 

şikâyet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya 

gönderdi. Yaşamındaki her şeyden mutsuz olan çırak 

döndüğünde, yaşlı usta ona bir avuç tuzu, bir bardak suya 

atıp içmesini söyledi. 
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Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer 

içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. 

“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle: 

“Acı!” diye cevap verdi. 

Usta gülümseyerek çırağını kolundan tuttu ve 

dışarıya çıkardı. Sessizce, az ilerideki gölün kıyısına 

götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, 

gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, 

ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken, yaşlı 

adam aynı soruyu sordu: “Tadı nasıl?” 

 “Ferahlatıcı,” diye cevap verdi genç çırak. 

 “Tuzun tadını aldın mı?” diye sordu yaşlı adam. 

 “Hayır!”’ diye cevapladı genç çırak… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yaşamdaki acılar tuz gibidir; ne azdır, ne de 

çok… Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın 

acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın 

olduğunda yapman gereken tek şey, acı veren şeyle ilgili 

hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak 

olmayı bırak, göl olmaya çalış… 

*** 

 

SARIK VE SAKAL 

 

Eski elbiseli,  fakir ve köse bir âlim, bir Kadı’nın 

mahkemesinde âlimler sırasında üst sırada oturur. Kadı, 

gerek giyiminden, gerekse tanımadığından olacak sert 

sert bakar. Bunun üzerine, Kadı’nın adamı fakir âlimin 

yanına gelerek:  
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“Buradan kalk ve haddini bil! Burası senin yerin 

değil. Herkes meclisin üst tarafına layık olamaz. Senin 

yerin aşağısı... Ya git oraya otur, ya da çık git!” der.  

Âlim, bakar ki olacak gibi değil, kalkar ve 

aşağılarda bir yere oturur. Derken âlimler fıkıh 

konusunda tartışmaya başlarlar: 

“Hayır, evet, kabul edemem, ben haklıyım…” 

şeklinde her biri birbirine üstünlük kurma sevdasıyla 

mücadelelerini sürdürür, her biri bir dövüş horozuna 

döner. Bir karmaşadır gider. 

Fakir âlim dayanamaz kalkarak:  

“Lütfen bir kere de beni dinler misiniz? Bu 

konuda benim de söyleyeceğim bir kaç söz var.” 

“Buyurun, iyi bir şeyler biliyorsan söyle.” 

Âlim, çok güzel bir üslûp ve konuya hâkimiyeti 

ile onları iknâ etmekle kalmaz, aynı zamanda gönüllerini 

de fetheder. Sözünü öyle bir yere kadar götürür ki, kadı, 

çamura saplanmış eşek gibi geride kalır.  

Kadı, hatasını anlar, onun faziletini de takdir 

ederek, raftan cüppesini, sarığını indirip yardım etmek 

ister ve: 

“Yazıklar olsun, senin kıymetini bilemedik. 

Meclisimize teşrifinizden dolayı teşekkürlerimizi 

sunamadık. Sizin bu kadar fazilet ile meclisin son 

kısımlarında oturmanızdan dolayı çok üzgünüm. “ 

Kadının iltifatı üzerine adamı da koşar, gelir, 

iltifatlara başlar, gönlünü almaya çalışır. Kadı’nın takdim 

ettiği sarığı, fakir âlimin başına sarmağa çalışır. Ancak 

âlim:  

“Dur, çekil! O sarığı sarmak istemem. Çünkü elli 

arşınlık sarığı sararsam, bana kibir gelir. Yarın eski 
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elbiseli birisini görürsem, onları beğenmezlik yaparım. O 

sarık başımda oldukça, beni görenler, halkı gözümde 

küçük göstermeğe uğraşırlar.  Böyle sarıklar senin ve 

senin gibilerin başına lazımdır…” der ve verilenleri 

reddeder.  

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sen sen ol! Sarığa, sakala güvenip de kimseye 

kafa tutma! Çünkü sarık pamuktandır, sakal ise bir tutam 

ot gibidir. İnsan başına akıl ve beyin lazımdır. 

*** 

 

PAPAZIN SAKALI 

 

Kendini beğenmiş bir papaz çıkar Hoca’nın 

karşısına. 

“Bütün dünyayı dolaştım, sorularıma cevap veren 

kimse çıkmadı. Bir de sana sorayım Hoca!” diye söze 

girmiş. 

“Söyler misin, kaç tane yıldız var gökyüzünde?” 

Hoca cevap vermiş: 

“Bir eşeğin kılları kadar...” 

“Nasıl cevap bu?” demiş papaz. “Eşeğin kılları 

sayılır mı hiç?” 

“Peki,” demiş Hoca.  “Gökteki yıldızların 

sayılabileceğini kim söylemiş?” 

Papaz: 

“İkinci sorumu bil bakalım. Sakalımda kaç tane 

kıl vardır benim?”  

Hoca yine cevap vermiş: 
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“ Eşeğin kuyruğunda kaç kıl varsa o kadar..”. 

“Nereden biliyorsun?” diyecek olmuş papaz. 

Hoca şöyle cevaplamış: 

“İnanmazsan otur şuraya. Sıra ile bir eşeğin 

kuyruğundan kıl koparalım, bir senin sakalından. Eğer 

senin yüzün kabak gibi ortaya çıktığında, eşeğin 

kuyruğunda hâlâ kıl kalırsa senin haklı olduğuna 

inanırız.” 

Papaz sus pus olup sıvışır hemen… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Üstüne vazife olmayan ve gereksiz tüm işler vakit 

kaybından başka bir şey değildir. Ey yolcu! Sen sen ol, 

lüzumsuz işleri bırak da kendi işine bak! 

*** 

 

İSKENDER’İN BAŞARISI 

 

Büyük hükümdar İskender’e sorarlar: 

“Doğu ve Batı memleketlerini ne ile aldın? 

Önceki hükümdarların hazineleri, varlıkları ve askerleri 

çok daha fazla olduğu halde, onlara böyle bir fetih nasip 

olmamıştı. Bu başarının sırrı nedir?” 

Cevap verir: 

“Hangi memleketi aldımsa, halkını incitmedim ve 

büyüklerinin adını ancak iyilikle andım. Her millet, 

kendilerine benden kötülük gelmeyeceğine inanmıştı. 

Benden sadece iyilik beklerlerdi.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Ey Dost! İnsanların değer verdiklerine sen de 

değer ver! İçinden sevmesen bile, onlar sevdikleri için 

saygılı ol! Böylece onların gönüllerine gir! 

*** 

KAYIKÇININ KÜREĞİ 

 

Yıllar önce Amerika’da yaşlı bir kayıkçı, 

Mississipi Nehri’nin bir yakasından öteki yakasına yolcu 

taşıyarak geçimini sağlıyordu. 

Yaşlı kayıkçı, kayığının küreklerinden birinin 

üzerine “İnanç” diğerine ise “Çalışmak” yazmıştı. Çünkü 

yaşam da iki kürekten ibarettir; biri “inanç”, diğeri 

“çalışmak”tır. Biri olmadan diğeri bir işe yaramaz ve 

muvaffak olunmaz. Nehri karşıdan karşıya geçmek için 

iki küreğe ihtiyaç vardır. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Çalışmaksızın inanç veya inançsız çalışmak, sizi 

fasit bir dairede döndürür, durur. Yaşam yolunda tek 

kürekle yola çıkmak, nehri tek kürekle geçmekten 

farksızdır. Yerimizde döner durur, hiçbir yere gidemeyiz. 

*** 

 

ALLAH’IN TAKDİRİ 

 

Suriye’ye gelen Hz. Ömer, burada veba salgını 

olduğunu öğrenince geri dönmek istemiş. 

Geri dönme kararı aldığı için Hz. Ebu Ubeyde, 

Hz. Ömer'e itiraz etmiş ve: 

“Allah’ın takdirinden mi kaçıyorsun?” diye 

sormuş. 
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Bu soruya Hz. Ömer’in cevabı şu olmuş:  

“Keşke bunu senden başka biri söyleseydi. Evet, 

ben Allah’ın bir takdirinden diğer takdirine kaçıyorum.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey sevgili Dost! Kadere inanmak, tüm 

kötülüklerin kucağına kendini bırakmak değildir. Allah, 

sana akıl-fikir vermiştir ki, bunu kullanasın. Tedbir 

almak senden, takdir Allah’tandır. Allah’ın takdiri 

sonsuzdur… 

*** 

 

 

ZALİMİN UYKUSU 

 

İnsafsız zalim hükümdarlardan birisi, ibadetle 

meşgul olan bir Allah dostuna sorar:  

“İbadetlerden hangisi daha iyidir?” 

Allah dostu, sükûnetle cevap verir: 

“Senin için uyumak efdaldir; çünkü uyuduğun 

müddetçe halkı incitemezsin!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Bilesin ki, bir zalimin uykuda 

geçirdiği vakit, insanlara zulmedemediği vakittir. 

Böylelerinin uykuları, uyanık olmalarından daha 

hayırlıdır. 

*** 

 

ÖNCE YÜZMEYİ ÖĞRENMEK GEREK 
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Bir gün, Timurlenk, huzuruna gelen Nasreddin 

Hoca’ya: 

“Hoca Efendi,” demiş. “Her zaman beni sevdiğini 

söyler durursun. Bunu ispat etmek ister misin?” 

Nasreddin Hoca: 

“İspata hazırım.” cevabını vermiş. 

Timurlenk pencerenin önündeki büyük havuzu 

gösterip: 

“Öyleyse, kendini bu havuza at bakalım.” demiş. 

Nasreddin Hoca, telaşla kapıya doğru yürümüş. 

Timurlenk sormuş: 

“Nereye gidiyorsun böyle Hoca Efendi?” 

Nasreddin Hoca cevap vermiş: 

“Önce yüzme öğrenmeye giriyorum devletlim!” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Ne yaparsan yap, önce tedbiri elden 

bırakma! 

*** 

 

ZALİME DUA ETMEK 

 

Bağdat’ta duası makbul olan bir dervişin ortaya 

çıktığı haberi yayılmıştı. Bunu, o şehrin valisi olan 

Haccâc-ı Zâlim’e de haber verdiler.  

İnsanlara olan zulmüyle tanınmış, acımasız bir 

vali olan Haccâc, dervişin hâlini merak ederek, huzuruna 

çağırttı. Derviş, askerlerin ve cellâtların arasında 

Haccâc’ın karşısına getirildi.  

Haccâc: 
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“Senin duanın kabul olunduğunu söylüyorlar. 

Hadi, bana da bir dua et!” dedi. 

Derviş, ellerini kaldırdı ve yüksek sesle: 

“Ya Rabbi, Haccâc’ın canını al!” diye niyazda 

bulundu. 

Haccâc, şaşkın ve öfkeli bir sesle:  

“Derviş! Bu nasıl dua böyle? Ben senden hayır 

dua istemiştim. Sen beddua ettin!” dedi. 

Derviş oldukça sakin bir şekilde: 

“Bu, hem senin için, hem de bütün Müslümanlar 

için hayırlı bir duadır.” dedi. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanlara zulmedenin, insanlardan alacağı tek 

şey “beddua”dır. 

*** 

 

ECEL GETİRECEK 

 

Bir gün erenlerden Behlül’ün evine hırsız girmiş, 

evde ne bulduysa götürmüş. O da doğruca kalkıp 

mezarlığa gitmiş ve kapısına oturmuş. Bunun farkına 

varanlar başına toplanıp; “Niçin hırsızın peşinden 

gitmedin de buraya geldin?” demişler. Onlara; “Yolunu 

şaşırmış o adamcağızı burada bekliyorum.” diye cevap 

vermiş. Bu söze oradakiler kahkaha ile gülmüşler ve; 

“Hay Allah iyiliğini versin, o adamın burada işi ne?” 

demişler. Bunun üzerine Behlül Hazretleri; “Siz hiç 

merak etmeyin; o mutlaka bu kapıya gelecek. Ecel onu 

buraya getirecektir.” demiş. 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişi ne yaparsa yapsın, sonunda ölüm var! Sultan 

Süleyman’a kalmayan dünya sana mı kalacak sandın? 

Kimse malından bir şey götüremez ölümle birlikte… 

Giden tek şey, iman ve iyi ameldir. O halde insanlara iyi 

davran ki, gittiğin yerde iyilik göresin… 

*** 

 

KONUK AÇGÖZLÜYSE 

 

Ünlü filozof Sokrates’in evine, bir gün çok sayıda 

misafir gelmiş. Yemeğe kalmaları gerekince, karısı 

Sokrates’i mutfağa çağırmış: “Görüyorsun, çok az 

yemeğimiz var. Bunlar konuklara yetmeyecek. Acaba ne 

yapsak?”   

Sokrates, düşünmüş, sonra: “Gelen misafirler tok 

gözlü ve alçak gönüllü iseler yeter,” demiş. “Yok, eğer 

bunlar aç gözlü, kendini beğenmiş kimselerdense, ne 

yapsak zaten yetişmez.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Açgözlüye ne versen doymak bilmez, teşekkür 

bilmez, takdir bilmez… Onun gözünü ancak bir avuç 

toprak doyurur! 

*** 

 

PADİŞAHIN KORKUSU 
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Vezirlerden birisi, Allah dostlarından Zünnûn-ı 

Mısrî Hazretleri’yle görüştü ve ellerine kapanarak: 

“Bana himmet buyur, gece gündüz elimden 

geldiği kadar padişahın işi ile meşgulüm. Bu hizmetime 

karşılık, onun ikram ve ihsanını bekliyor; ama 

azarlamasından ve beni cezalandırmasından da 

korkuyorum.” dedi. 

Zünnûn, onun bu hâline ibretle bakıp, ağlamaya 

başladı ve: 

“Eğer ben, senin padişahından korktuğun ve ona 

hizmet ettiğin gibi Allah’tan korksaydım, sıddîklar 

zümresinden olurdum.” buyurdu. 

 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanlardan korktuğumuz ve çekindiğimiz kadar, 

Allah’tan çekinsek ve korksaydık, dünya Cennet’e 

dönüşürdü… 

*** 

 

İYİLİK VE KÖTÜLÜK 

 

Biri Hz. Aişe validemize sormuş: “Ey Müminlerin 

annesi! Bir insan kendisinin iyilerden olduğunu nasıl 

bilir?” 

Hz. Aişe: “Kendisinin kötülerden olduğunu 

bildiği zaman…” diye cevap vermiş. 

Bunun üzerine aynı şahıs: “Peki, kendisinin kötü 

insanlardan olduğunu nasıl bilir?” diye sormuş.  
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Hz. Aişe, bu kez de şöyle demiş: “Kendini 

iyilerden gördüğü zaman.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yaptığın iyiliklere güvenme, kötülüklerinden 

dolayı da ümit kesme! Kâinatın Padişah’ı öyle sonsuz bir 

rahmet sofrası açmıştır ki, sen dengeyi tuttukça o 

sofradan nasiplenirsin! 

*** 

 

 

KİBİRLİLERİN HALİ 

 

Bir yoksul, ¬zengin bir adama giderek, iş 

bulamadığı için çalışamadığını söyledi. Kötü günleri için 

bir köşeye ayırdığı üç kuruşunun da tükendiğini, çoluk 

çocuk açlığa mahkûm olduklarını iç geçirerek anlattı. 

Durumunun kötüleştiğinden şikâyet edip, ağlayıp 

sızlayarak biraz yardımda bulunmasını istedi. 

Asık suratlı, kara ve katı yürekli adam ona ne para 

verdi, ne de başka bir yardımda bulundu. Bu da 

yetmiyormuş gibi kafa tutarak, öfkelendi: 

“Ben, servetimi senin için mi kazanıyorum?” diye 

bağırıp çağırdı. Onun bu ağır hakareti ve cefasıyla 

yoksulun gönlüne adeta kan çöktü. Gamla ve kederle 

başını kaldırarak konuştu: 

“Tuhaf şey,” dedi. “Surat asıp, bağırıp çağırmanız 

da ne oluyor? Benim durumuma düşerek dilenmenin, 

ruhları ezen ıstırabından korkmuyor musunuz?” 
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Yoksulun verdiği bu cevap karşısında daha da 

sinirlenen zengin, fakir adamı azarladı ve “defol 

kapımdan!” diyerek kovdurdu. 

Allah’a şükretmediği, malının zekâtının ve 

sadakasını vermediği için, bir süre sonra şansı döndü. 

Büyüklenmesi ve herkesi küçük görmesi başına felaketler 

getirdi. Kader, onu yapayalnız bıraktı. Ne yükünü 

kurtarabildi, ne de hayvanını… Allah’ın takdiri, 

yoksullukla onun başına toprak saçtı. Hokkabaz gibi, 

kesesi ve eli bomboş kaldı. Hali baştan sona değişti. 

Bu olayın üzerinden uzun bir süre geçti. 

Hizmetçilerinden biri, gönlü aydınlık, ahlâkı 

temiz, cömert birinin hizmetine girmişti. Bu zat, perişan 

durumda bir fakiri görünce, mala kavuşan yoksullar gibi 

çılgınca sevinirdi. 

Bir akşamüstü bu cömert zatın kapısına bir adam 

geldi. Sızlanarak derdini döktü ve bir lokma ekmek 

istedi. Çok ıstırap çektiği her halinden açıkça 

görülüyordu. Üstü başı perişandı, ayaklarının dermanı 

kesilmişti. 

Temiz kalpli, merhametli, cömert, aynı zamanda 

iyimser biri olan hane sahibi: 

“Bu adamı memnun et!” diyerek hizmetçisine 

emir verdi. Ancak hizmetçi, yedikleri yemeklerden bir 

sofra hazırlayarak adamın önüne koyduğu zaman, elinde 

olmadan bir çığlık kopardı. Büyük bir acı içerisinde 

efendisinin yanına döndü. Yanaklarındaki gözyaşları 

içinde olanları anlatıyordu. Temiz huylu efendi, acı bir 

tebessümle sordu. 

“Sana kim eziyet etti? Neye ağlıyorsun?” 

Hizmetçi, sesi titreyerek cevap verdi. 
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“Bu ihtiyar adamcağızın başına gelenlerden 

gönlüm darmadağın oldu.” dedi. “Çünkü vaktiyle ben 

onun hizmetindeydim. O ise, mal, para ve servet 

sahibiydi. Günün birinde böyle her şeyini yitirip, itibarını 

kaybedip acınacak bir duruma düşeceği, kapı kapı 

dolaşarak dilencilik yapacağı hiç aklıma gelmezdi.” 

Efendi gülerek: 

“Oğlum,” diye cevap verdi. “Bu hal, ona cefa 

değildir. Bu adam, vaktiyle hani o ekşi suratlı, gurur ve 

kibrinden başı göklere değecek kadar şükürsüz tüccar 

değil miydi? Ben de işte onun o gün kapısından kovduğu 

yoksul adamım. Feleğin dönüşü, onu bugün benim 

durumuma getirdi. Bana da talihim gülümsedi, o güne 

kadar hiç gelmemiş yüzümü sevinçle ışıldattı...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Mala, mülke aşırı gönül bağlayıp da “bu 

benimdir” diye övünmemek gerek… Zira mülkün gerçek 

sahibi Allah, sana taksimatından onu nasip görmüş... 

Sağılığın, gücün, kuvvetin olmasaydı, o serveti yapabilir 

miydin? Mülkün gerçek Sahibi, gün gelir de sana ödünç 

verdiği serveti geri aldığında, bir acize dönüşmemek için 

şimdiden şükret ve muhtaçları gör, gözet; onları 

makamından kovma! 

*** 

 

 

TÖVBE ETTİKTEN SONRA 

 

Bir günahkâr, bir gün, tövbekâr oldu. Ağladı, 

inledi; günahlarından pişmanlık duydu.  
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Nihayet Allah’ın lütfu elinden tuttu, hidayete erdi. 

Ruhunu kötü huylardan arındırdı. Âbidlerin arasına 

karıştı; iyilerle dost oldu. Dedikoducular ve çenesi 

düşükler hiç durur mu? Zavallının aleyhinde konuşmaya 

başladılar. 

“Kötüdür o; aldanmayın, bugünkü haline 

bakmayın siz.” dediler.  

Tövbe ederseniz, Allah’ın azabından 

kurtulabilirsiniz. Ya halkın dilinden? Bu mümkün değil; 

çekersiniz alimallah! 

Adamcağız, bu dil yaralarına dayanamadı. Soluğu 

üstadının yanında aldı; içini döktü, sızlandı, dert yandı. 

Üstat da gözyaşlarına boğulmuştu. Sonra üstat dedi ki: 

“ Sen büyük bir nimet içindesin!” 

“Bunun şükrünü et yavrum! Şükret ki sen, halkın 

zannettiğinden iyisin! Bende ne kusur arıyorlar diye 

sızlanma! Sen iyi ol da, halk seni fena bilsin! İyi ya! Bu, 

kötü olup da iyi görünmekten iyidir! Bir de bana bak; 

herkes bana teveccüh ediyor, beni iyi zannediyor!  

Oysa ne gizli kusurlarım var; ne cürümlerim var! 

Bunu kim biliyor? Ben kendimi halktan gizleyebilirim; 

fakat Allah her şeyimi biliyor.”  

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Allah’tan hiçbir şeyini gizleyemezsin! Ayıplarımız 

görünmesin diye kapıları kapatıyoruz. Oysa Cenab-ı Hak 

gizli açık her şeyimizi biliyor. Bu sebeple sen iyi olmaya 

devam et. Kötü niyetliler ne düşünürse düşünsün… İyilik 

yap; Halîk biliyor ya! 

*** 
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KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KÂR 

KALMAZ 

 

Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gül 

fidanını çok beğenirmiş Yaprağı, kokusu, görünüşüyle 

dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana 

emir vermiş. 

Bahçıvan, üzerine titremeye başlar gülün. Ne var 

ki, sakınan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olmuş. 

Bir sabah bahçıvan gelip bakmış ki, gülün dalına konan 

bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak 

yere düşürmüş. Tek yaprak bırakmamış gülün başında... 

Korku içinde koşmuş halifeye:  

“Sultanım” demiş, “üzerine titrediğimiz gülün 

yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş, tek 

yaprak bırakmamış gülün başında...” Harun Reşid, telaş 

etmeden cevap vermiş: 

“Üzülme efendi üzülme…” demiş. “Bülbülün 

yaptığı yanına kalmaz!”  

Rahat bir nefes alan bahçıvan işine dönmüş. Bir 

gün bakmış ki, bir yılan yaprakları düşüren bülbülü 

yakalamış, yutmak üzere, otların arasında kayıp gidiyor. 

Heyecanla yine halifeye gelmiş: “Sultanım!” demiş, 

“bülbülü bir yılan yakalamış, yutarken gördüm.”  

Sultan yine telaşsız: “Merak etme efendi!” demiş, 

“yılanın yaptığı da yanına kalmaz!” Bahçıvan yine işine 

dönmüş. Bir ara bahçede çalışırken otların arasında yılanı 

görmüş. Hemen elindeki küreğiyle darbe üstüne darbe 

indirerek yılanı orada öldürmüş. Sevinçle geldiği halifeye 

durumu anlatmış: “Sultanım” demiş, “bülbülü yakalayan 
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yılanı ben de bahçede otlar arasında yakalayıp küreğimle 

öldürdüm.” Harun Reşid yine sakin: “Bekle efendi 

bekle!” demiş, “senin de yaptığın yanına kalmaz!”. 

Nitekim çok geçmeden bahçıvan hatalar yapmaya 

başlamış. Yakalayıp halifenin huzuruna çıkarmışlar. 

Cezalandırılmasını istemişler. Halife emrini vermiş: 

“Atın bunu zindana!” Hemen yaka paça zindana doğru 

götürürken geriye dönen bahçıvan şunları söylemiş:  

“Sultanım!” demiş, “bülbülün yaptığı yanına 

kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın yaptığı yanına 

kalmaz, dediniz, onu da ben öldürdüm. Şimdi benim 

yaptığım da yanıma kalmıyor, sen zindana attırıyorsun. 

Herkesin yaptığı yanına kalmıyor da seninki mi yanına 

kalacak? Demek sana da bir yapan çıkacak... Öyle ise gel 

sen bana yapma ki bir başkası da sana yapmasın!”  

Harun Reşid, “doğru söyledin bahçıvan!” diyerek: 

“Bırakın bahçıvanı, çiçekleri sulamaya devam etsin!” 

demiş. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Kimsenin yaptığı kimsenin yanına 

kalmaz. Kimisi bu dünyada karşılığını bulur. Diğerleri 

ise en ağır şekliyle ahrette ödemeye tehir edilir. Ama 

gafil insan bunun farkına varamaz da, yaptığı yanına 

kaldı sanır! 

*** 

 

SALTANAT ELDEN ELE GEÇER 
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Derviş, tek başına iç dünyasıyla meşgulken bir 

çölde, padişah bütün görkemiyle oradan geçmekteydi.  

Derviş, başını kaldırıp göz ucuyla bile bakmadı 

padişaha, ilgisi ötelerdeydi dervişin...  

Padişah celâllendi, kızdı: 

“Bu ne büyük terbiyesizliktir!” dedi. “Bunlar 

insan olamazlar...” 

Vezir telaşlandı. Dervişe dedi ki:  

“Yeryüzünün padişahı geçiyor önünden! Neden 

saygısızlık yaptın? Terbiyen bu kadar mı?”  

Derviş başını kaldırdı, cevap verdi:  

“Ey hükümdar! Sen bunları senden ihsan 

bekleyenden bekle! Hükümdarlar milleti korumak için 

vardırlar. Yoksa millet onlara tapınmak için var 

olmamışlardır. Her ne kadar elinde kudret ve saltanat 

varsa da, bunlarla acizleri ve fakirleri korumalısın. 

Koyun çoban için değil; çoban koyunlar içindir. Bekle 

birkaç gün; ölüm gelince, padişahlıkla kulluk arasında ne 

fark kalır? Bir ölünün mezarını aç da bak! Tanıyabilir 

misin, zengin mi, yoksa fakir mi? Padişah mı, yoksa kul 

mu?” 

Padişah hoşlanmıştı dervişten. Açtı ellerini: 

“Dile benden ne dilersen!” dedi.  

Derviş, gözlerini yumdu ve dedi ki:  

“Tek dileğim senden, beni bir daha rahatsız 

etme!” 

Padişah: 

“Öyleyse bana öğüt ver!” dedi.  

Derviş dedi ki:  

“Bugün nimetler içinde yüzüyorsun. Bunu fırsat 

bil! Ahiret hazırlığın için geç kalma! Bu nimet, bu 



211 

 

kudret, bu saltanat, bu ülke… Elden ele geçer gider; hep 

sende kalacak sanma!” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bugün sahip olduklarının hepsi sana birer 

emanet… Mal, mülk, itibar, servet, şöhret, güç, kudret, 

iktidar… Hepsi… İnsanoğlu ölümlüdür ve bunlardan 

hiçbirini bugüne kadar Ahirete götürememiştir. Oraya 

giden tek şey vardır: Salih ameller… Öldüğünde zengin 

ile fakir arasında bir fark göremezsin; hepsi de toprağın 

dibini boylamaz mı? 

*** 

 

SABIR ACI GÖRÜNÜR AMA… 

  

Bir zamanlar, erdem ve ahlâk güzelliğiyle ünlü bir 

adam yaşardı. Bu adamın bakılamayacak kadar çirkin ve 

asık bir yüzlü, kötü huylu bir de kölesi vardı. Kölenin 

canavar gibi dişlerinden adeta zehir akardı. Şehirde 

ondan daha çirkin bir Allah’ın kulu yoktu. Koltuğunun 

soğan gibi acı kokusundan, kızıl damarlı ve perdeli 

gözleri sulanır, çapaklanırdı. 

İş görürken yüzünü asar, yemek pişirirken 

kaşlarını çatar, sofraya da efendisiyle birlikte otururdu. 

Birlikte yemek yediği efendisi, “ölüyorum, lütfen bir 

damla su ver” dese umurunda olmaz, bir yudum su 

vermezdi. Ne söze, ne azara aldırış ederdi. Gece gündüz 

gürültü patırtı eksik olmazdı evde.  

Bir gün o fazilet sahibi adama, arkadaşlarından 

birisi şöyle dedi: 
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“Bu çirkin suratlı kölenin yeteneğine mi, 

güzelliğine mi, becerikliliğine mi tutkunsun? Bu ciğeri 

beş para etmezin kahrını neden çekiyorsun? Sat esirciye 

gitsin, sen de kurtul. Parasız bile versen kâr etmiş 

olursun.” 

Adam güldü bunun üzerine ve dedi ki: 

“İyi kalpli dostum, gerçekten söylediğin kadar 

var. Fakat onun yüzünden ben güzelleşiyorum. Onun 

münasebetsizliklerine dayandıkça olgunlaşıyorum. Sabır 

gücü kazanıyorum... “ 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sabır acı görünür, fakat insanın kişiliğine 

yerleştikçe bal olur… 

*** 

 

KENDİNE KÖTÜLÜK EDİYORSUN 

 

Bahçıvan, üzerinde durduğu dalı kesen bir adam 

görünce:  

“Kendisine kötülük ediyor, kimseye değil…” 

dedi. Öğüde kulak vermek gerek: 

***  

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Güç geçicidir. Ona güvenerek güçsüzlere zarar 

verme! Dünyadayken bir arpa başağına değmeyen bir 

yoksul bir kişi, diriliş gününde koca sultanı ulu 

mahkemeye çekip götürür, ondan hakkını sorar. O gün 

büyümek istersen, bugün küçüklere sevgiyle davran. Bir 

gün gücün tükenir, saltanatın biter, dilenci gibi gördüğün 

insanlar yakana yapışır. Güçsüzü koru! Onların elleriyle 
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yıkılmak, özgür ve soylu kişilere karşı insanı utandırır. 

Yüreği aydın, süsü iyilik olan bilge kişiler tahtı akılla 

elde eder. Doğrunun arkasından eğri gitme! Gerçeği 

duymak istiyorsan hakikati söyleyenlere kulak ver!  

***  

 

 

 

 

SAYGI 

 

Bir gün Nasrettin Hoca, eşeğine binerek, arkasına 

takılan talebeleriyle birlikte, camiden eve dönerken 

birdenbire durur, hayvandan iner ve yüzü öğrencilerine 

dönük olarak eşeğe ters biner, yani semere ters oturur. 

Bunu görenler yaptığı hareketin nedenini sorarlar. 

Nasrettin Hoca şöyle der: 

“Düşündüm taşındım; eşeğime böyle binmeye 

karar verdim, çünkü saygısızlığı hiç sevmem. Siz önüme 

düşseniz, arkanızı bana dönmüş olacaksınız; usulsüzlük 

saygısızlık olur. Ben önde gitsem, size arkamı çevirmiş 

olacağım ki bu da doğru değildir.  

Böyle ters bindiğim zaman ise hem ben 

önünüzden giderim, siz de ardımdan gelmiş olursunuz; 

hem de karşı karşıya bulunuruz!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hitap ettiğin kişilere yüzünü dön! Böylece hem 

onlara anlatmak istediğini anlatırsın, hem de gönüllerine 

girersin… 

*** 
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İYİLİĞİN GÜCÜ 

 

Adamın biri çölde giderken, susuzluktan ölmek 

üzere olan bir köpeğe rastladı. Az ilerideki kuyuya 

götürdü onu. 

Başındaki külahı çıkardı, sarığını çözdü, kuyuya 

kova gibi sallayarak su çekti. Köpek suyu içince 

canlandı, gözleri açıldı, adama sevgiyle baktı. 

Allah’ın Elçisi bunu duyunca: 

“Allah onun günahlarını bağışlamıştır.” buyurdu.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Arkadaş! Eğer zalim isen sonunu düşünerek 

bundan vazgeç. İnsanlara karşı vefalı ol! İyilik üzerinde 

bulun! Bir köpeğe yapılan iyiliği karşılıksız bırakmayan 

Allah, insanlara yaptığın iyiliklere karşılık vermez mi? 

İyilik güce göredir. Allah herkese bu kuvveti vermiştir. 

Zenginin servetinden altınlar saçması, yoksulun 

ekmeğinden bir parça vermesine benzemez. Yükünü 

gücüne göre taşırsın. Çekirgenin ayağı karıncaya ağır 

gelir. 

*** 

 

CENNET, CEHENNEM VE RIZA 

 

Bir Meczup’a sordular: 

“Cenneti mi istersin, yoksa cehennemi mi?  

“Ne cenneti, ne de cehennemi…” dedi.  

“Ne demek istiyorsun?” dediler.  
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“Benim isteğim Rabbin razı olduğundandır.” dedi.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Amaç Allah rızası olmalıdır. Onun rıza ve 

sevgisini kazanan zaten Cennet’e layık olacaktır. 

*** 

 

 

 

GECELERİ PARLAYAN BÖCEK 

 

Belki görmüşsünüzdür, geceleri ağaç dallarında, 

otların arasında ve kavuklarda bir böcek çıra gibi parlar. 

Ona sormuşlar: 

“Ey geceleri parlayan böcek! Neden gündüz 

ortalıkta görünmüyorsun?”  

“ Ben gece de gündüz de ortadayım, bir yere 

saklandığım yok. Fakat gündüzleri güneşin ışığının 

yanında benimki görünmeyecek kadar sönükleşiyor.”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Gece sana görünen Ay ile yıldızlar, gündüz vakti 

kayboluyor mu sanıyorsun? Onlar yine oradalar ama 

Güneş’in ziyası, hepsinin kıpırtılarını görünmez kılar… 

İşte ey sevgili Dost! İyilikte, merhamette, sevgide ve 

Allah rızasında üstünleşmiş kişilerin çok olduğu bir 

millette de, kötülerin ziyasını göremezsin bile… 

*** 

 

DOSTTAN GELEN HER ŞEY GÜZELDİR 
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Bir zamanlar Şam illerinden birinde kavga çıktı. 

Bir şeyh de vardı, suçlu diye yakalananlar arasında... 

Zanlılar zincire vurulmuştu. Şeyh şöyle dedi: 

“Sultanın buyruğu olmasaydı, bana böyle kim 

eziyet edebilirdi? Bunu yapanı da dostlukla karşılamak 

gerek. Makam da ululuk da Ali’den veya Veli'den değil, 

Allah'tan gelir. Ben her şeyi O'ndan bilirim.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey akıllı adam! Hastalıktan korkma, hekim 

mutlaka ilacını gönderecektir. Dosttan gelen her şey 

güzeldir, onun elinden çıkıyorsa çekinmeden yiyebilirsin. 

Hasta, hastalığına iyi geleni hekimden iyi mi bilir? 

*** 

 

KORKU VE ÜMİT 

 

Sa’d bin Zengi'ye adamın biri bol bol övgüde 

bulundu. Zengi, mutlu oldu bundan ve ona altın verdi, 

güzel giysiler armağan etti, hizmetine aldı, ona devlet 

görevi emanet etti. Adam, görevi gereği kendisine verilen 

mühürdeki “Allah yeter” ifadesini görünce kendisinden 

geçerek bir çığlık attı. Ve üzerindeki giysiyi çıkardı, 

memuriyetten ayrıldı, çöllere düştü.  

Onu sahrada gören bir dostu şaşırdı: 

“Ne oldu, neden bu hale geldin? Ne gördün de 

halin değişti? Para ve mevki için üç kez eşik öpmüştün.”  

Adam güldü: 

“Önce korku ve ümitle bedenim titremeye başladı. 

Sonra, “Allah yeter” yazısından güç aldım. Hiçbir şeye 
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ihtiyaç bırakmayacak bir Sonsuz Kudret'in yardımıyla 

bütün evrene meydan okuyabileceğimi düşündüm.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kâinatın Padişah’ına sığındığın zaman, güç de 

sendedir, servet de… 

*** 

 

 

 

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 

 

Bir bayram sabahıydı. Bayezıd-ı Bistami hamama 

gitmiş, temizlenip çıkmıştı. Dar bir sokaktan geçerken, 

yukarıdan başına kül döktü biri. Sarığı küle bulaşmıştı. 

Elini yüzüne sürerek: 

“Ey Rabbim,” dedi, “şükürler olsun sana. El alçak 

nefis! Ben ateşe layığım. Başıma kül döktüğüm için 

kızacağımı mı sanıyorsun? Aldanıyorsun. Seni 

sevindirmeyi düşünmüyorum.  Büyükler kendilerine 

bakmaz. Kendinden başkasını görmeyen, ne kendini ne 

de başkasını göremez. Kendini görenden Allah'ı görmeyi 

bekleme!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Büyüklük, kendini değerli görmek, kendine derece 

vermek değildir. Yüksekten atıp tutmakla, kuru iddiayla 

yücelmek mümkün değildir.  İnsanın derecesini yükselten 

alçak gönüllülüktür. 

*** 

EL ÜSTÜNDE EL VARDIR  
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Hazret-i Ömer, bir gün daracık bir yerde 

otururken, yörenin yoksullarından birinin ayağına 

basmış. Adamın ayağı çok acımış, canı çok yanmış. 

Fakat ayağına basanın Ömer olduğunu fark edememiş. 

Böyledir. Canı yanan kimse, dostu düşmandan ayırmaz. 

Ömer’e çok kızmış ve bağırmış: 

“Kör müsün be adam!” diye çıkışmış. 

Adaletle dünyaya şöhret salmış olan Halife: 

“Kör değilim, kaza oldu, özür dilerim; beni 

bağışla!” demiş.  

Onlar öyleydi. İnsaflı, insanlara karşı hoşgörülü, 

adil ve sevgi doluydular.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Akıllı insanlar alçakgönüllü olur. Meyvesi çok 

olan dal, yere eğilir, kavis gibi kıvrılır.   Hayatında 

tevazu gösterenlerin başı hesap günü dik durur. Kıyamet 

gününden korkuyorsan, senden korkanların hatırından 

geç. Emrindekilere kötü davranma! Unutma, el üstünde 

el vardır. 

*** 

 

GÜL GİBİ TEBESSÜM 

 

Güzel ahlâklı bir adam yaşardı bir ülkede bir 

zamanlar. Kötülere de iyi davranır, onlar hakkında iyi 

konuşurdu. Öldükten sonra biri rüyasında gördü adamı: 

“Ölümünden sonra neler geldi başına?” diye 

sordu.  

Adam gül gibi tebessüm ederek: 
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“Hayatımda başkalarına nasıl davrandıysam, bana 

da öyle davranıldı.” dedi.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bu dünya, bu kâinat bir aynaya benzer! Ne 

yaptıysan, yansıması sana ulaşır; ahrette de bu devam 

eder, gider… 

*** 

 

 

 

 

 

KİMSENİN ELİNE BAKMA 

 

Sürekli gezinen deveye yavrusu, bir gün: 

“Anne!” dedi, “hep ayaktasın, yürüyorsun. Hiç 

dinlenmez misin sen? Biraz ara versen, uzanıp 

dinlensen...”  

“Yavrum,” dedi anne deve, “eğer yularım elimde 

olsaydı, kimse katarda yük taşırken göremezdi beni.”  

Gemici istediği kadar paralasın kendini, Allah 

gemiyi dilediği yana yürütür.  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kimsenin eline bakma! Ancak Allah verir. Eğer 

doğruluk üzereysen başka kapı gerekmez. Hûda kapısı 

yeter. Oradan ayrılma! Kovulursan kimse istemez seni. 

Başına taç koymak isterse Allah, uzatmaktan geri durma. 

Eğer Allah istemiyorsa bunu, otur umutsuzca başını kaşı! 

*** 
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GÖSTERİŞ OLSUN DİYE 

 

Erişkin olan bir çocuk oruca niyetlendi. Bin bir 

zahmetle ancak kuşluğa kadar tutabildi.  Kalfası, oruçlu 

olduğunu görünce okula göndermedi. Babası ve annesi 

öpüp okşadılar, başına altın ve badem saçtılar. Öğleye 

doğru midesi kazınmaya başladı. Kendi kendine: 

“Birkaç lokma yesem gizlice, annem babam 

nereden bilecek?” diye düşündü.  

Açlığını bastıracak kadar yedi bir köşede. İftara 

kadar kendisini oruçlu gösterdi çevresine. Ailesi öyle 

bilsin diye onlarla birlikte iftar sofrasına oturdu.  

İster yiyerek tut orucu, istersen namazını 

abdestsiz kıl; Allah'tan korkmadıkça kimseden 

utanmazsın. Çocuk, çocukluk gereği babası için tutmuş 

olabilir orucunu. Sen kulluğu insanlara hoş görünmek 

için yaparsan çocuktan daha akılsız olursun. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanların gözü önünde, onların ilgisini çekmek 

ve beğenilmek için uzun uzadıya kılınan namaz, 

cehennemin anahtarıdır. Çıktığın yol Allah'a çıkmıyorsa 

eğer, yarın seccadeni cehenneme sererler. 

*** 

HER ŞEY ASLINA DÖNECEK 

 

Eski sultanlardan biri: 
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“Mademki ben sultanım ve idarenin mesulüyüm, 

Hızır’ı görmem lazım gelir.” diyerek vezirini çağırmış ve 

ona sormuş: 

“Hızır Aleyhisselam diri midir, hayatta mıdır?” 

“Sultanım rivayete ve yazılanlara göre diridir ve 

hayattadır.”  

“Madem hayattadır. Davet et, gelsin görüşelim...” 

“Ama onun nerede olduğu bilinmez, sorulmakla 

bulunamaz ki...” 

“Binlerce evliya bulup görüşebildiğine göre, 

herhalde bizimle de görüşür. Sen benim vezirimsin ve 

emrediyorum. Onu bulup bana getir...” 

“Hızır hayattadır ama benimle görüşmesi 

mümkün olmaz. Çünkü benden çeşit çeşit zulüm 

meydana geliyor. Hızır, kalbi cilalanan, nefsini terbiye 

eden Allah dostlarının dostudur. Ben devlet işleriyle sizin 

hükmünüzü yürütürken, benden tam adalet sudur etmesi 

mümkün değildir. Bu yüzden, ben bu işi halledemem. 

Şeyhülislamı çağıralım. Çünkü o benden daha emindir, 

Allah’a daha yakındır.” 

Vezir bu sözlerle durumdan sıyrılmaya çalıştı. 

Şeyhülislam çağrıldı. Ondan da Hızır’ı bulup getirmesini 

istendi. Şeyhülislam şöyle dedi: 

“Sultanım, Hızır’ı bulmak ilim değil bilgi işidir. 

Nice ilim sahipleri onu bulamamış ama nice kalbini 

tezkiye, nefsini tasfiye edenler Hızır ile görüşmüştür. Ben 

bu devlet işlerinde sizin hükmünüzü icra ederken hatalı 

fetvalar vermiş, günaha girmiş olabilirim. Bu durumda 

Hızır’ı bulmam ve çağırmam zordur. Müsaade edin, bir 

mühlet verin, Hızır’ı bilip bulacak birini bulayım.” 

“Ama çok kısa bir sürede olsun...” 
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Şeyhülislam ilanlar verdi. Hızır’ı bulabilecek 

olanların Allah rızası için saraya gelmelerini duyurdu. 

Fakir bir zat, şeyhülislamın huzuruna girerek 

Hızır’ı bulup getireceğini söyledi: 

“Beni padişahla buluşturun.” dedi. Şeyhülislam 

sevinçle o zatı padişahın huzuruna çıkardı. O zat, 

kendisine kırk gün mühlet verilirse Hızır’ı bulacağını 

vaat etmesi üzerine kendisine istediği süre verildi. Ancak 

bir şartı vardı: 

“Bu sarayda siz ne yiyor ve içiyorsanız bir mislini 

de bizim eve göndereceksiniz.” dedi. Sultan kabul ederek 

bu zatın isteğinin yerine getirilmesini emir buyurdu. 

O zatın, eve dönünce, gönlünü bir endişe ve 

üzüntü kapladı. Nefsinin yaptığı bu işten ve akıbetten 

korktu. Hanımı gelen yemekleri görünce efendisine 

bunun sebebini sordu. Hanımına şu cevabı verdi: 

“Hanım, kırk gün biz de padişah gibi yiyip 

içeceğiz. Ama kırk gün sonra başımıza ne gelir, Mevla’m 

bilir.” 

“Sen Hızır’ı bilir misin?” 

“Bilmem.” 

“Ne cesaretle böyle yaptın?” 

“Allah kerimdir. Artık nefsime fukaralıktan gına 

geldi. Nefsim bana, ‘sen de insansın, padişah da insan. 

Sen Allah’ın merhametine sığın. Ömründe kırk gün olsun 

saray yemeği ye!’ dedi.” 

“Kırk gün çabuk geçer. İşin zor ama Allah’tan 

sana yardım dilerim.” 

Böylece padişah gibi yiyip içtiler. Kırk gün 

dolunca saraydan iki büyük at gönderildi. Biri Hızır’ı 

getirecek zata, diğeri de Hızır Aleyhisselam’a... 
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Fakir, iki rekât namaz kıldı. Allah’a yakardı. 

Sayısız salâvatlar getirdi. 

“Sevgili peygamberinin yüzü suyu hürmetine beni 

sultanın huzurunda mahcup etme Allah’ım...” 

Ata bindi. Onu almaya gelenler, Hızır’ın nerede 

olduğunu sordular. 

“Bu sultanla benim aramda bir meseledir. Saraya 

gidelim.” dedi ve saraya geldiler. 

Sultan, o zatı görünce Hızır’ın nerede olduğunu 

sordu. 

Fakir zat konuşmaya başladı: 

“Sultanım, ben hayatımda Hızır’ı hiç görmedim. 

Fakirlik canıma tak etmiş, özene bezene bir yemek 

yememiştim. Nefsim bana, ‘sultanlar fakir fukaranın da 

vekilidir. Sultanın bir vazifesi, ülkesindeki fakirleri 

beslemektir.’ dedi. Kırk gün senin gibi yaşamak istedim 

ve böyle bir vaatte bulundum. Umarım ki, senin asaletin 

ve sultanlığının izzeti benim gibi bir fakiri hoş görür. 

Allah sana Hızır’ı kavuştursun.” 

Sultan bu sözlere çok öfkelendi: 

“ Kırk gün bizi neden oyaladın be adam! 

Hakkından gelemeyeceğin işi neden vaat ettin? Madem 

fakirdin, huzuruma gelip bir ihsan isteseydin. Kırk gün 

bizi aldatmak olur mu?” Baş vezire dönerek sordu: 

“Şimdi buna ne ceza verelim?” 

“Sultanım emir ver, onu parça parça etsinler, her 

parçasını bir sokak başına diksinler. Böylece bundan 

böyle kimse sultana yalan söylemeye cesaret edemesin.” 

O anda, o mübarek zatın yanında masum bir 

çocuk peyda oldu. Oradaki cemaat, o zatın veya sarayda 

bulunan birisinin oğlu olduğunu düşündüler. Çocuk, fakir 
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zatın yanına oturdu ve “Her şey aslına dönecektir. Aslı 

aslına nesli nesline hû…” dedi. 

Sultan ikinci vezire sordu: 

“Bu adama ne ceza verelim?” 

“Bunu bir dibeğe koyalım. Döve döve keşkek 

yapalım. Şehrin her bir köşesine parçalarını bırakalım ki 

herkese ibret olsun.” 

Yine o masum çocuk: 

“Her şey aslına dönecektir. Aslı aslına, nesli 

nesline hû..” dedi. 

Sultan üçüncü vezire sorunca, o da şöyle dedi: 

“Baş vezir ve diğer vezir kardeşim güzel 

söylediler. Elbette sultanı kandırıp kırk gün oyalamak 

büyük bir vebaldir. Bana sorarsanız, sizin sultanlığınıza 

yakışan, af ile muameledir. Affetmek peygamberlerin 

sıfatıdır. Size de bu yaraşır.” 

Yine o masum çocuk: 

“Her şey aslına dönecektir. Aslı aslına nesli 

nesline hû…” dedi. 

Üçünde de o çocuğun aynı sözleri söylemesi 

sultanı şaşırttı. Fakir zata sordu: 

“Bu çocuk neyin olur?” 

“Bu çocuk benim bir şeyim olmaz. Onu ilk defa 

görüyorum. Herhalde buradaki zevattan birinin oğludur.” 

Bu sözler üzerine sultan çocuğa sordu: 

“Ey çocuk, sen kimsin? Vezirlerimin üçü de farklı 

cevaplar vermesine rağmen sen her defasında, “her şey 

aslına dönecektir. Aslı aslına nesli nesline hû…” dedin. 

Neden böyle söyledin?” 

“Bu zat size kimi getirecekti?” 

“Hızır’ı...” 
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“Sultanım, baş vezirin bir kasap oğludur. Babası 

devamlı et parçalayıp böldüğü gibi, baş vezirde halkı 

kırmaktan başka bir işe yaramaz. İkinci vezirin bir 

aşçının oğludur. Babası dibek dövdüğü gibi o da halkı 

dövüp söver. Ama üçüncü vezirin bir vezir oğludur. 

Asaletli faziletli kâmil bir insanın oğludur. Ben ise 

aramakta olduğunuz Hızır’ım. İşte bu zatın hürmetine 

Allah beni sana getirdi. Sana nasihatim şudur ki, baş 

vezirini saraya kasap başı, ikinci vezirini de saraya aşçı 

başı yap! Üçüncü vezirin, haddini, hukukunu bilen kâmil 

bir insandır. Onu da baş vezir yap! 

Hızır’dan maksat nasihattir. Şu fakir zattan da 

ihsanını kesme. O sabırlı ve kâmil bir zattır.” 

Bu sözleri söyledi ve kayboldu. Zannettiler ki, 

çocuk sarayda bir yere saklandı. Bütün aramalarına 

rağmen bulamadılar. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez derler. Ey yolcu! 

Sen doğru yolda olmaya devam et! Devam et ki, en aciz 

anında bile Yüceler Yücesi Padişah, Hızır eliyle sana 

deva versin! 

*** 

 

KEŞİF 

 

Kristof Kolomb, bir akşam vakti, İspanyollar 

arasında yemek yiyordu. Yemekte bulunan misafirlerden 

birçoğu, Kolomb’un şöhretini küçümsüyorlardı. 

Yemek arasında söz, Amerika’nın keşfinden 

açılınca, içlerinden biri, yüksek sesle: 
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“Oraları keşfetmek zor bir iş değil.” dedi. 

Kolomb, bu söze karşılık bir şey demeden eline bir 

yumurta aldı ve masanın yanında oturanlara dönerek: 

“İçinizden hanginiz, bu yumurtayı dik olarak 

dengede tutabilir?” diye sordu. 

Herkes bunu denedi, fakat hiçbiri başaramadı. O 

zaman Kolomb yumurtayı aldı, ucunu tabağın üstüne 

hafifçe vurarak yassılaştırdı ve yassı kısmını tabağa 

yerleştirdi. Elini yumurtadan çektiği halde, yumurta dik 

vaziyette dengede duruyordu.  

Hepsi bağırarak:  

“Bu zor bir iş değil ki!” dediler.  

Kolomb gülerek: 

“Doğru” dedi. “Bu zor bir iş değil. Zor olan, bunu 

düşünebilmek!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kimsenin yaptığı işi küçümseme ve alaya alma! 

Zira her işin bir püf noktası vardır ve iş başa düştüğünde 

o küçümsediğin kişiye muhtaç olabilirsin! 

*** 

 

AŞIĞIMIN KILICI YARALASIN 

 

Yiğit birinin Semerkand şehrinde bir sevgilisi 

vardı. Ağzından söz yerine sanki bal dökülürdü. 

Güzellikte hurileri geride bırakır, işvesiyle gönülleri 

ateşlerdi. Bu dilberin güzelliği Yüce Allah’ın Cemil 

isminin tam bir tecellisiydi. O giderken gözler ardında 

kalır, sevenlerin kalbi onun yoluna feda olurdu. Nitekim 

âşığı da kendisini gizli gizli seyrediyor, ona baktıkça 
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kendinden geçiyordu. Bu dünyalar güzeli dilber, bir 

keresinde âşığına sertçe bakarak: 

“Şaşkın adam,” dedi “ardımda ne koşup 

duruyorsun? Bana dikkatlice baksana, ben senin tuzağına 

düşecek birine benziyor muyum? Eğer seni bir daha 

peşimde görürsem, hiç acımam, düşmanım sayar, 

kılıcımla başını uçururum!” 

Adamın biri gelerek, yiğit âşığa öğüt verdi: 

“Artık aklını başına al, bundan sonra, olabilecek 

bir arzunun peşine düş! Ben senin bu aşkını isabetli 

bulmuyorum. Gönlünün hevesine uyup hayatını zehir 

etme!” 

Gerçek âşık, bu gönül yaralayan sözleri 

dinleyince acı bir feryat kopardı. 

“Bırak!” dedi. “Beni âşığımın kılıcı yaralasın; 

vücudum çamurlarda, kanlarda yuvarlansın. Yeter ki, 

dosta düşmana karşı onun uğrunda, onun kılıcıyla 

öldüğüm söylensin. Ben, sevgilimin peşinden ayrılmayı 

aklımdan bile geçirmiyorum. İsterse zulmetsin, isterse 

şerefimi ayakları altına alsın!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey insan, âşığı hoş gör! Sevgili âşığa ne yaparsa 

yapsın, ister kanını döksün, ister canını alsın, gene 

güzeldir. Âşık onun sevgisiyle her gece yandığı halde, 

seher vakti yine onun kokusuyla dirilir. Eğer onun 

yakınında ölürse, kıyamet günü çadırını onun yanında 

kurar. 

*** 

 

SATILIK KÖLE 
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Bey, kölesini satılığa çıkarmıştı. Tellal bağırırken, 

köle çekinerek yaklaştı sahibine ve: 

“Efendim,” dedi, “siz benden daha iyi bir köle 

bulabilirsiniz, fakat ben sizin gibi bir efendi bulamam, 

lütfen beni satmayın”. 

Kölenin sözleri üzerine yüreği titredi adamın, 

satmaktan vazgeçti. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sana gönül bağlayanları, yanından uzaklaştırma, 

onları küçük dünya çıkarları uğruna harcama! Bil ki, 

merhamet etmeyene merhamet edilmez! 

*** 

 

AŞK, AKLI ÇELER 

 

Aslanla pençeleşen bir yiğit, elindeki demir 

kolçağa güvenerek saldırdı. Aslan, güçlü pençesiyle 

çekip alıverdi onu elinden. Adamı yere serdi. Aslanın 

pençesine yenik düşen ve zavallı bir şekilde yerde yatan 

adama, birisi: 

“Öyle uyuşuk uyuşuk durmak yakışıyor mu sana? 

Bir pençede sen vursana!” 

Adam, yerdeki kolçağı göstererek: 

“Bu pençe, aslanla savaşmak için uygun değil.” 

diye cevap verdi 

   ***  

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aşk, aslan; akıl ise demir pençe gibidir. Aşka 

karşı aklın yapabileceği bir şey yoktur. Aşk, aklı çeler… 
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*** 

 

ÇATLAK KOVA 

 

Hindistan’da bir sucu, boynuna astığı uzun bir 

sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. 

Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova, her 

seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu 

olarak tamamlarken, çatlak kova, içine konan suyun 

sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. 

Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam 

etmiş. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 

kova su götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur 

duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını 

yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. 

İki yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın 

kıyısında sucuya seslenmiş: 

“Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek 

istiyorum.” 

“Neden?” diye sormuş sucu. “Niye utanç 

duyuyorsun?” 

Kova cevap vermiş: 

“Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için 

taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. 

Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana 

rağmen, emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.” 

Sucu şöyle demiş:  

“Patronun evine dönerken yolun kenarındaki 

çiçekleri fark etmeni istiyorum.” 

Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova, 

patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi 
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görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını 

kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan 

özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş: 

“Yolda sadece senin tarafında çiçekler olduğunu 

ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin 

mi? Bunun sebebi, benim senin kusurunu bilmem ve 

ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek 

tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen 

onları suladın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp 

onlarla patronumun sofrasını süsleyebildim. Sen böyle 

olmasaydın, o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hatalarıyla kabul et dostlarını… Hatalarını 

avantaja çevir… Çünkü onlar iyi niyetle yapıyorlar, ne 

yapıyorlarsa… Bazen yaptıkları güzelliklerden bile 

haberdar olmayabiliyorlar… Çünkü onlar senin 

dostların… Senin canların… 

*** 

 

ÜZÜNTÜLER GÜZELLİKTİR 

 

Vaktin birinde yoksul mu yoksul bir adam, 

padişahın huzurunda onun gücüne gidecek doğru bir söz 

söylemiş. Bu padişaha dokunmuş, onu incitmiş ve 

kızdırmıştı. Adamı zindana attırmış, cezalandırmıştı bu 

yüzden. Zindana gizlice giden bir arkadaşı, yoksul 

adama: 

“Sen de diline hâkim olup onu kızdıracak sözü 

söylemeseydin!” diye çıkışmıştı. Adam, dostunun 

sözlerine karşı: 
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“Doğruyu söylemek, Allah’ın buyruğunu 

bildirmek, bizim boynumuzun borcudur. Gerçeği 

haykırmanın karşılığı zindansa buna seve seve 

razıyım…” diye konuşmuştu. Bu konuşmayı gizlice 

dinleyen birisi, durumu padişaha iletince, gülmüş ve: 

“Zavallı, yanlış düşünüyor, zindanı küçümsüyor, 

oysa ona mezar olacak orası.” demişti. Sultanın bu sözü 

de kölelerinden biri tarafından yoksul adama iletilmişti.  

Yoksul, köleye:  

“Padişahına ilet, bundan dolayı üzgün değilim. 

Zindan geçici, dünya da… “ 

“Dünyanın kendisi bir zindandır bizim için. 

Sonsuz âleme göre dünya bir tutukevidir. Bir anlık konar 

ve göçeriz. Beni elimden tutup buradan çıkarsalar da 

sevinmem. Başımı kesecek olsalar da gam yemem. Onun 

hazinesi ve gücü de olsa, ben geçim derdiyle kıvranıyor, 

yiyecek bulmakta zorlanıyor da olsam, bir gün ölüm gelir 

ve ikimizi de eşit kılar. Şu bir kaç günlük dünyaya değer 

vermesin. Halkının gönlünden çıkan ah dumanıyla 

kendisini yakmasın. Ondan önce de nice padişah geldi 

geçti. Onlar da servet edindi, güç kazandı. Halka 

zulmettiler. Öyle yaşamalı ki, öldüğünde mezarına lanet 

savrulmasın, adı iyilik tahtasına yazılsın.”  

Bunları duyan padişahın kızgınlığı daha da arttı: 

“Bu adamın dilini ensesinden çekip çıkarın!” diye 

buyurdu. Buyruk kulağına gidince yoksul adam sesini 

daha da sertleştirdi:  

“Padişahım, bu sözlerinden de korkmuyorum. 

Dilsizlikten de çekinmiyorum. Allah kalbimizden geçeni 

de bilir. Yoksulluk da zulüm de sonumun iyi olmasından 

hayırlı değildir.” 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey insan! Doğruluktan sapma; doğruyu 

söylemeye devam et! Doğru kişinin sonu iyi olur, 

dünyada değilse bile, ahrette… Asıl hayat oradadır ve bu 

birkaç günlük dünyaya nispetle sonsuzdur. Doğru kişinin 

sonu er geç sonsuzluktan sonsuzluğa iyi olur. Sonun iyi 

olursa yaşadığın üzüntüler senin için güzelliktir… 

*** 

 

KENDİNİ İYİ GÖREN KÖTÜDÜR 

 

Hazreti İsa zamanında hayatını bilgisizlik ve 

azgınlıkla geçiren, taş yürekli fakat cesur bir günahkâr 

yaşardı. Şeytanı bile kendisinden uzaklaştıracak kadar 

pisti. Günlerini günahla ve kötülükle kirletir, kimse rahat 

yüzü görmezdi onun yüzünden. Kendini beğenmişlikle 

dolu kafasında ne beyin, ne de akıl vardı. Yüzü günahtan 

kömür gibi siyahlaşmış, doğru yola yabancılaşmıştı. 

Hazreti İsa, çölden dönüyordu. Ömrünü Allah'a 

kullukla süslendiren bir âlimin evine uğradı. İnsanlarla 

görüşmeyen ve odasından çıkmayan adam, İsa'nın 

geldiğini görünce avluda karşıladı onu ve ayaklarına 

kapandı. Kötülük ve günahkârlıkta şeytanı bile utandıran 

adam, bir kenarda seyrediyordu onları. Işığa uzaktan 

bakan pervaneye benziyordu bu haliyle. İçine bir 

pişmanlık oku saplanıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor, 

bu ışıklı insanlarla kendi karanlık dünyasını kıyaslayarak, 

isyan ve gafletle geçirdiği ömrüne ağlıyordu. Kendi 

kendine “eyvah!” diyordu; “aldandım, dünyayı sonsuz 

zannettim, iyilik adına en küçük bir kârım yok. Kimsenin 
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bana benzemesini istemem. Ölümüm yaşamamdan daha 

iyi. Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı! Günahımı bağışla! 

Esirge beni, merhamet et!” diyor ve utanç içinde başını 

yere eğiyor, ağlıyordu. İsa'nın evine uğradığı ihtiyar 

gördü adamı. Yüreği kibir ve gurur ateşiyle doldu. 

Kaşlarını çatarak: 

“Bu uğursuz neden gözlüyor bizi? Yanımıza mı 

gelmek istiyor yoksa? Kendini bizimle aynı makamda mı 

görüyor? Rezil bir insanda zerre kadar iyilik mi olur ki, 

benimle ve peygamberle konuşmak istiyor? Ne olurdu 

yıkılıp cehenneme gitseydi, ölümünü görseydik dünya 

gözüyle. Ne çirkin bir surat, ne karanlık bir yüz öyle. 

Yarabbi, diriliş gününde beni bu adamla birlikte 

haşretme!” 

Tam bu sırada İsa Aleyhisselam’a Allah'tan vahiy 

geldi: 

“Biri kulluk, öteki şarap ve günahla sarhoş olan 

bu bilgin ve bilgisiz kullarımın ikisinin de dileğini kabul 

ettim. Bu bahtsız adam, ömrünü günah kirleriyle 

kirletmişse de o kadar yürekten yakardı ki, kötülüklerini 

bağışladım. Bizim kapımız şefkat ve esirgeyiş kapısıdır. 

Oraya içtenlikle başvuran ve bağışlanmak isteyenlerin 

duası reddedilmez. Eşiğimize pişmanlıkla yüz sürenler ne 

kadar günahkâr olurlarsa olsun, onlara bağış ve ikramda 

bulunur, cennetimize alırız. Abide gelince, madem 

onunla birlikte diriltilmek ve onun bulunduğu cennette 

yer almak istemiyormuş, onun da dileğini yerine 

getiriyoruz. Ona söyle kendisini cehenneme, kötü adamı 

da cennete gönderiyoruz.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Arkadaş! Kimin üstü başı temiz, görünüşü güzel 

ve gösterişli, fakat ahlâkı kötü ve içi pis ise cehennem 

kapıları ona sürekli açıktır. Anahtarı kötü ahlâkıdır 

onun. Allah'ın dergâhında, onun büyüklüğü karşısında 

acizlik ve düşkünlük, böyle kibirli kulluktan daha iyidir. 

Kendini iyi gören kötüdür. Gerçek kulda benlik olmaz. 

Kendisinde fıstık içi gibi bir iç gören soğan kabuğundaki 

zar olduğunu anlar bir gün. Benlikten vazgeçmeden kul 

olunmaz. Benliği bırak; Allah'a kullukta özür dileyici ve 

kendini küçük görücü ol! Hakk'a karşı iyi, halka karşı 

kötü olunmakla kulluğa erişilmez. Allah korkusuyla ona 

gerçek kul olmaya çalış. Hazreti Peygamber'in kullukta 

yaptıklarını örnek al. Ondan fazlasını yapmaya kalkışma. 

Ne masum, ne günahkâr... Çok beyazlık da, çok siyahlık 

da makbul değildir. 

*** 

 

DERVİŞ VE TİLKİ 

 

Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü, 

hayrete düştü: 

“Nasıl yaşar bu hayvan? Ne yer, ne içer? diyerek 

Allah'ın lütfuna hayran oldu. 

Derken bir aslan çıkageldi, ağzında çakal 

taşıyordu. Görkemli ve korkunç hayvan, avının bir 

kısmını yedi, doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa 

doğru sürünerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını 

doyurdu. 

Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören 

derviş, kendi kendine: 
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“Bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah, 

benimkini neden göndermesin?” diyerek çalışmasına 

gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini 

düşündü. 

Düşündüğü gibi de yaptı: 

“Rızkım, Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir; 

gayret etmem gerekmiyor…” diyerek beklemeye başladı. 

Bekledi, bekledi... 

Ne gelen ne giden... 

Günler geçip gitti. Derviş zayıfladı, eridi, bir deri 

bir kemik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken, 

bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu: 

“Ey tembel adam!” diyordu ses. “Kendini ayaksız 

bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyorsun? 

Kalk! Yırtıcı aslan ol! Başkasının artığına göz dikmeyi 

bırak. Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır. 

Gücüyle aslan gibi olan, başkasından yiyecek bekler mi? 

Haydi kalk! Kolları sıva! Çalış ve rızkını kazan! Hem 

kendin ye, hem muhtaçlara yedir!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey dost! “Elimi tutun”, diyerek başkasına el 

uzatma! Çalışmayan insanın kafasında beyin yoktur. 

Onların başları kuru bir deriden ibarettir. Allah'ın 

kullarına iyilikte bulunan, iki cihanda da iyilik görür. 

Yaşlıya, yoksula yardım elini uzat! Allah, başkasının 

mutluluğu için çalışanın yardımcısıdır. 

*** 

 

GAFLET İÇİNDE UYUYAYIM 
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Bilge anlatıyor: 

Bir gece bir kervan ile birlikte seher vaktine kadar 

yola devam etmiş, seher vakti bir orman kenarında 

konaklayarak uyumuştuk. 

O yolculukta bir meczup bize arkadaş olmuştu. 

Seher vakti bir nâra attı ve sahra yolunu tuttu. Sahraya 

dalıp gitti. Sabah olunca kervan yola koyuldu. Bir 

müddet sonra meczup toz toprak içinde bize yetişti. 

Ona: 

“Ne oldu da kendini sahraya attın?” dedim. 

Meczup şöyle cevap verdi: 

“Gördüm ki, ağaçlarda bülbüller inlemeye, 

dağlarda keklikler ötmeye, sularda kurbağalar 

bağrışmaya, ormanda hayvanlar çağrışmaya başladı. 

Düşünüp, tefekkür ettim ve kendi kendime: ‘Bütün 

mahlûkat, Allah’ı tesbih etsinler de ben gaflet içinde 

uyuyayım. Bu, mutluluğa yaraşmaz.’ dedim. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Uyku, sadece gözünü kapatıp dalanlar için 

değildir. Ey yolcu! Gözü açık uyuyanlardan olma! Bu 

kâinatı yaratan Yüce Padişah, tüm ibretleri gözün önüne 

sermiş de sen hala gaflet içinde isen, büyük kayıptasın 

demektir. Uykudan uyan ve kâinat kitabını oku! 

*** 

 

FAKİR VE KÖRÜN HİKÂYESİ 

 

Kibirli ve zengin birisi, kapısına gelen bir fakire 

bir şey vermediği gibi, onu hem paylar hem de kapıyı 

yüzüne kapatır. Zavallı fakir içlenir, bir tarafa çekilir ve 
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oturur, ağlamaya başlar. Bir kör, onun ağlamalarını 

duyar. Kalkar yanına gelir, niçin böyle üzgün olduğunu, 

ağladığını sorar. 

Fakir olanı biteni anlatır. Kör, teselli vererek, 

üzülmemesini, kendi evine gelmesini, evinde kalmasını, 

ekmeğini çorbasını kendisiyle paylaşmasını ister ve ısrar 

da eder. Fakir, onun içtenliği ve ısrarı karşısında teklifi 

kabul eder, onunla gider. 

Kör, ona karşı çok güzel bir konukseverlik 

gösterir. Fakirin, hem karnı doyar hem de gönlü hoş olur. 

Gönlü öyle hoş olur ki, o hoşnutluk içinde:  

“Sen bana evini açtın, sen bana gönlünü açtın, 

Allah’ım da senin gözünü açsın!” diye dua eder.  

Gece olur, kör bir garipleşir, bir garipleşir ki, o 

gariplik içerisinde gözünden birkaç damla yaş damlar, 

gözleri birden açılır. Görmeye başlar.  

Körün görmesi ile ilgili haber bir anda şehirde 

yayılır. Yer yerinden oynar. Bu haberi onu kapısından 

kovan, kovmakla kalmayan taş yürekli de duyar. İşin 

doğruluğunu anlamak için gözü açılan şahsa gelir:  

“Çok şanslıymışsın. Gözün nasıl açıldı, kim açtı?”  

“Hey seni gidi gafil seni! Sen nasıl bir 

adammışsın ki, öyle bir mübarek zatı azarladın, üzdün, 

yüzünü yıktın. Devlet kuşunu bıraktın, baykuş ile meşgul 

oldun. Gözümün kapısını, senin yüzüne kapıyı kapattığın 

o kimse açtı.”  

“Desene kendime yazık ettim…” “Öyle bir 

doğanmış ki, öyle bir devletmiş ki, kıymetini bilemedim. 

Bana değil, sana nasip oldu, ben avlayamadım sen 

avladın…” der ve kıskançlıkla parmağını ısırır. 

*** 
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Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dişini sıçan gibi hırsa batırmış kimse, koca 

doğanı nasıl avlayabilir? İyilerin bastıkları toprak 

dermandır, göz açar. Ancak gönül gözü kör olanlar, o 

dermandan gafildirler, kıymetini ne bilsinler? Yemin 

ederim ki, kırık kalpleri onardığın takdirde, sen de 

aydınlığa çıkarsın. Ama gönül gözü kapalı olanlar, bu 

nimetten mahrumdurlar. 

*** 

 

 

KANIMI SULTANIMA HELAL ETTİM 

 

Kölenin biri padişaha kızdı ve ondan yüz çevirip 

kaçtı. Hükümdar, nereye giderse gitsin, onun mutlaka 

aranıp bulunmasını emrettiyse de hiçbir yerde izine 

rastlanmadı. 

Aradan günler geçti, köle hiddetinden ve 

inadından vazgeçerek geri döndü. Padişah, kölesinin bu 

davranışını bir türlü affedememişti. Cellâdını çağırarak: 

“Alın şunun kellesini!” diye emretti. 

Kana susamış merhametsiz cellât, kılıcını susuz 

kalmış insanın dili gibi kınından sıyırdı. 

İşte tam bu sırada, kölenin yaralı gönlünden şu 

boğuk sözler koptu: 

“Ey yerlerin ve göklerin hâkimi olan Allah’ım! 

Kanımı sultanıma helal ettim. Çünkü onun merhameti 

sayesinde sayısız nimetler içinde ömür sürdüm. Eşimin, 

dostumun görmek istediği gibi ferahlık içinde yaşadım. 

Yarın senin katında, benim kanım için onun yakasına 
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sarılmalarını istemem. Düşmanların sevinmesini 

istemem.” 

Hükümdar bu sözleri işitince bir anda hiddetinden 

vazgeçti. Kölesini affetti. Bununla da yetinmeyerek, onu 

hediyelere boğdu. Kendisine çeşitli ikram ve ihsanlarda 

bulundu ve hatta adamı sancak beyi olarak tayin etti. 

Kısacası kader, köleyi, zekâ ve yumuşak huyu 

sayesinde, kellesini cellâdın kılıcından alarak, herkes için 

kolayca ele geçmeyecek yüksek bir makama ulaştırdı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Nimete şükür, güzel söz ve dua, insanı birçok 

belâdan korur. 

*** 

 

HIRSIZA ACIYAN ADAM 

 

Tebriz taraflarında mübarek bir adam yaşardı. Bu 

gönlü aydın zat, gecelerinin tamamına yakınını ibadetle 

geçirirdi. 

Bir gece penceresinden etrafı seyrederken, 

karanlıkların içinde bir gölge gördü. Bu bir hırsızdı. 

Kemendini halka halka dolamış, bir çatıya atmaya 

hazırlanıyordu. 

Mübarek adam, hemen harekete geçerek, bütün 

komşulara haber saldı. Her taraftan eli sopalı adamlar 

çıkarak etrafı aramaya başladılar. Büyük bir kargaşa 

yaşanıyordu. Bu sırada hırsız, kalabalığın gürültüsünü de 

duyunca, tehlikenin ortasında daha fazla kalamayacağını 

anladı. İçini büyük bir korku kapladı. İpini ve 

anahtarlarını toplayarak oradan uzaklaştı. 



240 

 

Bunun üzerine adam: 

“Zavallı hırsız, bir şey alamadan, evine eli boş 

dönüyor…” diyerek ona acıdı; buna kendisinin sebep 

olduğunu düşündüğünden kalbini büyük bir üzüntü 

kapladı. Karanlıkta onu aramaya başladı. İzini buldu ve 

kestirme bir yoldan yetişerek hırsızın önüne çıktı. 

“Dur dostum,” dedi. “Ben senin düşmanın 

değilim. Hem de yiğitlikte ayağının tozu bile olamam. 

Erlik iki türlü olur. Biri yiğitçesine düşmanın karşısına 

çıkıp dövüşmek, diğeri kavgadan canını kurtarmak! Ben 

bu iki hususta da senin gibi ustasını görmedim.” 

“Bana itimat et, benden korkma. Eğer ricamı 

kırmayıp uygun görürsen, seni iyi bildiğim bir yere 

götüreceğim. Burası kapısı iyice kapalı, alçak duvarlı bir 

evdir. Sahibinin içinde bulunmadığından eminim. Biz 

taşları üst üste koyar, birbirimize omuz verirsek, 

pencereye kolayca ulaşırız. Orada eline ne geçerse, 

onunla kanaat edersin. Böylesi, her halde evine eli boş 

dönmekten daha iyidir.” 

Mübarek adam, hırsızın korkusunu yatıştırıp ona 

iltifatlar ederek, kendisini iknâ etmeyi başardı. Hırsızı 

doğruca kendi evine götürdü. Ayaklarının altına taşları 

yerleştirdikten sonra yiğit hırsız ona omuz verdi. Bu 

merhametli adam, onun üstüne çıkarak evinde kaftanı, 

sarığı, nesi varsa, hepsini hırsızın kucağına boşalttı. 

Hırsızın uzaklaştığından iyice emin olduktan sonra da, 

evinin damından feryada başladı: 

“Yetişin ey yardımseverler, hırsız var! Koşun 

sevaptır, hayırdır!” 
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Hilekâr hırsız, sırtında gönül adamının elbisesi, 

koşarak kargaşadan kurtulmuş, temiz niyetli adamın kalbi 

de, “zavallının biri muradına erdi” diye rahatlamıştı. 

Kısacası kimseye acımayan bir alçağa, iyi bir 

insanın gönlü acımıştı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Zaman zaman akıllı insanların davranışlarına 

hayret edilir. Onlar o kadar iyidirler ki, kötülere bile 

iyilik ederler. Buradaki hikmeti bulmalı! 

*** 

 

 

AKLIN VARSA DİLİNİ TUT 

 

Bilge anlatıyor: 

Yolculuklarımdan birinde Hindistan’ın uzak bir 

köşesine gitmiştim. Orada iri yarı, minare gibi uzun 

boylu bir zenciye rastladım. Şeytan bile ondan güzeldir. 

Âdeta bir çirkinlik abidesiydi. Fakat gelip görün ki, 

kolunda ay parçası gibi bir kız vardı. Çirkin zenci, bu 

bembeyaz dilbere öylesine sımsıkı sarılmıştı ki, gündüzü 

kalın bir karanlık kaplamış sanırdınız. 

Bu çirkin ve hantal zenciyi, o peri yüzlü kıza 

yakıştıramadığımdan müdahale ihtiyacı hissettim. 

Karışma isteğim adeta bir ateş oldu, beni yakıp 

tutuşturdu. Elime iri bir sopa geçirerek, zencinin üstüne 

yürüdüm. 

“Hay Allah’tan korkmaz, arsız, namussuz, tacizci 

herif!” diye sövüp sayarak, kavga dövüş karayı aktan 

ayırdım. 
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Güzelim bahçenin üzerinden o kapkara bulut 

sıyrılıp gitti. Karga uçtu, altındaki o bembeyaz yumurta 

ortaya çıktı. Lakin peri yüzlü kız, birdenbire büyük bir 

nefretle bana saldırmasın mı? 

“Utanmaz adam! İşimize burnunu sokan günahkâr 

adam! Uzun yıllar var ki, gönlüm elimden gitmiş, ruhum 

bu adam için yanıp tutuşmuştu. Nice sene hasretlikten 

sonra, sevdiğime daha yeni kavuşmuşken, sen onu bir 

hamlede elimden çekip aldın.” 

Bunları söylemesiyle birlikte yüksek sesle 

ağlamaya başladı. 

“İmdat yetişin! Artık kimsede şefkat ve merhamet 

kalmadı! Yardımıma koşacak bir delikanlı yok mu ki, 

gelsin şu ukala ihtiyardan intikamımı alsın? Yaşlılığından 

utanmıyor, bir de namahremin perdesine el uzatıyor!” 

O eteğime sarılmış haykırıyor, benimse utançtan 

başım yerlerde sürünüyordum. Bin bir güçlükle kızın 

elinden kurtularak kaçtım. Çünkü genç, ihtiyar herkesin, 

başıma toplanarak bana işkence yapmalarından 

korkuyordum. 

Oradan epeyce uzaklaştıktan sonra rahat bir nefes 

aldım. Beni o kızın elinde bırakmadığı için, Allah’a 

sonsuz teşekkürler ettim. 

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, bir gün o 

kızla rastlaştık. 

“Beni hatırladın mı?” diye sordu. 

“Allah korusun…” dedim. “Senin sayende bir 

daha üzerime vazife olmayan işlere burnumu 

sokmayacağıma tövbe ettim.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Ey dost! Eğer aklın varsa dilini tutmalısın. 

*** 

 

DÜŞMANIN CESEDİNİ SEYREDEN ADAM 

 

İki arkadaşın arası bir şeyden dolayı açılmıştı. 

Sürekli kavga edip duruyorlardı. Kibir ve öfkeden 

birbirlerine karşı aslan kesilmişlerdi. Yüz yüze gelmekten 

o derece ürküyorlardı ki, âdeta yeryüzü onlara dar 

geliyordu. 

Bir gün ecel cellâdı geldi ve bunlardan birini alıp 

götürdü. Adamcağız hayata veda etti. Düşmanın içini 

sevinç kapladı. 

Bu düşman uzun bir süre sonra, ölenin kabrine 

uğradı. Baktı ki, mezarına toprak yığılmış, hâlbuki bir 

zamanlar evi altın yığılıydı. Zafer kazanmış bir 

kumandan edasıyla kabrin başucuna yanaştı, ağzını yaya 

yaya güldü: 

“Ne mutlu, düşmanı öldükten sonra dostunun 

koynunda yatana! Düşmanından bir gün fazla yaşayan 

kimsenin ölümüne ağlanmaz.” diye kendiyle gurur 

duydu. 

Mezarının tahtalarından birini, aynı duygular 

içinde hınçla kopardı. Ölünün vaktiyle ipek sarıklar giyen 

başına baktı. Dünyayı gören gözlerine toprak dolmuştu. 

Vücudu kabrin zindanına esir olmuş, bedenini kurtlar 

kemirmiş, karıncalar yağma etmişti. Kemiklerine toprak 

öylesine tıkılmıştı ki, görenler içine sürme doldurulmuş 

fildişi sürme kutusu sanırdı. Sağlığında dolunayı andıran 

yüzü hilâle dönmüş, serviyi andıran gövdesi çöp gibi 

incelmişti. Aradan ayların geçmesiyle kolunun kuvvetli 
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kemikleri lime lime erimiş, pençesi çözülmeye 

başlamıştı. 

Düşmanının cesedini seyreden adamın kalbini, 

birdenbire öyle bir acıma duygusu kapladı ki, ağlamaktan 

mezarın toprağını çamur etti. Onun ardından 

düşündüklerine ve onun için söylediklerine büyük 

pişmanlık duydu. Hüzün içinde oradan ayrıldı. 

Ölümünden sonra mezar taşına şöyle yazmalarını vasiyet 

etti: 

“Kimsenin ölümüne sevinme. Kader ondan sonra 

seni de fazla tutmayacak!” 

Akıllı bir ârif bu olanları duyunca şöyle konuştu: 

“Ey her şeye kudreti yeten Allah’ım! Düşmanı 

dahi kendisi için yana yakıla ağlayan şu adama, sen 

merhamet etmez misin?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Şunu aklından çıkarma ki, 

senin bedenin de bir gün o hale gelecek ki, düşmanların 

bile kalbi yanacak. Bana düşmanım bile acıdıktan sonra, 

belki dostumun gönlüne merhamet gelir. 

*** 

 

AKIL OKULU  

 

Vaktiyle, Çin ülkesinin Yitan beldesinde şöyle bir 

haber yayılmış: 

“Güzel başkentimizde bir akıl okulu açılmış. Her 

kim o okula giderse, orada ona akıl öğretiliyormuş.” 

Herkes bu haberi şaşkınlıkla birbirine anlatmaya 

başlamış. 
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Kasabanın en zenginlerinden olan bir adam da, bu 

haberi duyunca kahkahalarla gülmeye başlamış: 

“Hayatımda bu kadar komik bir şey 

duymamıştım. Bir insan akıllıysa akıllıdır. Hiç akıl 

okulunda okuyup da akıl kazanılır mı?” 

Bu adam, çok zengin olduğu halde, dört 

çocuğundan hiçbirini okutmamış. Okumak yerine, kısa 

yoldan hayata atılırlarsa çocukların babalarının parasına 

para katacağını düşünüyor; onların kitaplar arasında 

yıllarını vermelerine gönlü razı olmuyormuş. 

Çocuklarından üçü de babasıyla aynı fikirde imiş. Ama 

dördüncü çocuk, bu fikre hiç mi hiç katılmıyormuş. 

“Babacığım…” diyormuş çocuk, “okumak gibisi 

var mı? Bak, çok paramız var ama bu parayla bilgi satın 

alınmıyor. Bilgi, alınıp satılan bir şey değil çünkü. Neden 

benim okumama engel oluyorsun?” 

Adam çocuğunun bu sözlerini günler, geceler 

boyu düşünmüş. Bir yandan oğlunun ticarete atılıp 

kazanacağı paraları düşlüyor, öte yandan çocuğunun 

istediği şekilde akıl okulu’na gitmezse ömür boyu mutsuz 

olacağını düşünüp üzülüyormuş. 

Sonunda, gidip şu akıl okulu’nu kendi gözleriyle 

görmeye karar vermiş. Yolculuk için hazırlanmış, atına 

binip yola koyulmuş. Günler, geceler geçmiş. 

Memleketinden ayrılalı tam otuz iki gün olmuş. 

Adam, otuz ikinci gün, yolda ağır ağır yürüyen bir 

ihtiyara rastlamış.  İhtiyarın gözleri görmüyormuş. Adam 

ihtiyarın haline acımış. Yanına yaklaşıp: 

 “Ey yolcu!” demiş, “nereye gidiyorsun?” 
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 İhtiyar, başkente gitmek istediğini söyleyince 

adam atından inip ihtiyarı bindirmiş; ihtiyar atta, o yaya, 

yola öylece devam etmişler. 

Başkente vardıklarında: 

“İşte geldik.” demiş ihtiyara. “Burada inebilirsin.” 

Fakat ihtiyar, adama şunları söylemiş: 

“Madem bir iyilik yaptın, gerisini de getir. Beni 

şehrin meydanına kadar götür. Ondan sonra da var git 

nereye gideceksen.” 

“Tamam.” demiş adam. 

Beş-on dakika kadar sonra şehrin meydanına 

gelmişler. Tam bu sırada ihtiyar bağırmaya başlamış: 

“İmdat! Yardım edin! Bu adam atımı çalmak 

istiyor.” 

Meydandaki insanlar koşarak gelmişler. İhtiyarın 

kör olduğunu görüp, başlamışlar öteki adamı suçlamaya: 

“Utanmıyor musun, kör bir adamın atını 

çalmaya?” 

Adam: 

“Hayır, yalan söylüyor. Atın sahibi benim!” 

demişse de kimseye dinletememiş. 

Atı, adamı ve ihtiyarı doğruca şehrin hâkimine 

götürmüşler. Hâkim önce ihtiyarı, sonra adamı dinlemiş. 

Ardından şöyle demiş: 

“Bana bir baytar, bir nalbant, bir de saraç 

çağırın.” 

Adam bu üç kişinin neden çağrıldığını bir türlü 

anlayamamış. Zaten herkes onu suçladığından, kimseye 

de soramamış. Mecburen, beklemiş çağrılanların 

gelmesini… 

Kısa bir süre sonra üç adam da gelmişler. 
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Hâkim, önce baytarı mahkemeye çağırıp, sormuş:  

“Şu ata bak bakalım; hangi memleketten?”  

Baytar ata şöyle bir bakıp: 

“Çok fazla incelemeye gerek yok…” demiş. “Bu 

at, bu şehirden alınmamış. Yitan yöresine ait olduğu 

anlaşılıyor.” 

Adam, kendi memleketinin ismini duyunca, 

hayretler içinde kalmış. 

Hâkim, baytardan sonra nalbantı mahkemeye 

çağırmış. Nalbanta: 

“Bak bakalım…” demiş. “Bu at nerede 

nallanmış?”  

Nalbant, atın nallarını biraz inceledikten sonra:  

“Bu at, bu civarda nallanmamış…” demiş. “Atın 

nallanış biçimi bizimkine benzemiyor. Yitan yöresinin 

nalbantları atları böyle nallar.” 

Adam yine şaşırmış. Kendi kendine:  

“Nasıl bilebiliyorlar?” diye sorup duruyormuş. 

Hâkim, son olarak saracı çağırmış:  

“Şu atın koşumlarını incele bakalım. Nasıl 

eyerlenmiş?” 

Saraç, hiç beklemeden cevap vermiş:  

“Efendim, bu, Yitan yöresinin koşum şekli.”  

Hâkim, cevapları aldıktan sonra atın sahibine 

dönerek: 

“Evet…” demiş, “sen doğru söylüyordun. Bu at 

senin. Artık atını alıp gidebilirsin. İhtiyara da hak ettiği 

ceza verilecektir.” 

Mahkemeden ayrılmadan önce adam 

dayanamayıp hâkime sormuş: 
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“Siz böyle isabetli karar vermeyi nereden 

öğrendiniz? Bu adamlar, bu atın Yitan yöresine ait 

olduğunu nereden anladılar?” 

Hâkim gülümsemiş ve şu cevabı vermiş: 

“Ben ve bu üç esnaf, bu şehirdeki akıl okulu’nu 

bitirdik.” 

Adam, böylece, akıl okulunun ne anlama 

geldiğini yaşayarak öğrenmiş. Heyecanla, memleketi 

Yitan’a dönmüş. Olanı biteni ailesine ve hemşerilerine 

anlatmış. Sonra da, dört çocuğunu birden akıl okulu’na 

göndermiş. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey akıllı kişi! 

Anla ki, herkeste akıl var ama onu kullanabilmek 

için eğitim gerekiyor. 

*** 

 

 

DAMLANIN ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ 

 

Buluttan bir damlacık indi denize. Enginliği 

görünce utandı. Kendi kendine: 

“Denizin karşısında ben de kimim ki; onun 

varlığına göre, ben yok sayılırım.” dedi.  

Kendisini küçük gördüğü için sedef gönlünü açtı 

ona, bağrına bastı ve korudu. Naz ile besledi damlacığı 

sedef. Kader onu o denli yüceltti ki, sultanların tacına 

kondurdu sonra inci olarak.  

Damla, kendisini alçak gördüğünden yüceldi, 

yokluk kapısında kapılandığı için var oldu. 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey akıllı kişi! Başaklar olgunlaştıkça boyunlarını 

bükerler. Koskoca Fahr-i Kâinat Efendimiz bile 

alçakgönüllüydü. Sana ne oluyor? 

*** 

 

ÇELİMSİZ ŞEHZADE 

 

Bilge anlatıyor: 

Bir şehzadenin hikâyesini dinledim. Çelimsiz, 

süklüm püklümdü. Kardeşleriyse uzun boylu, güzel 

yüzlüydüler. Bir keresinde babası, ona tiksinen, hor 

gören bir tavırla baktı. Çocuk, anlayışlıydı, durumu 

kavradı: 

“Baba,” dedi. “Boylu bir cahilden çelimsiz bir 

akıllı daha iyidir. Boyca büyük olan her nesnenin değerce 

de üstün olması gerekmez. Koyun temizdir, ama fil 

murdardır.” 

***  

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yeryüzünün en küçük dağı Tûr’dur. Ama Allah 

katında değeri en yüce olan da odur. Arap atı zayıftır, 

ama bu haliyle bir tavla dolusu eşekten iyidir 

Ey hikmet yolcusu! Cüsseyi ve iriliği meziyet 

sanma! Meydan gününde, beli ince at yarar, besili öküz 

değil... 

 

ŞAM CAMİİ’NDE 
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Bilge anlatıyor: 

Bir yıl Şam Camii’nde, Yahya Peygamber 

türbesinin başucunda itikâfa girmiştim. Nasılsa, Arap 

hükümdarlarından insafsızlığıyla tanınmış biri türbeyi 

ziyarete geldi, namaz kılıp dua etti. 

Bu kapının toprağına, yoksul da köledir... Hele 

daha zengin olan, daha çok muhtaçtır. 

Sonra bana döndü: 

“Çetin bir düşmandan çekiniyorum,” dedi. 

Dervişlerin himmet ve samimi ibadet makamından 

gönlünüzü bana yoldaş ediniz! 

Cevap verdim: 

“Zayıf olan halka merhamet et ki, kuvvetli 

düşmandan zahmet çekmeyesin.” 

***  

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Zorlu pazılarla, yumruk gücüyle, takatsiz bir 

zavallının pençesini ezmek yanlıştır. Düşkünleri 

esirgemeyen kişi korksun! Bir gün ayaktan oluverirse, 

elinden tutan kimse bulunmaz. Kötülük tohumu ekip 

iyilik uman, boşuna kafa yormuş, boş kuruntulara 

düşmüş demektir. Pamuğu kulağından çıkar, halka karşı 

âdil ol. Sen âdil olmazsan, bir adalet günü gelecektir. 

Âdemoğulları aynı vücudun uzuvlarıdır. Çünkü 

aynı cevherden yaratılmışlardır. Felek bir uzva acı 

verirse, öbürlerinin huzuru kalmaz. Ey başkalarının 

sıkıntılarıyla kaygılanmayan, sana insan demek yakışık 

almaz. 

 

PADİŞAHLA YOKSUL DERVİŞ 
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İşittim ki, padişahlardan biri, bir gece içkiyle 

sabahı bulup sarhoşluğun son haddine varmış, şöyle 

diyordu: 

“Cihanda bundan hoş bir anımız yok; çünkü 

iyiden, kötüden bir endişemiz ve hiçbir kimseden 

kaygımız olmuyor.” 

Dışarıda çıplak bir derviş vardı, soğukta yatmıştı. 

Dedi ki: 

“Ey cihanda eşi olmayan! Tutalım ki senin bir 

kaygın yoktur, bizim için de mi kaygılanmazsın?” 

Bu söz padişahın hoşuna gitti. Bin dinarlık bir 

keseyi pencereden uzattı: 

“Derviş!” dedi, “aç eteğini!” 

Derviş: 

“Eteği nereden bulayım? Elbisem yok ki!” 

Onun bu yoksul hali üzerine padişahın merhameti 

arttı, paraya bir de armağan ekleyerek dervişe gönderdi.  

Derviş bu parayı az zaman içinde yiyip bitirdi, 

yeniden geldi. 

Âşıkın gönlünde sabır ve kalburda su durmadığı 

gibi, azadelerin avucunda da para karar etmez. 

Öyle bir zamanda gelmişti ki, padişah onunla 

ilgilenecek durumda değildi. Kendisine dervişin 

durumunu anlattılar. Padişah öfkelendi, kaşlarını çattı. 

Bu gibi şeyler için akıllı ve tedbirli kimseler 

demişler ki: 

“Padişahların hışmından, öfkesinden daima 

çekinmelidir. Çünkü himmetlerinin çoğu, memleketin 

karışık işlerine ilişkin bulunur ve halkın yığılmasına 

tahammül etmezler. 
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Fırsat zamanını gözetmeyen kimseye padişahın 

nimeti haram olsun! Madem sözün yerini önceden 

kestiremiyorsun, barı boş lâflarla değerini düşürme. 

Padişah: 

“Kovun şu arsız, müsrif dilenciyi!” dedi. “Az 

zamanda bu kadar parayı savurdu. Bilmiyor ki hazine 

yoksulların lokmasıdır... Şeytanların kardeşlerine arpalık 

değil!” 

Bilge vezirlerden biri: 

“Efendim,” dedi, “bence böyle kimselere 

geçineceklerinin azar azar verilmesi daha uygun olur, ta 

ki harcarken israf etmesinler. Ama buyurduğun gibi 

kovmak ve çıkarmak, yani birini lütufla umdurup sonra 

umutsuzlukla gönlünü kırmak, himmet sahiplerinin 

şanına yaraşmaz”. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kendi yüzüne karşı halkın tamah kapısını 

açmamak gerek. Bir kere açtın mı, onu çarparak 

örtmemelisin. Kimse görmez ki, Hicaz yolunun susuzları 

acı su kıyısında toplansınlar... İnsanlar, kuşlar ve 

karıncalar, nerede tatlı pınar varsa orada birikirler. 

*** 

 

AZLEDİLEN VEZİR 

 

Vezirlerden biri azledilip dervişler topluluğuna 

katılmıştı. Bunların sohbetindeki feyiz onda iz bıraktı, 

nihayet gönül rahatlığına kavuştu. 

Padişah, bir zaman sonra onun gönlünü yeniden 

alarak iş teklif etti. Vezir kabul etmedi. Dedi ki: 
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“Böyle bir köşede durmak, meşgul olmaktan daha 

iyi!” 

Afiyet köşesinde oturanlar, köpeğin çenesini ve 

ahlâkın ağzını bağladılar; kâğıdı yırttılar, kalemi kırdılar. 

Eleştiricilerin elinden ve dilinden kurtuldular. 

Padişah: 

“Bize mutlaka yetkin ve akıllı bir kimse lazım ki, 

ülkeyi yönetmeye layık olsun!” diyordu. 

Eski vezir cevap verdi: 

“Yetkin ve akıllı kimsenin belirtisi, kendini böyle 

işlere vermemesidir.” 

Hüma’nın bütün kuşlardan şerefli oluşu, kemikle 

geçinip bir canlı yaratığı incitmemesindendir. 

Karakulağa: 

“Aslanın çevresinde olmayı neden tercih 

ediyorsun?” dediler. 

Cevap verdi: 

“Avının artığını yiyeyim, düşmanların 

kötülüklerinden onun gücüne sığınarak güvenle 

yaşayayım diye.” 

Sordular: 

“Himayesinin gölgesine giriyor, nimetine 

teşekkür ediyorsun da neden kendisine daha yakın 

olmuyorsun? Seni de gözdeleri arasına alsın, samimi 

kullarından saysın?” 

Karakulak: 

“Bununla birlikte,” dedi, “onun şiddetinden emin 

değilim.” 

Ateşperest, yüz yıl ateş yaksa da, bir an içine 

düşsün, kendisi yanar. 
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Padişah yanındaki nedimin, altına kavuşması da 

olağandır, başını vermesi de. 

Bilgeler: 

“Padişahların mizaçlarındaki değişiklikten 

çekinmelidir.” demişler. Çünkü bakarsın, bir selâmla 

incinirler; bakarsın, bir küfürle hediye verirler! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! Fazla zarafet, nedimler için hüner, 

bilgeler içir kusurdur. Sen kendi kadrini, vakarını kolla, 

oyunu, zarafeti nedimlere bırak. 

*** 

ELİ AÇIK ŞEHZADE 

 

Bir şehzadeye babasından miras olarak büyük bir 

hazine kaldı. O da kerem elini açıp cömertliğin hakkını 

verdi. Askere ve halka ölçüsüz ihsanlarda bulundu. 

Öd ağacı tablada iken burun zevk almaz: Onu 

ateşe at ki amber gibi koksun. Ululuk istersen açık elli ol. 

Taneyi ekmezsen bitip büyümez. 

Yanında bulunanlardan tedbirsiz biri ona öğüt 

vermeye başladı: 

“Önceki padişahlar bu serveti çalışarak 

toplamışlar, önemli işler için saklamışlardır. Sen de bu 

hareketten elini çek. Zira önde olaylar, arkada düşmanlar 

var. İhtiyaç anında âciz kalmayasın. Halka bir hazine 

ihsan edersen, her ev reisine bir pirinç düşer. Niçin her 

birinden bir arpa miktarı gümüş almıyorsun, ta ki her gün 

bir hazne toplamış olasın?” 

Bu söz üzerine eski şehzade kaşlarını çattı. Çünkü 

görüşüne uygun bulmadı. 
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“Beni,” dedi, “yüce ve eşsiz Allah bu mülkün 

sahibi kıldı, yiyeyim, ihsan edeyim diye. Bekçi değilim 

ki saklayıp durayım!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevgili Dost! Allah’ın sana ihsan ettiklerinden, 

sen de insanlara tasadduk et! Boşuna malı yığıp 

bekçiliğini yapma! Mülkün sahibi sen değilsin ki! 

Emaneti iyi değerlendir ki adın sonsuza dek kalsın… 

Kırk ev dolusu hazinesi varken Karun yok oldu. 

Nûşirevan ölmedi, çünkü güzel bir ad bıraktı. 

*** 

 

 

SENİN MAKAMINDAN ÇEKİNİYORUM 

 

Zalim bir askeri anlatırlar. Bir gün kendi halinde 

bir adamın başına bir taş vurmuştu. Dervişin öç almaya 

gücü yetmiyordu. Taşı yanında sakladı. Nihayet günün 

birinde, padişah öfkelenip o zalim askeri derin bir 

zindana attırınca derviş içeri girdi. Sakladığı taşı zalimin 

kafasına vurdu. Adam sordu: 

“Sen kimsin? Neden bu taşı kafama vurdun?” 

Derviş: 

“Ben filancayım. Bu da filan tarihte başıma 

attığın taştır!” dedi. 

“Bu kadar zaman neredeydin?” 

“Senin makamından çekiniyordum. Ama şimdi 

seni zindanda bulunca fırsatı ganimet bildim!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Eskiler demişler ki: Lâyıksız ikbalde gördüğün 

zaman... Hatırla ki, akıllılar böyle olanlara boyun 

eğdiler. Mademki yırtıcı, keskin tırnağın yok, kötülerle o 

kadar inada gitme. Çelik kollu kişi ile peçeleşen kimse, 

gümüş bileğini incitmiş olur. Sabret, onun elini kolunu 

felek bağlasın... 

*** 

 

PADİŞAHIN HOŞUNA GİDEN VEZİR 

 

Zevzen padişahının cömert ruhlu, iyi kalpli bir 

veziri vardı. Yüz yüze iken herkese iyi davrandığı gibi 

arkalarından da iyiliklerini söylerdi. Nasılsa bir hareketi 

padişahın hoşuna gitmedi. Hükümdar, mallarının elinden 

alınmasını ve kendisine ceza verilmesini emretti. 

Padişahın çavuşları onun geçmişteki iyiliklerini 

biliyor, bunlar için minnet duyuyorlardı. Bu yüzden, 

cezasına memur bulundukları sürece, kendisine tatlılıkla, 

lütufla muamele ediyorlar, sertliği, azarı ona layık 

görmüyorlardı. 

Eğer düşmanla barış istiyorsan, o senin arkandan 

kötü söyledikçe, sen yüzüne karşı onu takdir et. Zararlı 

adamın ağzından, bir gün de senin lafın geçecektir. Eğer 

bu lafın acı olmasını istemiyorsan, onun ağzını tatlandır. 

Vezir, padişahın emrettiği şeylerden bir kısmını 

yerine getirebildi, kalanı için zindana girdi. 

Bir gün komşu memleketlerin hükümdarlarından 

biri ona: 

“O memleketin padişahları, öyle bir büyüğün 

değerini bilmemişler, onu saymamışlar. Allah sonunu 

hayırlı kılsın, eğer mübarek hatırları bizim tarafımıza 
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meylederse, gönüllerini hoş etme hususunda ne lâzımsa 

tamamen yapılacaktır. Çünkü bu memleketin ileri 

gelenleri, kendisini görmekle övünç duyacaklardır ve 

hepsi bu sözlerin cevabını beklemektedir.” diye gizlice 

bir mektup gönderdi. 

Vezir bunu alınca tehlikeden çekindi. Kâğıdın 

arkasına, uygun bulduğu şekilde, kısa bir cevap yazdı, 

yolladı. 

Padişahın adamlarından biri bu olayı öğrendi ve: 

“Hapsini emrettiğin filan, yakın memleketlerin 

hükümdarlarıyla mektuplaşıyor.” diyerek durumu 

padişaha bildirdi. Padişah öfkelendi. Bu meselenin ortaya 

çıkarılmasını emretti. Haberi götüren adamı yakaladılar 

ve mektubu okudular. Şunlar yazılıydı: 

“Büyüklerin hakkımdaki iyi düşünceleri, bu 

naçizin meziyetlerinden daha üstündür. Ancak, 

emrettiklerini kabul şerefine, kullarının ulaşması 

mümkün değil. Çünkü bu hanedanın nimetiyle 

beslenmişim. İnsan, azıcık gönül değişmesiyle, kendi 

velinimetine vefasızlık edemez. Nasıl ki demişler: ‘Her 

an sana karşı lütufkâr olan, ömrün boyunca bir defa sitem 

ettiyse sen onu hoş gör!’ 

Vezirin haktanırlığı padişaha hoş geldi. Ona 

ihsanda bulundu, armağan verdi: 

“Hata ettim. Günahın yokken seni incittim…” 

diye özür diledi. 

Vezir: 

“Efendimiz”, diye cevap verdi. “Bendeniz bu 

durumda sizin bir günahımızı görmüyorum. Belki Allah 

takdiri kulunuzun biraz sıkıntı çekmesini gerektiriyordu. 

Öyle olunca, bunun sizden gelmesi daha iyidir. Çünkü 
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kulunuzda geçmiş nimetleriniz var. Sizin minnetinizi 

taşıyorum. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sana bir kimseden zarar gelince üzülme sakın, 

rahat da, mihnet de ondan değildir. Düşmanın düşman, 

dostun dost oluşunu hep Allah’tan bil. Çünkü her ikisinin 

de gönlü O’nun elinde. Ok, her ne kadar, yaydan çıkarsa 

da, akıllılar, bunu atandan bilirler. 

*** 

 

KULLARIN DERECELERİ 

 

Arap padişahlarından biri divan erkânına emir 

verdi: 

“Filanın maaşını, aldığının iki katı yapınız. Çünkü 

saraya da devam ediyor, emre hazırdır. Öbür hizmetliler 

ise eğlenceyle, oyunla meşguller; hizmet konusunda 

ihmalcidirler.” 

Bir gönül eri bunu işitti. Dedi ki: 

“Yüce Allah’ın dergâhında da kulların dereceleri 

böyle yükselir.” 

Padişah, iki sabah vakti hizmetine gelene üçüncü 

gün mutlaka lütufla bakar. Umulur ki, içtenlikle ibadet 

edenler de, Allah kapısından yoksun dönmezler. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Büyüklük, buyruğu kabulle olur. Buyruğu terk 

etmek yoksunluk getirir. Kimde doğruların siması varsa, 

hizmet eşiğinden başını çekmez. 

*** 
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YOKSULLARIN GÖNÜL DUMANI 

 

Bir zalimi anlatırlar: Zorla yoksulların odununu 

alır, yüksek fiyatla zenginlere verirdi. Bir gün yanından 

bir gönül eri geçti. Dedi ki: 

“Yılan mısın sen? Kimi görsen sokuyorsun. Yahut 

baykuş musun? Nereye konsan yıkıyorsun!” 

Ama bize çok çok geçen bu zorun, gaybı bile 

Allah’a geçmeyecektir. Sen yer halkına zorbalık etme de 

göklere ilençli bir dua gitmesin!” 

Zalim bu sözden kırıldı, dervişe surat astı, bir 

iltifatta bulunmadı. Gururu yüzünden günaha girdi. 

Nihayet bir gece, mutfaktan odun ambarına ateş 

sıçradı. Bütün malını, mülkünü yaktı. Onu yumuşacık 

yataktan alıp sıcak külün üstüne attı. Nasılsa aynı gönül 

eri oradan geçiyordu. Zalimin, kendi dostlarına: 

“Bilmiyorum, konağıma bu ateş nereden düştü?” 

deyip durmakta olduğunu işitti.  

Derviş ona şöyle cevap verdi: 

“Yoksulların gönül dumanından!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Keyhüsrev’in tacına şunlar yazılmıştı: 

“Yeryüzünde yürüyenler, yıllarca, ömürlerce 

bizim başımızın üstünden geçecekler... Saltanat elden ele 

nasıl geldiyse, başka ellere de öyle gidecek...” 

Ey hikmet yolcusu! Yaralı gönüllerin dumanından 

sakın! Çünkü gönül yarası, er geç uç verir. Elinde 

oldukça bir gönül kırma. Bir ah bir cihanı perişan eder. 

*** 
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ŞEKER YEME! 

 

Bir zamanlar doktorlar bir babaya on yaşındaki 

oğlunun şeker hastalığına yakalanmış olduğunu 

söylediler. Çocuk, şeker yemeyi bırakmadığı takdirde, 

ölmesi kaçınılmazdı. O yüzden, doktorlara göre, babanın 

ne yapıp edip, oğluna şeker yemeyi bıraktırması 

gerekiyordu. O da doktorların söylediğini yaptı ve 

defalarca "Oğlum şeker yemeyi bırak!" dedi. 

Ama oğlu, onu dinlemeyip hep aynı cevabı verdi: 

"Bırakamam, bırakmayacağım da!" Ve şeker yemeye 

devam etti. 

Oğlunun göz göre göre ölüme doğru gittiğini 

gören baba, ona zorla şeker yemeyi bıraktırmayı 

düşündü. Ama sonra bu işin zorlamayla olamayacağını 

fark etti. Oğlu, bu defa kendisi görmeden şeker yiyecekti. 

Bunu engellemesi de mümkün değildi. 

Oğlunu canından fazla seviyordu ve ne 

yapacağını bilemiyordu. Çaresiz kalmıştı. Yapmaması 

gerektiğini bildiği halde kendisine hâkim olamayan oğlu, 

nedendir bilinmez, babasına bir teklifte bulundu: 

"Baba biliyorsun, birkaç vadi ötede bir bilge 

yaşıyor. Eğer bana şeker yemeyi bırakmamı o söyleseydi, 

ben de bırakırdım." 

Adam durumun garipliğinin farkındaydı, ama 

eğer oğlunun hayatını o bilgeye gitmek kurtaracaksa 

bunu yapmaktan geri kalmayacaktı. Böylece oğluyla 
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birlikte hazırlandılar ve bilgenin evine doğru yolculuğa 

çıktılar. 

Bilgenin evine geldiklerinde, baba ona 

ziyaretlerinin nedenini anlattı. Bilge, başını sallayarak 

anladığını belirtti. Sonra da "Şimdi gidin, iki hafta sonra 

gelin…" dedi. "O zaman ne yapacağımı size söylerim." 

Baba kulaklarına inanamıyordu. O kadar uzun 

yolu aşıp gelmişlerdi ve istekleri gayet basitti. 

Karşısındaki adam ise, onlara evlerine geri dönmelerini 

söylüyordu. Ama elinden başka bir şey gelmediği için, 

mecburen oğlunu alıp evine geri döndü. 

İki hafta sonra, tekrar bilgenin evine geldiler, içeri 

girdiklerinde, bilge çocuğa baktı ve şöyle dedi: 

"Şeker yemeyi bırakmalısın evlat; aksi takdirde 

öleceksin.” 

Çocuk; “Peki," dedi. Arkasını döndü ve odadan 

çıktı. 

Baba bilgeye sordu: "Sakın saygısızlık olarak 

anlamayın ama gördüğünüz gibi biz çok fakiriz ve buraya 

yaptığımız yolculuk fazlasıyla uzun ve pahalı. Neden 

aynı sözleri iki hafta önce değil de şimdi söylediniz?" 

Bilge gülümsedi ve şu cevabı verdi: 

"Oğluna 'şeker yeme!' diyebilmem için önce 

bizzat benim şeker yemeyi bırakmam gerekiyordu. İlk 

geldiğiniz gün, ağzımda az önce yediğim şekerin tadı 

varken, o çocuğa nasıl olur da 'şeker yeme!' 

diyebilirdim?" 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İlmiyle amel etmeyene âlim denir mi ki? Ey yolcu! 

Birine ettiğin nasihat, önce kendi hayatında vücud 
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bulmadıysa eğer, söylediklerin boş sözlerden ibarettir. 

Nasihatinin etkili olmasını istiyorsan, o nasihati önce sen 

yaşa! 

*** 

 

BU ELEM BİR ANDA GEÇER 

 

Bir padişah, bir günahsızın öldürülmesini emretti. 

Adamcağız: 

“Bana öfkelenip de kendi azabını isteme 

padişahım!” dedi. 

Padişah: 

“Nasıl?” diye sorunca adam şu cevabı verdi: 

“Bendeki bu acı bir anda geçer ama sende günahı 

sonsuza dek kalır.” 

Dünya dirliği çöl rüzgârı gibi geçti. Acılık da, 

tatlılık da, güzel de, çirkin de geldi ve gitti. Zalim sandı 

ki, bize zulmediyor, ettikleri kendi boynunda kaldı, 

bizden geçip gitti. 

Padişah, adamın bu öğüdünü faydalı buldu. Onu 

öldürme sevdasından vazgeçti. 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Birine verdiğin acı, o kişiyi ancak bir süre acıtır. 

Ama günahı, sende sonsuza dek kalır. Ey akıllı kişi! 

Sırtındaki heybeni günah yüküyle doldurma… Hem bu 

dünyada bu yük sana zahmet verir, hem ahrette seni 

yakar! 

*** 
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İHTİYAR PEHLİVAN VE GENÇ 

 

Adamın biri, pehlivanlık sanatında başa çıkmıştı. 

Bu ilimde üç yüz altmış tane seçkin oyun biliyor ve her 

gün bir çeşit oyunla güreş tutuyordu. Nasılsa, 

öğrencilerinden birinin güzelliğine karşı kalbinin 

köşesinde bir meyil uyanmıştı. Ona oyunlarının üç yüz 

elli dokuz tanesini öğretti. Ancak, kalan bir tek oyunu 

öğretmekten çekiniyordu. 

Çocuk, sanat ve kuvvette son dereceyi buldu. Ona 

kimsenin karşı koymasına imkân yoktu. O kadar ki 

sultanın önünde bile: 

“Üstadımın üstünlüğü, yaşlı oluşu, bir de beni 

yetiştirmiş bulunması sebebiyledir. Yoksa kuvvetçe ben 

ondan aşağı değilim, sanatta da onunla beraberim!” 

demişti. 

Onun böyle terbiye dışına çıkması sultanın 

hoşuna gitmedi. Güreşmelerini emretti. Geniş bir yer 

hazırladılar. Devletin büyükleri ve ülkenin belli başlı 

adamları orada toplandılar. Delikanlı kükremiş bir fil gibi 

ortaya çıktı. Öylesine hava atıyordu ki, eğer demirden bir 

dağ da olsa yerinden koparırdı. 

Üstat, delikanlının kuvvetçe kendisinden üstün 

olduğunu anladı. Gizli tuttuğu o görülmemiş oyunla ona 

yapıştı. Delikanlı bu oyunu savmasını bilemedi. Üstat iki 

eliyle onu yerden aldı, başının üstünde kaldırdı ve yere 

vurdu. Halktan bir çığlık yükseldi! 

Padişah emretti, üstada bir kıyafet giydirdiler, 

hediyeler verdiler. Delikanlıyı da: 



264 

 

“Kendini yetiştirenle boy ölçüşmeye kalktın, onu 

da beceremedin.” diye azarlayıp kınadılar. 

Delikanlı, padişaha: 

“Efendimiz, üstadım bana güçle ve zorla üstün 

gelmedi. Ancak güreşte benden hep esirgediği bir incelik 

kalmıştı ki beni bugün işte o oyunla yendi.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dostuna, sana düşmanlık edebilecek kadar güç 

verme! Kendi yetiştirdiğinden cefa gören adam ne 

zavallıdır! 

*** 

 

O MELEĞİN ADI NE 

 

Bir zamanlar, doğmak üzere olan bir çocuk 

varmış. Ve dünyaya gideceği gün Allah’a sormuş: 

“Bu kadar küçük ve korunmasızken dünyada nasıl 

yaşayacağım?” 

Allah; “Meleklerimin arasından senin için bir 

tanesini seçtim. O seni bekliyor olacak ve seni hep 

koruyacak.” diye cevap vermiş. 

“Ama lütfen söyle bana; burada Cennet’te hiçbir 

şey yapmadan şarkı söylüyor ve gülümsüyorum, ben 

böyle çok mutluyum.” 

“Senin meleğin de sana şarkılar söyleyecek ve 

sana her gün gülecek. Sen de o meleğin sevgisini 

hissedeceksin ve mutlu olacaksın.” 

“Peki, insanlar benimle konuştuklarında ben 

onları nasıl anlayacağım, ben onların dilini bilmiyorum 

ki.” 
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“Meleğin sana dünyadaki sözlerin en güzelini ve 

en tatlısını söyleyecek ve görebileceğin en büyük sabır ve 

ilgi ile sana konuşmayı öğretecek.” 

“O zaman seninle konuşmak istediğim zaman ne 

yapacağım?” 

“Meleğin senin ellerini birleştirecek ve sana dua 

etmeyi öğretecek.” 

“Duydum ki dünyada kötü insanlar varmış. Beni 

kim koruyacak?” 

“Merak etme, meleğin seni hayatı pahasına dahi 

olsa savunacak.” 

“Ama ben seni göremeyeceğim için çok mutsuz 

olacağım.” 

“Meleğin sürekli sana benden bahsedecek ve sana 

bana nasıl tekrar ulaşabileceğini anlatacak, ama beni 

göremesen de ben hep senin yanında olacağım.” 

 

Tam o esnada Cennet’teki huzur ortamına 

dünyanın homurtuları karışmaya başladı. Dünyaya 

gitmek üzere olduğunu anlayan çocuk aceleyle son 

sorusunu sordu: 

“Peki, Allah’ım; şimdi gitmek üzereyim, lütfen 

bana o meleğin ismini söyler misin?” 

“Meleğin ismi önemli değil, sen ona ‘Anne’ 

diyeceksin.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Annen senin meleğindir… Kainâtın Sultanı’na 

ulaşmada yol dostundur, rehberindir, vesilendir… Onun 

eteğini, dizini mübarek bil… 
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*** 

 

 

DERVİŞLE ARKADAŞ OLMAK 

 

Bilge anlatıyor: 

Birkaç derviş sürekli birlikte yolculuk ediyorlardı. 

Yorgunluğa da, dinlenmeye de ortaktılar. Onlara ben de 

katılmak istedim, razı olmadılar. Dedim ki: 

“Yoksullarla arkadaş olmaktan çekinmek ve 

onlardan iyiliği esirgemek, büyüklerin cömert ahlâkına 

uymaz. Oysa ben, kendi nefsimde, insanlara hizmet 

ederken, gönül yükü olmak şöyle dursun, işgüzar bir dost 

olabilecek kadar kuvvet ve kudret bulunduğunu 

biliyorum.” 

İçlerinden biri dedi ki: 

“Bu işittiğin sözden gönlünü sıkma. Çünkü 

bugünlerde derviş kılıklı bir hırsız gelip bizim arkadaşlık 

çevremize katılmıştı. 

İnsanlar, giysinin içindeki kimdir, ne bilecekler? 

Mektupta olanı, onu yazan bilir. 

Hani, dervişlerin gönlü saftır ya... Biz de o adam 

için kötü şey düşünmemiş, onu dost olarak kabul 

etmiştik.” 

Ariflerin dış hali eski bir hırkadır; halka karşı da 

bu kadarı yeter. 

Senin amelin iyi olsun da, ne dilersen giy; ister 

başına taç geçir, ister omzuna bayrak al. Zahitlik eski 

püskü giymekle olmaz. Temiz zahit ol da istersen atlas 

giy. 
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Zahitlik, giyimi bırakmak değil, dünyayı, şehveti, 

hevesi atmaktır, o kadar. Zırhı giydin mi, mert olmak 

gerek, korkak adama savaş silahının ne faydası var? 

O gün akşama kadar yürümüş, geceleyin bir 

kalenin dibinde uyumuştuk. Bedbaht hırsız, “Abdest 

almaya gidiyorum” diye arkadaşının ibriğini aldı. 

Gerçekte soyguna gidiyormuş. 

Zahide bak hele; sırtına hırka giymiş, Kâbe 

örtüsünü eşeğine çul yapıyor! 

Nitekim dervişlerin gözünden kaybolur 

kaybolmaz, kalenin bir burcuna gitmiş, bir cevahir 

hokkası aşırmış. Ortalık aydınlanıncaya kadar da kara 

yürekli adam hayli yol almış. Günahsız arkadaşları hâlâ 

uyuyorlar... 

Sabahleyin hepimizi kaleye götürüp zindana 

attılar. Biz de, bundan sonra kimse ile arkadaş olmama 

konusunda sözleştik. Çünkü selâmet yalnızlıktadır. 

Bir kavimden bir kişi cahillik edince, ne küçüğün 

ırzı kalır, ne de büyüğün. Görmez misin, otlağa bir tane 

öküz girer de, köydeki öküzlerin hepsini lekeler. 

Cevap verdim: 

“Eşsiz ve Yüce Allah’a şükürler olsun! 

Dervişlerle arkadaş olamadımsa da, feyizlerinden geri 

kalmadım. Çünkü bu hikâyeden çok faydalandım. 

Gerçekten bu öğüt, ömürleri boyunca benim gibilerin 

işine yarar.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Yontulmamış bir adam yüzünden, meclisteki nice 

akıllıların gönlü üzülür. Bir havuzu gül suyu ile 

doldursunlar, içine bir köpek düştü mü, mundar sayılır. 

*** 

SADIK DOST 

 

Evini yeniden dekore ettirmek isteyen Japon 

bunun için bir duvarı yıkar. Japon evlerinde genellikle iki 

tahta duvar arasında çukur bir boşluk bulunur. Duvarı 

yıkarken, orada dışarıdan gelen bir çivinin ayağına battığı 

için sıkışmış bir kertenkele görür. Adam bunu 

gördüğünde kendini kötü hisseder ve aynı zamanda 

meraklanır, kertenkelenin ayağına çakılmış çiviyi 

görünce. 

Muhtemelen bu çivi 10 yıl önce, ev yapılırken 

çakılmıştı. Nasıl olmuştu da kertenkele bu pozisyonda 

hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamayı başarmıştı? 

Karanlık bir duvar boşluğunda hiç kıpırdamadan 10 yıl 

boyunca yaşamak çok zor olmalıydı. 

Böylece çalışmayı bırakır ve kertenkeleyi 

izlemeye başlar… Sonra nereden çıktığını fark edemediği 

başka bir kertenkele gelir ,ağzında taşıdığı yemekle..  

Adamı sersemletir gördüğü manzara... Bu nasıl 

bir sevgi? Ayağı çivilenmiş kertenkele, 10 yıldır diğer 

kertenkele tarafından beslenmektedir... 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey dost! Dostunu her daim, gör ve gözet; 

ihtiyacını gider, dara düştüğünde yanında ol! Ola ki bir 

gün de senin ona ihtiyacın olur! 

*** 
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CENNETE GİREN PADİŞAH 

 

Âlimlerden biri, düşünde bir padişahın cennete 

girmiş, bir vatandaşın da cehenneme gitmiş olduğunu 

gördü. 

“Onun yükseklerde olmasının, bunun da 

alçaklarda kalmasının sebebi nedir? Biz bunun aksini 

düşünürdük.” dedi. 

Cevap verdiler: 

“O padişah, dervişleri sevdiği için cennete, bu 

adam da padişahlara yakın olduğu için cehenneme gitti.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey gönül yolcusu! Cüppe, mest, yamalı hırka 

senin neyine? Kendini kötü işlerden uzak tut, yeter. Kuzu 

derisinden külâh giymene gerek yok. Derviş halli ol da 

Tatarî külah giy. 

*** 

 

TAŞA, DEMİR ÇİVİ GİRMEZ Kİ 

 

Yunanistan’da bir kervanı soydular; hesapsız bir 

serveti alıp götürdüler. Tüccarlar ağladılar, inlediler, 

Allah ve peygamber hakkı için yalvardılar. Faydası 

olmadı. 

Kara canlı hırsız üstün gelir de, kervanın 

feryadından kaygılanır mı? 

Lokman Hekim de orada idi. Tüccarlardan biri: 
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“Hikmet ve öğüt olarak şunlara birkaç söz söyle. 

Belki malımızın birazını olsun bize bırakırlar. Bunca 

servet yabana gitmesin, yazık olur.” dedi. 

Lokman cevap verdi: 

“Asıl onlara söylenecek hikmetli söze yazık olur.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevgili Dost! Pas yeniği demirin küfünü, cila 

vurmakla gideremezsin. Kara yürekliye öğüt vermenin ne 

faydası var? Taşa, demir çivi girmez ki... 

Esenlik günlerinde düşkünleri bırakma! Yoksul 

gönlü almak belâyı savar. Dilenci yalvararak bir şey 

isteyince ver. Yoksa zalim, onu zorla alır. 

*** 

 

PADİŞAH OLAN DİLENCİ 

 

Padişahlardan birinin ömrü sona erdi. Yerine 

geçecek kimsesi yoktu. 

“Hükümdarlık tacını, sabahleyin şehrin 

kapısından en evvel görenin başına koyun, ülkeyi ona 

teslim edin.” diye vasiyet etti. 

Nasılsa şehrin kapısından ilk giren kişi; bütün 

ömrünce lokma lokma toplayan, yama üstüne yama 

vuran bir dilenciydi. Devletin büyükleri ve sarayın ileri 

gelenleri hükümdarın vasiyetini yerine getirdiler. 

Memleketi, hazineleri dilenciye verdiler. Dilenci bir süre 

saltanat sürdü. 

Nihayet memleketin emirlerinden bazıları itaatten 

yüz çevirdiler. Yakın ülkelerin hükümdarları da her 

yönden niza çıkardılar; savaş için asker hazırladılar. 
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Sonunda askerin ve halkın rahatı kaçtı, şehirlerden bir 

kısmı dilencinin elinden çıktı. 

Bu olaylar yüzünden dilenci çok üzgündü. 

O sırada, yoksulluk zamanında arkadaşı olan eski 

dostlarından biri seferden döndü. Onu böyle bir mevkide 

görünce: 

“Eşsiz ve Yüce Allah’a şükürler olsun ki, yüce 

talih sana yaver ve ikbal rehber olmuş da dikeninden gül 

bitmiş, ayağından da dikenin çıkmış, bu payeye ermişsin. 

Elbette, her yokuşun bir inişi vardır.” 

Çiçek kâh açılır, kâh solar; ağaç bazı çıplak kalır, 

bazı giyinir. 

Dilenci: 

“Kardeşim,” dedi. “Kutlamanın sırası değil, beni 

teselli et. Senin gördüğün zamanlar bir ekmeğin gamını 

çekerdim. Bugünse cihanın kaygısı benim!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dünyalığımız yok mu, derde düşeriz; olunca 

gönlümüz ona takılır. Bu cihandan daha karışık bir bela 

yoktur; çünkü olsa da, olmasa da gönül derdidir. 

Zenginlik istiyorsan, kanaatten başka bir şey 

dileme! O, tatlı bir devlettir. Zengin, etek dolusu altın 

saçıyorsa, sakın onun sevabına imrenmeyesin. Çünkü 

yoksulun sabrı, zenginin ihsanından daha iyidir. 

*** 

 

DAĞLARA KAÇIYORDUM 

 

Bilge anlatıyor: 
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Şam’daki dostların sohbeti bana sıkıntı vermeye 

başlamıştı. Başımı alıp Kudüs Çölü’ne daldım, 

hayvanlarla yaşamaya başladım. Esir olduğum zamana 

kadar bu böyle gitti. 

Frenkler beni Trablus hendeğinde Yahudilerle 

birlikte toprak işine verdiler. Nihayet Halep’in ileri 

gelenlerinden, eskiden tanıştığımız biri oradan geçti. 

Beni tanıdı. 

“Bu ne hal? Hayatın nasıl geçiyor?” dedi. 

Cevap verdim: 

“Bir zamanlar, insanlardan bile dağlara, çöllere 

kaçıyordum. Çünkü Allah’tan başkasıyla meşgul 

değildim. Şu anda insan olmayanlarla uyuşma 

durumunda iken halim nice olur, kıyasla artık!” 

Adam halime acıdı, on dinar verip beni Frenk 

esirliğinden kurtardı. Kendisiyle birlikte Halep’e götürdü. 

Bir kızı vardı. Onu, yüz dinar karşılığında bana nikâhladı. 

Aradan bir süre geçti. Kız huysuz, kavgacı ve dik 

başlıydı. Dilini uzatmaya, dirliğimi bozmaya başladı. 

Demişler ki: 

“İyi adamın evinde kötü bir kadın, bu dünyada 

onun cehennemidir. Aman, kötü yoldaştan sakın! Bizi 

cehennem azabından koru, Yarabbi!” 

Bir defasında hakarette büsbütün ileri gitti: 

“Sen babamın on dinara Frenk esirliğinden satın 

aldığı adam değil misin?” diye söz etti. 

“Evet,” diye cevap verdim, “beni on dinara satın 

aldı da yüz dinar için sana esir etti!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Büyüklerden biri bir koyunu, kurdun dişinden, 

pençesinden kurtarmış. Geceleyin de bıçağı boynuna 

dayamış. Zavallı koyunun canı inlemiş. 

Ey yolcu! Dostların yanında ayağı zincirli olmak, 

yabancılarla çiçek bahçesinde bulunmaktan daha iyidir. 

*** 

 

İRADEYLE HIRSIZLIK 

 

Bir adam, çıktığı ağacın dallarını şiddetle sallıyor, 

dallardaki meyveleri döküyordu. İyi niyetli değildi, 

çünkü hırsızlık yapmak için bu bahçeye girmişti. Tam 

meyveleri toplarken evin sahibi geldi. Bahçesinde bir 

hırsız görünce sinirlenerek bağırdı: 

“Allah’tan utanmıyor musun? Ne yapıyorsun sen 

burada?” 

Adam, hiç oralı olmadan, pişkin pişkin cevap 

verdi: 

“Ne diyorsun be adam! Allah’ın bahçesinden, 

Allah’ın bir kulu, Allah’ın bağışladığı meyveleri yer diye 

sen onu nasıl ayıplarsın? Ne diye böyle söylüyorsun? 

Çok zengin olan Allah’ın kullarına hediye ettiği nimeti 

sen kimden sakınıyorsun, kimden kıskanıyorsun? 

Farkında mısın bilmiyorum ama şu anda Allah’ın 

nimetiyle cimrilik yapıyorsun.” 

Adamın söylediklerini dinleyen bahçe sahibi, 

daha çok sinirlendi ve hizmetçisine seslendi: 

“Aybey! Şuradan kalın bir ip getir de şu adama 

hak ettiği cevabı vereyim!” 
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İpi getiren hizmetçisi ile birlikte adamı ağaca 

bağlayan bahçe sahibi, eline kocaman bir sopa geçirerek 

başladı hırsızı dövmeye. 

Dayak yedikçe canı yanan hırsız feryat ediyordu: 

“Sen Allah’tan utanmaz mısın ben adam! Suçsuz 

yere birini dövüyorsun, böyle giderse öldüreceksin 

adamı...” 

Elinde sopasıyla adamı döven bahçe sahibi: 

“Haklısın,” diye bağırdı. “Elimdeki Allah’ın 

sopası, dövdüğüm de Allah’ın bir kulu. Ben de Allah’ın 

kuluyum... Allah’ın bir kulu, Allah’ın bir yarattığına, 

Allah’ın lütfettiği bir sopayla vurursa, burada döveni kim 

ayıplayabilir? Ne dediğinin farkında mısın sen?” 

Başından beri suçsuz olduğunu iddia eden hırsız 

artık pes etmiş, inlemeye başlamıştı: 

“Tamam... Ne olur vurma artık. Sen çok akıllı bir 

adamsın. Pişman oldum. Tövbe ettim, ne olur bırak artık. 

İtiraf ediyorum, hırsızlık yapıyordum; hem de kendi 

irademle. Hırsızlığı da kendi irademle işledim...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişi yaptığı yanlışları kadere yüklemesin! Allah, 

insana akıl-fikir vermiştir ki günahlardan sakınsın diye! 

Yoksa kişi öyle bir sille yer ki, feryadı ta Fizan’a ulaşır! 

*** 

 

YOKSA TAVŞAN KİM OLUR Kİ! 

 

Ormanın kralı aslan, vadideki av hayvanlarını çok 

korkutmuştu. Hayvanlar çok huzursuzluk yaşıyorlardı. 

Aslan, bazen saklandığı yerden çıkıyor, hayvanlardan 
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birini kapıyor, afiyetle midesine indiriyordu. Bu yüzden 

hayvanların yaşadığı vadi, korkulu bir mekân haline 

gelmişti. 

Vadideki hayvanlar bir gün bir araya gelerek, 

aslanı alt etmenin yollarını konuşmaya başladılar. 

Aralarında karar vererek aslanın yanına gittiler: 

“Kralımız! Biz senin ihtiyacın olan yiyecekleri 

getiririz. Bundan böyle sen avlanmaya çıkma, av peşine 

düşerek bizleri korkutma ve bu vadiyi bize zehir etme.” 

dediler. 

Buna karşılık aslan: 

“Sizlere güvenebilsem dediğinizi yaparım, ama 

ben sizlerden vefa değil, her zaman hile gördüm. Ben 

hilelerden çok çektim. O yılanlar, akrepler tarafından çok 

sokuldum.” der. 

Hayvanların hepsi birden: 

“Çekinmeyi bırak, kralımız! Çekinmek, kişiyi 

kader hükmünden kurtaramaz.” dediler. 

Bu konuşma, aslan ve av hayvanları arasında bir 

hayli uzadı. Sonunda av hayvanları aslanın güvenini 

kazanmayı başardılar ve anlaşmaya vardılar.  Her günün 

payı aslana gidecekti. Kim kurada çıkarsa o gün aslanın 

yemeği olacaktı. 

Bu ölüm kurası, döne dolaşa tavşana gelince, 

tavşan: 

“Bu eziyet ne zamana kadar sürecek?” diye 

söylendi. 

Buna karşılık hayvanlar: 

“Bunca zamandır biz sözümüzde durduk ve sıra 

ile canımızı feda ettik. Sen de inatçılık etme de, adımızı 

kötüye çıkarma. Hemen git ve aslanı kızdırma.” 
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Tavşan: 

“Dostlarım, bana ne olur kızmayın. Bir hile ile 

ona oyun oynayacağım. Bu hile ile siz de, ben de bu 

beladan kurtuluruz.” 

Hayvanlar: 

“Bizim sözümüzü kulak ardı etme. Tavşan 

olduğunu unutma ve haddini bil. Sen nasıl 

konuşuyorsun? Daha güçlü olan hayvanlar bunu 

düşünmediler. Senin başına bir gelecek var.” 

Tavşan da: 

“Dostlarım! Bu sözleri bana Allah ilham etti. 

Bunun için böyle bir düşünceye kapıldım. Siz beni küçük 

olduğum için küçümsüyorsunuz ama meselâ bir arıda 

olan başarı kimde var. Allah’ın ipekböceğine verdiği 

hüneri, bir fil bilebilir mi?” 

Buna karşılık hayvanlar: 

“O zaman ne düşünüyorsan, onları yap 

bakalım...” 

Tavşan: 

“Her sır ortaya atılmaz. Çünkü işin sonunda ne 

olacağını bilemezsin. Bir sırrı iki kişiye söylersen, hiçbir 

anlamı kalmaz.” 

Tavşan bir süre aslanın yanına gitmedi. Sonra 

kalkıp kuvvetli aslanın yanına vardı. Bu gecikmeden 

dolayı aslan çok kızmış ve kükremeye başlamıştı. Kendi 

kendine: 

“Ben zaten o alçakların sözüne güvenilmez, 

demiştim. Onların hep bir ağızdan konuşmasına 

aldandım. Artık onlara inanmayacağım.” 

Bu öfke içinde kükrerken, tavşanın uzaktan 

gelmekte olduğunu gördü. Tavşan korkusuzca ve 
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küstahça koşuyordu. Kızgın ve asık suratlıydı. Çünkü 

suçlu gibi görünmemeliydi. Cesur ve korkusuz gözükerek 

şüpheleri üzerinden atması gerekiyordu. 

Tavşan yanına gelince aslan: 

“Ben öküzleri parçalamış, erkek aslanların 

kulaklarını burmuş bir kahramanım. Sen kim oluyorsun 

da benim emrimden dışarı çıkıyorsun?” 

Tavşan: 

“Aman efendim, bağışlayınız ama bir sözüm var, 

dinleyiniz.” 

Aslan: 

“Senin gibi ahmağın ne sözü olur ki? Bir kralın 

önüne böyle mi gelinir? Senin başını kesmek gerek!” 

Tavşan: 

“Kralım, adam olmayanı adam yerine koy, zulüm 

görmüş ve canı yanmış birinin sözlerine kulak ver. 

Bağışlanmayı hak etmesem de beni bağışla!” 

“Ben evden yola çıkmış, arkadaşımla beraber 

huzurunuza geliyordum. Arkadaşlarım, başka bir tavşanı 

da bana yoldaş ederek, siz kralımızın yanına 

yollamışlardı. 

Yolda önümüze çıkan bir aslan, yanımdaki 

arkadaşıma saldırdı. İkimizin canına da kasdetti. Ben de 

bize saldıran aslana dedim ki: ‘Biz padişahlar padişahının 

kullarıyız, bize sakın dokunma!’ ;  fakat o hain aslan 

sinirlendi ve dedi ki: 

‘Padişahlar padişahı dediğin de kimmiş? Benim 

huzurumda öyle adam olmayanın adını ağzına alma. 

İkiniz de bana saygısızlık ederseniz hem sizi, hem de 

padişahınızı parçalarım.’ 

Ben de buna karşılık dedim ki: 
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‘Bana izin verin de, bir kere padişahım aslana bir 

görüneyim, ona senden haber edeyim.’ 

O aslan da bana: 

‘Arkadaşını rehin olarak bırak!’ 

Ona çok yalvardım ama beni dinlemedi ve 

arkadaşımı rehin aldı sadece beni bıraktı.” 

Aslan: 

“Gidelim bakalım, o bahsettiğin aslan nerededir? 

Doğru söylüyorsan önden git; gidelim de cezasını 

verelim. Eğer söylediklerin yalansa, başına gelecekleri 

tahmin et.” 

Tavşan, aslanı düşünmek için bir kılavuz gibi öne 

geçti. Önceden işaretlediği bir kuyuya doğru yürümeye 

başladı. Tavşan derin bir kuyuyu tuzak yapmıştı. 

Her ikisi de kuyunun bulunduğu yere yaklaştılar. 

Kuyunun yanına gelince aslan, tavşanın geride kaldığını 

gördü ve şöyle dedi: 

“Niçin ayak sürüyorsun? Geri kalma önden 

yürü!” 

Tavşan: 

“Ayağım nerede? Korkudan bende el ayak 

kalmadı kralım. Yüzümü görmüyor musun? Betim 

benzim sapsarı oldu.” dedi. 

Aslan: 

“Şu hastalık laflarını bırak da, neden geriden 

geliyorsun onu söyle!” dedi. 

Tavşan: 

“Bahsettiğim aslan bu kuyuda oturuyor. O burada, 

her tehlikeden uzaktır.” 

Aslan: 
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“Korkma, yanıma gel! Benim açacağım yara, onu 

mahveder. Bakalım burada mı?” 

Tavşan: 

“Ben zaten bir kere yanmışım, bir daha oraya 

yaklaşamam. Ama kucağına alırsan, o zaman kuyuya 

bakabilirim.” demiş. 

Böylece aslan, tavşanı kucağına aldı. O da aslanın 

korumasında kuyuya kadar sokuldu. Kuyuya 

baktıklarında su içinde aslanın ve tavşanın aksi görüldü. 

Aslan suda düşmanını ve kucağında tavşanı görünce, 

tavşanı bıraktı ve kuyuya atladı. Kazdığı kuyuya kendisi 

düşmüştü. Yaptığı zulüm kendi başına gelmişti. 

Tavşan kurtulduğu için sevinçle müjde vermek 

üzere hayvanların bulunduğu ovaya doğru koşmaya 

başladı. Aslanın kuyu içinde inleyerek öldüğünü görünce, 

çayıra doğru koşuyor ve oynuyordu. 

Durumu öğrenen bütün hayvanlar etrafını sardılar 

ve: 

“Ne olursan ol, canımız sana feda olsun. Sen sağ 

ol. Bir kere daha anlat, bunu nasıl başardın?” 

Tavşan: 

“Dostlarım! Benim başarım Allah’ın yardımıyla 

oldu, yoksa bir tavşan kim oluyor ki!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Gücünle, kuvvetinle, kudretinle, aklınla övünüp 

durma, üstünlük taslama! Üstün olan, yalnız ve yalnız 

Yüce Allah’tır… Tüm bunları sana veren Allah, dilerse 

aklını başından alır, seni gaflet uykusunda bırakırsa bir 

tavşanın bile hilesine kurban gidersin! 

*** 
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VAKIF EKMEĞİ 

 

Büyük bilginlerden birine: 

“Vakıf ekmeği hakkında ne dersin?” diye 

sordular. 

“Eğer gönülce derli toplu olmak, rahatlıkla ibadet 

etmek için yenirse helâldir. Karın doyurmak için 

etrafında toplanılırsa haramdır.” dedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Bil ki, gönül erleri, ekmeği 

ibadet köşesi için kabul etmişlerdir; ibadet köşesini 

ekmek için değil. 

*** 

 

YOLDA KÖFTEYE DÖNMÜŞ KİMSE 

 

Bir derviş, bir konağa gitti. Buranın sahibi cömert 

ruhlu bir kimse idi. Fazilet ve belâgat sahipleri 

sohbetindeydiler. Zarif insanların âdeti üzere, her biri bir 

nükte, bir latife söylüyordu. Derviş ise çöllerde yürüyüp 

kesilmiş ve bir şey yememişti. Meclistekilerden biri, şaka 

yoluyla: 

“Sen de bir şey söylesene!” dedi. 

Derviş: 

“Benim sözler gibi üstünlüğüm, belâgatim yok; 

öyle bir şey de okumuş değilim. Şu halde benden bir 

beyitle yetininiz!” 

Hep birden: 

“Söyle!” diye atıldılar. 
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Derviş şunu söyledi: 

“Yemek sofrasının karşısında aç olan ben, 

kadınlar hamamının kapısında bekâr gibiyim!” 

Hepsi beğendiler. Adamın önüne yiyecek 

getirdiler. Ziyafet sahibi: 

“Dostum, biraz bekle,” dedi, “hizmetçiler köfte 

kızartıyorlar.” 

Derviş, başını kaldırıp dedi ki: 

“Söyle, benim soframda köfte olmasın. Yolda 

köfteye dönmüş kimse için kuru ekmek köftedir.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Açlıktan kuvvetten düşmüş adama, büyük sofraya 

ne hacet! Dizlerine derman bir lokma ekmek, bir damla 

su için çırpınır durur o! 

*** 

 

ONA HIRKA HARAMDIR! 

 

Birtakım rintler, bir dervişi kötülemeğe 

kalkıştılar. Yakışıksız sözler söyleyip kalbini kırdılar. 

Derviş: 

“Böyle böyle bir hal oldu!” diyerek tarikatın 

şeyhine şikâyet etti. 

Şeyh: 

“Oğlum, derviş hırkası rıza kisvesidir. Bu kisve 

içinde muratsızlığa tahammül etmeyen, benlik davasına 

düşmüş demektir; ona hırka haramdır.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 



282 

 

Engin deniz, taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir 

arif, henüz sığ sudur. Kendine zarar gelince katlan! 

Çünkü affetmekle günahtan arınırsın. Mademki, her şeyin 

sonu topraktır, sen, toprak olmadan önce toprak ol! 

*** 

 

DERVİŞ KİME DENİR? 

 

Padişahın biri, derviş takımına hakaret gözüyle 

bakardı. Dervişlerden biri, kavrayışıyla bunu anladı: 

“Ey padişah! Biz bu dünyada asker konusunda 

senden geriyiz. Ama dirlik bakımından daha rahatız. 

Nihayet ölümde biriz, ahrette de üstünüz. 

İster ülkeler almış mutlu bir padişah olsun, ister 

ekmeğe muhtaç bir yoksul, ölüm gelince hiçbiri kefenden 

başka şey götüremez. Mademki, bir gün dengini bağlayıp 

ülkeden çıkacaksın, öyleyse yoksulluk şahlıktan 

güzeldir.” 

Dervişin dışı, eski bir hırka ile kazınmış saçtır. 

Ama onun hakikati, ölü bir nefistir, diri bir gönül. 

Derviş o değildir ki, halka karşı dava kapısında 

otursun, zıddına gidilince savaşa kalkışsın... Bir 

değirmen taşı dağdan yuvarlanınca onun yolundan 

çekilen kişi ârif sayılmaz. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dervişlerin yolu zikir, şükür, hizmet, ibadet, 

cömertlik, kanaat, tevhîd, tevekkül, teslim ve 

tahammüldür. Bu vasıfları taşıyan kişi, kaftan da giyse, 

gerçekte derviştir. Ama boşboğaz, beynamaz, havasına 

tapan, hevesiyle oynayan, günlerini şehvet peşinde 
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geceye ulaştıran, gecelerini gaflet uykusunda gündüze 

bağlayan, ortaya geleni yiyen, ağzına geleni söyleyen 

insan, aba da giymiş olsa, sadece rinttir. 

*** 

 

SÖZÜN AĞIRLIĞI 

 

Gönül erlerinden biri bir pehlivan gördü. 

Hiddetlenmiş, sinirlenmiş, ağzı köpürmüştü. 

“Buna ne olmuş?” diye sordu. 

Birisi: 

“Filanca küfretmiş!” cevabını verdi. 

Gönül eri: 

“Bu soysuz, o kadar ağır taşı kaldırıyor da bir 

sözün ağırlığına dayanamıyor mu?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bırak şu zorbalık lafını, erkeklik davasını! Alçak 

nefsin zebunu olan, ha kadın olmuş, ha erkek olmuş! 

Elinden geliyorsa bir ağız tatlandır. Ağza yumruk atmak 

erlik sayılmaz. 

Özünde insanlık olmayan kimse, fil başı yarsa da, 

erkek değildir. Âdemoğlu topraktan yaratılmıştır. 

Toprakçasına alçak gönüllü değilse eğer, insan sayılmaz. 

*** 

 

SAĞLIĞIN KIYMETİNE DAİR 

 

Acem sultanlarından biri, Peygamber efendimizin 

huzuruna bir hekim göndermişti. Hekim, Arap diyarında 
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birkaç yıl kaldı. Kimse, denemek için olsun, yanına gelip 

tedavi isteğinde bulunmadı. 

Bir gün hekim, Peygamberimizin yanına geldi. 

“Beni ashabın bakımı için göndermişlerdi. Oysa 

bu süre içinde kimse bana iltifat etmedi, ta ki, kulunuza 

ısmarladıkları hizmeti yapmış olayım.” diye şikâyet etti. 

Peygamberimiz buyurdu ki: 

“Bu topluluğun bir tutumu vardır. İyice iştahları 

gelmeden bir şey yemezler ve henüz iştahları kesilmişken 

yemekten el çekerler.” 

Hekim: 

“İşte sağlığın sebebi budur!” dedi. 

Sonra saygı ile yer öptü, gitti. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bilge, söylenmemesinden zarar geleceği zaman 

söze başlar doyduğu zaman lokmaya uzanır. Şüphesiz, 

söylediği söz hikmet olur, yemesi sağlık meyvesi getirir. 

*** 

 

 

TOKLUK HASTA EDER 

 

Bilgelerden biri, “Tokluk adamı hasta eder!” diye 

oğluna yemek yemeyi yasakladı. 

Oğlu: 

“Baba, açlık da insanı öldürür ama... ‘Açlığı 

çekmekten, toklukta ölmek iyidir!’ sözünü işitmedin mi? 

Babası cevap verdi: 

“Sen yine ölçüyü elden bırakma. Çünkü Allah 

buyurmuştur ki: ‘Yiyin, için ama israf etmeyin!’” 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ne ağzından taşasıya çok, ne de zayıflıktan 

ölesiye az ye! Yemek, vücut için, nefsin hazzıdır; ama 

haddini aştığı zaman ıstırap verir. Zorla yenen şeker bile 

zarar getirir. Geç yenince, kuru ekmek şekerdir. 

*** 

 

YOKSULLUK DAHA İYİ 

 

Bilginlerden birinin kalabalık bir ailesi vardı. 

Ama geçimi zordu. Kendisi hakkında çok iyi fikirler 

besleyen bir büyüğüne durumunu anlattı. O da, bilginin 

dileği karşısında yüzünü buruşturdu. Terbiyeli bir 

kimsenin bir şey istemesi ona hoş gelmemişti. 

Talihinden surat asarak aziz dostunun yanına 

gitme. Onun dirliğine de acı katarsın. Bir dileğin varsa, 

güleç yüzle git, açık alınlının işi bağlanmaz. 

Şöyle anlatırlar: 

Bu zat, bilginin maaşını biraz artırdı. Ama onun 

hakkındaki sevgisi çok azaldı. Bilgin, birkaç gün sonra, 

eski muhabbeti göremeyince kendi kendine dedi ki: 

“Eksik olsun hileyle elde ettiğin yemek! Tenceren 

kaynıyor, şerefin devrilmiş!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ekmeğin arttı, ahlâkın azaldı. İstemek zilletinden 

yoksulluk daha iyi... 

*** 
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KANAAT ETMEK 

 

Bilge anlatıyor: 

Bir derviş işittim. Yoksulluk ateşinden yanıyor, 

yama üstüne yama vuruyor, gönlünü şu beyitle 

avutuyordu: 

“Bir kuru ekmeğe, bir eski hırkaya kanaat edelim. 

Halkın minnet yükünden, kendi yükümüz daha iyidir.” 

Biri ona: 

“Ne duruyorsun? Bu şehirde filanca adam cömert 

ruhludur, herkese iyilik eder. Zenginlerin hizmetine bel 

bağlayıp, gönül kapılarında yer tutmuştur. Eğer senin 

halini de öğrenirse, erenlerin hatırına riayet etmeyi cana 

minnet bilir.” 

Derviş: 

“Sus!” dedi. “Birine ihtiyacını arz etmektense, 

yokluk içinde ölmek iyidir.  

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hırkasını yamayıp, sabır köşesinde oturmak, giysi 

için büyüklere kâğıt yazmaktan hayırlıdır. 

*** 

 

PADİŞAH İLE KÖYLÜ 

 

Bir kış günü, hükümdarlardan biri, bazı 

yakınlarıyla, av yerinde konaktan uzak düşmüştü. Gece 

oldu. Bir köy evi gördüler. Hükümdar: 

“Geceleyin oraya gidelim de soğuktan sıkıntı 

çekmeyelim.” dedi. 
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Vezirlerden biri: 

“Basit bir köylünün evine sığınmak padişahların 

şanına yakışmaz. Burada çadır kuralım, ateş yakalım.” 

diye cevap verdi. 

Köylü, olup biteni öğrendi. Hazır yemeklerden bir 

tepsi hazırladı, sultanın huzuruna götürdü. Saygı ile yer 

öpüp dedi ki: 

“Sultanın yüce değeri, bana tenezzül etmekle 

eksilmezdi. Ama bir köylünün şerefi yükselsin 

istemediler.” 

Köylünün konuşması padişahın hoşuna gitti. Gece 

onun evine taşındılar. Sabahleyin padişah köylüye 

armağan ve para bağışladı. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Bir köylünün evine iltifat etmekle sultanın 

şerefinden bir şey eksilmedi. Ama başına, bir sultanın 

gölgesi düşmekle, köylünün külâhı güneşe erişti! 

*** 

 

ZENGİNİN AÇGÖZLÜLÜĞÜ 

 

Bilge anlatıyor: 

Bir tüccar gördüm. Yüz elli deve yükü malı, kırk 

tane kölesi ve hizmetçisi vardı. Bir gece Kiş Adası’nda 

beni odasına götürdü. 

Bütün gece, durup dinlenmeksizin: 

“Filan ortağım Türkistan’dadır. Filan malım 

Hindistan’dadır. Bu kâğıt, filan yerin tapusudur. Filan 

şeye falan kefildir... gibi bir sürü laf etti. Bazen, havası 
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hoş olduğu için İskenderiye’ye gitmek istediğini 

söylüyor, bazen de: 

“Yok, yok oralar karışıktır”! diyordu. Ondan 

sonra da: 

“Bir kere daha düşünüyorum. Onu da yaparsam 

ömrümün geri kalan süresinde bir köşeye oturup ticareti 

bırakacağım.” 

“O hangi sefer?” diye sordum. 

Dedi ki: 

“Pars kükürdünü Çin’e götüreceğim. İşittim, 

orada değeri yüksekmiş. Oradan Anadolu’ya Çin kâsesi 

getiririm. Anadolu ipeklisini Hindistan’a, Hint çeliğini 

Halep’e, Halep şişesini Yemen’e, Yemen alacasını Pars’a 

götürürüm. Ondan sonra ticareti bırakır, bir dükkâna 

otururum...” 

Buna benzer birçok şeyler sayıp döktü ki, artık 

söylemeye gücü kalmadı. Nihayet bana: 

“Sen de görüp duyduklarından bir şey 

anlatsana...” 

Cevap verdim: 

“Sen, Gor Çölü’nde bir kervanbaşının hayvandan 

düşüp, ‘Zenginin aç gözünü ya kanaat doldurur, ya mezar 

toprağı!’ dediğini işitmiş miydin?” 

 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Mal, mülk sevdasına kapılanlar, ömrünü hiçbir 

hayır işlemeden servet yolunda harcayanların gözü bir 

türlü doymak bilmez. Onların gözünü ancak bir avuç 

toprak doyurur 
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*** 

 

 

 

ASIK SURATLI ZENGİN 

 

Bir derviş, bir sıkıntıyla karşılaştı. Adamın biri: 

“Filanın hesapsız malı mülkü var. Senin ihtiyacını 

öğrenirse eğer, bunu önlemekten geri kalmaz sanırım.” 

Derviş: 

“Ben onu tanımıyorum!” deyince öbürü: 

“Ben sana kılavuzluk ederim.” dedi. 

Adamın elinden tuttu, zenginin konağına kadar 

götürdü. Derviş içeri girdi, dudağı sarkık birinin asık 

suratla oturduğunu gördü. Bir şey söylemeden geri 

döndü. 

Arkadaşı: 

“Ne yaptın?” diye sordu. 

Derviş cevap verdi: 

“Onun lütfûnu suratına bağışladım!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Asık suratlıdan bir şey isteme; onun kötü 

huyundan acı duyarsın. Gönlünün gamını anlatacaksan, 

birine anlat ki yüzünü görürken ferahlayasın... 

*** 

 

YOLCULUĞUN HİKMETİ 
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Bir yumrukçuyu anlatırlar: Zamanın tersliğinden 

canına doymuş, boğaz genişliğinden ve el darlığından 

feryada gelmişti. Babasına gidip şikâyet etti: 

“Seyahate çıkmak niyetindeyim; belki bileğimin 

gücüyle isteğime kavuşurum.” diyerek izin istedi. 

Erdem de, hüner de, gösterilmedikçe yok olur 

gider. Nasıl ki, ödağacını ateşe korlar, miski ezerler... 

Babası: 

“Oğlum, boş kuruntuları aklından çıkar da kanaat 

ayağını selâmet eteğine çek. Büyükler demişler ki: 

‘Mutluluk didinmekle olmaz; çaresi, daha az coşup 

taşmaktır’” 

Kimse devlet eteğine zorla yapışamaz. Körün 

kaşında rastık boş özentidir. 

Her kılının ucunda iki yüz hüner olsa, bahtın 

kötüyse bu hünerlerin işe yaramaz. 

Çocuk: 

“Baba, yolculuğun faydaları çoktur; gönlü 

şenlendirmek, faydalar sağlamak, görülmedik nesneler 

görmek, işitilmedik şeyler dinlemek, şehirleri gezmek, 

dostlarla konuşmak, mevkii ve terbiye kazanmak, malı, 

kazancı artırmak, eş dost edinmek, talihini denemek gibi. 

Nitekim tarikat ehli kimseler şöyle demişler: 

‘Sen dükkâna, eve rehin kaldıkça, asla insan 

olmazsın, ey ham! Yürü, bırakıp gideceğin gün gelmeden 

önce dünyayı dolaş!’” 

Babası: 

“Oğlum, söylediğin gibi, gezmenin faydaları 

sayısızdır. Ama bu faydalar, beş insan içindir. Bunlardan 

birincisi tüccardır. Serveti, kudreti, ayrıca gönlü çeken 

köleleri, cariyeleri, çevik uşakları vardır. Her gün bir 
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şehirde, her gece bir konakta, her an bir eğlence yerinde 

dünyanın nimetlerinden faydalanır. 

Varlıklı adam dağda da garip değildir, kırda, 

çölde de... Her vardığı yerde çadırını kurar, yatağını 

serer. Eli, dünya muradına ermeyen kimse, öz 

memleketinde bile gariptir, tanınmaz. 

İkincisi bilgindir. Tatlı konuşması, fesahat 

kudreti, belâgat sermayesi vardır. Nereye varsa hizmetine 

koşarlar, ikram ederler. 

Bilgili insanın varlığı, yaldız altını gibidir, gittiği 

yerlerde kadrini kıymetini bilirler. Ama bir büyüğün 

cahil çocuğu neye benzer? Onu yad ellerde paradan 

saymazlar. 

Üçüncüsü güzel yüzlü insandır. Ariflerin gönlü 

onunla düşüp kalkma eğilimindedir. Sohbetini ganimet 

sayarlar, hizmetini minnet bilirler. ‘Azıcık güzellik bir 

yığın paradan daha iyidir. Güzel yüz, hasta gönüllerin 

merhemi, kilitli kapıların anahtarıdır!’ demişler. 

Evinden kahırla kovulsa bile, her yerde güzeli 

sevip sayarlar. Tavus kalemini Kur’an yapraklarının 

arasında gördüm. ‘Bu şeref, değerinden çok üstün!’ 

dedim. ‘Sus!’ dedi. Nereye ayağını bassa, güzelliği olana 

kimse git demez. 

Bir güzel uygunsa, gönül çekiyorsa, babası 

reddetsin, kaygıya değmez. 

Dördüncüsü, güzel seslidir; davudî hançeresiyle, 

akan suyu, uçana kuşu yerinde durdurur. Bu üstünlüğü ile 

insanların gönlünü avlar. Mana ehli onun yanında olmaya 

rağbet gösterir. 

Beşinci zanaatkârdır. Pazı gücüyle rızkını kazanır 

ve ekmek için yüzsuyu dökmez. Akıllıların dediği gibi: 
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‘Şehrinden ayrılıp gurbete gitse de, eskici zahmet, 

meşakkat çekmez. Ülkesinden çıkıp gurbete düşse, 

Nîmrûz padişahı gece aç yatar.’ 

Bu anlattığım özellikler, yolculukta gönül 

topluluğunun ve iyi gün geçirmenin gerekleridir. Ama 

bütün bunlardan nasipsiz olan, boş bir kuruntu ile 

dünyayı dolaşır, adını sanını duyan bulunmaz.” 

Felek birine kin bağladı mı, artık onu günle hayra 

götürmez. Yuva görmeyecek olan güvercini, kader, ta 

tuzağın yanına iletir. 

Çocuk cevap verdi: 

“Babacığım, bilgelerin sözüne nasıl karşı 

geleyim? Demişler ki: ‘Herkesin nasibi bellidir; ancak, 

onu bulma yolunda ilgi de şarttır. Belâ, alnımızda 

yazılıysa da, gireceği kapılardan sakınmak gerek! Kısmet 

mutlaka ulaşır ama, onu kapılardan aramak gerek. Ecel 

gelmeden ölünmezse, de, sen ejderhanın ağzına gitme. 

Ben ki, korkunç file saldırıp, kükremiş aslana 

pençe atacak bir durumdayım; doğrusu odur ki, sefere 

çıkayım. Çünkü yoksulluğa artık daha fazla 

katlanamayacağım. 

Yerinden yurdundan ayrı düşünce kişi niye 

gamlansın? Bütün ufuklar onundur artık. Gece vakti her 

zengin bir saraya çekilir. Yoksulun sarayı, gecenin 

geldiği yerdir.” 

Delikanlı bunları söyleyip himmet diledi, 

babasına veda edip yola düştü. Giderken şöyle 

söylendiğini duydu: 

“Bahtı dileğine uymayan hünerli, adının 

bilinmediği bir yere gider!” 
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Gide gide bir su kıyısına vardı. Bu suyun 

şiddetinden taş taşa çarpıyor, gürültüsü çok uzaklara 

gidiyordu. 

Öyle korkunç su ki, ördek bile içinde kendine 

güvenemezdi. En küçük dalgası, kıyıdan değirmen taşını 

kapardı. 

Orada birtakım insanlar gördü. Ufak bir altın para 

verip bir gemiye binmişler, gitmeye hazırlanmışlardı. 

Delikanlının para verecek kudreti yoktu. Kendi gücünü 

övmeye başladı. Sonradan yalvarıp yakardıysa da, ona 

yardım eden kimse çıkmadı. Dediler ki: 

“Paran yoksa kimseye zor edemezsin. Paran var 

mı, zora muhtaç değilsin.” 

Merhametsiz gemici gülerek, yüzünü öbür yana 

çevirdi. Dedi ki: 

“Paran yoksa denizi zorla geçmek olmaz. On 

kişilik güçten kuvvetten ne çıkar? Bize bir kişilik para 

getir sen!” 

Bu dokunaklı sözden delikanlının gönlü kırıldı. 

Ondan öç almak istedi. Gemi gitmişti. 

“Üstümdeki elbiseye razı olursanız vereceğim!” 

diye bağırdı. 

Gemici, gemiyi geri döndürdü. 

Hırs azgınlığı, akıllı adamın gözünü bağlar; 

tamah, kuşu da, balığı da tuzağa düşürür. 

Delikanlı, gemicinin sakalını, yakasını ele 

geçirince onu kendine doğru çekti, pervasızca patakladı. 

Gemicinin arkadaşı yardım etmek için dışarı çıktı. O da, 

aynı sertlikle karışlaşınca geriye kaçtı. Sonunda 

gemiciler, delikanlının suyuna gidip ücretten vazgeçmeye 

karar verdiler. 



294 

 

Kavga ile karşılaşınca tahammül göster. Savaş 

kapısını tatlılık bağlar. İnat gördüğün yerde yumuşak 

davran. Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez. Tatlı dil, 

okşama, hoşluk olunca, bir fili bir kılla çekebilirsin. 

Gemiciler, olup bitenler için delikanlının ayağına 

düştüler. Yaltaklanaraktan, birkaç kere yüzünü gözünü 

öptüler. Onu gemiye aldılar, yola koyuldular. 

Gide gide, suyun ortasına dikilmiş Yunan yapısı 

bir sütuna ulaştılar. Gemici: 

“Gemide bir sakatlık var. İçinizde en yiğit, en 

mert, en zorlu kim ise şu sütuna çıksın, geminin halatını 

tutsun, onaralım.” dedi. 

Delikanlı, kafasındaki yiğitlik gururuyla, gönlü 

yaralı düşmanından kaygı duymadı ve bilgelerin 

söylediği, “Birinin gönlünü bir kere kırdın mı, sonradan 

ona yüz türlü rahatlık sağlasan bile, o bir tek kırgınlığın 

öcünden sakın. Temren yaradan çıkar, acısı gönülde 

kalır!” sözüne göre hareket etmedi. 

Delikanlı, geminin halatını koluna dolayıp 

sütunun tepesine çıkar çıkmaz gemici ipi kesti, gemiyi 

yürüttü. Zavallı, orada şaşırıp kaldı. İki gün ıstırap, 

zorluk çekti. Üçüncü gün de yakasına uyku yapıştı, onu 

suya attı. 

Bir gün bir gece sonra kıyıya düştü. Ölmek 

üzereydi. Ağaç yaprakları, ot kökleri yemeye başladı. 

Böylelikle birazcık kuvvet buldu. Başını alıp çöle daldı. 

Güçsüz, aç susuz, bir kuyu başına ulaşıncaya kadar 

yürüdü. Birtakım insanlar gördü. Bunlar, kuyunun 

çevresine toplanmışlardı. Bir içim suyu bir mangıra 

alıyorlardı. Delikanlının mangırı yoktu. Su istedi, vermek 

istemediler. Zorla içmeye kalkıştı, o da olmadı. Birkaç 
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kişiyi patakladı. Ama öbürleri üstün çıktılar, onu 

merhametsizce hırpalayıp yaraladılar. 

Sivrisinekler çok olurlarsa, bunca öfkesine, 

sertliğine rağmen file saldırırlar. Karıncacıklar da 

birleştiler mi, kükremiş aslanın postunu yırtarlar. 

Çaresiz kalınca, yaralı ve hasta, kervanın ardına 

düşüp yürüdü. Geceleyin, hırsız tehlikesi olan bir yere 

vardılar. Delikanlı, kervandakilerin zangır zangır 

titrediklerini, ölümü muhakkak bildiklerini gördü: 

“Aldırmayın,” dedi. “Aranızda ben varım. Tek 

başıma elli kişinin hakkından gelirim! Öteki gençler de 

yardım ederler.” 

Yolcular onun sözü üzerine yüreklendiler, 

arkadaşlığına sevindiler. Kendisine yiyecek ve su vererek 

yardım ettiler. Delikanlının midesinin ateşi artmıştı. 

İştahla yemek yedi, çok su içti. Nihayet içinin yangını 

sakinleşti. Uyku bastırdı, uyudu.” 

Cihan görmüş, tecrübeli bir ihtiyar da kervanda 

idi. Dedi ki: 

“Dostlar! Ben hırsızlardan, sizin bu 

koruyucunuzdan çekindiğim kadar çekinmiyorum. Bir 

hikâye vardır:  

Arap’ın biri biraz para biriktirmiş. Geceleri, 

Lûrîler’den korktuğu için, evde yalnız başına uykusu 

tutmazmış. Dostlarından birini eve götürmüş, onu 

görmekle yalnızlığın verdiği ürküntü dağılsın diye. 

Adam, birkaç gece yanında kalmış, ama yerini öğrenir 

öğrenmez, parayı aldığı gibi savuşmuş. Sabahleyin 

bakmışlar, Arap çırılçıplak feryat ediyor, ‘Ne oldu?’ 

demişler, ‘yoksa paranı hırsız mı aşırdı?’ 

 ‘Yok vallah!’ demiş, ‘bekçi aşırdı!’ 
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Huyunu bildiğim zamandan beri, asla yılandan 

emin olmadım. Göze dost görünen düşmanın diş yarası 

daha da fenadır.” 

İhtiyar: 

“Dostlarım, bu delikanlının da hırsızlardan 

olmadığını, fırsat kollayıp arkadaşlarına haber vermek 

için oyunla aramıza sokulmadığını nereden biliyorsunuz? 

Bence uygun olanı şudur ki, biz onu uyurken bırakıp 

gidelim.” 

Gençler ihtiyarın tedbirini yerinde buldular. 

Yüreklerine yumrukçunun korkusu düşmüştü. Yüklerini 

aldılar, delikanlıyı uyurken bıraktılar. 

Delikanlı, sırtını güneş yakınca işi anladı. Başını 

kaldırdı, baktı ki kervan gitmiş, bir hayli dönüp dolaştı, 

bir yere yol çıkaramadı. Aç, susuz güzünü yere, ölümü 

gönlüne koydu. Diyordu ki: 

“Develerin kalkıp gittiği şu anda kim benimle 

konuşur? Demek ki garibin garipten gayrı dostu 

olmazmış! Ancak, uzun süre gariplik çekmeyen, 

gariplere karşı katı davranır.” 

Bunları söylediği sırada, av peşinde askerlerinden 

uzak düşen bir şehzade onun başucunda durmuştu. Bu 

sözleri duyunca delikanlının kılığına kıyafetine baktı. 

Görünüşünü temiz, halini perişan buldu. 

“Nerelisin sen? Burulara nasıl düştün?” diye 

sordu.  

Delikanlı, başından geçenlerin birazını anlattı. 

Şehzade ona acıdı. Hediye ve para verdi. Yanına güvenli 

bir adam kattı. Yumrukçu böylece şehrine döndü. 

Babası onu görünce sevindi. Sağ, esen dönüşüne 

şükretti. Geceleyin delikanlı, başından geçenleri, gemi 
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olayını, gemicinin, köylülerin kötülüklerini, 

kervandakilerin zulmünü anlattı. Babası: 

“Oğlum, gideceğin sırada sana ben, ‘Züğürdün 

yiğitlik eli bağlı, aslanlık pençesi kırıktır!’ dememiş 

miydim? 

Elli kiloluk güçten, bir arpa miktarı altın iyidir, 

diye söyleyen züğürt silahşor ne güzel söylemiş... 

Oğlu: 

“Baba, elbette zahmet çekmedikçe hazne 

bulamazsın; canını tehlikeye atmadıkça düşmanı 

yenemezsin; taneyi saçmadıkça harman kaldıramazsın. 

Görmüyor musun, azıcık sıkıntı çekmekle ne kadar para 

getirdim? Bir iğne yemekle ne kadar bal aldım? 

Kısmetten fazlasını yemek olamaz ama, aramada 

gevşeklik etmemek gerek. 

Dalgıç timsahın ağzını düşünürse, kıymetli inciye 

hiç kavuşamaz. 

Değirmenin alt taşı hareketsizdir. Ağır yüke bu 

yüzden tahammül eder. 

Yırtıcı aslan, in köşesinde ne yer? Düşkün doğan 

neyle geçinir? Sen eğer evinde avlanmak istersen, elin ve 

ayağın örümceğinkine benzemelidir.” 

Babası: 

“Oğlum,” dedi, “bu sefer talih sana yardımcı, 

ikbal kılavuz oldu. Böylelikle ayağından dikenin çıktı, 

dikeninden gül bitti. Bir devlet sahibi geldi, sana lütuf ve 

merhamet etti. Kırgın halini sorarak gönlünü aldı. Ama 

böyle bir rastlantı binde bir düşer; nadir üzerine de 

hüküm verilemez. Avcı her seferinde çakal getirmez; olur 

ki bir gün onu kaplan götürür.” 
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Nitekim Pars padişahlarından birinin yüzüğünde 

kıymetli bir taş vardı. Bir gün bu padişah, bazı 

adamlarıyla, Şiraz’ın Musallâ semtinde gezintiye 

çıkmıştı. Emir verdi, yüzüğü Adududdevle kubbesinin 

üzerine koydular. Okunu bunun halkasından kim 

geçirirse yüzük onun olacaktı. O sırada padişahın 

yanında bulunan dört yüz keskin nişancı ok attı. Hepsi 

hata ettiler. Yalnız, bir çocuk, bir kervansarayın damında 

oyun olsun diye her yana ok atıyordu, sabah rüzgârı 

bunlardan birini yüzüğün deliğinden geçirdi. Yüzüğü 

çocuğa layık gördüler, ayrıca hesapsız paralar verdiler. 

Bundan sonra çocuk, oku yayı yaktı. 

“Neden böyle yaptın?” dediler. 

“Öncekinin şerefi yerinde kalsın.” diye cevabını 

verdi. 

Kâh olur, aydın fikirli bir bilgeden doğru dürüst 

bir tedbir gelmez. Kâh olur, bilgisiz bir çocuk, oku 

yanlışlıkla hedefe atar. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

 

Mutluluk didinmekle olmaz; çaresi, daha az coşup 

taşmaktır. Kısmetten fazlasını yemek olamaz ama 

aramada gevşeklik etmemek gerek. Dalgıç timsahın 

ağzını düşünürse, kıymetli inciye hiç kavuşamaz. 

Değirmenin alt taşı hareketsizdir. Ağır yüke bu yüzden 

tahammül eder. 

*** 

 

 

GÖNÜL DUMANI BULUT OLMAZ 



299 

 

 

Bilge anlatıyor: 

Bir yıl, İskenderiye’de kuraklık olmuş, halkın 

elinden sabır dizgini gitmişti. Göklerin kapıları yere 

kapanmış, yerdekilerin feryadı göğe varmıştı. 

Ne kurttan, kuştan, ne karıncalardan, ne de 

balıklardan, feryadı göğe ermedik canlı kalmadı. Ne 

kadar tuhaf ki, gönül dumanları bulut olmuyor, gözyaşı 

selinden yağmur yağmıyor... 

Böyle bir yılda, dostlardan uzak, bir alçak vardı 

ki, onun hakkında söz söylemek, özellikle büyüklerin 

huzurunda terbiyesizlik olur, ihmal edip geçivermek de 

yakışık almaz; çünkü bazı kimseler, bunu, anlatanın 

yetersizliğine verirler. 

O halde şu iki beyitle kısa keselim; çünkü azıcık 

bir şey çoğun delili, bir avuç nesne de bir hayvan 

yükünün örneği olur. 

Eğer o alçağı bir Tatar öldürse, artık bir Tatarı 

öldürmek gerekmez... 

İşte özelliklerinden birazını dinlediğin bu şahsın, 

o yıl içinde, sonsuz bir serveti vardı. Eli dar olanlara para 

pul veriyor, yolculara sofra kuruyordu. 

Birtakım dervişler de, yoksulluk derdiyle 

canlarına doymuşlardı. Günün birinde onun sofrasına 

gitmeye niyet etmişler; bana danışmaya geldiler. Uygun 

görmedim. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Aslan, mağarada açlıktan can verse, köpeğin 

ağzından artanı yemez. Vücudunu yokluğa, açlığa bırak, 

gene de bir alçağın önünde el açma! Malıyla, mülküyle 
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Feridun olsa, değersiz kişiyi insandan sayma! Layıksızın 

üstünde nakışlı ipek, duvarda lacivert taşıyla yaldızdır. 

*** 

 

SEN SÖYLEMEDİKÇE HERKES SUSAR 

 

Akıllı bir genç, türlü ilimlerden birçok şey 

biliyordu. Bundan başka, hoş bir tabiatı vardı. Danışman 

meclislerinde bulunduğu zamanlar hiç söz söylemezdi. 

Bir kere babası: 

“Oğlum, sen de bildiklerinden niye 

konuşmuyorsun?” diye sordu. 

Delikanlı cevap verdi: 

“Bilmediklerimden sorarlar da utanırım diye 

korkuyorum.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey yolcu! İşittin mi? Bir âlim, nalınlarının altına 

birkaç çivi çakıyordu. Çavuşun biri, “Gel, hayvanımı 

nalla!” diye yakasına sarıldı. 

Sen söylemedikçe kimsenin seninle işi yoktur. 

Ama söyleyince de sözün kanıtını getirmelisin. 

*** 

 

 

 

 

KOMŞU AL 

 

Bilge anlatıyor: 
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Bir ev alma işinde tereddüde düşmüştüm. Pinti 

Yahudi’nin biri: 

“Ben eskiden beri bu mahallede oturanlardan 

biriyim. Evin nasıl olduğunu benden sor. Al bu evi! 

Çünkü hiçbir kusuru yoktur.” dedi. 

“Evet,” dedim, “senin komşuluğundan başka!” 

“Senin gibi komşusu bulunan bir ev, olsa olsa on 

dirhem gümüş eder ama umutsuz da olmamak gerek: Sen 

öldükten sonra bin gümüş edebilir.” 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Alacağın ev saray bile olsa, kötü komşudan 

dolayı, beş para bile etmez! 

*** 

 

SEVGİ DENİZİNİN DERİNLİĞİ 

 

Genç bir derviş, gönlünü kaptırmış, canından 

geçmişti. Göz koyduğu yer tehlikeliydi, ölüm 

çevrintisiydi; ağza gelecek bir lokma, tuzağa düşecek bir 

kuş değildi. 

Sevgilinin gözü, senin altınını görmezse eğer, 

altın da, toprak da sana bir gelir. 

Dostları öğüt vererek: 

“Sen şu boş kuruntudan vazgeç!” dediler. Çünkü 

nice kimseler, bu senin kapıldığın hevese, ayakları 

zincirli esirdirler.” 

İnleyip cevap verdi: 

“Dostlarım, siz bana öğüt vermeyin! Çünkü 

benim gözüm onun iradesinde. Savaşçılar, pençe ve 
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omuz zoruyla düşmanlarını öldürürler; güzellerse 

dostlarını! Can kaygısıyla sevgilinin muhabbetinden 

gönlü ayırmak dostluğa sığmaz. Sen kendi kaydında 

kaldıkça, âşık görünür, yalancı olursun. Sevgiliye 

ulaşmak mümkün değilse, dostluğun gereği, ararken 

ölmektir. 

Mademki başka çarem kalmadı, kalkıp gideyim; 

düşman kılıç çalsın, ok atsın isterse... Eğer elim ererse, 

yenine sarılayım. Değilse varayım, eşiğinde öleyim.” 

Haline bakıp bahtına acıyan yakınları da öğüt 

verdiler. Hatta sonunda onu bağladılar. Faydası olmadı.  

Ne kadar acı! Hekim perhiz veriyor, bu azgın 

nefis şeker istiyor! 

İşitmiş miydin? Bir sevgili, gönül 

kaptıranlarından birine gizlice demiş ki: 

“ Sen kendi değerini düşündüğünce gözünde 

benim ne değerim kalır?” 

Bazı kimseler, onun göz koyduğu sevgiliye gidip 

haber verdiler: 

“Hoş tabiatlı, tatlı dilli genç bir derviş, bu 

meydanın köşesinden hiç ayrılmıyor. Kendisinden latif 

sözler, duyulmamış nükteler dinliyoruz. Öyle anlaşılıyor 

ki başında bir sevda, gönlünde bir ateş var. Çılgın gibi 

görünüyor.” 

Sevgili, bu âşığın, kendisine gönül verdiğini, bu 

belâ tozunu kendisinin kopardığını anladı. Hemen 

hayvanını ondan yana sürdü. Genç derviş, sevgilinin 

gelmekte olduğunu görünce ağladı. Dedi ki: 

“Beni öldüren, yine yanıma geldi. Galiba 

kurbanına yüreği yandı!” 

Her ne kadar sevgili: 
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“Nerelisin? Adın ne? Ne iş yaparsın?” diye sordu, 

iltifat etti ise de, genç adam sevgi denizinin derinliklerine 

öylesine dalmıştı ki, söz söylemeye güç bulamadı. 

Kur’an-ı baştan sona ezber okusan da, gönlün 

perişan mı, elif, be, te’yi dahi bilmezsin. 

Sevgili: 

“Benimle niçin konuşmuyorsun?” dedi. 

O zaman genç derviş, sevgilisinin yakınlığından 

aldığı kuvvetle, muhabbet dalgalarının çalkantısı içinden 

başını kaldırdı, cevap verdi: 

“Ne tuhaf şey! Senin varlığının yanında benim 

varlığım da durabiliyor! Sen söze başlıyorsun da bana 

söz kalıyor!” 

Bunu söyleyince bir kere haykırdı, canını Allah’a 

teslim etti. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Sevgilinin kapısında ölene değil, canını sağ salim 

kurtarana şaşılır. 

*** 

 

İLK ÖĞÜDÜMÜ TUTTUN MU? 

 

Avcının yakaladığı küçük kuş birden konuşmaya 

başladı: 

“Ben minicik bir kuşum,” dedi, “etim, dişinin 

kovuğunu bile doldurmaz. Eğer serbest bırakırsan işine 

yarayacak üç öğüt veririm. Dinle, birinci öğüdüm şu: 

‘Olmayacak bir söz duyarsan, asla inanma!’” 

Avcı şaşırmıştı. İkinci öğüdü isteyince küçük kuş: 



304 

 

“Beni bırak, ikinci öğüdümü şu damın üstünde 

vereceğim.” dedi. 

Avcı kuşu bıraktı. Bir anda dama konan kuş: 

“Dinle,” dedi. “Geçip gitmiş şeyler için asla 

üzülme! Olan olmuş, biten bitmiştir çünkü. Bak, benim 

karnımda on dirhem ağırlığında bir inci vardı. Çok 

kıymetli bir inciydi bu. Ne yazık ki elinden kaçırdın...” 

Avcı daha çok şaşırmış, kuşu serbest bıraktığına 

pişman olmuştu. Ah vah etmeye, saçını başını yolmaya 

başladı. 

Kuş: 

“Ne oldu?” diye sordu. “Niçin dövünüp 

duruyorsun? Ben sana olmayacak söze asla inanma 

dememiş miydim? Sen, karnımda inci olduğunu duyunca 

bu öğüdü hemen unuttun. Kendisi üç dirhem gelmeyen 

kuşun karnında on dirhemlik inci olur mu hiç? Üstelik 

ikinci öğüdümü de unutmuşa benziyorsun. Hani elden 

kaçırdığın şeyler için asla üzülmeyecektin!” 

Avcı utanmış başını yere eğmişti. 

“Üçüncü öğüdünü ver bari.” diye inledi. 

Küçük kuş, damdan kalkıp yüksekçe bir ağacın 

dalına kondu ve oradan gökyüzünün boşluğuna doğru 

süzülürken şöyle bağırdı: 

“Behey sersem avcı! Sen verdiğim ilk iki öğüdü 

tuttun mu ki üçüncüsünü istiyorsun?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey akıllı kişi! Yaşadıkların, tecrübelerindir. 

Tecrübelerin hepsi, sana birer öğüt veriyor. Bu öğütleri 

dinle ki, bu yolda aldanmayasın! 

*** 
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TAVŞAN FİLİ ALDATTI 

 

Tavşanların huzur içinde yaşadıkları göl kenarına 

bir gün kocaman gövdeleriyle filler geldiler. Ağaçları 

devirmeye, otları ezmeye, etrafta huzursuzluk çıkartmaya 

başladılar. 

Bazen çalılar arasına saklanmış yavru tavşanları 

bile farkına varmadan ezip geçiyorlardı. 

Yaşlı ve bilgili bir tavşan, bu kötü gidişin önüne 

geçmek, kendi soyunu bu filler ordusundan kurtarmak 

istedi. Bir gece, dağın üzerine çıkıp fillerin kralına 

seslendi: 

“Ey fillerin kralı! Ben gökyüzünün padişahı ayın 

elçisiyim. O ay ki, hem bu gölün hem de civarındaki şu 

arazilerin sahibidir. Sizin yaptıklarınızı görüyor ve çok 

sinirleniyor. Eğer en kısa zamanda bu memleketi terk 

etmezlerse sonu fena olur, diyor. İspatı için de yarın gece 

seni göl kıyısında bekliyor!” diye bağırdı. 

Fillerin kralı biraz korkmuştu ama yarın geceyi 

beklemeye karar verdi. “Hele padişah ay ile bir görüşüp 

konuşayım.” dedi. 

Ertesi gece göl kenarına geldi. 

Ayın on dördüncü günüydü ve gökyüzünde 

gümüş bir tepsi gibi parıldayan ayın aksi gölün durgun 

sularına vurmuştu. 

Tam bu sırada kral filin hortumu suya değmiş ve 

onu dalgalandırmıştı. Ayın sudaki aksi de hareket etmeye 

başlayınca kral fil korkuyla geri çekildi. “Her halde ay 

çok kızgın, hepimizi öldürecek.” diye düşündü ve geri 
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dönüp diğer filleri yanına alarak o yöreden hızla 

uzaklaştı. 

Yaşlı tavşan, güçsüz ve zayıf bir hayvancık 

olduğu halde aklı ve zekâsıyla kocaman filleri aldatmış, 

kuvvetliyim diye böbürlenenleri hile ile kandırmayı 

başarmıştı... 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Akıl, cüsseden de üstündür, pazıdan da… 

*** 

 

DERTSİZ DUA SOĞUKTUR 

 

Birisi her gece kalkıp Allah'ı anıyor, dua 

ediyordu. Şeytan ona dedi:  

“Ey devamlı Allah'ı anan kişi! Bütün gece 

‘Allah!’ deyip çağırmana, yakarmana karşılık seni buyur 

eden var mı ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi. Daha ne 

zamana kadar böyle yakarıp dua edeceksin?  

Adamın gönlü kırıldı, başını yere koydu ve hüzün 

içinde uyudu. Rüyasında ona şöyle dendi:  

“Kendine gel uyan! Niye duayı, zikri bıraktın? 

Neden usandın?”  

Adam: 

“Buyur diye bir cevap gelmiyor ki... Artık 

kapıdan kovulmaktan korkuyorum.” dedi.  Bunun üzerine 

dendi ki ona:  

“Senin Allah demen, O’nun buyur demesi 

sayesindedir. Senin yalvarışın, Allah’ın, senin ruhuna 

haber uçurmasındandır. Senin çabaların, çareler araman, 

Allah’ın seni kendine yaklaştırması, ayaklarındaki 
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bağları çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin, 

Allah’ın lütuf kemendidir. Senin her ‘Yarabbi!’ demenin 

altında, Allah’ın buyur demesi vardır. Gafilin, cahilin 

gönlü bu duadan uzaktır. Çünkü ‘Yarabbi!’ demeye izin 

yok ona. Ağzında da kilit var onun, dilinde de... Zarara 

uğradığı zaman, ağlayıp sızlamasın diye Allah ona dert, 

ağrı, sızı, gam, keder vermedi. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Senin Allah demen, O’nun buyur demesi 

sayesindedir! Artık anla ki, Allah’a dua etmeni, O’nu 

çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatından daha 

iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise 

gönülden kopar... 

*** 

 

DAVULUN SESİ SONRA ÇIKAR 

 

Hırsızlığa alışmış olan adam, gece yarısını geçe, 

bir duvarı dibinden ağır ağır delmekteydi. Hasta ev 

sahibi, zor fark edilen sesleri duydu, dama çıkıp aşağıya 

eğilerek baktı. Duvarı delmeye çalışanın hırsız 

olduğunun farkına varmadan seslendi: 

“Hayırdır inşallah! Baba ne yapıyorsun orada? 

Kimsin sen?” 

Hırsız: 

“Davulcuyum azizim.” diye cevap verdi. 

Adam: 

“Peki, burada ne yapıyorsun?” diye sorunca: 

“Davul çalıyorum.” dedi hırsız. 

Ev sahibi hırsızın yanlışını yakalamışçasına atıldı: 



308 

 

“Be adam! Peki, hani davulun sesi?” 

Hırsız cevabı yapıştırdı: 

“Dur hele, acele etme! Sesini yarın duyarsın.”  

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Şüphelendiğin şeyden 

zamanında tedbirini almazsan, onun sesi sonradan çıkar 

da sen pişmanlıkla yanar durursun. Tedbirini almadığın 

şey, “Eyvahlar olsun” dediğin zaman, kulağına dank 

eder! 

*** 

 

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMA 

 

Birisinin bir koçu vardı, boynuna ip bağlamış, 

tuttuğu ucundan çekerek götürüyordu otlaktan... Hırsız, 

hissettirmeden yaklaştı arkadan, ipi kesti, koçla uzaklaştı 

oradan. Adam olanlardan habersiz devam ederken 

yoluna, döndü baktı arkasına... 

“Aman Allah’ım! Koçum yok, kaybolmuş... Ne 

yapacağım ben şimdi?” diye dövünmeye, sağa, sola 

koşarak aramaya başladı. Boşuna... Yoktu hiç bir yerde... 

Yoruluncaya kadar, bakmadığı yer kalmadı. Ümidini 

kesti. Artık bulamayacağına iyice kanaat getirmişti ki, 

kuyu başında kendisi gibi dövünen bir adam gördü: 

“Gitti, gitti cânım paracıklarım. Tamı tamına 100 

altınım vardı kesemde. Kova ile su çıkarıyordum ki 

kuyudan, kaydı, aktı gitti kuşağımın arasından! Ne 

yaparım ben şimdi, nerelere giderim, kimlere anlatırım 

derdimi?” diye feryat ediyor, göz ucu ile de geleni takip 

ediyor, ne tepki vereceğini merak ediyordu. 
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Yaklaştı koçu çalınan: 

“Duydum bütün anlattıklarını kardeşim... 

Duydum da üzüldüm haline, adeta kendi üzüntümü 

unuttum. Yıldızlar bugün hırsızlardan yana herhalde…” 

- Ne oldu, senin başına ne geldi? Anlat birlikte 

dertlenelim... Belki Allah, bir çıkış yolu gösterir ikimize 

de!” 

Adam, koçunun nasıl kaybolduğunu, aramadık 

yer bırakamadığını, kalbindeki yanmanın git gide 

artmakta olduğunu anlattı... 

“Aptal, ahmak adam! Daha ipin kesilerek 

çalındığının farkında bile değil! Zaten böylelerine mal da 

gerekmez. Olan, azabını artırmaktan başka ne işe yarar 

ki? İyi yapmışım! Şimdi planın ikinci kısmına 

geçmeliyim.” diye düşündü hırsız ve: 

“Eğer kuyuya inip; düşen kesemi çıkarırsan, yüz 

altınımın beşte birini sana veririm.” dedi. 

Koçu çalınanın gözleri parladı, sevinçten ne 

yapacağını şaşırdı... 

“Tabii inerim. Ne olacak insanlık öldü mü? Hem 

bu işten ikimiz de kârlı çıkacağız. Sen kesene 

kavuşurken, ben de kaybettiğim koç yerine bir deve 

kazanmış olacağım.” dedi... 

Soyundu, çıkan elbiselerini kenara bıraktı, inmeye 

başladı kuyunun içine. Hırsız, elbiseleri alarak 

uzaklaşırken oradan, kıs kıs gülüyordu! 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Tedbir ona denir ki selamete ulaştırsın! İnsana 

tamah taununu getirecek tedbire; tedbir denmez! 
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Tamah huyu, fitneden ibaret bir hırsızdır ama 

hayal gibi her an bir surete bürünür! Onun hilesini 

Allah’tan başka kimse bilmez; Allah’a firar et de o 

alçaktan kurtul! 

*** 

 

YANLIŞ YAPTIN, KAYBETTİN 

 

Bir Yoksul’a şöyle demiş bir müjdeci: 

“Ey ömrü yoksulluklar içinde geçmiş olan! Kalk, 

komşun olan kâğıtçıda, şu şekilde, şu renkte bir kâğıt var; 

onu bul ve kimsenin olmadığı yere giderek orada oku! 

Sakın başkalarına gösterme! Bir define kâğıdıdır o… İş 

yayılır, ortalara düşerse bile gamlanma. Senden başka 

kimsecikler bir arpa tanesi bile alamaz ondan. Elde etmen 

uzarsa sakın ümitsizliğe düşme. Her an ‘Allah'tan ümit 

kesmeyin’ ayetini hatırla...” 

Müjdeci bunları söyledikten sonra, elini adamın 

göğsüne koydu: 

“Haydi, yürü, zahmet çek!” dedi. 

Yoksul, kendine gelince sevindi, içi içine 

sığmıyordu. Hemencecik kalktı, giyindi, dışarı fırladı. 

Doğru kâğıtçının yolunu tuttu. Dükkândan girdi, 

aradığının farkına varılmasın diye bir müddet başka 

kâğıtları karıştırdı, bulacağını ümit ettiği tarafa yöneldi... 

“Aman Allah'ım! İşte o! Tüm alametler var 

üzerinde... Şekli, rengi... Hepsi tas tamam uyuyor tarife!” 

diye bağırmamak için zor tuttu kendini. Fark ettirmeden 

sokuşturarak bir tarafına, gizledi kâğıdı ve: 
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“Hayırlı pazarlar olsun usta!” diyerek ayrıldı 

dükkândan; kimselerin bulunmadığı bir tarafa yöneldi, 

içinden de: 

“Bu değerli kâğıt, onca başka kâğıdın arasına 

nasıl girdi? Meşk kâğıtlarının arasında, hazine tarifi... 

Allah Allah! Nasıl olur da her şeyin koruyucusu Allah, 

birilerinin bir şeyler aşırmasına müsaade eder? Bütün 

ovalar altınla, gümüşle dolu olsa, Allah istemedikçe 

ondan bir arpa tanesi dahi alamazsın. Yüzlerce kitap 

okusan; Allah takdir etmediyse aklında hiçbir şey 

kalmaz. Ama Allah'a kulluk edersen; bir kitap bile 

okumadan ağzından öyle inciler dökülür ki sen de şaşırır 

kalırsın da; “bunlar benden mi çıktı?” diye, kendinden 

geçersin. Şimdi iyiden iyiye inanıyorum ki; gördüğüm 

rüyadaki kişi erenlerden... Yoksa eliyle koymuş gibi 

bilebilir miydi yerini?” 

Etrafına bakındı, kimselerin olmadığına kanaat 

getirince, sakladığı yerden çıkardı kâğıdı, başladı 

incelemeye, okumaya: 

“Bil ki; şehrin dışında mezar olan filanca kubbe 

var ya... Hani arkası şehre, kapısı kuzey kutbuna yakın 

olan iki parlak yıldıza karşı... Türbeye arkanı dön, 

yüzünü kıbleye çevir, sonra yayla bir ok at. Kutlu kişi, 

yaydan oku attın mı, okun düştüğü yeri kaz...” 

Yoksul bir yay buldu; oku koydu, bütün gücü ile 

çekerek gerdi yayı ve boşluğa bıraktı… Düştüğü yeri 

kazmaya başladı sevinerek... Kazdı, kazdı... Hiçbir şey 

yok... Kolunda kuvvet, kazma-kürekte ağız kalmadı. 

Gizli defineden bir eser yok! Böylece her gün ok atmaya, 

düştüğü yeri kazmaya başladı. Yok, bir türlü bulamıyor, 

lakin ümidini de hiç kaybetmiyor, devam ediyor 
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kazmaya... Daima orayı burayı kazdığından şehirde de 

dedikodu yayılmaya başlamış, fırsatçılar durumu 

padişaha haber vermişti. “Filan Yoksul, bir define kâğıdı 

bulmuş, her tarafı kazıp duruyor…” diye. Bekçiler, 

Yoksul’u söylenen yerde buldular; karga tulumba alıp 

getirdiler padişahın huzuruna: 

“Bre densiz! Benim memleketimde, benden gizli 

hazine ararmışsın! Doğru mudur?” diye gürledi padişah. 

Yoksul; yoksul ama akılsız değil ya... Durumu 

fark etti, yalan söylerse merhametsiz padişahın, derisini 

bile yüzdüreceğini anladı; saklamadan rüyasından 

başlayarak tüm olan bitenleri bir bir anlattı, defineyi tarif 

eden kâğıdı da koydu padişahın önüne... 

“Hadsiz, hesapsız zahmetlere girdim, defineden 

bir habbe bile meydana çıkmadı. Yorgunluğum, açlığım, 

uykusuzluğum da yanıma kaldı. Ey kaleler fethetmiş 

padişahım! Belki senin bahtın yaver olur da bulursun 

defineyi…” dedi. 

Padişah da altı ay, belki daha fazla ok attı, 

kazdırdı durdu. Nerede katı bir yay duysa hemen getirtip 

onunla deniyor. Lakin nafile... Eziyetten, dertten, 

sıkıntıdan başka bir şey elde edemedi. Define, adeta 

Anka kuşuna benziyordu. İsmi var, cismi yok... Her taraf 

kazılmış, kuyularla dolmuştu etraf... Günün birinde 

Padişah Yoksul'u çağırttı, define kâğıdını önüne atıp: 

“Bu işi olanın yapacağı bir şey değil. Senin işin 

yok! Bu iş sana daha layık! Bulursan ne iyi, helal olsun, 

bulamazsan da kazar durursun!” dedi. 

Kâğıdı alan Yoksul, düşmanların, hasetçilerin 

fitnelerinden emin oldu; hemen kazmayı küreği 

omuzlayıp sevdalandığı şeye adamakıllı sarıldı. Bulduğu 
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her sert yayı alarak denemeler yaptı, kazdı durdu. 

Görenler, padişahın izin verdiğini bildiklerinden ses 

çıkarmazlar ama haset etmekten de geri durmazlardı. 

Günler günleri, günler ayları kovaladı. Yoksul'un 

bir yerleri kazması günlük hayatlarında en alıştıkları, 

tabii bir parça oluverdi. Alışıldı. Yoksul aç, açık, çıplak, 

perişan bir halde macerasının, aşkının, sevdasının 

peşinden ayrılmadı aylar boyu… Vefasızlık etmedi 

sevdasına, usanmadı da. Ama sonuç da yok… 

Serap misali, tam kavuştum derken, yine boş 

hayal ve havayı döven eller... 

Nihayet gözler yorgun, beden yorgun, umutların 

kırıntıları da tükenmekte iken: “Neden yardım 

istemiyorum? O, ‘isteyin vereyim, dua edin, kabul 

edeyim!” demiyor mu?” diye düşündü. Açtı gönlünü, 

gönlünün ellerini: 

“Ey sırları bilen... Bu define için ömrümü ziyan 

ettim. Hırs şeytanı acele ettirdi bana; tedbir alamadım, 

akıllı davranamadım. Düğümü, bağlayana müracaat 

ederek çözeyim demedim. Ya Rabbi! Bu işten tövbe 

ettim. Kapıyı sen kapadın, yine sen aç. Duada da hünerim 

yokmuş, yine başımı hırkaya çekiyor, sana yalvarıyorum: 

Hüner nerede, ben neredeyim? Doğru bir gönül nerede? 

Bunların hepsi de senin aksin, hepsi de sensin...” 

Duaları geceler boyu, günlerce sürdü. Allah'tan 

ilham geldi, çözüldü bütün zorlukları. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

“Yaya bir ok koy ve at!” dendi. Yayın zıhını 

adamakıllı çek mi dendi? “Yaya bir ok koy ve at!” dedi, 
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“ta kulağına kadar çek” demedi. Sen, ukalalığından yayı 

çekmeye, okçuluk hünerini göstermeye çalıştın. 

Şah damarından daha yakındır O sana. Hâlbuki 

sen ok gibi düşüncelerini uzaklara atmadasın. Av 

yakında sen uzağa düşmüşsün. Kim daha uzağa ok 

atarsa, daha uzaktadır. Sen okçuluğunu perde yaptın 

kendine, hâlbuki isteğin koynunda idi... 

*** 

 

HOCA VE BABA 

 

Bilge anlatıyor: 

Kuzey diyarında bir öğretmen gördüm. Asık 

suratlı, acı sözlü, kötü huylu, gönül kırıcı, dilenci tabiatlı, 

inançsız bir adamdı. Onu görmekle Müslümanların dirliği 

bozuluyor, Kur’an okuyuşu halkın gönlünü karartıyordu. 

Birtakım masum çocuklarla, taptaze kızlar, 

eziyetli elinde esirdiler. Ne gülmeye kudretleri vardı, ne 

konuşmaya güçleri. Çünkü öğretmen, birinin yanağına 

tokat vuruyor, öbürünün bacağına falaka takıyordu. 

Nihayet, duyduğuma göre, onun hainliklerinden 

bir kısmı anlaşılmış, kendisini dövmüşler, kovmuşlar. 

Okulu kendi halinde bir adama vermişler. 

Bu zat, kusursuz bir adamdı, halim selim bir 

adamdı. Gerekmeden konuşmaz, ağzından kimsenin 

gönlünü kıracak bir söz çıkmazdı. 

Çocukların başından birinci hocanın korkusu gitti. 

İkinci hocanın da melek huylarını gördüler, birbirlerine 

karşı ifrit kesildiler. Onun yumuşaklığına güvenerek, 

çalışmayı bıraktılar. Çok zaman oyuna dalıyorlar, meşk 
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tahtalarını, dersi tamamlamadan, birbirlerinin kafasında 

kırıyorlardı. 

Öğretmen öğrenciyi az hırpalarsa, çocuklar 

çarşıda uzun eşek oynarlar. 

İki hafta sonra o mescidin kapısından geçtim, eski 

hocayı orada gördüm. Gönlünü hoş etmişler, yeniden 

yerine getirmişlerdi. Çok üzüldüm: 

“Meleklerin başına şeytanı niçin öğretmen 

yaptılar?” dedim. 

Cihan görmüş bir ihtiyar bunu işitti, gülerek: 

“Duymadın mı?” dedi. Bilgeler demişler ki: 

“Bir padişah, oğlunu okula yolladı. Çocuğun eline 

gümüş bir tahta verdi. Tahtanın başında, altınla yazılı şu 

sözler vardı: ‘Hocanın cefası, baba sevgisinden daha 

iyidir!’ 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İlim için çıkılan yolda bazen hocanın cefasına 

katlanmak gerek! Külfet olmadan ilim nimetine nasıl 

kavuşabilirsin ki! En ufak cefada, sana şefkat gösteren 

hoca, bil ki senin hikmet yolunda pişmende, hamlığını 

atmanda faydalı olmaz da tembelleşir gidersin… 

 

*** 

 

MİRASYEDİYE VERİLEN DERS 

 

Mal, mülk, para, kumaş, hanlar, hamamlar, atlar, 

davarlar, bir bir çıktı elinden mirasyedinin… Miras 

malının vefası olmaz derler zaten. Alın teri ile 
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kazanılmadığından, kıymeti bilinmez, kolay elde 

edildiğinden; geldiği gibi kolayca gider. Allah da bu canı 

bedava verdiğinden, canın kıymeti bilinmez! 

Adam kala kaldı ortalıkta… Ne bir geçim yolu, ne 

karın doyuracak kuru ekmek! Başını sokacak bir evinden 

başka hiç bir şeyi kalmadı! Eski dostlar mı? Eskidi onlar! 

Eskiyen, dost edinilirse; malum akıbet kaçınılmaz olur! 

Sen sen ol; eskiyecekleri dost edinme! Ne terk et, ne terk 

edil! Seven ile sevilenin bir olduğudur dost! Onda ırak 

düşme olur mu? 

Yalvardı Allah’a, yalnızlığı kalbinin köşesinde 

hissedince: 

“Ya Rabbim! Beni kurtar, yardım et! Lütfet, bir 

geçim ihsan eyle! Verdiğin malın, mülkün hepsi gitti. 

Kıymetini bilemedim. Ne bana bir hayrı oldu, ne de 

yoksullara… Affet Allah’ım, acı bana! Bir ışık göster!” 

diye yalvardı günler, geceler boyu... 

Mirasyedinin azgınlığı gitti, gözlerinden yaşlar 

boşaldı. 

Gözyaşları, din mahsulüne su verdi! 

İhlâs sahipleri ağlar, sızlar, dua ederler. Onların 

istekleri Allah katına kadar yükselir. Bunun üzerine 

melekler: 

“Ya Rabbi! Sen ki her duayı kabul edensin. 

Sığınılansın. Mümin kulun yalvarmada, onun senden 

başka kimsesi yok. Yabancılara bile ihsanda bulunursun. 

Her istekli, dileğini senden ister.” 

Allah: 

“Bu onu horlamak için değildir. Geç ihsanda 

bulunmam, onun faydasınadır. İhtiyacı, onu gafletten 

ayılttı, bana çevirdi. Dileğini hemen verirsem; yine 
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döner, o oyuncağa kapılır, gaflete dalar gider. Gerçi, ‘Ey 

sığınılan, en düşkünlere yardım eden Allah’ım!’ diye 

gönlü kırık, perişan bir halde ağlayıp, sızlanmada, ama 

bırakın ağlasın, sızlasın! Bana onun sesi hoş gelmekte. 

‘Ya Rabbim!’ demesi, sırlarını söylemesi hoşuma 

gidiyor. Yalvarması, başından geçenleri anlatarak beni 

kandırmaya çalışması hoş geliyor!”  

Dudu kuşları ile bülbüller, sesleri sebebiyle 

kafeslere konur. Siz hiç kuzgunla, baykuşun kafese 

konulduğunu gördünüz mü? Güzel seven bir fırıncının 

yanına iki kişi gelse, biri ihtiyar, diğeri genç ve güzel bir 

delikanlı... Ekmeği kime önce verir fırıncı? İhtiyara! 

Neden? Onu savıp, diğeriyle daha fazla kalabilmek için. 

Geciktirmek için bir çok hileler, nazlar yapar... 

“Evden taze ekmek gelecek!” 

“Biraz daha bekle de sana helva da vereceğim.” 

der. 

Türlü oyunlarla onu geciktirmenin yollarını arar. 

Anladınız mı? İşte müminlerin; bir murada hemencecik 

erişememeleri, iyice bil ki bu yüzdendir... 

Yalvarıp yakarmaları, gözyaşları işe yaradı, 

tesirini gösterdi sonunda. Israrla çalınan kapı açılır 

mutlaka. Rahmetler saçan bu kapıyı kim dövdü de 

açılmadı ki? 

Rüyasında müjdeci ona: 

“Allah dualarını kabul etti... Mısır’a, şeker 

kamışlığına kadar git! Filan mahallede, falan yerde bir 

define var. Çok değerlidir oradaki gömü. Kaz ve çıkar. 

Senin nasibindir o!” dedi. 

Sevinçle uyandı, ne bulabildi ise kalanlardan, 

yanına aldı. Bağdat’tan ayrılarak Mısır’a doğru yola 
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koyuldu. Kalbinde zengin olmanın hayalleri, zorluklara 

perde oluyor, ne yorgunluk, ne meşakkat. Gözü bir şey 

görmüyor, sürekli yürüyor, yürüyor. 

Ulaştı sonunda istediği yere. Fakat takati kesilmiş, 

yanına aldıkları da tükendiğinden, açlıktan kıvranırken, 

çaresizlik içinde, kendi kendine: 

“Dilenmekten başka çıkar yol kalmadı. Geceleyin 

çıkarım, yüzümü göstermem, yarım dirhem olsun bir 

şeycikler verirler herhalde. Karnımı doyururum 

onunla…” dedi. 

Bu düşünceyle çıktı, uzun uzun dolaştı mahalleler 

arasında. Bazen utanıyor, isteyemiyor, açlık galip gelince 

de: “Haydi iste!” diyor. Gece yarısını geçinceye kadar 

böyle kararsız dolaştı durdu. Ansızın bekçi yakaladı 

adamı, sokağın başında. Civarın sakinleri çok çekmişti 

hırsızlardan, onun için bekçi tutmuşlardı. 

Padişah da: 

“Geceleyin kimi sokaklarda dolaşırken 

görürseniz, yakalayıp elini kesin hemen; o benim 

akrabam bile olsa... Onlara merhamet yok, yalanlarına 

kanmayasınız!” diye ferman çıkarmıştı. 

Hırsız yakaladığını sanan bekçi önce, hiç bir şey 

sormadan evire çevire bir güzel dövdü. 

“Dur, ne olur yapma! Söyleyeceğim…” diye 

yalvarıp yakardı bizim mirasyedi. 

Bekçi:  

“Peki, söyle bakalım, gecenin bu vaktinde ne 

arıyorsun buralarda? Sen buralı değilsin, belli. Doğruyu 

söyle. Arkadaşların var mı? Yerlerini söyle ki kurtulasın, 

yoksa bundan öncekilerin de öcünü senden alırız!” diye 

tehditler savurmayı da ihmal etmedi. Adam, ağız dolusu 
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yeminler etti: “Ben ne ev yakan birisiyim, ne de 

yankesici... Hırsız veya zalim hiç değilim. Ben 

Bağdatlıyım…” dedi. Başından geçenleri, rüyasını, bir 

bir anlattı. 

Yemininden doğruluk kokusu geliyordu. Bekçinin 

gönlü rahatladı, adamın doğru söylediğini anladı. 

“Evet, senin hırsız olmadığına inandım. Kötü de 

değilsin ama aptalsın, ahmaksın! Bir rüyaya inanmış, bir 

hayale kapılmış, bu kadar yol aşıp buralara kadar 

gelmişsin! Aklın yok galiba! Ben yıllardır, devamlı 

“Bağdat’ta, filan mahallede, falan sokaktaki filanca 

adamın evinin bahçesindeki elma ağacının, kıble 

tarafında define gömülüdür, git onu çıkar…” dediler de, 

rüyaya inanıp, bir serabın peşinden koşmadım! Ahmak 

adamın rüyası da ahmakça olur... 

Adam aptallaşmıştı, kendinden geçmiş gibiydi. 

“Şimdi de bir başka rüyada mıyım? Bekçi tam da 

Bağdat’taki evimizi tarif ediyor! Allah Allah! Ululuğuna 

hudut yoktur Allah’ım! Hazine evimdeymiş de haberim 

yokmuş. Definenin başında yoksulluktan 

ölüyormuşum…” diye geçirdi içinden. Ne derdi kaldı, ne 

yoksulluğu... Ne açlığı kaldı ne susuzluğu... 

“Nasibime ermek için bu sıkıntıya uğramam 

lazımmış; hâlbuki ölümsüzlük suyu benim bahçemde 

imiş... Kendimi müflis sanıyordum, o körlüğe rağmen bu 

nimete nail oldum... Bana ister ahmak de, ister aşağılık 

bir adam. O define benim oldu ya, sen ona bak! 

Muradıma erdim şüphesiz, dertli de desen fark etmez. 

Sence dertli olabilirim ama kendimce hoşum. Eğer bu iş 

aksine olsaydı, sana gül bahçesi, bana hor hakir... Ne 

yapardım o zaman?” 
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Bunları düşünürken bekçinin yüzüne baktı, 

ışıldayan gözlerle ve gülümseyen yüzüyle: 

“Kal sağlıcakla, Allahaısmarladık bekçi baba! Sağ 

ol!” dedi. 

Yüzü Bağdat’a dönük, yorgun adımlarına 

taşıtmaya çalıştığı bedeniyle süzüldü karanlıkta ve 

kayboldu... 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

İnsanoğlu bu ya; elinin altındakileri unutur da 

saadeti uzaklarda arar, durur… Bil ki, hazine senin 

içinde, yuvanda, ocağında… 

*** 

 

ÖLÜMSÜZLÜK AĞACINI ARAYAN ADAM 

 

Âlimin biri, bir sohbette masala benzer bir olay 

anlattı. Anlatışına göre Hindistan’da bir ağaç varmış. 

Kim o ağacın meyvesini yerse, ne yaşlanır, ne ölürmüş. 

Padişahın biri bunu duymuş, bu ağaca ve 

meyvesine âşık olmuş. İşbilir ve güvenilir adamlarından 

birini o ağacın meyvesinden getirmesi için görevlendirir 

ve Hindistan’a gönderir. Adam ağacı bulmak için yıllarca 

Hindistan’da dolaşır, şehir şehir gezer ve meyveyi arar. 

Ne ada bırakır, ne dağ, ne vadi, ne bahçe, ne çöl... 

Kime sorduysa, herkes içinden güldü ona. 

“Allah aşkına! Akıllı biri böyle bir şeye inanır 

mı? Sen ne diyorsun, diyerek onunla alay ettiler.” 

Hatta adama deli muamelesi bile yaptılar. Fakat o 

yılmadı, yıllarca bu ağacı ve meyvesini aradı. Bir süre 

sonra ona veli gözüyle bile baktılar. 



321 

 

Padişah da adama sürekli paralar gönderiyor, ona 

çalışmalarında destek veriyordu. Fakat o güne kadar 

hiçbir sonuç elde edememişti. Artık aramaktan bıkmış, 

yorulmuştu. Geri dönmek istiyordu. Öyle de yaptı. 

Başına gelecekleri bildiği için canı sıkılıyor, neredeyse 

ağlıyordu. 

Dönüş yoluna girdiğinde, adını daha önceden 

bildiği bir şeyhe uğradı. Adam ümitsizce, durumu şeyhe 

anlattı. 

“Efendim,” dedi... “Bana acı ve yardım et. 

Padişahın istediği ağacı bulamadım. Eğer bu şekilde geri 

dönersem başıma bir sürü iş gelecek...” 

Şeyh: 

“Derdini iyice anlat bakalım, belki bir yardımımız 

dokunur.” dedi. 

“Efendim, padişah beni bir ağaç bulmakla 

görevlendirdi. Eşi bulunmaz bir ağaç varmış. Onun 

meyvesi ölümsüzlük veriyormuş. Yıllarca aradım, ancak 

bulamadım. İnsanlar benimle alay etti. Hakarete uğradım. 

Derdime bir çare...” 

Şeyh güldü ve adamın ellerini tutup yavaş yavaş 

konuştu: 

“Sen şimdi sözünü ettiğin bu ağacı mı arıyorsun? 

Hem de yıllarca...” 

“Evet efendim... Yoksa siz, bu ağacın yerini 

biliyor musunuz?” 

“Ah, benim saf gönüllü kardeşim. Senin aradığın 

o ağaç bilgi ağacıdır. Bilen kişinin bilgisidir. Sen yanlış 

yola girmişsin. Git padişahına söyle, bilgiye ve bilgili 

olana sarılsın.” 
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Şaşkın bir halde şeyhin anlattıklarını dinleyen 

adam kalktı, başka hiçbir şey söylemeden ülkesinin 

yolunu tuttu. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! Bu yolda ölümsüzleşmek 

istiyorsan, bilgi ve bilgeye önem ver, sarıl eteğine ki seni 

sonsuzluğa kadar ağırlasın… 

*** 

 

MASKARA ÇAKAL 

 

Bir çakal, boyacı küpüne düştü, orada bir süre 

kaldı. Çıktığında, vuran güneşin de etkisiyle parıl parıl 

parlıyor, üzerinde gördüğü sarı, yeşil, pembe ve kızıl 

renklerin sarhoşluğu ile mest olmuş, âdeta kendinden 

geçmiş bir halde: 

“Ben tavus kuşuyum…” demeye başladı. 

Diğer çakallar: 

“Ne tavusu? Sen fazla neşeye dalmışsın, pek 

memnunsun halinden. Ama sanki bizden nefret 

ediyorsun. Bu hali nasıl elde ettin?” diye sordular. 

Çakallardan birisi de şöyle dedi: 

“Sen ya hile yapıyorsun, ya da gerçekten bir 

özellik kazandın, neşelilerin arasına katıldın. Ben çok 

çalıştım. Fakat bir aşk göremeyince hileye sapıp 

utanmazlığı ele aldım.” 

Doğruluk ve yanıp yakılma, evliyaların 

özelliğidir. Utanmazlık ise, her aşağılık kişinin 

sığınağı… Bu suretle “neşeliyiz” diye halkı kendilerine 
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çekerler ama iç yüzlerine bakılırsa hiç de hoş 

değillerdir... 

Kendini tavus kuşu sanan maskara çakal, aniden 

ortaya çıkıp, onu kınamaya çalışan çakalın kulağına 

eğilerek dedi ki: 

“Hele bir bana, şu üzerimdeki renklere bir bak. 

Şamanın bile böyle bir putu yoktur. Gül bahçesi gibi ne 

de güzel hale geldim. Ne kadar hoş yüzlerce renge 

boyandım. Benden uzaklaşma. Bana secde et. Şu 

güzelliğime, şu letâfetime, şu renklerime bak.” 

Çakallar oraya toplandılar. Mumun etrafındaki 

pervaneye döndüler: 

“Hiç çakalda bunca güzellik olur mu? Peki, 

elmasım, sana ne diyelim?” diye sorduklarında: 

“Müşteri yıldızına benzer erkek aslan deyin…” 

dedi maskara çakal. 

Bunun üzerine dediler ki: 

“İyi ama can tavusları gül bahçelerinde salınır, 

cilvelenir. Sen de öyle cilveleniyor musun? 

Çakal dedi ki: 

“Yok canım. Çöle düşmeden nasıl Mina’ya 

vardım diyebilirim?” 

“Peki, tavus kuşu gibi bağırabilir misin?” diye 

sordular. 

“Kara taştan kaynak mı çıkar?” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine dediler ki: 

“Tavusun güzellik elbisesi gökten gelir, ezelidir. 

Hile ile o güzelliği elde edebilir misin hiç?” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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Firavun da saçını, sakalını süslemiş, eşekliğinden 

kendini Musa’dan yüce göstermeye çalışmıştı. Boyacı 

küpüne düşen çakal misali... Onun mevkiini, malını 

görenler secde etmişti yoksulluklarından, 

basiretsizliklerinden. Ne oldu? Çirkinlikleri meydana 

çıktı, rezil oldu. Kalp mihenk taşında belli olur. 

Hırsından, kızgınlığından aslan postuna 

bürünmüş köpek kişiye denir ki: 

Aslan kükrer de seni sınar. O vakit üzerinde aslan 

sureti olduğu, fakat gerçekte köpeklerin huyuna sahip 

olduğun anlaşılır. 

*** 

 

DAMDA DEVE ARANIR MI? 

 

O iyi adil, iyi şanlı padişah, bir gece tahtında 

otururken damda bir tıkırtı, hay huylar duydu. Sarayın 

damında sert adımlar atılıyordu. 

“Kim acaba bu densiz…” derken içinden, başını 

dışarı uzatarak; 

“Kim o!” diye seslendi. Bu herhalde peri olmalı. 

Yoksa insandan kimin haddine düşmüş, bu saate sarayın 

tepesinde gürültü etmek! 

O zamana kadar hiç görmediği bir bölük halk 

damdan başlarını uzatarak dediler ki: 

“ Kaybımız var, gece vakti onu arayıp 

duruyoruz.” 

İbrahim Ethem: 

“Ne arıyorsunuz?” dedi. 

“Develerimizi…” dediler. 

“Damda deve arandığını kim görmüş?” 
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“Peki... Öyleyse sen taht üstünde oturup 

padişahlık ederken, Allah’ı arayıp bulmayı nasıl 

umuyorsun?”  

İşte bu oldu. Bundan sonra İbrahim Ethem’i 

kimse görmedi. Peri gibi insanların gözünden kayboldu. 

Aslında halkın önündeydi ama anlamı gizli idi. Zaten 

halk sakaldan, hırkadan başka neyi görür ki? Kendi 

gözünden de kayboldu, halkın gözünden de! İşte ondan 

sonra Zümrüdüanka gibi âlemde meşhur oldu. Hangi 

kuşun canı Kafdağı’na geldiyse, bütün âlem onu söyler, 

ondan bahseder! 

 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Dış süslerle, mal, mülk, güç ve servetle, zevk-ü 

sefa içinde olduğun sürece padişahların Padişah’ına 

ulaşman nasıl mümkün olur? Bunlara gönül 

bağlamadıkça, dışın zengin ya da fakir olsun fark etmez. 

Sen gönül sarayında O’nu misafir etmeye adadınsa 

kendini, işte bu seni aradığına ulaştırır. 

*** 

 

HAYIRSIZ EVLAT 

Bilge anlatıyor: 

Yoksul bir dervişin karısı hamileydi. Hamileliği 

sona erdi. Dervişin, ömrü boyunca çocuğu olmamıştı. 

“Eğer,” dedi, “eşsiz ve yüce Allah bana bir oğul 

verirse, giydiğim şu hırkadan başka nem varsa dervişlere 

dağıtayım.  
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Nasılsa karısı oğlan çocuğu dünyaya getirdi. 

Derviş şenlik yaptı. Adadığı gibi, dostlarına zengin bir 

sofra açtı. 

Yıllardan sonra Şam seferinden dönüyordum. O 

dervişin mahallesinden geçtim. Durumunu sordum. 

“Şahne’nin zindanında hapis…” dediler. 

“Sebep ne?” 

Cevap verdiler: 

“Oğlu şarap içmiş, kavga etmiş, birinin kanına 

girip şehirden kaçmış. Bu yüzden babasını yakaladılar, 

boynuna zincir, ayağına ağır bukağı vurdular”! 

Dedim ki: 

“Bu belâyı, Allah’tan, yalvara yakara kendi 

istemişti!” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey anlayışlı kimse! Doğum vaktinde yüklü 

kadınların yılan doğurmaları, akıllı adam nazarında, 

hayırsız evlat doğurmalarından daha iyidir. 

*** 

 

KAZVİNLİ İLE DÖVMECİ 

 

Kazvinliler, eski bir inanışa göre bedenlerine, 

ellerine, omuzlarına, kendilerine zarar vermeyecek bir 

şekilde iğne ucu ile mavi dövme yaptırırlardı. 

Bir gün Kazvinlinin biri dövmeciye giderek: 

“Bana bir dövme yapar mısın? Ama canımı 

yakma!” dedi. 

Dövmeci: 

“Pekiyi… Ne resmi yapmamı istersin? 
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“Burcum aslan burcudur. Kükreyen bir aslan 

resmi yap! Fakat biraz özenerek yap ki, soluk olmasın.” 

Dövmeci: 

“Peki, vücudunun neresine dövme yapayım?” 

diye sorunca Kazvinli: 

“Omzuma…” dedi. 

Dövmeci, dövme yapmak için iğneyi batırınca, 

acısı adamın kürek kemiğine kadar işledi. 

Kazvinli adam inleyerek: 

“Usta! Beni öldürdün. Ne resmi yapıyorsun?” 

diye sordu. 

“Aslan resmi yap demedin mi?” deyince, Kazvinli 

genç: 

“Neresinden yapmaya başladın?” 

Dövmeci: 

“Kuyruğundan başladım…” dedi. 

Kazvinli genç: 

“Aslan kuyruğunun acısı beni öldürdü. Bırak 

kuyruk yapmayı. Kuyruksuz olsun. Neredeyse acıdan 

bayılacaktım.” 

Dövmeci ustası, Kazvinli gencin duyduğu acıyı 

düşünmeden, başka bir yerine dövme yapmak için tekrar 

iğneyi batırdı. Kazvinli genç: 

“Aman, şimdi neresini yapıyorsun aslanın?” diye 

bağırdı. 

“Kulağını…” diye cevap verdi dövmeci. 

“Bırak kulağı da olmasın. Ama biraz çabuk ol!” 

Dövmeci iğneyi bu sefer başka bir yere batırınca 

genç yine sızlanmaya başladı. 

“Bu üçüncüsü, aslanın neresi?” 

“Karnı…” diye cevapladı. 
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Kazvinli: 

“Bırak, aslan karınsız olsun. Duyduğum acı 

gittikçe artıyor, iğneyi çok batırma!” dedi. 

Dövmeci şaşkınlık ve öfke ile iğneyi yere attı ve: 

“Böyle bir iş kimsenin başına gelmemiştir. 

Kuyruksuz, başsız, kulaksız aslanı kim görmüştür? Allah 

bile böyle bir aslan yaratmadı.” 

Dövmeci iyice sinirlendi ve: 

“Hadi git işine!” deyip Kazvinli genci 

dükkânından kovdu… 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yarım yamalak aslan olunmaz, olunsa da kapıdan 

kovulur. Ey yolcu dost! Aslan olmak istiyorsan hakkını 

vermelisin… 

*** 

 

 

 

 

KAKNÜSÜN ÖLÜMÜ 

 

   Kaknüs, Hindistan'da yaşayan güzel fakat 

acayip bir kuştur. Üzerinde ney gibi yüzlerce delik 

bulunan uzun, kuvvetli bir gagası vardır. Sonra bu kuşun 

ne eşi, ne kardeşi vardır, tekdir bu kuş... 

   Kaknüs, bir kere ötmeye, gagasının 

deliklerinden türlü türlü nağmeler çıkarmaya başladı mı, 

bütün hayvanların aklı başından gider, onu dinlemeye 

koşarmış. Hepsi susar, onun ormanı dolduran 

nağmelerinde kaybolurlarmış. 
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   Ömrü bin yıla yakınmış Kaknüs’ün… Öleceği 

zamanı da iyi bilirmiş. Ölüm vakti gelip çattığında, 

Kaknüs çalı çırpı toplar, onları çepeçevre yığar, sonra da 

ortasına oturup en acıklı nağmelerle feryada başlarmış. 

   Kaknüs bir yandan böyle feryad eder, bir 

yandan da kurumuş yapraklar gibi titrermiş. Hep onun 

nağmeleriyle coşan bütün hayvanlar, kuşlar, bu defa 

ağıdını dinlemek için etrafında halkalaşırlarmış. 

   Onun feryadından kimisinin yüreğinden kan 

damlar, kimisi de oracıkta ölüp gidermiş. 

   Can boğaza gelip, bir solukluk nefesi kaldığında 

Kaknüs, şiddetle kanatlarını çırpar, kanadından çıkan bir 

kıvılcım çalıları da kendisini de yakar kül edermiş. Ateş 

sönüp de dumanlar dağıldığında ise küllerin içinden bir 

yavru Kaknüs baş gösterirmiş. Öldükten sonra doğmak, 

ya da doğurmak... Böyle bir şey başka kime nasip olmuş 

ki? 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Zavallı Kaknüs, bin yıl kendi derdine ağlar durur, 

âlemle hiçbir işi olmaz. Fakat sonunda ölüm başa gelince 

külünü rüzgâra savurup gider. Buna bak da ibret al! 

Dünyaya sarılmakla hiç kimse ölümün pençesinden 

kurtulamaz. Bütün âlemde ölümden kurtulacak kimse 

yoktur da şaşılacak şeye bak ki, kimse yol azığı 

hazırlamaz. Başımıza çok işler geldi ama bu, hepsinden 

de çetin... 

*** 

 

 

ŞİBLİ İLE ÂŞIK 
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Adamın biri, derdinden dolayı ağlayıp 

sızlanıyordu. Şibli, onun bu halini gördü, ağlamasının 

sebebini sordu. 

Adam: 

“Benim, güzelliği canıma can katan, ömrümü 

arttıran bir sevgilim vardı. O geçenlerde öldü; şimdi ben 

de ayrılık derdiyle ölüyorum. Onsuz bir âlem gözüme 

kapkara görünüyor.'” dedi. 

Şeyh, adama şöyle dedi: 

“Mademki gönlün sevgili hasretiyle yanıp 

tutuşuyor, yeni bir sevgili bul! Ama dikkat et de âşık 

olduğun sevgili ölümlü olmasın, ölüp gittiğinde seni gam 

içinde bırakmasın…” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey aşk yolcusu! Uğrunda gözyaşı döktüğün 

sevgiliyi bırak da, o sevgiliyi yaratan sevgililer 

sevgilisine, o Sonsuz Kudret Sahibi Sevgili’ye ulaşmaya 

bak! 

 

 

 

 

 

İPİN HESABI 

 

Kasabanın birinde zengin bir tüccar yaşarmış. 

Öleceği vakit vasiyetinde: “Ben mezara konulduğum 

gün, kim gelir de benimle bir gece mezarda kalırsa, ona 

servetimin yarısını bırakacağım.” demiş. 
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Çoluğu çocuğu, akrabaları, servetin yarısı 

bırakılmasına rağmen bunu yerine getiremeyeceklerini 

düşünüyorlarmış. Kısa bir müddet sonra adam ölmüş. 

Adamın vasiyeti kasabada zaten meşhurmuş. 

Bunu duyanlardan biri de kasabanın en ücrâ köşesinde 

yaşayan hamalmış. Adamın öldüğü haberini duyunca, 

yakınlarına kendisinin bir gece mezarda kalabileceğini 

söylemiş. Bunun üzerine cenaze merasiminden sonra 

hamalı da adamla birlikte kabre koymuşlar. 

Hamal: “Zaten bir tane ipim, bir tane de küfem 

var. Kaybedecek bir şeyim yok. İyi ettim de bu adamla 

buraya girdim. Çıktığımda kasabanın hatırı sayılır 

insanlarından biri olacağım.” diye düşünüyorken bir 

gürültü kopmuş ve dünyada daha önce hiç karşılaşmadığı 

yüzlere orada rastlamış. 

Gelen melekler aralarında konuşuyorlarmış: “Bu 

ölü olan zaten elimizde. Onu istediğimiz vakit hesaba 

çekebiliriz. İlk önce şu canlı olandan başlayalım.” 

Adam tir tir titriyorken başlamış melekler art arda 

sorular sormaya: “Söyle bakalım ey falan oğlu filan! 

Küfenin ipini nereden buldun? Satın aldıysan ne kadara 

aldın? Kimden aldın? Aldığın kişiyi dolandırdın mı? 

Hakiki değerinde mi verdin ücretini?” 

Adamın dili dolanıyor, sorulan sorulara cevaplar 

bulmaya çalışıyor, ancak o cevap verdikçe ip ile ilgili bir 

başka soru ile karşılaşıyormuş. 

Gün ağarırken zengin adamın akrabaları gelmiş 

ve adamı mezardan çıkarmışlar: 

“Artık kasabanın sayılı zenginlerindensin. Anlat 

bakalım; bir gece mezarda kalmak nasıl bir duygu?” 

Hamal: 
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“Aman, lanet gitsin! İstemiyorum! Bütün mal 

mülk sizin olsun! Ben bir ipin hesabını sabaha kadar 

veremedim, o kadar malın hesabını kıyamete kadar 

veremem herhalde...” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey hikmet yolcusu! 

Ne kadar seversen sev, bir gün ayrılacaksın. 

Ne kadar toplarsan topla, bir gün bırakacaksın. 

Ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün öleceksin. 

Ne yaparsan yap, bir gün hesabını vereceksin… 

*** 

 

GÖNÜL DERDİNİ DOSTA DÖKER 

 

Birinin divanda çalışan bir dostu vardı. Bir zaman 

nasılsa onu görmedi. Bir başka arkadaşı ona sordu: 

“Filanı görmeyeli çok oldu mu?” 

Beriki: 

“Ben onu görmek istemiyorum ki,” cevabını 

verdi. 

Tesadüfen, divanda çalışanın adamlarından biri 

orada bulunuyordu. O da meraklanıp sordu: 

“Ne hatası oldu ki, onu görmekten kaçınıyorsun?” 

Adam: 

“Bir hatası yok,” dedi. “Ama divanda çalışan bir 

dostu, ancak azledildiği zaman görmek mümkündür.” 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 
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İnsanlar, büyüdükleri zaman iş güç içinde 

aşinalarından çekinirler. Ama acze düştükleri 

azledildikleri gün, gönül dertlerini dostlara dökerler. 

*** 

 

ODUNU DOĞRULTMANIN FAYDASI 

OLMAZ 

 

Erdemli bir adam, bir şehzadeyi okutuyordu. Ama 

çekinmeden dayak atıyor, haddinden fazla azarlıyordu. 

Bir gün çocuk dayanamayıp durumu babasına 

anlattı; bereli vücudundan elbisesini çıkardı. Babasının 

kalbi burkuldu ve üstadı yanına çağırdı ve sordu: 

“Benim oğluma verdiğin cezaları, halkın 

çocuklarına dahi lâyık görmüyorsun. Sebebi nedir?” 

Üstad cevap verdi: 

“Bu, herkes için böyledir ama özellikle 

padişahların düşünerek söz söylemeleri, davranışlarına 

dikkat etmeleri gerekir. Onların ellerinden ve dillerinden 

çıkan her şey, mutlaka ağızdan ağza yayılır. Halkın 

dediğine, ettiğine o kadar önem verilmez. 

Bir yoksul, yüz türlü uygunsuz iş yapsa, bunun 

yüzde birini dostları bilmez. Ama sultan beğenilmedik 

bir tek iş etse, ülkeden ülkeye onu ulaştırırlar. 

Şu halde hükümdar çocuklarının ahlâkını 

düzeltirken, halk çocuklarına oranla daha çok çaba 

harcamak gerekir. 

Yaş dalı doğrultmak istersen, bu olur. Odunu 

doğrultmanın faydası yoktur. 
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Üstadın, yerinde tedbiri ve konuşması padişahın 

hoşuna gitti. Ona hediyeler verdi; rütbesini daha da 

yükseltti. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Kişi, çocukluğunda terbiye görmezse artık 

büyüdüğünde iflah olamaz. Yaş ağacı istediğin gibi 

bükersin; kuru, ateşten başka şeyle doğrulmaz. 

*** 

 

 

 

AĞLAYAN GÜVERCİN 

 

Bir gün hava çok güzeldi ve serin bir rüzgâr 

esiyordu. Ben de o serinlikte dalmış uyukluyordum. Bu 

sırada meşe ağacına boz renkli bir güvercin konmuştu. O 

güzel güvercin beni çağırıncaya kadar öylece kalmışım. 

Uyandığımda güvercin güzel güzel ötüyor, bu 

ötüşlerle ağlayıp duruyordu. Eğer o ağlamaya 

başlamadan ben ağlamaya başlasaydım, sevgimden feryat 

edip dursaydım, pişman olmaz, teselli bulurdum. Fakat 

ne fayda ki o benden önce ağlamaya başladı, beni de 

ağlattı. Düşündüm ki fazilet bu işe ön ayak olandadır. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Hayat bulacak her hadise, ona ön ayak olacak 

canlı ya da cansız şeylere âşıktır. Her şeyin bir sebebi 

vardır. Bulutlar ağlamazsa yağmur olmaz… 

*** 
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SİMURG KUŞU 

 

Kuşların hükümdarı olan Simurg (Zümrüd-ü 

Anka), Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi 

bilirmiş. Bu kuşun özelliği, gözyaşlarının şifalı olması ve 

yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi 

küllerinden yeniden dirilmesidir. 

Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini 

kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey 

ters gittikçe onlar da Simurg’u bekler dururlarmış. 

Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe 

kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. 

Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg’un 

kanadından bir tüy bulmuş. Simurg’un var olduğunu 

anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep 

birlikte Simurg’un huzuruna gidip yardım istemeye karar 

vermişler. 

Ancak Simurg’un yuvası, etekleri bulutların 

üzerinde olan Kaf Dağı’nın tepesindeymiş. Oraya varmak 

için ise yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş, hepsi 

birbirinden çetin yedi vadi… 

1.İstek, 

2.Aşk, 

3.Marifet, 

4.İstisna, 

5.Tevhid, 

6. Hayret ve 

7.Yokluk vadileri… 
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Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya 

başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere 

takılanlar yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve 

düşenler olmuş… 

“Aşk Denizi’nden geçmişler önce…”. 

“Ayrılık Vadisi’nden uçmuşlar…” 

“Hırs Ovası’nı aşıp, kıskançlık Gölü”ne 

sapmışlar… ” 

Kuşların kimi Aşk Denizi’ne dalmış, 

Kimi Ayrılık Vadisi’nde kopmuş sürüden… 

Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, 

Kimi kıskanıp batmış göle… 

Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını 

hatırlayıp; 

Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa 

tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış); 

Kartal, yükseklerdeki krallığını bırakamamış; 

Baykuş yıkıntılarını özlemiş; 

Balıkçıl kuşu bataklığını… 

Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe 

azalmış. 

Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen 

Altıncı Vadi “şaşkınlık” ve sonuncusu Yedinci Vadi, yok 

oluşta bütün kuşlar umutlarını yitirmiş… 

Kaf Dağı’na vardıklarında geriye otuz kuş kalmış. 

Sonunda sırrı, sözcükler çözmüş: 

Farsça “si” ,  “otuz” demektir… 

“Murg” ise “kuş”… 

Simurg’un yuvasını bulunca anlamışlar ki; 

“Simurg, otuz kuş” demekmiş. 

Onların hepsi Simurg’muş… 
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*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Ey sevgili! Aşk işle aradığın, bu yolda tüm 

bahaneleri elinin tersiyle ittiğin, ömrünü adadığın, 

yoluna feda olduğun şey, aslında sensin… 

*** 

 

ZENGİN ÇOCUĞU İLE YOKSUL ÇOCUĞU 

 

Bir zengin çocuğu gördüm. Babasının mezarı 

başına oturmuş, yoksul bir çocukla tartışıyordu: 

“Benim babamın,” diyordu, “Mezarı taştan, mezar 

taşı renkli, üstü mermer döşeli, üzerine mavi çiniler 

konmuş. Senin babanın mezarına nereden benzeyecek? 

İki tane tuğlayı bir araya koymuşlar, üstüne iki avuç 

toprak atmışlar.” 

Yoksul çocuğu bunları dinledi: 

“Sus,” dedi. “Senin baban bu ağır taşın altından 

kımıldayıncaya kadar benimki cennete ulaşmış olur!” 

Hadiste denir ki: 

“Yoksulların ölümü bir dinleniştir.” 

Az yüklenmiş eşek yolda daha rahat yürür. 

*** 

Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna 

Yoksulluk derdinin yükünü çekmiş olan fukara 

adam, sanki ölüm kapısından hafif yükle geçer. Varlıkla, 

huzurla rahat yaşayana, bunlar yüzünden ölüm güç gelir. 

Bil ki, zincirden kurtulmuş esir, zindana atılan emirden 

iyidir. 

*** 
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